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English abstract 

This thesis explores how HRM can contribute to business value creation (processes, structures and 

business models) in professional organizations in a strategic perspective by examining two forms of 

organizational designs through a critically realistic retroductive comparative analysis, thus starting 

from existing theory in the attempt to develop new knowledge from thiese theories. 

 

The first form of organizational design I want to investigate is 1) The professional organization also 

called the professional bureaucrazy (Mintzberg and Weber's inheritance), which is a governance 

design deriving from the classical organizational theory that systematizes the world from the 

concept of causality and logical parameters such as speed, error rate or conversion rate through 

induction, deduction and analysis is dominant - the effectiveness and refinement of existing markets 

and incremental innovation is the core task.  

 

And on the other hand, 2) the striking idea of organizational innovation design (Martin; Krull, 

Bason, etc.), which in the literature is called design thinking, constantly trying to adapt to the 

market context in which the organization is located and therefore needs to think radically new and 

capture all sorts of ideas, so that the organization hopefully is at the forefront of disruption and thus 

avoiding being disrupted. Here, radical innovation and the ability to precisely keep up with the 

development and bid for the future market, the logical reasoning - and parameters such as usability, 

appeal and experience become dominant and start with abduction and synthesis. Here, radical 

innovation becomes the core task, by questioning existing premises about the market and devising 

new premises and new markets! 

 

The aim of my thieses is to investigate simularaties and differenties, so that we can learn from both 

organizational designs, and hopefully combine the best from each one, into a new and more 

prosperous design and better fit for the future. 
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Del 1 
- en indledning        

 

“Et nyt 'disruptionråd' skal hjælpe med at finde nye veje i den nye globaliserede 

virkelighed. Disruptionrådet skal ifølge regeringsgrundlaget være et partnerskab 

mellem arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre.“ 

V-LA-K, Regeringsgrundlag - November 2016 

 

 

Kapitel 1 
1.1 Et kort lille indblik 
For et år siden nedsatte regeringen det såkaldte “disruptionråd“, med titlen. Partnerskab for 

Danmarks fremtid ». Intentionen med rådet er, at analysere hvordan Danmark bedst mulig 

forbereder og iværksætter initiativer, som mulighederne i den teknologiske udvikling giver – og 

med udgangspunkt heri, at komme med bæredygtige forslag og skabe fremtidige 

konkurrencefordele. Desuden skal rådet drøfte ideer til, hvordan Danmark moderniserer 

arbejdsmarkedet og sikrer dynamik uden social dumping.  

 

Disruptionagendaen er derfor kommet på alles læber og i den senere tid nærmest blevet en del af 

den populistiske mainstreamkultur, hvor alle, lige fra enkeltmandsvirksomheden til store etablerede 

internationale virksomheder taler om disruption, men hvor mange stadig er i gang med at begribe 

hvad begrebet helt præcist idenholder. Snakken går på bl.a. på at det efterhånden er tydeligt, at de 

virksomheder som kommer til at klare sig godt i fremtiden, både evner at forbedre eksisterende 

produkter og serviceydelser og samtidig udvikle nye forretningsmodeller. Disruption er derfor en 

vekselvirkning mellem kontinuerlig forbedringer og finpudsning af disse produkter og 

serviceydelser og samtidig radikale innovative forandringer, som direkte forstyrrer og retænker 

eksisterende branchers fundamentale måde, hidtil at have drevet forretning på. Disruption sker altså 

både gradvist og pludseligt (Løw 2017 : 4). Hamel (2012) rangordner innovation, som midlet til 

disruption i fire niveauer – således ; 1) Ledelsesinnovation ; 2) Strategisk innovation ; 3) 

Operationel innovation 3) Produkt/service innovation. De fire former for innovation bidrager 

alle til værdiskabelsen, men Hamel argumenterer for, at ledelsesinnovation, defineret som det der i 
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væsentlig grad ændrer ved den måde organisationer traditionelt har udøvet ledelsespraksis på - og 

derfor er helt centralt og den vigtigste form for innovation for at forblive konkurrencedygtig. Derfor 

rettter min i nysgerrighed sig i dette speciale mod strategisk ledelsesinnovation.  

 

1.2 Problemfelt og hvorfor globale brands er blevet en nødvendighed 
Jeg har i dette speciale valgt at lægge vægt på de fagprofessionelle organisationer, fordi de er 

blevet ekstremt vigtige i vores samfund i dag og fordi jeg mener der gemmer sig et uudnyttet 

potentiale. Disse organisationer er samfundets lokomotiver, som ud over at være højt vidensbaseret 

også hele tiden må udvikle og forbedre deres faglige niveau (Rasmussen, 2014 : 13). Hvor de 

tidligere befandt sig i periferien af samfundet, er de nu de senere år rykket ind i samfundets midte 

og blevet helt centrale for vores politiske og økonomiske udvikling i Danmark (Rasmussen, 2014 : 

120). Kravene og forventningerne fra omverdenen er da også gradvist blevet større og har resulteret 

i at de fagprofessionelle organisationer er underlagt en langt hårdere international konkurrence 

end det hidtil mere lukkede og forudsigelige og stabile danske marked. De hjemlige 

fagprofessionelle organisationer skal fremover vende sig til international konkurrence på flere 

dimensioner (Rasmussen 2014 : 121), hvor netop disruption, nye markedsparadigmer og den 

hastige teknologiske udvikling allerede i dag er en kendsgerning. Denne nye virkelighed medfører 

en voldsom reduktion af mellemmænd og marginalomkostninger pr. ekstra bruger er lig nul. Man 

taler ligefrem om at “the zero marginal cost society“, er en realitet på den nuværende globale 

markedsplads. Det betyder at præmisserne for international markedspenetrering har ændret sig 

betydeligt de senere år (Andersen & Poulsfelt, 2014 : 4, 62 & Damsgaard 2015 : 13). Begrebet 

disruption blev populært med bogen “The innovators dilemma“1 af Harvard professor Clayton 

Christensen, som beskrev at disruption netop indebærer en form for radikal innovation, der skaber 

et nyt marked, ændrer eller fortrænger et eksisterende marked og derved gør de dominerende 

aktører på det pågældende marked irrelevante (Bason 2016 : 20 & Christensen 1997). Denne nye 

orden kræver en ny ledelsepraksis og et organisatorisk design, hvor det i langt højere grad end 

tidligere, handler om at kunne organisere fleksible processer, prototyping og nye 

forretningsmodeller, som skaber ny værdiskabende viden for organisationen. Tidligere stolede 
																																																																				
1 Clayton Christensens forskning baserer sig på, at innovation kun kan ske ved, at disrupte et givent marked, ved at penetrere 
markedet i en branches “low end produkter“ og derfra arbejde sig op gennem produktlinien til “high end produkter“. Det har vist sig, 
at man også ved at disrupte et givent markeds “high end produkter“, med innovative produktløsninger kan få succes. Eksempelvis 
Tesla, som introducerede en “high end“ familie el-bil, med højteknologisk udstyr. Tesla omdefinerede den traditionelle opfattelse af 
et luksuskøretøj til en opfattelse af bilen som et computerdreven visionær prestigefyldt miljøvenlig køretøj, der tilmed gennem 
softare opdateringer ville stige i pris. (Disrupt eller dø 2015). 
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klienterne på at deres lokale landsretsagfører var den bedste til at varetage deres interesser og de 

stillede ikke nævneværdige krav - ligesom patienterne typisk også tog sig til takke med den 

behandling de fik på det hospital de hørte til. Heller ikke klare politiske krav til de videregående 

uddannelser var der kutyme for at blive formuleret. Den går ikke længere! I dag er forventningerne 

og kravene til den viden organisationerne, såsom hospitaler, uddannelsesinstitutioner, 

professionnelle private servicevirksomheder og private forskningsorganisationer, skal levere blevet 

kraftigt skærpet, netop fordi de er underlagt den globale konkurrence, som aldrig før og det er ikke 

længere nok at kunne klare sig inden for sit eget lands grænser. Der skal leveres i særklasse, så det 

lever op til udenlandske standarder. Det betyder at videnorganisationerne på den ene side formår at 

positionere sig ved at skabe et internationalt brand med stærkt faglig kvalitet, som omverdenen 

tror på og har tillid til. Man kan sige at organisationens branding, bliver den narrative identitet som 

organisationen ud ad til ønsker, at omverdenen skal have af organisationen. Og på den anden side 

skal de kunne levere varen af international kvalitet i omverdenens konstant voksende krav. 

Organisationerne skal altså gøre sig langt mere umage end det har været nødvendigt før, for at opnå 

international anerkendelse. Det betyder konkret at de fagprofessionelle organisationers 

vidensmedarbejdere, som er organisationens kernemedarbejdere, har til opgave at skabe en højere 

faglig kvalitet og være bedre til at kapitalisere på denne viden. Det kræver passionerede 

medarbejdere, der med organisationens hjælp, hele tiden er i gang med en skabende og fremadrettet 

proces, løbende transformation og tilegnelse af nye videnshorisonter (Bason 2016 : 7 & 8). For at 

opnå dette, er det vigtigt at skabe en organisation som er gearet til fremtiden. Det kræver at man i et 

strategisk overordnet perspektiv designer organisationen, så den balancere hensigtsmæssig 

mellem centralisering og decentralisering, for herved at opnå den bedste koordination- og 

motivation af beslutningsrettigheder, samt en balancering af exploitation (udnytter eksisterende 

viden for at uvikle nye måder at gøre tingene på) og exploration (efterforsker ny viden for 

herigennem at gøre tingene på nye måder). Fokus er på drift og synergi - samtidig med at man som 

organisation er lærende og innovativ og på forkant2 med udviklingen.  

 

Dette speciale forsøger, som nævnt ovenfor, at udforske perspektiverne inden for to organisatoriske 

designs i et strategisk innovationsledelsesperspektiv og diskutere muligheder, problematikker og 

konsekvenser.   

																																																																				
2 Og billedligt talt, vil man som organisation være skaber af fremtiden, hvis man er på forkant. For hvis man bagstaveligt talt står helt 
fremme ved den forreste kant - er der reelt ingen ting foran, vi erfaringsmæssigt kan trække på J  
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1.3 Min motivation 

Det jeg forskningsmæssigt synes er interessant i denne forbindelse, er at udforske hvilke logikker 

der ligger til grund for fagprofessionelle bureaukratier og hvilke logikker der ligger til grund for 

designtænkning, netop fordi mange centrale organisationer i Danmark er kendetegnet ved de 

fagprofessionelle bureaukratier, men at tiden også kræver blik for det organisatoriske 

innovationdesign (Martin 2009). Desuden har jeg min praktiske erfaring fra uddannelsessektoren og 

ønsker derfor at blive klogere inden for dette felt. 

 

1.4 Specialet som litteraturstudie 
Jeg vil i dette speciale sætte fokus på brydningsfeltet mellem fagprofessionelle bureaukratier og 

organisatorisk innovationsdesign i et strategisk perspektiv. Teorifeltet omhandlende 

fagprofessionelle burekratier og organisatorisk innovationsdesign (designtænkning) undersøges 

gennem et litteraturstudie, for at forstå begge designretningers logiske ræsonnementer i forhold til 

strategi og diskutere disse op mod hinanden ved diskutere hvordan disse to formers logikker for 

design eventuelt konflikter, overlapper eller måske supplerer hinanden og hvilke styrker og 

svagheder de to designformer har i et organisatorisk strategisk perspektiv. 

 

Jeg inddrager modstillende cases, som Nokia vs. Apple og Blockbuser vs. Netflix mf. for at 

illustrere hvordan graden af specialets omtalte organisationsdesigns og deres indbyggede logikker, 

influerede på hvilke muligheder og konsekvenser det har- og havde for netop de virksomheder, jeg 

har casebelyst. Endvidere vil mit udgangspunkt og forståelse af specialets opbygning blive 

gennemgået. Sidst i del 2 præsenteres og begrundes specialets problemformulering og 

arbejdsspørgsmål.  

 

1.5 Afgrænsning 

Afgrænsning handler om at fastlægge et fokus i tid og rum, med udgangspunkt i tre overordenede 

sammenfatninger; 1) Hvad er i fokus ? 2) I hvilken forstand ? og 3) Hvordan får vi øje på det, vi 

ønsker at afdække? Når vi analyserer organisationer, kan vi således vælge forskellige 

fokusområder, hvor vi specificerer det vi ønsker at undersøge. Vi udvikler begreber eller definerer 

allerede eksisterende begreber for at præcisere det vi vil kortlægge. Ydermere udvikler vi 

indikatorer, der gør at vi kan få øje på det vi ønsker at kortlægge (Frankel & Schmidt 2010 ; s. 16). 

Det er vigtigt, at være sig bevidst om den organisatoriske “analyseenhed“, man afgrænser sig til at 
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analysere. Specialet vil fortrinsvis diskutere koblingen mellem ledelse, organisation, strategi og 

mennesker i forhold til innovation. I specialet er der fokus på de organisatoriske rammer for 

innovation i professionelle fagbureaukratier (fagprofessionelle organisationer), hvor hovedvægten 

vil være på topledelsen og den operative kerne (de decentrale eksperter). Jeg afgrænser mig fra at 

undersøge, hvordan politiske modsatrettede interesser fra det parlementariske organ påvirker 

organisationens rammer for at innovere (Hansen, Nielsen og Voxted 2011 : 114). I specialet 

anlægges der et HRM-ledelsesperspektiv3, der tager afsæt i, hvordan ledere i fagprofessionelle 

organisationer kan udvikle organisatoriske designs strategisk, således at de både tilgodeser 

muligheden for at vækste og løbende innovere. Derfor anlægger jeg et relativt hårdt HRM-

perspektiv, da specialets hovedsigte, især er rettet mod et strategisk perspektiv på HRM-funktionen, 

men samtidig behandler jeg også den lidt blødere HRM-perspektiv, når jeg diskutererriterative 

processer og motivation af beslutningsrettigheder (Høpner mf. 2016 : 213). Specialet vil kort 

komme ind på teknologiens vigtighed og berrettigelse i moderne ledelse, da den teknologiske 

udvikling har et stort innovationspotentiale og stor indflydelse på hastigheden af disruption, men 

mit ærinde er ikke at folde denne diskussion nævneværdigt ud. 

 

1.6 Bidrag til feltet for designforskning 
Specialet bør betragtes som et bidrag til feltets fortløbende arbejde med dels at opbygge en retorisk 

argumentation for designtænknings rolle og berettigelse i konteksten af fagprofessionelle 

organisationer, og dels at belyse og etablere dualistiske perspektiver specifikt for strategisk 

innovationsledelse, intraprenørskab og balancen mellem drift og udvikling. 

 

 

 

 

 
																																																																				
3 I litteraturen sondres der mellem hård og blød Human Resource Management (Høpner 2016 : kap. 10) 
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Del 2 

HRM ! Hvem var det, nu vi er ? 
 

Kapitel 2 
2.1 HRM´s nye rolle som organisatorisk designer 
HRM-begrebets berettigelse og fremkomst er opstået i overgangen fra industri- til vidensamfund – 

og tænkt som et bud på at håndtere maskinernes afvikling, som centrale for produktionen, til at 

blive suppleret eller erstattet i denne overgang med viden-, service- og administrative 

organisationer, både i den private og offentlige sektor. Både produktet og produktionen bliver i 

stigende grad immaterielt og består nu ofte af menneskelig adfærd (Larsen, Henrik Holt, red. 

Vikkelsø & Kjær 2014 : 590). Dermed er mennesker blevet den centrale produktionsfaktor i mange 

moderne organisationer. Dette skal ikke forstås som et ideologisk budskab, men en reel konsekvens 

af den sårbarhed, omkostningstyngde og afhængighed, der kendetegner immateriel produktion. Det 

er denne ændring i samfundsudviklingens kontekst, som HRM mener at give svar på - og kan 

defineres som de ledelsesmæssige aktiviteter af de menneskelige ressourcer, der udmønter sig i 

organisationen (ledere og medarbejdere), og som disciplin indtænker disse aktiviteter i et 

organisatorisk proces- og rammevilkårsperspektiv, hvor påvirkning og afhængighed mellem 

individet og organisation bliver en vigtig del af – og forudsætning for HRM-begrebet. Henrik Holt 

Larsen (Vikkelsø & Kjær 2014 : 590, 591) gør opmærksom på, at der i forlængelse af ovenstående 

defintion, desuden findes en række centrale karakteristika ved HRM-begrebet. Først og fremmest 

opfattes de menneskelige ressourcer, som en strategisk kapacitet og investering, snarere end blot en 

omkostning. Og specielt i organisationer, hvor kerneydelsen er immateriel produktion og 

menneskelig adfærd, står for den største del, gør denne logik sig gældende. Det betyder, at der I et 

HRM-perspektiv skal være synergi og sammenhæng mellem organisatorisk strategi og HR-

strategi, samt mellem individ og organsiation – aktør og struktur. I den forstand bliver ledelse af 

menneskelige ressourcer kontekstbestemt og forsøger således, at koordinere udviklingen af individ, 

job, team og organisation – og altså ikke kun udviklingen af enkeltpersoner. Det er her vær at bide 

mærke i, at det enkelte menneskes karriereidentitet er knyttet til professionen og jobbet snarere end 

til en bestemt organisation, idet mange fagprofessionelle er højtuddannede og derfor netop er blevet 

formet igennem deres uddannelse. Videnarbejde foregår altså i en vekselvirkning mellem samfund, 
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organisation og individ. Den enkelte medarbejder er selvfølgelig central og det subjekt HRM som 

organisatorisk indsatsområde primært retter sig mod, men M´et i HRM repræsenterer imidlertid en 

ledelsesdisciplin i den forstand, at den enkelte leder har stort personaleansvar og er tæt på 

medarbejderen. Denne lederrolle har de senere år fået stor bevågenhed, fordi den som udgangspunkt 

lægges på skuldrene af ledere der hovedsageligt ikke har personaleledelse som primære funktion, 

men i langt højere grad fagprofessionel ledelse inden for et givent funktionsområde (Larsen, red. 

Vikkelsø & Kjær 2014 : 591). Det har betydet, at kravet til HRM´s rolle har ændret sig de senere år 

- fra primært at have været en stabsfunktion med fokus på personaleledelse, til nu i højere grad at 

være en strategisk medspiller i ledelsen - med fokus på fagprofessionel ledelse. Netop fordi 

vidensamfundet har udviklet sig i retning af produktion af immateriel produktion, altså viden, 

faglighed og ekspertise og et højt uddannelsesniveau, har organisationer og virksomheder de senere 

år oplevet et skift – både med hensyn til hvad der skulle ledes - fra materiel produktion til 

imateriel produktion, og hvem der skulle ledes – fra ledelse af ufaglærte til ledelse af mellem- og 

højtuddannede fagprofessionelle medarbejdere.  

 

Det betyder, at HRM skal bidrage tydeligere til forretningens resultater – og opbygge en endnu 

bedre forståelse for organisationens strategiske- og organisatoriske kapabiliteter4, som løbende 

skaber værdi til forretningen, ved at koble og aligne organisationens, løbende HR drift og 

fremtidsvisioner med HR transformationsinitiativer på lige fod med øvrige bidragsydere i 

organisationen (Ulrich mf. 2013 : 6). HRM er tildels lykkedes med dette, men der er stadig plads til 

forbedring. Det kræver, at samtidig med at HRM stadig har fokus på traditionelle HR initiativer og 

spotter behov for forandring og sætter forandringsprocesser i gang - nu også demonsterer strategisk 

sigte i ord og handling og sikrer organisationens evne til at levere på strategien, drive processen og 

håndtere effektfuld implementering, samt rollen som kapabilitetsudvikler – herunder at komme 

med bud til den fremtidige forretning, hvor organisatorisk kapabilitet hænger sammen med talent, 

lederskab, kultur, processer og innovation (Ulrich mf. 2013 : 6). HR skal blive skarpere på at 

balancere de reelle forretningsmæssige- og tværgående behov og værdikæder i organisationen. 

HR´s rolle og udfordring bliver således, at sikre HR-helheden mere effektfuld end de enkelte dele. 

Den professionnelle HR afdeling og dens individuelle aktører bør selvfølgelig først og fremmest 

tænke på organisationens bedste, ved at fokusere på de roller og initiativer, som bidrager solidt til 

																																																																				
4 Strategiske- organisatoriske kapabiliteter: Det at være i stand til noget. Her menes der, at organisationen er særligt dygtige eller har 
fokus på 2-3 områder af deres forretning, som de differentiere sig på. Eksempelvis talentudvikling, salgsorganisation, Logistik mv. 
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organisationens succes (Ulrich mf. 2013 : 7). HR skal i højere grad indgå i designprocesser, hvor 

der bliver stillet spørgsmålstegn ved de forskellige opgaver, som diskutteres i ledelsesgruppen. Det 

kan være ved at udfordre eksisterende præmisser og antagelser om virkeligheden, som ligger bag 

opgave- og problembeskrivelsen. Det kan også være, at skabe forretningsmæssige- og processuelle 

prototyper på mulige løsninger og anvende disse bud som udviklingsværktøjer. Gennem 

observation, bevidst påvirkning og inddragelse af medarbejdere, brugere, interessenter og 

leverandørers praksis, får HR som designafdeling hurtig feedback og derved indblik i parternes 

forståelser af værdiskabelse og kan dermed forkaste eller videreudvikle mulige løsninger (Bason 

2016 : 12). I dette perspektiv, ser jeg en åbenlys diskussion om hvordan strategi, 

organisationsdesign og ledelse bør spille hensigtsmæssigt sammen, i forsøget på at møde og skabe 

fremtidens organisatoriske krav. Derfor har jeg valgt, at specialet netop beskæftiger sig med 

koblingen mellem et strategisk ledelsesperspektiv - herunder en hensigtsmæssig balancering af 

koordination- og motivation af beslutningsrettigheder i spændigsfeltet centralisering og 

decentralisering, med afsæt i designtænkningens bidrag til værdiskabelse i fagprofessionelle 

organisationer. 

 

Inden vi kaster os ud i selve opgavens teoriafsnit og videre analyse (teoretiske analysediskussion), 

vil jeg nedenfor kort introducere arven fra Max Weber, idet han i høj grad har påvirket eftertidens 

forskning inden for dette område og den kendsgerning, at Webers teorier den dag i dag ofte 

anvendes som baggrundsteori af andre forskere og teoretikere. Weber har derfor haft stor 

indflydelse på hvordan organisationer efterfølgende er blevet konstrueret, hvilket mange 

virksomheder og organisationer stadig bærer præg af og specielt de fagprofessionelle 

organisationer, som jeg har valgt at fordybe mig i bygger på Webers tanker. 

 

2.2 Arven fra Weber  
Hvis vi skal lede de fagprofessionelle organisationer sikkert ind i det 21. århundrede skal de i 

stigende grad være bedre til, at formulere visoner kernemedarbejderne kan identificere sig med og 

samtidig foretage klarere strategiske proiriteringer (Rasmussen 2014 : 15), der er med til at definere 

og skabe fremtiden inden for det forretningsområde, som visionen peger i retning af (Kristensen & 

Pedersen 2013 : 210). Fremtiden kalder på regelskabere frem for regeltagere og organisationer som 

definerer spillereglerne for konkurrenterne (Hamel & Prahalad 1996 : 1). Topledelsen skal sætte 

retningen for organisationens vision, men strategien for at udføre visionen, skal ikke kun 
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formuleres af toppen (Kristensen & Pedersen 2013 : 207 og Mintzberg). Det skal være en dialog 

mellem topledelsen, de decentrale ekspertenheder i organisationen, kunder, levereandører og andre 

interessenter, der skal være med til at danne grundlag for visionens formulering og strategiens 

karakter og således samle alle organisationens interessenter om et fælles anliggende (Kristensen & 

Pedersen 2013 : 202). Disse forudsætninger, samt en høj grad af frihed og selvstændighed i deres 

arbejde, skaber et langt bedre grundlag for at medarbejdere og ledere i organisationen forbliver  

passionerede og dermed kan levere den høje internationale kvalitet (Rasmussen 2014 : 15 og Hein 

2013 : 30).  

 

Denne efterspørgsel efter høj international kvalitet, er blevet meget vanskeligere at honorere end 

tidligere, fordi presset på de fagprofessionelle organisationer er steget markant de senere år. Det har 

gjort, at kravet om strategiske prioriteringer fra toppen hele tiden vokser, hvis vidensorganisationer 

skal have en fremtid (Rasmussen 2014 : 15). De har nemlig ikke udviklet sig nævneværdigt siden 

Max Weber definerede den klassiske bureaukratiske organisationsform, hvis grundlæggende formål 

var at systemstisere og effektivisere forretningsgange og således finde frem til den bedste måde at 

organisere sig på, med henblik på at opnå størst mulig produktion. På linie med maskinerne skulle 

funktionærerne (medarbejderne) betragtes som tandhjul, der kunne justeres og optimeres til 

maksimalt udbytte og således fik organisationen til at “køre rundt“ bedst muligt. Weber bygger sin 

definition af bureaukratiet op omkring begrebet “legal authority“ : Resting on a belief in the 

“legality“ of patterns of normative rules and the right of those elevated to authority under such 

rules to issue commands“ (Weber 1947 : 328). Organisationen blev set som et lukket system med 

ingen eller meget lille kontakt med omgivelserne, hvilket betød at lederen traf beslutninger ud fra 

beslutningsmodellen – Den rationelle idealmodel eller Economic man. Modellen antager, at 

beslutningstageren forsøger at optimere løsningen gennem et fast defineret mål med fuld 

vidensindsigt (symmetrisk information) i beslutningerne og disse beslutningers konsekvenser. Det 

at træffe beslutninger ud fra denne model, bliver derfor et rent beregningsarbejde (Kausholt 2014 : 

50). Ser man nærmere på Webers begreb “legal authority“ (Bilag A), er det vigtigt at holde sig for 

øje, at der næppe findes organisationer der fuldt ud svarer til Webers bureaukratimodel. Det 

væsentlige er, at en organisation kan karakteriseres som mere eller mindre bureaukratisk – alt 

afhængig af i hvor høj grad modellen stemmer overens med den organisatoriske virkelighed.  
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Derved er der opstået en stor udfordring, i kraft af at man som leder i en fagprofessionnel 

organisation i dag, er underlagt et helt anderledes dynamisk og fuldt åbent globalt marked end 

under industrialiseringen på Webers tid. I dag eksisterer der ikke et stabilt grundlag for kausale 

sammenhænge mellem beslutninger og disses konsekvenser. Men derimod et fuldstændigt 

udforudsigeligt og disruptivt marked, hvor det nu i højere grad handler om kunne lede 

transformationsprocesser, som både engagerer og begejstrer den enekelte til at yde sit ypperste og 

samtidig formå, at sam- og tværkoordinere de enkelte medarbejders engagement med 

organisationes vision og strategiske prioriteringer som peger ud i fremtiden, for derved at skabe 

konkurrencefordele. Designtænkningen, hvilket næste afsnit vil give et kort indblik i, forsøger at 

give et bud på hvordan denne udfordring kan håndteres.   

 

2.3 Organisatorisk innovationsdesign – en disruptive game changer ! 
Specialet kobler strategi og organisatorisk innovationsdesign i fagprofessionelle organisationer, 

med henblik på at skabe en konkurrencemæssig fordel. En form for innovationsledelse eller 

designledelse, hvor begge felter allerede på de mest basale niveaer, er underlagt den samme præmis 

og således findes der et særligt signifikant forhold mellem organisatorisk innovationsdesign og 

klassisk organisationsteori med dens logikker inden for forretningsstrategi : at være underlagt 

begrænsninger og alligevel skulle skabe værdi gennem en forhandling af valg og fravalg 

(Vistesen 2014 : 51). 

 

Værdiskabelse og begrænsninger defineres og håndteres på forskellig vis inden for de to felter, men 

forskellen handler mere om accept og erkendelse end det egentlige slutmål. Specialet opererer med 

to designbegreber, hvor det ene begreb i litteraturen benævnes designtænkning (design thinking), 

hvor design skal opfattes som verbum og skal forstås som et udtryk for handlinger der muliggør 

legende samspil mellem mennesker og inddragelse af forskellige materialer, samt kognitive 

aktiviteter, ideer og alternativer (Cross 2011:133). I en globaliseret verden med et utal af ubekendte 

faktorer og uforudsigelige kontekster beskriver Cooperrider (2010) essensen af ledelse som den 

disciplin, det er at skabe designvisioner, kultiveret anerkendende intelligens, hurtige prototyper 

og feedback-loops istedet for, som i den klassiske forretningsorienteret teori (herunder 

professionnelle fagbureaukratier), som hovedsageligt er kendetegnet ved induktive og deduktive 

logikker, hvis formål er at reducere usikkerheden og sikre driften og ofte kun medfører inkrementel 
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innovation5 (Krull 2013 : 80), synes denne logik, at pege tilbage mod en analytisk rationalitet, der 

opstiller begrænsende rammer for de erkendelser og perspektiver, der har med vores handlen og 

dennes effekt at gøre! Denne slutningsform står i bidende kontrast til den nyere designtænkning, der 

på den ene side forsøger at åbne op for et fleksibelt system, der ved brug af abduktive 

slutningsformer kan bidrage til perspektiver om, et kvalificeret gæt på hvordan fremtiden kunne se 

ud, ydermere forsøger at indfange muligheder og betydninger, der kunne ligge til grund for at skabe 

processuel kulturel innovation. Peirce definerer abduktion på følgende måde :“...abduktion er det 

at se efter et mønster i et givet fænomen og foreslå en hypotese herudfra” (Peirce 1998, vol 2, s. 

299).  

 

I en konvergering mellem klassisk organisationsteori og designtænkning, vil jeg forsøge at belyse 

hvordan den radikale innovation i udviklingen af nye processtrukturer, gennem designtænkningens 

optik i fagprofessionelle organisationer, kan give en forståelse af samspillets muligheder og 

udfordringer mellem disse to organisatoriske designformer. Specialets fokus udspringer af en 

nysgerrighed og lysten til at diskutere om, en radikal humanisistisk tilpasning i, hvad vi kunne kalde 

radikal kulturel innovation (Vistesen 2014 : 52) i en sådan grad at de bliver disruptive i form af 

helt nye måder at drive forretning på (Bason 2016 : 20), og derved en evidensbaseret mulighed, 

som HR-afdelingerne i de fagprofessionelle organisationer fremadrettet kan bidrage med! Jeg har 

defor valgt nedenstående problemformulering i håbet om overordnet at kunne finde nogle 

interessante svar inden for strategi, designsammensætning og beslutningsrettigheder i 

fagprofessionelle organsisationer. 

 

2.4 Problemformulering 

Dette speciale placerer sig i brydningsfeltet mellem en forholdsvis ny teoriretning : 

designtænkning og en noget ældre : forretningsorienteret fagprofessionelle organisationer 

(som bygger på klassisk organisationsforståelse). Særligt har jeg i specialet valgt, at forholde mig 

til de to teoriretningers fordele, ulemper og overlap med særligt fokus på værdiskabelse i 

fagprofessionelle organisationer. Problemformuleringen tager således udgangspunkt i en implicit 

hypotetisk grundantagelse, om at fagprofessionelle organisationer for det første, allerede står 
																																																																				
5 Inkrementel innovation: Effektivitet af det eksisterende (3-6% årligt); (TedTalk af Patrick Forth) 
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overfor en række uklare strategiske udfordringer ift. at balancere radikal innovation overfor 

rationel organisationstænkning - og for det andet manglende vilje eller evne til i praksis 

(kollektitivt pardigmeskift), at anerkende designtænkningens potentiale og nødvendighed i øvrigt. 

Dette vurderer jeg som en kritisk proplemstilling6, der netop gennem forskning ønsker at ændre 

praksis – og eftersom denne uklarhed for at praktisere og italesætte ovenstående problematik i 

praksis er et utilstrækkeligt udgangspunkt for de muligheder, jeg i min hypotese ligeledes antager 

ligger i at balancere fagbureaukrati og designtænkning. Jeg argumenterer derfor for, at det både har 

sin faglige relavans og tilmed kan have reel værdi i praksis, at der på baggrund af det teoretiske 

litteraturstudie er udvalgt og opsat relevante indikatorer, som syntese for at opnå helhedsforståelse, 

som så efterfølgende afprøves/diskuteres i specialets analysedel.  

Specialet adresserer følgende hovedproblemformulering (1.0) med tilhørende underspørgsmål 

(1.1, 1.2 & 1.3) 

1.0 Hvordan kan klassisk organisatorisk design og designtænkning - set i et strategisk 

perspektiv, bidrage til fagprofessionnelle organisationers værdiskabelse ? 

1.1 Hvilke strategiske refleksioner bør man overveje, for at skabe værdi i 

fagprofessionelle organisationer.  

1.2 Hvilken sammensætning mellem designtænkning og fagbureaukrati, bør der være i 

fagprofessionelle organisationer, for at opnå en konkurrencemæssig fordel i et fremtidigt 

eksisterende marked ? 

1.3 Hvordan koordinerer man beslutningsrettighederne i fagprofessionelle 

orgainsationer, således at motivation og innovation fremmes ?  

 

																																																																				
6 Kritisk realismes overordnede formål er at bedrive videnskab for at ændre praksis (Buch-Nielsen & Hansen 2014) 
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Del 3 
- metodologi og  

undersøgelsesdesign 

 
 

Kapitel 3 
3.1 At finde sig selv, som forskningsakademiker 
Jeg ved ikke om jeg har fundet mig selv, som forskningsakademiker endnu, men jeg er uden tvivl 

blevet mere selvbevidst, når det kommer til dette speciales metodologi og det efterfølgende 

forklaringsproblem, jeg mener, jeg har! Lad mig forklare ; Under hele skrive- og 

undersøgelsesprocessen af dette speciale, har jeg været frustreret over den overfladiske 

forskningskvalitet, jeg undervejs har måtte indse, at jeg desværre kun er i stand til at levere. Jeg 

oplevede konstant at støde på forklaringsproblemer i forskningsmæssig forstand, nogle gange fordi 

jeg ganske enkelt ikke havde formået at afgrænse mig nok, men ofte også fordi omfanget af at følge 

påstande og belæg til dørs og sætte mig tilstrækkelig ind i de forskellige teoretiske hjemler, var 

tidskrævende og behæftet med fejl og mangler (Frankel & Schmidt 2013). Derfor mener jeg reelt, at 

et speciale som dette (og mange andre) i sidste ende blot er et udbygget essay, der er konstrueret 

som et forskningsprojekt, men overordnet set indeholder samme substans og kvalitet, som et 

eksemplarisk retroduktivt essay, der forsøger at reflektere, argumentere og begrunde nogle 

tendenser inden for et givent samfundsvidenskabeligt tema.  

 

Det metodologiske forklaringsproblem optræder i den samfundsvidenskabelige forskning i mange 

forklædninger (Nyggaard 2012 : 14). Mange forskeres metodologiske niveau er ikke tilstrækkeligt - 

og de er ikke trænet nok i at analysere udfordrende og ukendte problemstillinger og har sjældent 

lært at forstå hvilket paradigme de nødvendigvis må arbejde inden for, alt efter om de udarbejder 

resultatopgørelser og årsbalancer eller strategisk ledelse. Data fremtræder som data og teori som 

teori og konklusioner som mere eller mindre forsimplede svar på de stillede spørgsmål (Nyggard 

2012 : 15). Det påvirker selvfølgelig samfundsforskningen i en uhensigtsmæssig retning, når en 
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skræmmende stor del af professionnelle konsulentrapporter og forskningsrapporter mv. viser tegn 

på selvmodsigende ukritisk eller implicit brug af teorier og metoder, når de endeligt præsenterer 

deres konklusioner, som kun sjældent i dubden diskuterer de ontologiske (læren om det værende 

som værende) og epistemologiske (læren om erkendelsesmetoder) forhold7 (Nygaard 2012 : 15). 

Desuden er der generelt tendens til at bekende sig til en af de mest populære ismer (positivisme, 

realisme, modernisme eller konstruktivisme), og desværre ofte uden synderligt begreb om 

metodologi iøvrigt, vælger mange samtidens mest populære isme, som moderne fremmedreferencer 

og derigennem kan man som forsker ligitimere sig selv. Som Claus Nygaard (Nygaard 2012 : 18) 

skriver ;“Positioner konstrueres retorisk ved at definere afstand til selvkonstruerede “stråmænd“ og 

positioner, som muligvis aldrig har eksisteret i den form, de bliver fremstillet. Negationen af ingenting fører 

lige lugt ud i intetheden“ 
 

Man kan overveje, om det er en ny tendens i det hurtigt udviklende teknologiske postfaktuelle8 

samfund, eller om det altid i en hvis grad har været sådan. Det er ihvertfald nærliggende, at det 

metodologiske forklaringsproblem er blevet forstærket af, at samfundsvidenskabens resultater i høj 

grad benyttes og formidles som ekspertviden i den “offentlige debat“. Viden og magt finder 

sammen i nye konstalationer, der giver udsagnet “viden er magt“ helt nye betydninger og 

eksempelvis kan indgå som en dobbeltsidet ligitimering i erhvervslivet og politiske processer, ved 

at viden både bruges som grundlag for beslutninger, men samtidig også produceres efterfølgende 

eller til formålet alene at ligitimere en beslutning, som allerede er taget (Nygaard 2012 : 16). Denne 

tendens afføder derfor i høj grad, at aftagerne af forskningsrapporter får store problemer med at 

vurdere rapporternes konklusioner, idet deres gyldighed og rækkevidde næppe giver mulighed for 

vurdering, når grundlaget for vidensproduktionen er udeladt.  

 

Med det sagt, skal det efterfølgende nævnes, at min ambition i metodologisk forstand, selvfølgelig 

er at være så eksemplarisk og konstruktiv som muligt, ved dels at diskutere mit metodologiske 

udgangspunkt og vise hvilke konsekvenser det får for specialets undersøgelsesproces og specialets 

endelige konklusioner. Desuden har jeg forsøgt at tage højde for ovenstående 
																																																																				
7 Data præsenteres som sandheder, data fortolkes ikke, forskellige datakilder sammenblandes, modeller udformes ulogisk på løst 
grundlag, elementer fra modstridende teorier sammenstykkes til nye modeller og konklusionerne stemmer ikke overens med de 
præsenterede data eller tager ikke sit udgangspunkt i undersøgelsens problemformulering (Nygaard 2012 : 15) 
8 Det postfaktuelle samfund/demokrati er hvor kendsgerninger erstattes med opportune fortællinger og hvor den gode historie er 
viral. Et samfund, hvor følelser, fortællinger og spin kan betyde mere end viden. Fakta og forskningsresultater ignoreres, hvis de ikke 
passer til ens meninger, eget verdensbillede eller politiske dagsorden. (Opslagsværker.gyldendal.dk) 
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forskningsproblematik, ved at afgrænse mit fokus på det overordnede argument i min analyse – 

forstået som en sammenfatning af en hel analyse som argument og med dette udgangspunkt vurdere 

dens indre sammenhæng9, da det grundlæggende er den overordnede præmis påstanden bygger sit 

belæg op omkring (Frankel & Schmidt 2013). Derved mener jeg, at tage højde for og i et vist 

omfang begrænse de metodisk-indbyggede-fejlbehæftede-mekanismer, som opstår i processen ved 

udarbejdelse af organisatoriske analyser og dermed også i dette speciale.  

 

Kapitel 4 
4.1 Introduktion til kapitlet  
I nærværende kapitel vil jeg argumentere for valg af paradigme valg /videnskabsteoretisk ståsted og 

undersøgelsesdesign, samt kritik af denne. Det har været vigtigt for mig at sikre høj grad af 

systematik, præcision, gyldighed og pålidelighed, og jeg vil derfor gennemgå kriterierne for valg af 

kilder og udvælgelseskriterier, for de begreber som indgår i den komparative analyse, samt 

refleksioner ift. til validitet, reliabilitet og generaliserbarhed (Flyvbjerg 2013). Til sidst i kapitlet 

behandler jeg analysestrategi og analysemetode (kritisk realistisk komparativ analyse) foruden 

begrundelse for valg af inddragelse af cases og endeligt refleksioner over det valgte design og den 

valgte metode. Nedenfor ses en oversigt over skrivetradition, undersøgelsesdesign og metode.  
Videnskabtradition Teoretisk speciale i kontiniummet mellem den kontinentale- og 

anglo/amerikanske tradition 
 

Forskningsspørgsmål Hvordan kan organisatorisk design og designtænkning i et strategisk 
perspektiv bidrage til fagprofessionnelle (bureaukratiers) organisationers 
værdiskabelse ? 

Forskningsstrategi Overordnet teoretiserende kritisk realistisk komparation ud fra 
sammenfalds- og afvigelsesmetoden (John Stuart Mills) og Ragins 
konfigurationsbegreb til håndtering af multikausalitet, samt Janoski & 
Hicks integrative strategi. 

																																																																				
9 Organisationsanalysens Indre sammenhæng ifølge Frankel og Schmidt (2013): Det er sammenhængen mellem præmis – påstand – 
belæg og hjemmel, der refereres til når vi taler om Indre sammenhæng. Argumentation skal ses som et konsortium af muligheder, 
hvor både præmissen(erne), belæggene og hjemlerne er i en form for forhandling med hinanden for at finde frem til en konklusion 
eller sandsynlighed af ”virkeligheden”. Det betyder, at sålænge præmissen er defineret og tydeliggjort – belæggene antager en hvis 
grad af plausibel logik og de hjemler der (refereres til) og bruges til at opbygge det bevisførende argument, tager udgangspunkt i 
videnskabelig undersøgelser, ja så taler man om analyses indre sammenhæng. Men selvom der kan spores en indre sammenhæng i en 
analyse, er analyser ofte behæftet med flere problemer, som er svære at komme uden om. Selvom præmissen kan være behæftet med 
fejl – kan argumentet videnskabeligt set sagtens være ”rigtigt/validt”. Det vil sige, at analysen kan i kraft af dens indre sammenhæng, 
være korrekt, men ikke stemme overens med ”virkeligheden”, fordi eksempelvis præmissen reelt ikke er holdbar eller de 
bevisførende hjemler (teorier) er forældet eller behæftet med fejl og mangler. Det kan man selvfølgelig bare anfægte og kritisere ved 
sit analysearbejde, men ikke desto mindre vil der meget ofte i komplekse organisationsanalyser (som i altid) være assymmetri 
mellem analysens konklusion og ”virkeligheden”. 
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Forskningsformål At sammenligne to eksisterende teorier 

Units of analysis Afvejning af de strategiske overvejelser ift. vægtningen af 
fagprofessionelle organisationers struktur og designtænkning bidrag til 
disses værdiskabelse. 

Udvælgelseskriterier Udgangspunkt i de to organisationsteoretiske centrale præmisser – som 
følgeligt giver mulighed for at opstille flere centrale modstillinger 

Teorifokus Teorier om fagprofessionelle organisationer og designtænkning 

Dataindsamling Eksisterende teorier, working papers, artikler og cases. 

Forskningsmæssig slutningsform Overordnet retroduktivt (abduktion, deduktive- og induktive 
delprocesser) 

Videnskabsteoretisk udgangspunkt Kritisk realisme 

Analyseform Meningskondensering, meningskategorisering, narrativ strukturering, 
meningsfortolkning, ad hoc metoder, argumentationsteori (belæg, 
påstand og hjemmel) 

 
Figur 4.0 Oversigt over undersøgelsesdesign og -metode. Med inspiration fra (Muller 2011 : 21) 

 
 
4.2 Et videnskabsteroretik kontinium – hvad er det ?  
Da jeg har valgt at skrive et teoretisk speciale, vil jeg nedenfor kort redegøre for specialets 

videnskabelige position, som er skrevet i kontiniummet mellem den kontinentale- og anglo-

amerikanske videnskabstradition (jf. bilag B), hvor fokus er på et kontinentalt emne, men med klar 

problemformulering og hvor specialets påstande følges op af belæg og dokumenteres med 

teoretiske hjemler. Specialet bygger på andre forskeres empiri, som primær litteratur. Specialet er 

systematisk struktureret og med undersøgelser der bygger på konventionerne for videnskabelig 

meritering. Specialet kan således indplaceres, som et retroduktivt speciale inden for rammen af 

den reflekterende videnskabelige essayistiske genre, da jeg netop benytter traditioner fra begge 

sider af kontiniuumet. Styrken ved et retroduktivt speciale ligger i den ”teoretiske fordel” – det er 

at kunne diskutere begrebernes konceptuelle mekanismer dybdegående og således kunne nuancere 

og folde diskussionerne ud på et højere abstraktionsniveat, ved netop at kunne trække på bred 

eksisterende empiri/teori, frem for, ved egne undersøgelser, selv at skulle skabe viden. Denne 

undersøgelsesproces, giver mulighed for at nytænke begreber og sammenhænge i den eksisterende 

teori og måske komme frem til bedre forklaringsmodeller. Ulempen er, at jeg ikke får illustreret min 

diskussion i en (lokal) praktisk kontekst i dybden. Mødet med praksis bliver derfor begrænset, 

hvilket jeg dog kompenserer for ved inddragelse af velkendte cases. 
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4.3 Videnskabsteoretisk grundlag - Kritisk realisme 

I litteraturen (Høpner mf. 2013 og andre) er det muligt at finde i hvert fald to hovedstrømme inden 

for innovationsledelse – nemlig en økonomisk (positivistisk), hvor argumentet er, at der eksisterer 

en optimal kontraktlig reguleringsstruktur, som organisationen bør efterleve. Her er tesen er at 

man kan “kalkulere“ sig frem til den mest hensigtsmæssige organisering af innovationsledelse og 

derved maksimere sit økonomiske udbytte. Derudover er der det kontekstuelle (konstruktivistisk) 

syn på innovationsledelse, som har sit udgangspunkt i empiriske studier af innovationsledelse i 

forskellige kontekster og har vist, at innovationsledelse konstitureres vidt forskelligt på tværs af 

brancher, regioner og nationer (Buch-Hansen & Nielsen 2014). Sat lidt på spidsen, kan man sige at 

idealismen/positivismen reducerer alt til natur og relativisme/konstruktivismen reducerer alt til 

kultur (Buch-Hansen og Nielsen 2007). Relativister tager udgangspunkt i subjektive betragtninger. 

Idealister tager udgangspunkt i objektivitet. Dette betyder, at man kan føre to polariserende 

overordnede argumenter inden for innovationsledelse. Men der bliver således også mulighed for 

(mindst) et tredje, som jeg vil argumentere for i dette speciale, hvor jeg som udgangspunkt har 

kombineret teser og synteser fra både økonomisk- og sociologisk teori ud fra den nyere akademiske 

tradition - økonomisk sociologi.  

 

Jeg vil følgende beskrive de vigtigste ligheder og forskelle på hhv. relativisme/konstruktivisme 

kritisk realisme og idealisme/positivisme kritisk realisme syn på samfundsvidenskaberne. 

Hensigten er primært at sætte fokus på realisme-problematikken, det ontologiske og 

epistemologiske spørgsmål og i hvilken grad man kan tale om videnskabelig viden, samt 

spørgsmålet om hvordan aktør/strukturproblematikken kan håndteres. Derudover vil jeg kort 

komme ind på kritisk realistisk komparativ analyse. Når jeg har valgt, at dette speciale skal tage sit 

videnskabsteoretiske afsæt i kritisk realisme, er det netop fordi jeg mener, at kristisk realisme 

opstiller en kompleks helhedsorienteret forståelse, der bibeholder perspektiver fra begge poler, 

økonomisk reduktionisme10 og sociologisk dekonstruktivisme11, som ikke-reducerbare, men ved 

både at fokusere på relationer, vekselvirkning og dynamikken mellem dem. Kritisk realisme bliver 

derved et ambitiøst bud på en nuanceret både/og-tænkning til forholdet mellem aktører og 

strukturer, som netop er dette speciales spændingsfelt og derved muliggør at undersøge, det jeg har 
																																																																				
10 Økonomisk reduktionisme : søger at reducere økonomiske fænomener ud fra nogle få grundlæggende begreber og principper. 
11 Sociologisk dekonsktruktivisme : Sprogets begrænsninger og således også den videnskab som forsøger at begribe sociologisk 
fænomener. 
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til hensigt at få svar på. Kritisk realisme indtager “sin egen“ ontologiske og epistemologiske 

position mellem positivisme og kostruktivisme, som vist nedenfor ; 

 

Figur 4.1 ; Ontologi, epistemologi, forskningsmetode og slutningsform for hhv. positivisme, 

kritisk realisme og konstruktivisme 

 Positivisme Kritisk realisme Konstruktivisme 
(postmodernisme) 

Ontologi  Naive realisme Kritisk realisme Relativisme 

Epistemologi Objektivisme  
Resultaterne er sande 

Modificeret 
objektivistisk 
sandhed 

Subjektivisme 
Resultaternes konstrueres 

Forskningsmetode Primært kvantitativt Både kvantitativ og 
kvalitativ 

Hermeneutisk/dialektisk 

Slutningsform Deduktion Abduktion Induktion 

 

Kilde : Egen produktion med inspiration fra Per Krull (2013) 

 

Kritisk realisme udspringer af trancendentale argumenter12 og immanente kritikker13 og tilsigter 

komplekse synteser og forsøger at åbne for overskridelser af dualismer14 

(Buch-Nielsen og Hansen 2014 : 101) og det er derfor vanskeligt, at give en entydig beskrivelse af 

hvad kritisk realisme er. Nærværende afsnit tager derfor udgangspunkt i nogle udvalgte generelle 

træk i Roy Bhaskars og Magrethe Archers definitioner af kritisk realisme, som jeg finder specielt 

vigtige i forhold til at kunne (be)gribe kritisk realisme. 

 

Kritiske realisters ontologiske kerneantagelser udgør den hårde kerne i videnskabsteori og gør op 

med den “flade ontologi“15, som andre former for realisme bygger på og er et opgør med, at 

empiriske realister placerer menneskets sansekonstruktioner i centrum for alting (Buch-Nielsen og 

Hansen 2014 : 23). Dette ontologiske opgør inden for kritisk realisme, har epistemologiske 

konsekvenser, ved at etablere en afgørende skelnen mellem to dimensioner af videnskab. På den 

ene side den transitive dimension, indeholdende vores viden om verden (epistemologi), inden for 
																																																																				
12 Trancendentale argumenter: transcendentalfilosofi beskæftiger sig med måden, hvorpå subjektet former erfaringen og konstruerer 
sin verden - form for idealisme  
13 Immanente kritikker: Brugen af kategorier  
14 Dualismer: Modstillinger hvor den ene prioriteres frem for den anden (Buch-Nielsen & Hansen 2014) 
15 Flade ontologi: at verden er som den fremtræder 
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rammen af bestående teorier, paradigmer, modeller, begreber, analyseteknikker mv. der er til 

rådighed i en given samtid. Derved bliver historisk viden en nødvendighed, for at producere ny 

viden og må derfor forstås som; “en vedvarende social aktivitet – og som viden som et socialt produkt, 

som individer må genskabe og omdanne, og som individer må trække på og bruge i deres egne kritiske 

udforskninger“ (Bhaskar 1997 : 248).  

 

Og på den anden side er der den viden – dette “noget“ som videnskaben producerer viden om og 

som for kritiske realister, betegnes som den intrasitive dimension, bestående af de objekter, som 

kritiske realister mener eksisterer uafhængigt af den viden, som forskerne har til formål at generere 

om disse objekters generelle ontologiske karakter og dermed heller ikke ændrer sig i takt med at 

den videnskabelige forståelse af dem ændrer sig (Buch-Hansen & Nielsen 2014 : 22). Der er dog 

forskel på om vi taler om natur eller samfund, men generelt betyder det, at objekterne i de 

transitive- og intransitive dimensioner ikke er identiske. Bhaskar udtrykker det således ;“Transitiv 

viden og intransitive objekter, anskuelser og væren, tanker og ting, beskrivelser og deres referenter, kan 

hver især forndre sig uden en tilsvarende forandring […] i termin på den anden side af skellet mellem den 

transitive og den intransitive dimension (Bhaskar 1986 : 52) 

 

Ifølge Bhaskar er det menneskeheden, som er det kontingente fænomen i naturen, og viden, som i 

forhold til helheden, så at sige er tilfældig og derfor interesserer kritiske realister sig mere for 

ontologi (væren) end for epistemologi (viden) (Outhwaite 1987). Men kritiske realister er samtidig 

skeptiske overfor at reducere ontologi til epistemologi, hvilket vil sige, at forestillingen om, at 

udsagn og spørgsmål om væren altid lader sig reducere til et spørgsmål om den viden vi har tilegnet 

os eller diskurserne om væren. Ifølge kritiske realisters termonologi kaldes en sådan udviskning af 

den intransitive dimension for den epistemologiske fejlslutning, hvilket ifølge Bhaskar lige præcis 

er den fejl, empiriske realister begår, når de placerer mennesket og dets viden i centrum for alting. 

Og på den anden side afviser kritiske realister samtidig også, at reducere spørgsmål om viden til 

spørgsmål om væren, defineret som enhver forestilling om, at viden følger direkte fra væren og 

uproblematisk kan tolke virkeligheden som en åben bog, hvorved den transitive dimension kan 

siges at blive ophævet og betegnes som den ontologiske fejlslutning (Bhaskar 1989 : 157-158). 

Kritiske realisters hovedtese hviler således på en tværfaglig og pluralistisk grundforståelse, der 

balancerer mellem disse to yderpunkter og syntetisere modsætningen i form af en dialektisk 

forståelse af relationen mellem det subjektive og det objektive. Der er bred enighed blandt kritiske 
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realister, at hovedformålet, er at øge kendskabet til de generative mekanismer, der skaber den 

faktiske verden (Danermark 1997 : 235). 

 

Kritiske realister adskiller sig fra andre former for realisme, med tesen om at virkeligheden 

indeholder tre domæner. Det empiriske, betsående af vore erfaringer og abservationer. Det faktiske, 

som omhandler alle eksisterende fænomener, samt alle begivenheder, som finder sted uanset om de 

erfares eller ej. Disse to domæner kan øjagtig sammenlignes med de empiriske realisters “flade 

verdensbillede16“, som jeg omtalte tidligere.  

 

Det tredje domæne kalder Bhaskar for det virkelige domæne og består af ikke-observerbare 

strukturer og mekanismer. Kritiske realister skelner skarpt mellem væren og viden og virkeligheden 

ses derfor som dyb, struktureret, niveaudelt, differentieret og åben, hvilket betyder, at vi har med 

en virkelighed at gøre, der indeholder objekter med vidt forskellige kausale potentialer (Buch-

Nielsen & Hansen 2014 : 25). Virkeligheden er ordnet på en bestemt måde, hvor højere niveauer 

(liv og ånd) forudsætter lavere og mindre komplekse niveauer (materielle omstændigheder) 

(Bhaskar 1997 : 170-171). Derved bliver observerbarhed ikke kriteriet for eksistens, men deriomod 

de underliggende strukturer og mekanismer, som understøtter eller forårsager disse manifeste 

fænomener. Pointen er, at vores forestillinger på det empiriske domæne ikke nødvendigvis 

afspejler, virkelighedens reelle faktisitet (Bhaskar og Lawson 1998 : 5).  

 

Kritiske realister bekender sig grundlæggende til, at samfundsmæssige relationer i form af 

aktør/struktur-diskussionen eksisterer uafhængigt af forskeren - og derfor indbefatter 

teoriudviklingen for kritiske realister i at afklare disse åbne og frie vekselvirkende relationer 

mellem aktører og institutioner, som løbende derfor også ændrer sig og dermed ikke kan sættes på 

formel (Fuglsang og Olsen 2004). Desuden argumenterer kritiske realister for, at al viden er 

produceret i sociale sammenhænge med udgangspunkt i eksisterende viden. Viden ses derfor som 

konstrueret og må nødvendigvis være fejlbehæftet (Buch-Nielsen & Hansen 2014). Forskellene 

mellem empirisk kausalitetsforståelse (positivisme) og kritiske realisters kausalitetsforståelse er 

illustreret i figur 4.2 nedenfor. 

 

 
																																																																				
16 “Flade verdensbillede“: verden er som den fremstår. 
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Figur 4.2 : kausalitetsforståelser  

Empirisme/positivisme 

Horisontal kausalitetsforståelse 

Det empiriske domæne 

Kritisk realisme 

Vertikal kausalitetsforståelse 

 

Det faktiske domæne (når begivenhed A, så følger 
begivenhed B) 

 

 

                                                 Begivenhed 

 

Det virkelige domæne  

 

 

                  Mekanismer 

                               Betingelser (andre makanismer) 

Struktur 

Kilde: (Buch-Hansen & Nielsen 2014 : 27) 

 

4.4 Forskningsstrategi 

Den overordnede undersøgelsesproces for kritiske realister tager udgangspunkt i en abduktiv 

slutningsform, hvor der ofte vil indgå forskellige researchfaser periodisk, som er mere eller mindre 

deduktive eller induktive i deres form (Jävensivu & Törnroos 2010) (jf. figur 4.3).  

Da jeg skriver et teoretisk speciale har jeg valgt, at tage udgangspunkt i en retroduktiv (se også 

fodnote 22) undersøgelsesproces, hvor jeg således læner mig op af eksisterende teori, og gennem 

min komparative analyse forsøger at nytænke og udvikle begreber og sammenhænge, der måske 

giver bedre forklaringer på min hypotese. At arbejde retroduktivt forudsætter, at man både arbejder 

deduktivt, induktivt og abduktivt.  

Nedenfor i figur 4.3 ses hvordan jeg ud fra en retroduktionistisk forskningsmetode har arbejdet, 

både deduktivt, abduktivt og induktivt.  
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Figur 4.3 – Forskningsprocessens forskellige processer baseret på deduktion, abduktion og 

induktion.  

 

      Kilde : Järvensivu og Törnross (2010 : 103) 

Lad os kigge på hvad de tre metoder indeholder. Forskningsstrategien i nærværende speciale bygger 

på netop denne vekslen mellem disse tre slutningsformer og er anvendt på følgende vis: Den 

deduktive logik viser sig ved at, jeg tager udgangspunkt i eksisterende teorier om hhv. klassisk 

organisationsdesign og deres generelle antagelser om denne virkelighed og derved bevæger jeg mig 

fra det generelle til det konkrete. Disse antagelser har jeg så “testet/afprøvet“ ved at sammenholde 

teoriernes indre logikker gennem en teoretiserende argumentationskomparation og ydermere 

sammenholdt og “testet/afprøvet“ disse logikker i forhold til velkendte (induktive) cases, for 

derigennem at kunne opstille forskellige hypotetiske betragtninger (sandsynlighedskonklusioner) 

om, hvilke kræfter og mekanismer, som har frembragt de respektive fænomener jeg fundet frem til. 

Her bruger jeg konkrete cases til at styrke det generelle (Flyvbjerg 2013). Derved har jeg også 

arbejdet abduktivt, idet udgangspunktet for analysen også baserer sig på cykliske (forhåbentlig) 

opadgående spirallignende processer, hvor mekanismer og systematik løbende genforhandles, i takt 

med at jeg bliver klogere og får mere indsigt i de eksisterende teorier og centrale casepointer. Peirce 

(1998) skriver “...abduktion er det at se efter et mønster i et givet fænomen og foreslå en hypotese 

herudfra“ (Peirce 1998, vol 2 : 299). 

Fra designteori ved vi også at abduktive processer defineres som ideer, der gennem “prototyping“ 

og “testning“ kan opnå verificering (Dunne & Martin 2006). Abduktive konklusioner i 

samfundsvidenskaberne kan ofte ikke betegnes som “sande“ eller “falske“, men i højere grad som 
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sandsynlighed og holdbarhed, hvilket betyder at validiteten ved anvendelse af denne 

slutningsform, kan have en hvis begrænsning (Danermark 2002). Det betyder, at konklusioner reelt 

set bliver det overordnede argument, der således understøtter analysens påstand (Frankel & 

Murphy 2016: 68). 

I næste afsnit vil jeg kort redegøre for hvad man bør være opmærksom på, når man foretager en 

komparativ organisatorisk analyse ud fra de udvalgte begrebebsindikatorer, man ønsker at tilegne 

sig viden om. 

 

Kapitel 5 

5.1 Komparation inden for kritisk realisme 

Lad os nu gå skridtet videre og spørge os selv “hvordan opfattes komparativ metodik i et kritisk 

realistisk perspektiv, hvor hovedformålet er at afdække generative mekanismer bag de 

begivenheder man ønsker at forklare og forstå ?“. 

Først vil jeg lige nævne at den komparative metode benyttes, til at sammenligne og analysere 

ligheder og forskelle mellem observerede fænomener inden for et defineret analyseområde. Der 

argumenteres for, at al samfundsforskning er komparativ, da al empiri og analyse bygger på 

sammenligninger. Den komparative metodes sigte er således at opstille og afprøve generelle 

lovmæssigheder omkring den faktiske virkelighed (Dansk Sociologi 2000: 4,16). Dette speciale 

opsætter nogle modstillinger eller indikatorer, som jeg diskuterer op mod hinanden. En teoretisk 

modstilling kan både forklares ud fra en enten-eller-forklaring - en dikotomi og en både-og-

forklaring – en dualitet (Høpner mf. 2016 : 23). Dette speciale bygger på en kritisk realistisk 

komparation med udgangspunkt i en både-og-forklaring, dvs. at jeg betragter forskelle som logisk 

dualistiske modsætninger, som hænger uløseligt sammen på et flerdimensionalt plan (Høpner mf. 

2016 : 23).  

Peter Wad (Dansk sociologi 2000 : 23) gør opmærksom på, at den kritiske realistiske 

videnskabsfilosofi endnu ikke har leveret en komparativ metodik, som lever op til filosofiens 

ambitioner, men i stedet henviser til den dominerende komparative tradition, som forudsætter 

lukkede systemer, med udgangspunkt i John Stuart Mills. Mills taler om to komparative metoder: 
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Sammenfaldsmetoden og afvigelsesmetoden. Ved sammenfaldsmetoden lægges der vægt på, at 

sammenligne en række tilfælde, for at identificere de faktorer, hvori der ses et sammenfald. Ved 

afvigelsesmetoden lægges der vægt på, at sammenligne de tilfælde, der afviger fra hinanden på 

netop det forhold, der ønskes undersøgt. Det essentielle ved denne metode er det faktum, at det der 

ønskes undersøgt, ellers ikke afviger fra hinanden på andre måder (Dansk Sociologi 2000:15). 

Kritiske realister tager som nævnt afsæt i egne ontologiske overvejelser og ikke i positivismens 

epistemologiske udgangspunkt. Ud fra den komparative tradition, som jeg har belyst, har præmissen 

nemlig været empirisk analytisk videnskabsteori. Det har resulteret i en komparativ metode, som 

mangler overvejelser omkring generative mekanismers substantielle- og transcendentale karakter 

og/eller kontekstualisering. 

Som vi nu ved, opereres der i kritisk realisme med en virkelighed, som er åben og mangfoldig, 

foranderlig og emergens, dvs. fremkomsten af objekter med nye strukturer, kræfter og mekanismer. 

Herved bliver generative sociale mekanismer mindre intransitive end naturens. Ved kontekstuelle 

komparative analyser, argumenteres der derfor for, at vi må analysere en række sociale 

fænomener i deres kontekstafhængighed. Det er ikke muligt at analysere sociale fænomener 

uafhængigt af hvilken samfundstype de tilhører (Durkheim i Dansk Sociologi 2000 : 30). Derfor 

forsøger jeg i dette speciale, at tage skridtet videre og rekontekstualisere Ragin’s multikausale 

metodik væk fra dens Mill’ske empiricisme og over i retning af en kritisk realistisk komparation. 

Jeg læner mig derfor op af Ragin´s multikausale metodik og skelner mellem følgende: 

• Operative og ikke-operative generative mekanismer (forklarende empiriske faktorer til forskel for passive, 

transcendentale mekanismer), 

• Andre operative generative mekanismer (alternative empiriske, forklarende faktorer), 

• Operative betingende virkninger af generative mekanismer (empiriske konditionaliteter), samt 

• Operative og ikke-operative betingende generative mekanismer (empiriske generative mekanismer af faktiske 

konditionaliteter). 

Ved at benytte ovenstående komparative tilgang i specialet og idet det empiriske materiale 

repræsenteres af mange forskellige forskeres resultater der peger i samme retning og at jeg desuden 

inddrager flere cases, bliver mit forskningsdesign multikausalt. Det betyder, at en kritisk 

komparativ metodologi forsøger at integrere den retroduktive forklaringsproces, dvs. en 

kontekstuel generativ kausal analyse af de spørgsmål, som problemformuleringen rejser. Se figur 

5.0 nedenfor i typologi 2 : (substantiel / konteksafhængig). 
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Figur 5.0 : Typologi over komparative metodologier, bestemt efter komparationens dybde og 
kompleksitet 

 Komparationens kompleksitet 

Kontekstfri Konteksafhængig 

Komparationens 
dybde 

Substantiel T1: Naturvidenskabelige  

Kontrollerede ekperiment 

T2: Konfigurationsbegrebet17 

Tidsstudier18 

Formel 

 

T3 : Synkrone, kvantitativ 
anlagte samfundsvi- 
denskabelige stuider 

T4: Historiske/antropologiske, 
kvalitativt orienterede casestudier 

Kilde: (Dansk Sociologi 2000 : 14) 

 

Når kritisk realistisk metode skal muliggøre en afdækning af generative årsagsforklaringer til 

faktiske sociale begivenheder og fænomener i åbne sociale systemer, er det selvfølgelig vigtigt at 

kritisk realistisk komparationen derfor skal kunne analysere sociale objekter i deres kompleksitet og 

kontekstualitet (Danermark mfl. 1997 : 233).  

Charles Ragin’s kvalitative komparative metodik er en metodologi med en lang række kvaliteter 

og potentialer - og i mangel af en genuin kritisk realistisk komparativ metodik, tager jeg derfor 

udgangspunkt Ragin´s metodik, netop fordi dens teoretiske modelkonstruktion kan udvikles 

gennem abduktion og retroduktion. Ragin (1994a:47, 57; Dansk Sociologi (2000) bruger faktisk 

betegnelsen ’retroduktion’ for samanalysen af deduktivt udledte modeller (analytical frames) og 

induktivt afledte ’billeder’ (images).  

 

5.2 Analysestrategi 

For at kunne arbejde analytisk, er det nødvendigt, først at tilegne sig viden om problemfeltet. Dette 

udføres gennem en problemorienteret indgangsvinkel. I begyndelsen og løbende i udformningen af 

																																																																				
17 Charles Ragin’s (1987) kvalitative komparative metodik er en udbygget version af Mill’s grundmetoder: samstemmighedsmetoden 
og afvigelsesmetoden. Ragin bruger Boole’s logiske algebra til at systematisere og formalisere metodikken. Derved bliver Ragin i 
stand at kombinere kvalitative casestudier og kvantitative variabelstudier, samt integrere dem ved brug af konfigurationsbegrebet, 
dvs. at et socialt fænomen består af et kompleks af konkrete samvirkende faktorer. På de præmisser bliver Ragin i stand til at foretage 
komparative analyser af multikausalitet ud fra multi case studier. 
18 Janoski & Hicks (1994:7-13, 17) foreslår en integration af Ragin’s metodik med en række nyere kvantitative metoder (tidsstudier; 
’pooled’ metodik; ’event history analysis’), der rækker tilbage til Mill’s samvariationsmetode. Den integrative strategi kaldes for ny 
komparativ/historisk komparation eller ny komparativ politisk økonomi. 
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dette speciale, har jeg tilegnet mig en bred viden inden for de to teoretiske retninger, jeg behandler i 

specialet. Det har indbefattet, at jeg har indsamlet og bearbejdet videnskabelige organisatoriske 

dilemmaer/problemstillinger og specifikt valgt de modstillinger i teorierne som nedslagsindikatorer, 

i min komparative analyse og således forsøgt at udvikle plausible forklaringer og svar på min 

overordnede problemformulering. Hvilket er fremkommet ved at reflektere, argumentere, begrunde 

og systematisk dokumentere mine udsagn og påstande i forhold til projektet (Nielsen og Tvarnø 

2008: 36 & Frankel & Murphy 2016). Denne tilgang leverer resultater, der kan besidde svagheder 

på det konkrete og kontekstuelle niveau, samt en vis usikkerhed overfor kvaliteten af de teoretiske 

resultater, jeg inddrager som hjemler for min analyse. For at modvirke dette og for at øge 

reliabiliteten af datagrundlaget (eksisterende teorier) anvendes metodetriangulering og 

datatriangulering i det omfang casene giver mulighed for det. 

Nedenfor ses de overordnede begrebsindikatorer, som jeg i min komparative analyse har valgt, at 

sætte fokus på, men ikke nødvendigvis har den samme vægt i analysen. Der tages udgangspunkt i 

det spændingsfelt, dualistiske modsætninger måtte vise mellem klassisk organisationteori og 

designtænkning.  

Figur 5.1 – Indikatorer og modstillinger (mit valg) mellem klassisk organisationsteori og 

designtænkning 

Fagprofessionelle 
organisationer 

Funktionalistisk paradigme 

Indikatorer  

  modstillinger 

Designtænkning 

Fortolkningsvidenskabelige 
paradigme 

 
Statisk                                           

Udnyt eksisterende marked 
Markedet  Dynamisk                                     

Skabe nye markeder  
Indefra-ud HRM Udefra-ind 

Exploitation Organisationsdesign Exploration 
Analytisk Vision og Strategi Emergerende 
Styring Ledelse Autonomi 

Centralisering Beslutningsprocesser Decentralisering 

Egen produktion 
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Kapitel 6 

6.1 I hvilken forstand? 

Jeg vil i nærværende afsnit præcisere og uddybe hvad der menes, når vi i akademisk forstand ønsker 

at definere og beskrive begreber og derfor åbentlyst at deklerere, i hvilken forstand vi bruger 

begreberne. Organisationsanalyser kan sammenfattes som overordnede argumenter med tre 

centrale delelementer, nemlig påstand, belæg og hjemmel, hvor hjemlen legitimere, at vi kan slutte 

fra belæg til påstand. Et speciale som dette, der besæftiger sig med en yderst komplekst 

organisatorisk konstruktion, har således ikke et simpelt og entydigt svar (på problemformuleringen). 

Oftest er der flere konstruktive løsninger, ligsom der er flere uhensigtsmæssige løsninger. Og selv 

ved de svar jeg måtte komme frem til, ville det være naivt, at tro, at disse entydigt kan udpeges som 

de optimale. Det er der ganske enkelt alt for mange afvejninger og for stor usikkerhed omkring 

(Frankel & Murphy 2016: 67). Men det som jeg vil fremlægge og påstå her, er at det gode 

organisationsanalytiske svar, er et som tydeliggør, hvilke forhold det tager med i betragtning og 

hvilke der udelades, hvilke belæg der indsamles og på hvilken måde disse belæg understøtter en 

given konklusion. Netop fordi de kortlægninger vi kommer frem til i organisatoriske analyser, ikke 

er en fuldstændig beskrivelse af de faktiske organisatoriske omstændigheder, så er vi nødsaget til at 

tydeliggøre hvorledes resultaterne er fremkommet. Kun på den måde kan vi præsentere et eksplicit 

og gennemsigtigt argument, der giver mulighed for at sammenholde påstand over for belæg og 

hjemmel og således føre frem til en konklusion, som også kan benævnes som analysens 

overordnede påstand. Jeg vil derfor fremlægge en argumentation, hvor jeg fremfører hvordan jeg 

forstår de data jeg lægger til grund for specialet (Frankel & Murphy 2016: 68). Det kræver selvsagt, 

at jeg i første omgang sætter mig grundigt ind i de organisatoriske teorier, som jeg ønsker at 

afdække og først efterfølgende gennemføre nogle afvejninger, som kan grundlag for sandsynlige 

forklaringer. Det korte af det lange er, at selvom vi per definition, ikke kan udvikle generelle 

udsagn, entydige og umotvistelige formaliserede modeller og genereliseringer af specifikke 

organisationsforhold ud fra en organisationsanalyse, ja så må det næstbedste mål derfor blive, at 

gøre sig umage med at komme frem til nuancerede vurderinger, af de organisatoriske forhold som 

en respektiv analyse har valgt at sætte fokus på (Frankel & Murphy 2016: 69). 
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6.2 En organisatorisk analysemodel 

I dette afsnit vil jeg præsentere den model som min analyse bygger på. Modellen er en 

argumentationsmodel opkaldt efter filosoffen Stephen Toulmin. Jeg vil med udgangspunkt i 

Frankel & Schmidt (2013), præsentere en variation af Toulmins model, så den er særligt anvendelig 

til organisationsanalyse. Toulmin påpeger, at et argument starter med en påstand (udsagn), der 

søges tilslutning til gennem et belæg (begrundelse). Uden belæg for påstanden, siger Toulmin, at 

der blot er tale om et postulat, idet der ikke fremlægges eller understøttes med en videre logisk 

sammenhængende begrundelse for postulatet. Postulater står derved alene!  

Påstande derimod indgår i argumenter, som skaber sammenhæng mellem påstand og belæg – vel og 

mærke en implicit sammenhæng som er uudtalt og ikke fremgår af argumentet. For at belægget kan 

fungere, som en form for alibi for påstanden indfører Toulmin begrebet hjemmel. Hjemlen bliver 

den ”sikkerhed” eller ”bevisførelse”, man ekslipicit og tydeligt fremlægger for at slutte fra belæg til 

påstand. Modellen nedenfor viser den sammenhængende logik mellem belæg, påstand og hjemmel.  

         D     So C     

      

                         Since W 

Figur 6.0 : Toulmins argumentationsmodel (Toulmin 2003: 92) 

Pilen illustrerer fra belæg (D for data) frem til påstanden (C for claim). I midten nedenfor pilen ses 

ordet Since (eller eftersom), som fremhæver, at det er en model til slutningsformer. Hensigten med 

at bruge modellen i dette speciale, er at overskueliggøre og hjælpe til med, at forstå og præcisere 

videnskabelig argumentationsanalyse og således have et værktøj til at skelne skarpt mellem belæg, 

påstand og hjemmel. Jeg vil med inspiration fra Frankel og Schmidt (2013) tilpasse modellen på 

følgende vis:  

1. For det første er mit sigte ikke sætningsanalyse som var Toulmins oprindelige ærinde med 

modellen, men derimod organisationsanalyse, der udfolder sig henover mange sider. Derved bliver 

organisationsanalyser typisk en lang sammenhængende række af delargumenter. Delargumenter er 

ikke mit primære ærinde, men snarere det overordnede argument – forstået som en sammenfatning 

af en hel analyse som argument. Frankel og Schmidt (2013) mener, at det er langt mere effektivt, 
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netop at have en hel organisationsanalyse i fokus på èn gang og vurdere dens indre sammen-

hæng19, da det grundlæggende er den overordnede præmis påstanden bygger sit belæg op omkring. 

2. For det andet vil jeg i høj grad fokusere på sammenhængen mellem det overordnede belæg, den 

overordnede hjemmel og den overdnede påstand, som bør hænge sammen. Det betyder at den 

overordnede påstand eller hypotese i en analyse fremsættes gennem specialets problemformulering 

og bliver det som analysen først og fremmest mobiliserer sine belæg for at få modtageren til at 

antage. Dernæst bliver den overordnede hjemmel de specifikke teorier, jeg fremfører i specialet og 

det som skal ligitimere analysens overvejende akademiske- og videnskabelige niveau.  

3. For det tredje henter jeg hjemmel til analysen i organisationsteorier og organisationsanalytisk 

metode, som bygger på data af empiriske undersøgelser inden for specialets interessefelt og som 

lægges eksplicit og tydeligt frem. Organisationsteoretiske hjemler bidrager ved at præcisere, hvilke 

særlige typer af relationer der er i fokus i analysen fx ”strukturer” eller ”beslutninger” (jævnfør 

afsnittet om kritisk realisme). Jeg har derfor valgt nogle indikatorer, der gør det muligt for mig, at 

opbygge netop den type relationel sammenhæng/modstilling, jeg ønsker at fokusere på og således 

skabe sammenhæng mellem hjemmel og belæg. Det betyder, at de overordnede belæg i specialets 

analyse (selvfølgelig) bygger på faktiske forhold.Til forskel fra Toulmins model, som først og 

fremmest handler om relationen mellem belæg og påstand, handler den udvidede model (Frankel & 

Murphy, 2016: 72), som jeg bygger mit overordnede argument ud fra – om tre lige væsentlige 

relationer. Nemlig relationen mellem: 

1. hjemmel og belæg 

2. hjemmel og påstand 

3. belæg og påstand 

																																																																				
19 Organisationsanalysens Indre sammenhæng ifølge Frankel og Schmidt (2013): Det er sammenhængen mellem Præmis – påstand 
– belæg og hjemmel, der refereres til når vi taler om Indre sammenhæng. Argumentation skal ses som et konsortium af muligheder, 
hvor både præmissen(erne), belæggene og hjemlerne er i en form for forhandling med hinanden for at finde frem til en konklusion af 
”virkeligheden”. Det betyder, at sålænge præmissen er defineret og tydeliggjort – belæggene antager en hvis grad af plausibel logik 
og de hjemler der refereres- og bruges til at opbygge det bevisførende argument, tager udgangspunkt i videnskabelig undersøgelser, 
ja så taler man om analyses indre sammenhæng. Men selvom der kan spores en indre sammenhæng i en analyse, er analyser ofte 
behæftet med flere problemer, som er svære at komme uden om. Selvom præmissen kan være behæftet med fejl – kan argumentet 
videnskabeligt set sagtens være ”rigtigt/validt”. Det vil sige, at analysen kan i kraft af dens indre sammenhæng, være korrekt, men 
ikke stemme overens med ”virkeligheden”, fordi eksempelvis præmissen reelt ikke er holdbar eller de bevisførende hjemler (teorier) 
er forældet eller behæftet med fejl og mangler. Det kan man selvfølgelig bare anfægte og kritisere ved sit analysearbejde, men ikke 
desto mindre vil der meget ofte i komplekse organisationsanalyser (som i altid) være assymmetri mellem analysens konklusion og 
”virkeligheden”. 
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Jeg mener derfor som Frankel & Schmidt (2013), at en analyse først kan defineres som en analyse, 

når påstand bringes i relation til belæg og hjemmel. Hver af de tre relationer tjener som afsæt for 

opbygning (vurdering) af organisatoriske analyseargumenter. Forskellen på Toulmins 

argumentationsmodel og Frankel og Schmidts organisationsanalytiske argumentationsmodel, er 

netop at Toulmin kun behandler argumentet ud fra logiske ræsonnementer og Skipper Skræk som 

implicit og udokumenteret hjemmel.  

Eksempelvis kunne påstand og belæg lyde således i Toulmins forstand, når faren forsøger, at 

overbevise sin søn ”Du bliver stærk af at spise spinat, så du må hellere spise noget mere”, og 

belægget; ”det siger Skipper Skræk”. Derved har du et argument (et svagt argument med en implicit 

hjemmel – Skipper Skræk er nemlig stærk og han spiser jo meget spinat), men ikke en analyse i den 

forstand som Frankel og Scmidt (2013) lægger op til.  

Sammenfattende kan vi sige, at modellen nedenfor (figur 6.1), bygger som hos Toulmin på belæg, 

påstand og hjemmel, men til forskel fra Toulmins model fremhæver nedenstående model 

forbindelseslinier mellem de tre begreber og deres indbyrdes relationer, som er nødvendige for at 

opbygge en analyse. Desuden giver modellen os mulighed for at skelne mellem påstand, belæg og 

hjemmel, hvilket giver os et bedre opbygningsgrundlag for hver del af analysen og derved også et 

langt bedre udgangspunkt for den samlede analyse (Frankel & Murphy 2016: 72). 

                Hjemmel 

 

     Belæg   Påstand 

Figur 6.1 : Organisationsanalytisk argumentation som tre relationer (Frankel & Murphy 2016: 72) 

 

Kapitel 7 

7.1 Et kritisk blik på analyse 

Forståelse for opbygning og vurdering af egne (og andres) analyser, er med andre ord en væsentlig 

fagdisciplin for at kunne underbygge påstande, når vi ønsker at producere konkluderende 

sandsynligheder. Påstande har nemlig deres begrænsninger, da de har svært ved at indfange alle 
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komplekse forhold et givent felt måtte have og det har derfor også vist sig historisk set, at tidligere 

analyser afvises af senere analyser, fordi de forhold som de enkelte analyser tager udgangspunkt i, 

ikke stemmer overens med senere forhold (Frankel & Murphy 2016: 73). Kort sagt skal vi være 

opmærksomme på, at organisationsanalyse flytter vores fokus fra fakta til påstande og sætter os 

dermed i stand til at opbygge, vurdere og nuancere den påstand som fremsættes. Det gælder 

selvfølgelig både ens egne og andres påstande.  

Frankel og Scmidt (2013) pointerer, at argumenter også kan vurderes eksternt, ved fx at 

sammenholde dets påstand med andre undersøgelser - herunder “commen sense“ cases, som jeg har 

valgt at inddrage, i et forsøg på at kunne sige noget generelt med udgangspunkt i det konkrete 

(Flyvbjerg 2013). En organisationsteoretisk hjemmel kan kritiseres for at være upræcis eller 

selvmodsigende, og belægget kan kritiseres for ikke at være indsamlet tilstrækkelig systematisk 

eller for snævert udvalgt, hvilket rejser spørgsmålet om belægget entydigt peger på en bestemt 

overordnet påstand, eller om analysens data også kunne underbygge andre konkurrerende (måske 

modstarettede) påstande. 

Det modellen først og fremmest kan strukturere og hjælpe mig med, er at få blik for den interne 

sammenhæng i specialets analyse, når hele analysen netop ses som èt argument. Jeg bruger med 

andre ord modellen til at holde fokus på tre internt sammenhængende, men stadig adskilte 

relationer, ved at forholde mig så stringent som muligt i præcisering af hjemmel – i fastlæggelsen 

af relevante udvalgte indikatorer og i afgrænsning og afvejning af den overordnede påstand 

analysen understøtter, som samlet set udgør det organisationsanalytiske argument og således 

bane vejen for, at kvalitetskriterierne for en god analyse er til stede, trods de udfordringer jeg 

indledningsvis i kapitlet anfægtede.  
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Del 4 

- et genstandsfelt  

 

Kapitel 8 

8.1 De organisationsteoretiske modstillinger 

I nærværende kapitel introduceres fænomenet og teoriretningen – fagprofessionnelle 

organisationer som specialet tager sit afsæt i. Kapitlet begynder med en kort overordnet 

gennemgang af organisationsteorien og lægger efterfølgende ud med en beskrivelse af den anvendte 

metode for litteraturstudiet. I kapitlet diskuteres eksistensen af og arten af et velkendt 

socialøkonomisk paradigme – professionnelle bureaukratier med udgangspunkt i Henry Mintzbergs 

teoriforsåelse. Kapitlet indeholder desuden et afsnit om fagprofessionnelles organisationers 

værdiskabelse, internationale konkurrencemæssige fordele og krav om agilitet20, samt de særlige 

udfordringer disse organisationer står over for i mødet med globaliseringen.  

Hvad angår litteraurstudiet omhandlende organisatorisk design (fagprofessionelle organisationer) er 

studiet baseret på Søren Barlebo Rasmussens bog, Potentiale ledelse – om strategisk ledelse i 

fagprofessionelle organisationer, som tager udgangspunkt i Henry Mintzbergs teoriforståelse af 

professionelle fagbureaukratier. Desuden er litteraturstudiet baseret på andre akademiske bøger og 

artikler omhandlende klassisk organisationsteori, strategi og ledelse i et HRM-perspektiv. 

Som komparativ modvægt til fagprofessionelle organisationer omhandler del 5 desuden også et 

litteraturstudie af designtænkning. Dette litteraturstudie er primært baseret på allerede eksisterende 

litteratur eller litteratur under udvikling - akademiske artikler og working papers, samt andre 

artikler og ph.d.-afhandlinger. 

																																																																				
20 Agilitet: evnen til at være fleksibel og hurtigt tilpasse sig ændrede betingelser. En struktureret, smidig, forandringsvillig og iterativ 
(abduktiv) tilgang til mødet med nye ting. (Den danske ordbog og egen definition) 
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Designtænkning som komparativ modvægt til det fagbureaukratiske organisations design, er valgt 

fordi nyere litteratur pointere, at et paradigmeskift inden for markedsmekanismer allerede er 

eksisterende i det nuværende marked og vil i særdeleshed være det fremdadrettet (Martin 2013 & 

Bason 2016 : 14 mf.). Designtænkning er tæt forbundet med organisationens vision og strategi og 

derfor hverken kan eller bør adskilles. Designledelse som ledelsesfilosofi skal desuden beherske to 

andre uadskillelige perspektiver, for at kunne imødekomme krav og ønsker fra kunder eller et 

konkurrende marked - den videnskabelige problemløsning, som bygger på analyse, samtidig med 

at designerens opgave også er at udfordre eksisterende antagelser og levere nye og banebrydende 

løsninger, gennem den iterative og innovative problemløsning som bygger på syntese (Cross 1982, 

mf.) Specialets litteraturstudie ift. designtænkning bygger på bl.a Per Krulls og andres hovedemner 

herunder ; designledelse, visioner, problemløsning og designprocesser ; framing og abduktion ; 

participatorisk design og samskabelse ; design og konkurrencemæssige fordele. Derudover vil 

begrebet strategi indgå som en naturlig del af diskussionen og redegørelsen af designtænkning, da 

flere forskere netop peger på at design er strategi (Bason 2016, Martin 2013, mf.). Som opsamling 

på litteraturstudiet gives et kritisk blik på både fagprofessionelle organisationer og designtænkning. 

Der er truffet valg om, at litteraturstudiet i generel forstand selvfølgelig ikke er “fyldestgørende“, 

men via afgrænsende præcisering af problemformuleringen, at skabe højere ligitimitet og validitet 

mellem litteratur og problemformulering og således ud fra det valgte udsnit, overordnet set, at 

danne en repræsentativ ramme for (jf. undersøgelses- og metodekapitlet), akademisk at kunne 

forsvare omfanget og forholdet mellem fagprofessionnelle organisationers logikker med 

designtænkningens logikker – og således udforske logikkerne inden for et “nyt tredje perspektiv“, 

hvor søgen efter værdiskabelse bliver den styrende faktor. 

 

8.2 Anvendt metode for litteraturstudiet 

Alle anvendte kilder er samlet i referencer til slut i afhandlingen. Der er truffet et velvidende valg, 

at litteraturstudiet unægteligt består af et “udtømmende“ udsnit af eksisterende litteratur om emnet. 

Dette udsnit er valgt efter en bred litteraturlæsning inden for feltet og jeg antager det derfor som 

repræsentativt for fagprofessionelle organisationer og designtænkning. 
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8.3 Organisationsteori – en kort introduktion 

Organisationsteori og derved netop design af organisationer som begreb, er en bred betegnelse for 

de teorier der op gennem det tyvendende århundrede, har været mest dominerende og beskriver de 

forskellige organiseringsformer mennesker er og har været underlagt. Organiseringsformer spænder 

fra det vi forstår, som organisationer i dagligdags tale, til mere abstrakte beskrivelser af hvordan 

antropologiske organiserede sammenhænge udmynter sig.  

Organisationsteorien er derfor ikke entydig, men spænder over et ganske bredt felt, hvis udvikling 

er blevet påvirket af mange forskellige videnskabstraditioner og retninger og dermed indeholder 

organisationsteorien også stor diversitet. Ifølge Mary Jo Hatch (2005) er der fire forskellige 

hovedperspektiver, som har dannet grundlag for organisationsteorien de sidste 100 år - Det 

klassiske, det moderne, det symbolsk interpreterende og det postmoderne perspektiv. Disse 

perspektiver er opstået på baggrund af både samtidens, men også tidligere tiders filosofiske 

strømninger og tænkeres bidrag. Hatchs bud på en tidslinie over videnskaber og tænkere der har 

tilført inspiration til organisationsteorien (jf. bilag C). 

Denne inddeling er et forsøg på, at strukturere organisationsteorierne, og skabe overblik over et 

komplekst felt i konstant udvikling. Figurens formål er at illustrere, at de forskellige perspektiver 

fungerer på samme tid og ud fra egne præmisser og ikke som en progression af perspektiver, hvor 

et perspektiv erstatter et foregående. 

En ting er hvordan organisationsteorien analyserer organisationer; en anden er hvordan 

organiseringerne udfoldes i praksis - det vil sige den måde, man forvalter de erkendelser, forskellige 

organisationsteorier er kommet frem til. Nok har man ifølge Hatch både fortolkende og 

postmoderne organisationsteorier, men den måde man i dag organiserer sig på, er langt hen ad 

vejen stadig med udgangspunkt i den klassiske- og moderne organisationsteori, som bygger på 

funktionalisme. Den teoretiske tilgang disse to teorier baserer sig på, er det, man kan kalde den 

modernistiske holdning, som jeg i det følgende afsnit vil beskrive. Dette har til formål, at jeg senere 

kan beskrive spændingsfeltet og problematikkerne mellem den klassiske- og den mere abduktive 

(designtænkning) måde at organisere sig på. 

 



	 39	

Del 5  
Fagprofessionelle organisationer 
- en teoretiserende diskussion 

 

Kapitel 9 
I nærværende afsnit vil jeg behandle specialets første organisatoriske design, nemlig præmisserne 

for de fagprofessionelle organisationers rationale, felt og domæne.  

 

Afsnittet vil søge at besvare følgende spørgsmål:   

• Hvad er fagprofessionelle organisationer ? 

• Hvilket rationale baserer tilgangen sig på? 

• Hvordan hænger forretningsstrategi og beslutningsrettigheder sammen med 

innovationsbegrebet ?  

 

9.1 Fagprofessionelle organisationer og vidensmedarbejderne 

Lad os starte med at beskrive kernen i den fagprofessionelle organisation og dernæst sætte fokus 

på den særlige medarbejdertype, der skal til for at bedrive innovations- og vidensudvikling. 

Dynamikken og livet i fagprofessionelle organisationer har helt overordnet det fællestræk, at de 

stukturerer og organiserer sig på samme måde. Dette design giver dog anledning til overvejelser om 

hvorledes disse decentrale enheders fokus, organisatorisk spiller sammen indbyrdes i forhold til den 

samledes organisations fælles strategiske indsatser – og specielt når det handler om at løfte den 

fælles faglige kvalitet og skabe og bevare høj motivation over tid. Og ikke mindst evnen til at være 

på forkant og agil med “fremtiden“ og undgå at blive disruptet !  

Begreber som effektivitet og inkrementel innovation bliver således udfordret. Opgaven bliver derfor 

at designe organisationen, så det sikrer (fleksible) strukturer og processer der koordinationsmæssigt 

forbinder de organisatoriske afhængigheder og opnår flest mulige positive eksternaliteter21, således 

																																																																				
21 Eksternalitet: Omkostninger (negativ) pålagt andre ufrivilligt eller udbytte (positiv) modtages uden indsats. 
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at generel- og specifik viden anvendes mest effektivt og distribueres og allokeres derhen, hvor 

beslutningsprocesserne - både horisontalt og på tværs af organisationen skaber mest værdi. Hvis vi 

lige vender blikket historisk tilbage, vil det bidrage til en bedre forståelse af denne problematik. 

 

9.2 Koordination- og motivation af beslutningsrettigheder  

Mintzberg har lært os at en organisations design grundlæggende afhænger af to overordnede 

dimensioner, nemlig om vi træffer beslutninger ud fra et centraliseret eller decentraliseret 

perspektiv og om vi har organiseret arbejdsgange efter meget faste bureaukratiske rutiner eller i 

højere grad ud fra en ad hoc tankegang, hvor arbejdsgangene er mere organiske og flydende. Dette 

skal forstås som kontinuummer, hvor organisationer kan være hhv. mere eller mindre centraliseret 

eller mere eller mindre bureaukratiske. Den grundlæggende tanke ud fra et økonomisk rationelt 

perspektiv er, at allokere resurserne, forstået som de medarbejdere med den fornødne ekspertise til 

at løse en given opgave, derhen hvor ressourcerne gør mest nytte og skaber den højeste værdi 

(Laezar & Gibbs 2007). Sagt på en anden måde – det transaktionsomkostningstrade-offét der er 

mellem specific viden22 og generel viden23 - ved at distribuere viden og den værdiskabelse denne 

viden bidrager med. Laezar og Gibbs (2007) mf. (jf. fodnote 28) argumenterer for, at dette desuden 

skaber stærke incitamenter for arbejdsindsats og innovation, fordi frihed, tillid og personlige 

preferencer imødekommes. Det kan give god mening at medarbejderengagementet24 øges gennem 

dette perspektiv, men om det reelt skaber de bedste løsninger på et fremtidigt dynamisk marked, 

hvis der tages udgangspunkt i den rationalistiske beslutningsproces, er mere tvivlsomt (Khallash 

2016 : 28-30).  

Det vi normalt forstår ved rationelle beslutningsprocesser, bygger på en simpel antagelse om 

rationalitet og linearitet, som illustreret i modellen nedenfor. Det som Kahneman kalder for vores 

logiske og langsomme system 2. 

																																																																				
22 Specifik viden : Lokal viden som ligger hos nogle få og er svær og dyr at transportere. Produktion: Kapacitets udnyttelse, effektiv 
produktion. Salg: kundepræferencer, hvilke produkter man tjener mest på, nogle gange priser. 
23 Generel viden : viden som er nem og billig at transportere Information om hvad ting koster, hvilke  elementer topledelsen 
efterspørger (kvalitet, levering etc.) Information som økonomisystemerne genererer, omkostningskalkulationer mv. 
24 Flere sudier peger på, at øget ansvar og decentralisering mf. af beslutningsrettigehder, skaber øget engagement og motivation og 
højner innovationen (Hein, Høpner, Bason, Martin mf.) 
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Den klassiske beslutningmodel (Kilde: Khallash 2016, s. 28) 

Der er imidlertid nogle udfordringer ved denne antagelse, idet præmissen forudsætter, at 

organisationen betragtes som en total integreret enhed med fuld viden og kapaciteten til logisk og 

systematisk og ud fra en rationel kalkule, at undersøge alle alternativer og derefter vælge den 

løsning, der skaber størst mulig nytteværdi (Høpner mf. S. 162 : 2016). Simon (1957) påpeger, at 

det som beslutningstager, så godt som er umuligt, at leve op til antagelserne om rationalitet, da 

beslutningstagere (medmindre det er en teknologisk algoritme25) er mennesker i en politisk styret 

struktur og derfor heller ikke er fuldt rationelle, men kun begrænset rationelle og ydermere iøvrigt 

heller ikke formår/ønsker, at finde den bedste løsning på en given problemstilling, men derimod 

blot har en ambition om at finde en tilfredsstillende løsning for organisationen (Høpner 2016 : s. 

163). Kahneman (2011) kalder denne begrænsede rationalitet for beslutningsheuristikker og 

definers som de mentale tommelfingerregler, vi som mennesker benytter, når vi skal træffe hurtige 

og effektive beslutninger på komplekse problemstillinger. Tommelfingerregler skaber bias men 

bringer mængden af data ned, simplificerer bearbejdningen af informationer og i sidste ende 

resulterer i færre alternativer som skal overvejes. Kahneman (2011) kalder det vores system 126, 

som intuitivt agerer som “base“ for vores heuristikker, hvilke også giver os en hurtig og let måde at 

finde tilstrækkelige, men meget tit urigtige, svar på vanskelige spørgsmål. Jeg vil imidlertid ikke 

diskutere de fem heuristikker her, som oprindeligt er udviklet af Kahneman og Tversky, men blot 

nævne dem: tilgængeligheds-, repræsentativitets-, forankrings-, knapheds- og affektheuristikken 

(Khallash 2018: 43-45). Det er derfor tvivlsom, at beslutningsprocesserne reelt set så sker med 

udgangspunkt i linearitet og rationalitet når alt kommer til alt. Men det vi ved, er at den klassiske 

beslutningsmodel skaber et begrænset fokus, som adskiller sig fra designtænkningens 
																																																																				
25 Big data og algoritmer bygger dog stadig på menneskers fortokninger og kodificeringer, af hvordan disse data skal forstås og 
bruges. Men brugen af big data i datadreven ledelse, kan ikke være styret af en optimeringslogik, hvis man ønsker, at big data skal 
understøtte en innovation, transformation og disruption, som det populært kaldes (Ross Winthereik: Belingske d. 26. Oktober 2017) 
26 Grundlaget for den måde vi tænker på: System 1 er hurtigt, intuitivt og følelsesdrevet; System 2 er langsomt, rationelt og logisk.	

Beslutningssituation:	

-	Definer	problemet	

-	Identificer	kriterierne	

	

Opnår	fuld	information	og	
eliminer	usikkerheder:	

-	Afveje	kriterierne		

-	Generer	alternativer	

-	Måle	hvert	alternativ	
over	for	hvert	kriterium	

Optimer	udbytte	for	dig	
selv,	team	og/eller	
organisation:	

-	Beregne	og	træffe	den	
optimale	beslutning	
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beslutningsmodel, hvor der her gøres plads til at eksperimentere og innovere gennem “prototyping“ 

og derigennem forsøger, at komme frem til nye og kreative løsninger på fremtidens udfordringer 

(Martin, Bason mf.) samt (jf. afsnit om designtænkning). 

Ofte sker der desværre det i praksis, at overgangen til mere uddeligering gør at ledelsen har tendens 

til at øge bureaukratiseringen gennem standarder, rutiner og beslutningsforskrifter, for at sikre 

ledelses- og kvalitetskontrol. Decentralisering, som er et forsøg på at bevare den hurtige og 

dynamiske organisering, samtidig med at organisationen vokser, vil i stigende grad blive afløst eller 

kombineret med en bureaukratisering. Dette resulterer ofte i en organisatorisk strukturændring fra 

det profesionnelle bureaukrati (figur 9.0 C) “tilbage“ til det som Mintzberg kalder for 

maskinbureaukratiet (figur 9.0 B). Maskinburekratiet er et klassisk eksempel på en typisk større 

produktionsvirksomhed. 

Figur 9.0 – Organiseringsmodel (Rasmussen 2014: 45) 

 

Bureakratisk 

     B. Maskinbureaukrati 

  Organisering                   C. Professionelt bureaukrati   

       

Organisk  A. Simpel struktur 

        Beslutningstagen 

    Centralisering       Decentralisering 

 

Det Mintzberg fandt ud af var, at selvom organisationer voksede sig meget store og man derfor så 

kunne være fristet til at tro, at bureaukratiseringen ville tage til i takt med decentraliseringen, viste 

det sig ikke at være tilfældet. Tværtimod undrede forskerne sig over, at man empirisk kunne se 

store succesfulde organisationer med høj grad af decentralisering, der ligefrem viste en reduktion af 

bureaukratiet i forhold til maskinbureaukratiet. Det var de organisationer man den gang kaldte for 

brumbasserne. De burde ikke kunne flyve, men det gjorde de nu ganske glimrende alligevel. 

Mintzberg kaldte dem for professionelle bureaukratier (jf figur 9.0 C) og redegjorde for, at de i 

stedet for, at standardisere deres processer som manskinbureaukratierne havde for vane at gøre – 

standardiserede deres nøglemedarbejders kompetencer ud fra deres fælles akademiske 
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uddannelsesbaggrund. De professionelle bureaukratier blev derfor fagprofessionelle 

organisationer, som kategoriserede deres medarbejder efter fag. Den færdiguddannede kunne 

efterfølgende, fortsætte over i en professionel on-the-job-training inden hun blev fastansat. Og 

endnu bedre hvis den færdiguddannede havde haft studiejob i den samme eller en tilsvarende 

organisation under sin uddannelse, som hun nu søgte ansættelse i, ville det alt andet lige styrke 

hendes kompetencer. Denne kompetencestandardisering har vist sig, at være en enorm styrke og 

lidt af en samfundsmæssig genistreg! Netop kompetencestandardiseringen muliggør at de 

professionelle organisationer kan vokse hurtigt og samtidig have en høj grad af decentralisering. 

Både fordi de nye medarbejdere på sin vis er blevet standardiseret gennem deres uddannelse og 

eventuelle studiejob og nu også via on-the-job-training har mulighed for, at blive klogere på 

organisationens processer, værdier og kultur og således blive “fuldendt medlem” af 

værdifællesskabet og få indsigt i hvordan fællesskabet fungerer, inden de tildeles endelig 

beslutningskompetence. Derved undgår man til en vis grad standardiserede procedure og rutiner for 

at garantere arbejdsmæssig kvalitet. Specielt traditionelle professioner som læger, advokater, 

journalister, lærere og den ph.d.-studerende er glimrende eksempler på denne kompetence-

standardisering. Det professionelle bureaukrati er grundpillen i at forstå den stærke 

fagprofessionelle organisation. Vi er nødsaget til at diagnosticere præmisserne for denne 

organisationsform, da de er af afgørende betydning og gennemsyrer det videnssamfund vi lever i i 

dag. Og på grund af teknologiens- og globaliseringens hastigt skærpede krav til organisationernes 

effektivisering, omstillingsparathed og innovation, er denne organisationsform udfordret i 

fremtiden (Rasmussen 2014).  

 

Ud over at standardisere kompetencer og på den måde muliggøre højere grad af decentralisering 

uden at øge bureaukratiseringen, udnytter de fagprosessionelle organisationer også de fælles 

interstrukturelle faciliteter. Alt efter hvilken branche den befinder sig i, kan det fx være 

mødelokaler, operationsstuer, grafik- og designudstyr, IT osv. Netop fordi nøglemedarbejderne er 

grundigt oplært i den måde organisationen fungerer på, er det forholdsvis nemt at koordinere de 

fælles ressourcer. Denne form for central bookinganordning letter og smidiggør store dele af den 

daglige drift. I organisationstrukturen kalder man det for pigeonholdcoordination eller dueslag. 
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9.3 To typer af kernetropper 

Netop standardisering af kompetencerne og pigeonholdcoordination er helt centrale for at forstå 

fagprofessionelle organisationers mulighed for at decentralisere til fagmedarbejderne (eksperterne) 

og den administrative støttefunktion der koordinerer ressourcerne. Mintzberg fragmenterer 

organisationen yderligere i fem underdele, nemlig: 

 

1. Topledelsen (“The Strategic Apex”) 

2. Mellemledelsen (“Middle Management”) 

3. Teknostrukturen (“Technostructure”) 

4. Støttestrukturen (“Support Staff”) 

5. Den operative kerne (“Operating Core”) 
 

De forskellige underdele har varierende betydning alt efter hvilken organisationstype det drejer sig 

om. Hvad angår de fagprofessionelle organisationer, er det den operative kerne – de faglige 

eksperter, der er helt centrale, men også topledelsen er en vigtig spiller i at få en velsmurt 

fagprofessionel organisation. Topledelsen ser vi nærmere på i næste afsnit.  

 

Fageksperterne er decentralt placeret og tager sig af organisationens kerneydelse i tæt samarbejde 

med brugere og kunder. De faglige eksperter er dog godt hjulpet af den administrative 

støttestruktur, som netop har til opgave at supportere medarbejderne i operating core efter 

specialisternes egne dessiner. Grunden til at brumbassen overhovedet kan flyve, er at man kan 

overlade en stor del af beslutningskompetencen decentralt til den operating core, uden 

nævneværdig indblanding fra topledelsen eller teknostrukturelle27 foranstaltninger. Det betyder 

ikke, at ledelsen ved at decentralisere beslutningskompetencen ud til de decentrale 

fageksperter/enheder, sikrer at den hellige gral så er velbevaret. Nej, der er en række 

forudsætninger, som skal være til stede for, at decentralisering giver mening i forretningsmæssig 

forstand og resulterer i organisatorisk værdiskabelse (Jf. også afsnittet om designtænkning - 

exploitation og exploration). 

 

																																																																				
27 Stabsfunktion som har til formål, at udforme planer og procedurer. 
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9.4 De fagprofessionelle organisationers udfordringer  

Selvom brumbassen evner at flyve og rent faktisk til en vis grad løser sine kerneopgaver rimelig 

succesfuldt, så har den også nogle klassiske indbyggede udfordringer som vanskeliggør optimal, 

både kerneværdiskabelse og den tværgående koordinering, idet vidensdeling og udnyttelse af ny 

viden netop er essensen i faglige miljøer, risikerer man at hæmme innovation og faglig udvikling.  

 

Disse klassiske udfordringer medfører derfor en automatisk forringelse af konkurrencedygtigheden 

både nationalt og ikke mindst internationalt. Mintzberg forklarer, at der hvor markedsbetingelserne 

er stabile og komplekse blomstrer de professionelle bureaukratier frem og brumbassen kan bestøve 

og hente nektar til sin “bi-organisation”. Grundlæggende har de fagprofessionelle organisationers 

kerneopgave ikke ændret sig betydeligt de seneste 50 år. Eksperterne skal stadig mestre deres 

respektive komplekse fag, men det nye er, at i kraft med at omverdensbetingelserne ikke er stabile 

mere, men langt mere dynamiske på grund af globaliseringen og den teknologiske udvikling, 

betyder det også at kravene til den kerneydelse, som eksperterne leverer til deres kunder udvikler 

sig og således forudsætter at specialisterne fornyer sig i samme hast, hvor intern tværgående-

organisering og HR-outside-in28 bliver centralt. Det er netop dette forandringskrav og 

intraprenørskab29, som de fagprofessionelle organisationer på nuværende tidspunkt ikke er gearet 

til - de er ganske enkelt ikke designet til det (Rasmussen 2014: 51). Netop fordi denne form for 

organisationsdesign er præget af meget høj grad af decentralisering og uden særlig central 

koordinering, fordi organisationerne førhen ikke behøvede at ændre sig nævneværdigt, da 

omverdenen tidligere var rimelig stabil, bliver disse organisationer i dag udfordret på 

sammenhængskraften og graden mellem strategisk centralstyring og decentral værdiskabelse. 

Fagprofessionelle organisationer har ikke tradition for, at diskutere det faglige niveau og ej heller er 

der tradition for åbent at diskutere, om de faglige fokusområder overhovedet er lukrative og 

værdiskabende for “forretningen” - nu og i fremtiden. Det tyder på, at en eller anden form for 

systematiseret problematisering i plenumdiskussioner, ville være gavnligt for at kunne formulere 

det nødvendige strategiske fokus, men har netop været yderst mangelsfuld. Der har ikke været vane 

																																																																				
28 HR-outside-in: tager udgangspunkt i forretningen i samarbejde med eksterne interessenter og omgivelsesbetingelser. 
29 Intraprenørskab : "En person i et (større) firma, der tager ansvar for at få en idé til at blive en rentabelt produkt gennem 
risikovillighed og innovation". Intraprenørskab er en corporate ledelsesstil, der integrerer risikovillighed og innovationsprogrammer 
og bakker op om intern iværksætteri. 
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for at lave fokuserede strategier, der både laver prioriteringer og kræver investeringer i de faglige 

miljører – for at styrke profil og en minimumskvalitet. Denne afstand mellem ledelsen og 

medarbejdernes udførelse af kerneopgaven er klassisk i alle slags organisationer og har i forskellig 

grad medført en vis mistillid mellem parterne, men som nu pga. af de ændrede omverdens 

omstændigheder, giver endnu mere plads til at denne mistillid mellem topledelsen og eksperterne 

desværre kan udvikle sig uhensigtsmæssigt (Rasmussen 2014: 62-63). Det kan resultere i en 

organisation med interne kampe mellem topledelsen, teknostrukturen og de decentrale eksperter - 

om hvilken retning organisationen skal udvikle sig i. Da problemet bag denne voksende mistillid i 

fagprofessionelle organisationer netop ligger i organisationens design, finder vi ikke løsningen ved 

at at placere skyld mellem aktørerne (Rasmussen 2014: 64), hvilket blot vil resultere i ren 

symptombehandling og ikke afhjælpe den egentlige problematik. Blikket skal derimod rettes mod 

de fagprofessionelle organisationers manglende evne til at implementere centrale- og radikale 

forandringer og derved bliver det et organisationsproblem – et ledelsesproblem og ikke et 

aktørproblem! Det betyder at strategisk koordination og implementering bliver en vanskelig opgave 

i dagens fagprofessionelle organisationer, fordi den centrale traditionelle ledelsesform, som præger 

disse organisationer handler om seks overordnede aspekter, nemlig:  

1. Drift. 

2. Effektivitet. 

3. Kontrol. 

4. Her-og-nu-beslutninger. 

5. Strategi er en undtagelse. 

6. Hierarkisk magt. 

 

Ledelse handler i traditionel forstand om sikker drift gennem standardisering. Drift i dag skal ses i 

bredere forstand end tidligere, hvor drift nu både er traditionel drift, hvor processer og eventuel 

produktion hele tiden kan optimeres. Uden drift der er koblet tættere sammen med forskning og 

innovation og derved udvikling i nye måder at gøre tingene på, vil det være svært at følge med 

udviklingen. Effektivisering af produktionen og det fysiske arbejde, var det som tidligere skulle 

sikre lønsomhed og overskud. Men i dag bliver effektivitet erstattet af kvaliteten og innovation af 

det intellektuelle arbejde, som det der skaber den reelle værdi og derfor bliver det også yderst 

problematisk decideret at kontrollere de decentrale eksperter, hvis motivation og produktivitet i høj 

grad er funderet i autonomi, feedback og mestring. Ledelse gennem kontrol og her-og-nu-
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beslutninger har fokus på at kalibrere og korrigere den organisatoriske “maskine” (det 

funktionalistiske bureaukrati) så den kører optimalt. De operationelle her-og-nu-beslutninger 

giver stadig mening, at have fokus på, men det er de decentrale enheder, som er tættest på de 

opgaver der skal løses, og derfor bør det være dem der træffer langt de fleste af disse beslutninger. 

Ledelsens opgave bliver fremover at bruge energien på strategisk ledelse og de mere langsigtede 

udviklingsprocesser, frem for ledelse der bygger på hierakisk magtudøvelse gennem sanktioner og 

repressalier. Ledelsen bør hele tiden have fokus på, at organisationen og dens decentrale enheder 

har et fælles sigte – visionen, for derigennem både at inspirere medarbejdernes selvstændighed og 

autonomi, samtidig med at værdiskabelsen decentralt hænger sammen med organisationens 

overordnede strategi. Problemet er, at de fleste ledere i stor udstrækning bedriver den traditionelle 

klassiske ledelse. Specielt i vidensorganisationer hvor ledere ofte udpeges med udgangspunkt i 

deres faglighed og ikke deres ledelseskompetencer (Rasmussen 2014: 88 & Larsen, red. Vikkelsø & 

Kjær 2014 : 591) 

 

9.5 Linedansens kunst – at kunne balancere 

Vi har nu set på at strategisk ledelse bør foregå i spændingsfeltet mellem styring og autonomi for at 

skabe eller bevare motivationen hos eksperterne og forhåbentligt udvikle både den enkeltes- og de 

decentrale miljøers potentialer. Opgaven bliver at løfte den fremtidige kvalitet med færre eller som 

minimum med de ressourcer, der allerede er til rådighed i organisationen. Man kan ikke forvente at 

få tilført yderligere ressourcer, snarere tværtimod, idet den internationale konkurrence stiller stadig 

større krav til det jeg her vil kalde for innotivitet. En kombination af innovation (abduktion) og 

effektivitet (deduktion/induktion), hvor fokus bliver på at skabe endnu bedre og mere effektive 

innovationsprocesser. Det betyder, at man som ledelse skal facilitere processer, som åbner op for 

uudnyttede potentialer i organisationen, som ikke er “indløst” endnu og således være garant for at 

støtte eksperterne i denne process. Mange eksperter er passioneret ildsjæle, som meget gerne vil 

bidrage dedikeret til værdiskabelsen, men ofte bliver det ikke i samspil med organisationen, men i 

langt højere grad en individel ekspertforløsning af deres individuelle potentialer i deres velkendte 

siloer. Og netop i de tværgående samarbejdsopgaver, ved vi i dag, at der ligger et stort uudnyttet 

potentiale (Rasmussen 2014: 97). Ved at koble allerede eksisterende viden og kompetencer sammen 

på en ny og smartere måde og skabe fælles synergi, åbnes der mulighed for at hæve den fremtidige 

kvalitet for de samme ressourcer. Konkurrencen handler derfor mere om at få de faglige eksperter 
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til at arbejde sammen tværfagligt og herefter prioritere de absolut bedste fælles uforløste 

kvalitetspotentialer. Rasmussen kalder det for organisationens stretch-værdi, defineret som den 

indsats der kræver at eksperterne er nødsaget til, at stå på tær og yde en optimal indsats, vel og 

mærke en optimal indsats inden for de bedst uudnyttede potentialer.  

Det som gør sig gældende ud fra vores foregående diskussion, er at ledelsen af eksperterne, skal 

ligge mellem styring og autonomi – ude i det som Rasmussen (Rasmussen 2014: 99) kalder for 

klubberne. Meget i lig med en idrætsklub som stiftes, fordi medlemmerne ønsker at indfri deres 

individuelle formål. Medlemmerne er enige om det overordnede mål, som handler om at udøve den 

respektive idrætsgren, men kan have meget forskellige individuelle mål for klubben. Et 

grundlæggende karakteristika er, at klubledelse handler om kontinuerligt, at genskabe 

organisationen og sikre sammenhængskraft og derfor er det en god ide løbende, at udfærdige nogle 

fælles regler og retningslinier, således at medlemmerne ved inden for hvilken ramme de kan agere 

og handle (se kultur nedenfor). Medlemmerne bliver medejere og medskabere og derfor er der 

mange individeulle behov og interesser der definerer organisationen. Den er derfor kun noget i kraft 

af medlemmernes engagement og handlekraft og ledelsens evne til at begejstre alle individer og 

opfordre individerne til også at begejstre hinanden omkring formålet med at skabe en fælles 

organisation - og ikke blot udleve egne behov og passioner.  

 

Det andet væsentlige karakteristika ved klubledelse handler om at skabe fælles mål. Et 

målfællesskab! Udgangspunktet er en række individuelle mål, hvor det fælles mål både støtter op 

om den infrastuktur man sammen benytter, men det er også nødvendigt med mere konkrete og 

definerende fælles mål – mål der kommunikerer i hvilken retning vi i fællesskab ønsker at bevæge 

os hen imod – vel og mærke sigtemål som er dynamsike og hele tiden er i bevægelse (Kristensen & 

Pedersen 2013 : 181). Etablering af fælles sigtemål bliver derfor en helt central ledelsesopgave i 

fagprofessionellse organisationer, hvis decentrale enheder med deres eksperter minder utrolig meget 

om kluborganisationen og derfor er det vigtigt, at have for øje at de fælles mål formuleres på basis 

af de stærke individers egne individuelle mål. Den tredje og sidste centrale ledelsesopgave i 

klubmiljøer, er at skabe en fælles kultur med udgangspunkt i de retningslinier og processer, der 

løbende bliver udarbejdet i fællesskab. Miller (Miller 2002) kalder det for 1. og 2. orden, hvor 1. 

orden er de fælles retningslinier og 2. orden bliver håndhævelsen af 1. orden. Som Miller skriver, er 

det vigtigt at håndhæve organisationens fælles retningslinier, gennem feedback og adfærdregulering 
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for at skabe den ønskede kultur. Håndhæves de aftaler man som organisation er blevet enige om 

ikke, vil en anden og uhensigtsmæssig kultur begynde, at etablere sig. Den adfærd og de handlinger 

som organisationens aktører udøver i praksis, bliver således den alment accepteret såfremt 2. orden 

ikke prioriteres og opretholdes og derfor forplanter netop denne kultur sig i organisationen som den 

herskende, frem for oprindelige aftalte. Det kan der være mange grunde til og kan ifølge Laezar & 

Gibbs (2007) medføre, det de kalder for freeriding, hvilket betyder at nogle medlemmer af et team, 

ikke bidrager med at løse den del af opgaverne som de burde og således influerer negativt på hele 

teamets samlede performance. Dette vanskeliggør, at sikre organisationens kvalitetsniveau, da 

reglerne jo netop er et forsøg på at italesætte og definere et givent kvalitetsniveau inden for 

arbejdsprocesser, kommunikation, services og produkter mv. Retningslinierne er til for både at 

respektere individet og fællesskabet – således at eksperterne bevarer deres autonomi samtidig med, 

at de kender organisationens og dermed fællesskabets mission gennem fælles mål.  

 

Nu er moderne fagprofessionelle organisationer jo ikke det samme som en tennisklub, hvor 

kerneydelsen trods alt går forud for medarbejderne og ledelsen forventes at levere en bestemt 

kerneydelse - og frivillighed, motivation og fuld autonomi blandt medarbejderne heller ikke kan få 

frit løb, bare for at nævne nogle af forskellene. Ikke desto mindre imødekommer denne form for 

ledelse, medarbejdernes (integrated og internal) motivation30 og engagement og til en hvis grad 

sikrer den maksimale kvalitets- og vidensudvikling (Rasussen 2014 : 102). En af udfordringerne 

ved klubledelsestankegangen er hvordan motiverer ledelsen medarbejdere til den autoritet det 

kræver at skabe et følgeskab (Kellerman 2012), hvor medarbejderne er mødt op på arbejde 100% 

frivilligt? Hvilken form for autoritet er mulig når en ledelse skal samle forskellige personligheder i 

et intelligent organisationsfællesskab og samtidig få dem til at se deres egeninteresse i dette 

fællesskab? Ledelsen er derfor nødsaget til at appelere til den overordnede store sag og samtidig 

skabe vedvarende begejstring hos medarbejderne. Den norske socialantroprolog og professor Tian 

Søhaug har gennem sin forskning identificeret tre former for autoritet af primitive indianerstammer 

og kom frem til, at der ikke findes sociale fællesskaber uden magt og autoritet (Søhaug 2004: 

Rasmussen 2014: 104). Søhaug skelner som vist nedenfor:  

 

 
																																																																				
30 Ryan & Deci: Self-determination theory (SDT) (www.selfdeterminationtheory.org) 
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1. Indflydelse gennem faglig ekspertise – baseret på viden 

2. Hierarkisk magt – baseret på position i et hierarkisk system 

3. Fællesskabets tjenerautoritet – baseret på netværksautoritet hvor man på en ligitim måde tager en funktion på 

sig som fællesskabet har brug for.  

 

Hvis man udelukkende tænker ledelse ud fra de to første autoritetsformer, bliver det rigtig svært at 

lede en kluborganisation, hvor det er vigtigt at skabe en fælles retningsmålssætning31. Lederen kan 

meget nemt risikere, at blive opfatte som en hierarikisk leder som påtvinger sine egne mål og vil 

ofte resultere i modstand mod fælles mål baseret på, at “frie” individer sælvstændigt vælger at lade 

deres egne individuelle mål påvirke organisationens fælles retning. Derfor er det nødvendigt, at 

være opmærksom på Søhaugs tredje autoritet – fællesskabets tjenerautoritet - da den netop fordrer 

frivillig følgeskab32, gennem mere uformel og personlig ledelsesautoritet og ikke en som 

medarbejderne påtvinges. Ved at påtage sig en funktion som fællesskabet har brug for, vil langt de 

fleste medarbejdere frivilligt underlægge sig de anvisninger, som den medarbejder der har påtaget 

sig at varetage den respektive funktion, netop fordi vi som sociale væsener underlægger os 

fællesskabets bedste, og implicit har forpligtet os til denne form for underlæggelse, da vi “meldte os 

ind” i fællesskabet. Søhaug (Rasmussen 2014) argumenterer for at denne autoritetsform i sidste 

ende er den mest basale og forpligtende autoritetsform i sociale fællesskaber. Den fagprofessionelle 

organisations ledelse ønsker netop, at fagligt stærke individer frivilligt etablerer og arbejder for de 

fælles mål og kan derfor med fordel bruge denne autoritetsform.  

 

På den ene side giver denne ledelsesform mulighed for, at inspirere og påvirke medarbejderne i 

retning af de fælles mål - ved at medarbejderen påtager sig (eller gives opgaven) opgaven følger 

automatisk autoritet og indflydelse. På den anden side appellerer ledelsen til at fremme det fælles 

bedste – og samtidigt er det et motiv, som også er i individets egoistiske interesse. Man skal dog 

som leder huske at se sig selv som repræsentant for fællesskabet – som en tjener der hjælper de 

ansatte med at finde deres eget bedste i fællesskabet. Kun på den måde vil de lade sig lede og 

påtage sig følgeskab – i ordets egentlige forstand. (Rasmussen 2014: 106). Denne lederrolle kræver 

en mere ydmyg lederidentitet, men er langt mere kraftfuld og motiverende for medarbejderne til at 

skabe intelligente og velfungerende fællesskaber - frem for hierarkisk traditionel ledelse. 
																																																																				
31 Uddybes i afsnittet om strategi 
32 Jf. Primadonnaledelse (Hein 2013) og Farvel til lederskabet (Kellerman 2012) 
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Fællesskabets tjener må gerne have sine egne individuelle mål, sålænge der er åbenhed omkring 

dem og villighed til at ændre på målene så snart det giver organisatorisk mening. Det skaber både 

integritet og autoritet. Fællesskabet tjenerautoritet er tæt forbundet med lederens personlige 

integritet. Derfor er det vigtigt, at man som leder hele tiden har sagen og denne fælles interesse for 

øje frem for at være optaget af egen lederprestige og personlige interesser, ellers risikerer man at 

miste medarbejdernes opbakning og respekt, som igen højst sandsynligt vil resultere i at målet om 

organisatorisk værdikabelse gennem intelligente fællesskaber smuldre. Hein (2013) supplerer med 

at gøre opmærksom på, hvor vigtig det er at ledelse, af højt specialicerede medarbejder tager 

udgangspunkt i tillid og at det er vigtigt at forstå disse medarbejderes motivationsprofil gennem, det 

som Hein kalder de fire arketyper33. De fire arketyper har nemlig vidt forskelligt ledelsesbehov og 

ledelsesopgaven skal både rettes mod den enkelte arketype, men også mod arketypen i fællesskabet 

– herved ledelseopgaven kompliceres (Hein 2013 : 322). 

 

9.6 What to do & what not to do? 

Hvad skal lederen i en fagprofessionel organisation så gøre i praksis? Nu er det ikke sådan at 

fagprofessionelle organisationers ledere absolut ikke må benytte hierarkisk traditionel ledelse. De 

tre autoritetsformer kan med fordel kombineres, så længe man som leder er opmærksom på deres 

forskellige præmisser. Lad os se lidt nærmere på de tre former. Ofte har den traditionelle faglige 

ledelse haft tendens til at fokusere for ensidigt, på faglig specialisering med et for snævert og for 

kortsigtet perspektiv, og derved har der ikke været tilstrækkelig fokus på samarbejdet mellem 

medarbejerne. Faglige specialister har nemlig tendens til at fordybe sig i deres egne små faglige 

siloer og overse den synergi, der kan være ved at samarbejde tværfagligt. Desuden har traditionelle 

ledere svært ved at indgå i en konflikthåndteringssammenhæng, som samarbejdet mellem 

medarbejderne af forskellige fagrupper kan medføre. Derfor gælder det for lederen om at skabe en 

organisationen hvor medarbejderne bruger hinanden og skaber den optimale organisatoriske 

stretch-værdi. Det bliver ledelsens opgave at skabe og facilitere og designe de processer og 

arenaer, der muliggør at medarbejderne på tværs af organisationen, bruger og udvikler de 

kompetencer som medarbejderne er i besiddelse af. Det kræver en bevidstgørelse og forståelse for 

hvordan specialister normalt arbejder. De er nemlig trænet i at arbejde ud fra den kristiske metode, 

																																																																				
33 Arketyper : Primmadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikkeren, Lønmodtageren		



	 52	

som er god til at udvikle klassisk viden gennem analyse, men problematisk når det handler om at 

udvikle mennesker og organisationer, som i langt højere grad kræver anerkendelse af diversitet, 

nysgerrighed og villighed til at imødekomme en kalkuleret fejlkultur for derigennem at skabe en 

kultur hvor specialisterne på tværs af organisationen, bliver bedre til at samarbejde og sikre 

kvaliteten af kerneopgaven og således styrke konkurrencefordelene fremadrettet. 

 

9.7 Kvalitet og tabuer 

For at øge kvaliteten af kerneopgaven er man som organisation selvfølgelig nødsaget til først at 

forsøge at definere hvad kvalitet inden for kerneopgaven er - og dernæst skal kerneopgavens 

kvalitet i dagligdagen italesættes, evalueres og man skal være villig til som organisation og kultur – 

at igangsætte initiativer og tiltag som rent faktisk løbende forbedrer kvaliteten af kerneopgaven. Det 

er de fagprofessionelle organisationer generelt ikke særlig gode til – givetvis fordi mange 

højtuddannede kompetente fagpersoner har internaliseret deres fag i en sådan grad, at deres fag er 

blevet en stor del af deres identitet. Det tyder på, at det menneskeligt er vanskeligt, åbent at 

diskutere kvalitet, i forhold til kerneopgaven, da det per automatik tit bliver opfattet som personlig 

kritik. Det kan hurtigt gå hen og blive et tabu og så bliver kvalitet et parameter, som alle nok er 

opmærksomme på, men åbent får diskuteret. Faglig kvalitet er tilsyneladende en tillidssag – ikke 

noget vi taler om! (Rasmussen 2015: 122,123).  

 

En anden grund til at de fagprofessionelle organisationer ikke har fokus nok på 

kvalitetsdiskussionen, er at der i langt højere grad er fokus på bl.a. optælling af arbejdstimer, 

produktionsenheder, salg i kroner mf., men måler sjældent den egentlige kvalitet særlig grundigt – 

selvom det paradoksalt nok er kerneopgavens faglige kvalitet det hele står og falder med. Måske 

fordi det på den korte bane er meget nemmere, at måle velafgrænsede områder. Kvaliteten er svær 

og ressourcekrævende at måle, fordi den bygger på et komplekst stykke arbejde, hvor de kvalitative 

målinger kommer til kort – hvorfor vi ofte tyr til de mere kvantitative evalueringsmålinger. Endelig 

er der også en tendens til, at vi ind i mellem tror vi måler kvalitet, når vi rent faktisk kun måler dele 

eller fragmenter af en given kvalitet som indeholder flere parameter. Det kunne fx være hvis vi kun 

måler de studerendes tilfredshed i undervisningen, som er et vigtigt parameter i en samlet 

kvalitetsforståelse, men langt fra giver det fulde billede af undervisningens kvalitet. Det mest 
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oplagte at gøre, for at styrke de fagprofesionelles organisationer, er at bringe det på dagsordenen, 

som et naturligt fælles sagligt og ligitimt anliggende og langt mere bevidst åbne og synliggøre 

kvalitetsdiskussionen – og således tænke kvalitet som et fælles organisatorisk parameter, i stedet for 

som tilfældet er nu i de fleste fagprofessionelle organisationer, hvor kvalitet ofte anses for at være 

en indre personlig dimension. Ved at lave dette kursskifte og imødekomme disse organisatoriske 

udfordringer, bliver det en strategisk ledelsesopgave, hvilket vi nu skal se nærmere på. 

 

9.8 Strategisk koordination og fælles målsætning  

I det foregående har vi diskuteret de udfordringer der ligger i de fagprofessionelles 

organisationsdesign og indbyggede strategiske implemeteringsmangel og den problematik der 

opstår i ledelsesopgaven, når der skal balanceres mellem central styring og decentral autonomi. I 

dette afsnit vil jeg diskutere strategisk koordination og ledelse gennem fælles mål. Hvordan 

foretager man de strategiske prioriteringer? Hvordan bedriver man hensigtsmæssig strategisk 

ledelse, samtidig med at man, som vi har talt om, ledelsesmæssigt forsøger at imødekomme de 

decentrale miljøers autonomi og uforløste potentialer og mindsker eventuelle interne politiske 

kampe og istedet for står sammen og formulerer og implementerer en hårdt tiltrængt fornyelse - 

hvad angår strategisk koordination og fælles målsætning? 

 

9.9 Strategisk ledelse af decentrale miljøer – forretning, mål og opgave  

Den fagprofessionelle organisation er blevet til på et andet grundlag end kluborganisationerne, som 

jeg omtalte tidligere. Nemlig den at man samfundsmæssigt har vurderet et behov for at oprette dem. 

Rasmussen (2014: 119) kalder dem for strukturorganisationen og er idealset kendetegnet ved en 

klar struktur, der forsøger at kæde alting sammen i snorlige systemer, der tydeligt defininerer, hvem 

der refererer til hvem og hvilket hierarkisk ansvar de enkelte ledere har. Til forskel fra 

kluborganisationerne som netop ikke fungerer efter en velstruktureret hierarkisk opbygning. 

Kluborganisationerne skal i højere grad ses som en sky af mere eller mindre løse koblinger i et 

fælles organiseret miljø, hvor det i stedet, er de forskellige indviduelle interesser, der skaber en 

fælles helhed. Strukturorganisationerne er derfor meget anerledes end kluborganisationerne, men 

begge organisationsforståelser er vigtige hvis ledelsen skal bedrive strategisk innovationsledelse i 

en fagprofessionel organisation, da de som omtalt indeholder elemeneter fra både klub- og 
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strukturorganisationen. Det skal opfattes på den måde, at fagprofessionelle organisationer skal 

anskues som kluborganisationer, med de decentrale stærke fagpersoner i spidsen, når det handler 

om at udvikle ny faglig viden af international kvalitet. Og som strukturorganisation når vi tager i 

betragtning, at de fagprofessionelle organisationer samtidig også er store organisationer med en stor 

og kompliceret drift, som derfor nødvendigvis også skal drives med en klart struktureret hierarkisk 

ledelse. Denne dobbelthed med at lede den fagprofessionelle organisation, både ud fra struktur- og 

klubprincippet er afgørende for hvordan organisationen udvikler en højere gennemsnitskvalitet og 

klarer sig globalt set i fremtiden. Grunden hertil er at de fagprofessionelle organisationer, såsom 

universiteter og handelshøjskoler, der er rykket ind i samfundets midte og således har fået 

betydning både for velfærdssamfundet og virksomhedernes konkurrenceevne. Forventningerne til 

de ansatte i fagprofessionelle organisatioener er gradvist blevet større og mere forandelige og skal 

derfor i stigende grad ligitimere deres værd, hvilket både kræver et højt niveau af gennemsnitlig 

kvalitet af  kerneopgave samt et stærkt internationalt “brand”, hvor der findes mange alternativer 

inden for samme service- og produktlinie, men så sandelig også i konkurrencen om at tiltrække de 

dygtigste medarbejdere, som i dagens Danmark iøvrigt slet ikke behøver at kunne tale dansk.   

 

9.9.1 Konkluderende delsandsynligheder  
Som jeg indledningsvis skrev, kan det umiddelbart virke som et mysterie for almindelige 

mennesker, at humlebien overhovedet kan flyve, men det er det ikke for biologerne. De ved nemlig 

at humlebiens vinger er ru og bøjelige, hvilket er grunden til at hvert vingeslag derfor skaber ekstra 

stor opdrift og derfor kan løfte humlebiens relative tunge krop gennem luften (Jensen 2017 : 47). På 

samme måde er det ikke et mysterie, at fagburaukratier har været en enorm succes gennem årtier, 

når vi i dag ved at kompetencestandadiseringen muliggør høj grad af decentralisering og samtidig 

høj grad af kvalitet i opgaveløsningen af komplekse problemstillinger i stabile markeder.  

Udfordringen i nutidens markeder, er som vi har diskuteret, at de ikke er stabile og derfor er det et 

krav at fagprofessionelle organisationer konstant arbejder med agilitet og innovation og et stærkt 

brand og kvalitetssikring, for at sikre internationale konkurrencefordele. For at dette skal lykkedes, 

skal man være opmærksom på, at fagprofessionelle medarbejdere er stærke selvstændige 

medarbejdere, der motiveres af høj grad af tillid og autonomi, men kan have brug for ledelsens 

hjælp, gennem fællesskabets tjenerautoritet, til tværgående silokoordinering, for derved at øge 

sammenhængskraften mellem strategisk centralstyring og decentral værdiskabelse og radikale 
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forandringer ift. kerneydelsen. Desuden kræver det, at organisationen anlægger et udefra-ind HR-

perspektiv, så det både sikrer kvalitetsdialog internt og med eksterne interessenter, samtidig med at 

HR initiativer støtter op om og komplementere organisationens strategiske og forretnings-orienteret 

fælles sigtemål. Det kalder Rasmussen (2015) for organisationens “stretch værdi“, hvilket kun er 

muligt, såfremt ledelsen både udøver klub- og strukturledelse, idet fagprofessionelle organisationer 

ofte kva deres størrelse, netop kræver fokus på begge organisationsformer. 
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Del 6 
Designtænkning 

- en teoretiserende diskussion  
 

 

Kapitel 10 
I dette afsnit vil jeg diskutere specialets anden organisatoriske design, nemlig designtænkning. Mit 

sigte er, at udforske designbegrebets semantik og behandler således på de følgende sider 

designtænkning som felt og domæne. 

 

Afsnittet vil søge at besvare følgende spørgsmål:   

Hvad ligger der i designtænkningen ? 

Hvilket “rationale“ baserer tilgangen sig på? 

Hvordan hænger forretningsstrategi sammen med innovationsbegrebet? 

 

10.1 Designtænkning – en radikal innovationsstrategi 
Interessen for hvordan desingere designede begyndte i 1960´erne, hvor forskere 

afholdte “Conference on Design Methods“ (Kimbell 2011 : 2). Nobelpristager i økonomi Herbert 

Simon arbejdede med at kortlægge design som den viden, der fandtes i ingenørkunst, ledelse eller 

medicin (Kimbell 2011 : 2). Simon mente, at designeren arbejde på et abstrakt niveau og var at 

skabe en ny ønsket tilstand : “Everyone designs who devices cources af action aimed at changing 

existing situations into prefered ones“ (Krull 2011 : 289)34. Hvilket hænger glimrende sammen med 

visionens logik, som netop også peger i samme retning. En vision bygger på håbets princip35 (Block 

1959) og peger ud i fremtiden – i det ikke eksisterende - efter noget som ikke endnu ER, men som 

ønsker med tiden at tilblive (Bason 2016). Designtænkning har siden 1990 beskæftiget sig med 

samspillet mellem design og den teknologiske udvikling og hvordan der skabes adgang til 

																																																																				
34 Simon var ifølge Kimbell den første til at tænke design ind i ledelse og forretningsudvikling, men mangler at anerkende det 
uforudsete i “det sociale”.  
35 Håbets princip for Bloch forankres i en fundamental betragtning af vores liv, vores verden, ja hele vores væren som ufærdige, i 
evig bevægelse. Derved bliver håbet en altid tilstedeværende sprække i virkeligheden, som netop peger mod noget andet – noget 
anderledes, som endnu ikke har vist sig og dermed ikke er tilstede, men som føles og erkendes som en mangel der bliver 
transformeret til et savn i den nuværende situation. Man kunne sige, at håbet er et udtryk for væren i forandring, en væren som 
aldrig fuldendes. 
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information via folks tanker og følelser i det Mozota kalder “the cultural challenges and the 

interactive hypermedia“ – altså samspillet mellem menneske, teknologi og forretning/organisation 

(Krull ; Mozota 2003 : 31). Efter år 2000 udvikler designtænkning i organisationer sig fra være 

løsning af kundeopgaver til i højere grad at basere sig på organisationsudvikling, hvor udvikling af 

nye kreative former for læringsrum og forretningsmodeller i samskabelse med kunden bliver central 

(Brown & Wyatt 2007/2010).  

 

Designtænkning udspringer af relativisme og konstruktivisme og er ikke nødvendigvis et udtryk for 

specifik faglighed, en bestemt proces eller et givent resultat. Designtænkning er med andre ord både 

repræsenteret som et felt og som vidensdomæne. Begrebet er bredt funderet i forskellige traditioner, 

verdenssyn og idealer, som rigtig nok stammer fra designfaget, men også trækker på viden og 

idehistorie fra humanistiske faggrene som filosofi, antropologi, psykologi og sociologi. Fælles for 

designtænkning er principper omkring brugercentrering, iterativt og eksplorativ udforskning af 

problem og løsning, samt en løbende afprøvning og formgivning af prototyper af nye ideer og 

koncepter. Designtænkning har de sidste 15 år opnået særdeles stor anerkendelse og interesse fra 

forskere og praktikere og blevet en del af de nyere ledelsesmæssige diskurser (Kimbell 2011 : 2). 

Bason (Bason 2016) skriver, at adskillige undersøgelser og tusindevis af erfaringer, har 

dokumenteret designtænkningens potentielle værdiskabelse og konkurrencemæssige fordele ved 

bl.a at : 
1. skabe overlegne produkter, serviceydelser og systemer 

2. forbedre eller nytænke forretnings- eller styringsmodeller 

3. skabe mere tilfredse og loyale kunder, brugere og borgere 

4. skabe hurtigere, mere effektive og præcise innovationsprocesser 

5. Øge ejerskab til forandring i organisationen 

6. Skabe større medarbejdertilfredshed  
 

Design som tilgang til innovation drejer sig om, med udgangspunkt i organisationens interessenter, 

at skabe markante og radikale nye svar på de komplekse udfordringer mange organisationer står 

over for (Bason 2016 : 13). 

 

10.2 Designproblemet bliver “Wicked“ 
Frem mod 1970 érne begyndte designfeltet at forholde sig langt mere kritisk til den analytisk-

rationalistiske tilgang. Dels fordi tilgangen ikke repræsenterede den faktiske proces, et ukendt 



	 58	

problem reelt gennemløber, netop fordi designproblemet jævnligt ændrede karakter under 

processen. Derved opstod i 1973 termen wicked problems (Rittel & Weber 1973), som betegnelsen 

for den slags problemer, der “hverken har et entydigt problemfelt eller en entydig løsning“ (Buchanan 

1996 : 12, min oversættelse). Dette perspektiv var i direkte kontrast til den analytiske rationalistiske 

løsningstilgangs om en mere direkte vej fra problem til løsning. Designprocessen er i denne optik 

kendetegnet ved ikke, at have fastlagte principper og lovmæssigheder - men er indeterministiske. 

Skemaet nedenfor illustrerer forholdet, mellem problem og løsning – for hhv. analytisk 

rationalistiske problemstillinger og wicked problems. Conkin opstillede 6 sammenfattende 

kendetegn (Conkin 2005 : 5) af Rittels og oprindelige 10, for bedre at kunne generalisere en 

definition af wicked problems : 
 

1. The problem is not understood until after the formulation af a solution. 
2. Every wicked problems is essentially novel an unique. 
3. The constraints that the problem is subject to and the resources needed to solve it 

changes over time. 
4. Wicked problems have no stopping rule. 
5. Solutions to wicked problems are not true or false – but better or worse.  
6. The problem is never solved definitely 
 

 

Designprocesser er derfor markant anerledes end den linære rationalistiske tilgang, hvor designeren 

typisk sætter spørgsmålstegn ved den givne opgave og udfordrer de præmisser og antagelser om 

virkeligheden, som ligger bag opgave- og problembeskrivelse. Punkt 1. relaterer sig på mange 

måder til den diskussion, der i humanistisk forstand betegner den hermeneutiske epistemologi, hvor 

del- og helhed må forstås ift. hinanden, før selve designprocessen kan forstås til fulde. I punkt 2. 

defineres ethvert wicked problem som unikt og nyt – også ved beslægtede problemstillinger, hvilket 

fremhæves i punkt 3. ved at enhver designproces har sin egen unikke begrænsende forudsætninger. 

Punkt 4.-6. er sammenkoblede karakteristika. Først benævnes det, at wicked problems ikke har 

nogen kategorisk afgrænsning, hvad angår løsningskravet og kan derfor ikke evalueres som rigtigt 

eller forkert, men kun ud fra nytteværdien i dets kontekst og da kontekst og løsning er flydende 

siger punkt 6, at designprocessen aldrig vil opnå en kategorisk og rationel bunden løsning. Da 

udfordringer og problematikker i organisationer ofte indeholder komplekse indbyrdes forhold og en 

løsning i en sammenhæng, viser sig at afføde nye problemer andre steder i processen. Ethvert 

wicked problem har ganske enkelt ikke noget genstandsfelt, andet end det designeren tilskriver det 

(Buchanan 1996 : 16). Arkitekt Denys Lasdum beskriver meget rammende, hvordan den perfekte 

løsning efterfulgt af en designproces kan beskrives. “Our job is to give the client, on time and on cost, 
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not what he wants, but what he never dreamed he wanted – and when he gets it, he recognizes it as 

something he wanted all the time“ (Cross : 2011 : 3). Sammenholdes denne karakteristik med den 

tidligere beskrevet semantiske struktur for de fagprofessionelle organisationer, antydes der en vis 

lighed, dog med den forskel, at hvor designtænkningen sigter mod radikale innovationer, er 

fagprofessionelle organisationer mere tilbøjelige til at udvikle inkrementelle innovationer. Ifølge 

Buchana kan designtænkning anvendes til stort set alle situationer, uanset om det handler om en 

fysisk genstand eller imaterielle processer. Derved kan vi konkludere, at enhver 

strategiorganisatorisk forandringsproces må betegnes som et wicked problem. 

 

10.3 Praksisorienteret design 
I kølvandet på kritikken af den analalytiske rationalitet opstår i 1980´erne den praksisbaserede 

læringsproces om den reflekterende praktiker (Shön 1987). Her lægges vægten på at 

designprocessen løbende “frames“ ud fra den pågældende situationen, dernæst foretages 

desginhandlinger som efterfølgende observeres og evalueres for at kunne diagnosticere 

konsekvenserne af frameingen i praksis. Disse erfaringer/erkendelser bruges derefter til at se 

situationen i en optik og således re-frame sit perspektiv på situationen, dog med den usikkerhed, 

som tidligere nævnt, at et wicked problem per definition, ikke lader dets fremtidige implikationer 

forudsige af en given framing. Enhver behandling af et wicked designproblem starter altså med, at 

designeren først forsøger at definere problemfeltet og dernæst rammesætter det i en sådan grad, at 

det lader sig beskrive og udforske og derefter efter bedste evne reagere på konsekvenserne ved at 

gentage designprcessens stadier. Shön kalder denne proces for reflektion-i-handlen og konstituerer 

designprocessen, som en iterativ og meningssøgende proces, hvor man som designer konstant 

interagere og reagere med problemet og dets kontekst og løbende forsøger, at forstå problemets 

muligheder og begrænsninger. Shön kalder også denne proces for “the backtalk of the situation“ 

(Shön 1987 : 121). Designeren skal være istand til at håndtere uvished, ustabilitet, værdikonflikter i 

intuitive processer ved brug af refleksiv praksis (Dorst 2015 ; Shön 1983) og formår således at 

håndtere stor diversitet og kompleksitet af paradokser og dilemmaer i grupper af 

samarbejdspartnere, brugere, kolleger og eksperter gennem open planning (Krull ; Wagner 2004 : 

153) og det selektive fokus, som framing muliggør ved at give struktur og retning (Lawson og Dorst 

2009 : 50). Derved bliver designprocessen i langt højere grad en eksplorativ fæmonælogisk-

inspireret disciplin, frem for en rationalistisk positivistisk deduktiv/induktiv disciplin, hvor 

udgangspunktet er at få defineret problemets betingelser og efterfølgende teste løsningens 
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effektivitet. Reel inddragelse af interessenterne (brugere, medarbejdere mf.) er ikke en fase i den 

rationalistiske tilgang og resulterer derved i et begrænset refleksionniveau, når det gælder 

designbeslutninger, om hvordan nye fysiske produkter eller forretningsmodeller bedst muligt 

udvikles, integreres og anvendes af kunder, brugere eller medarbejdere. Eksempelvis hjælper 

Porters strategimodel og Kaplands scorecard (beslutningsattitude36) ledere med at håndtere ganske 

komplekse situationer, men det er ikke med til at skabe nye løsninger og bryde bestående mønstre 

og modeller (designattitude37) (Boland og Collopy 2004). 

 

10.4 Designtænkning goes pro 
I de senere år har diskursen for designfeltets som et tænkningsmodus der bidrager til løsning af 

problemer positioneret sig under den samlede betegnelse designtænkning og blevet et selvstændigt 

domæne. Udfordringen med litteraturen inden for designtænkning, er at de to overordnede områder 

som bliver beskrevet, lægger sig i to spor. Det ene spor beskriver design som et sæt af metoder til at 

skabe nye løsninger med brugeren i centrum, hvor det andet nærmest kun beskriver design som en 

form for ledelsesfilosofi. Det betyder, at ingen af dem siger noget særligt systematisk om samspillet 

mellem design og ledelse (Bason 2016 : 23). Pointen er netop at design er begge dele – et 

ledelseshåndværk, hvor man tænker gennem praksis (Bason 2016 : 23). Og da man derudover, med 

udgangspunkt i Shøns praksisbaserede læringsbegreb, framing- og reframingtekninkker, reelt kan 

betegne de rationaler og aktiviteter, som almindelige mennesker foretager sig, som led i 

opretholdelse og forvaltning af deres hverdagsliv som design (Krippendorf 2005), bliver vi således 

nød til, for at kunne arbejde videre med et professionelt designbegreb at opstille en række kriterier 

og præmisser her for. Fra årtusindeskiftet begynder designtænkning, at gå fra at være løsning af 

kundeopgaver til organisationsudvikling og udvikling af andre former for læringsrum og 

forretningsmodeller i sampsil med kunden (Brown og Wyatt : 2010) og er således blevet optaget 

som metode som ledelsesmæssige diskurs. 

 

 

 
																																																																				
36 Beslutningsattitude: Rationelle beslutninger. Problemer lukkes ned med løsninger i umodne faser. Fokus på 
omkostningsreducering og omsætning næsten før, designprocessen er startet. (Boland & Collopy 2004 : 4) 
37 Designattitude: A Design attitude ser ethvert project som en mulighed for at være nysgerrig og stille spørgsmål og ønsket om at 
gøre verden til et bedre sted (Boland & Collopy 2004: 6) 
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10.5 Samspillet mellem brugeren og designet - Samskabelse 
I skandinavien opstod der som følge af den praksisbaserede læringstilgang til design et begreb som 

blev kaldt participatory design, som forsøger at inddrage brugeren aktivt i designprocessen 

(Greenbaum og Kyng 1991), derved er designfeltet i dag rettet udad – til et fokus på bruger/kunde 

og kontekst. Denne form for designtænkning henter sine kriterier og evalueringer fra et bredt 

værdinetværk af interessenter38. Derved bliver den professionnelle praktisering af 

interessentcentreret designtænkning, en humanistisk tilgang til løbende læringsloops med sin 

berøringsflade, i forsøget på at udforske og udforme de bedst mulige løsninger til interessenternes 

livsverden. Modstat den analytiske induktive tilgang, hvor logikken bygger på hurtighed, 

fejlprocent og konverteringsrate, er designtænkningens logik af kvalitativ karakter, såsom 

brugbarhed, appel og oplevelse. Der findes flere modeller som beskriver den professionnelle 

designproces, men pointen er grundlæggende den samme, som vi skal se nærmere på lige om lidt. 

Men inden da, skal man som organisation beslutte sig for, hvordan og under hvilke præmisser, man 

vil arbejde med designprocesser, alt efter hvilken slags organisation man befinder sig i og hvilken 

afdeling det drejer sig om. Liedtka og Mintzberg gennemgår i deres artikel “Time for design“ fra 

2006, fire forskellige typer designprocesser med tilhørende karakteristika, fordele og ulemper.   

1) Viden og kontrol ; her arbejdes der med en meget stramt, sterotypt og fikseret ramme i en meget 

kontrolleret proces. Processen har fra starten fastlagte og styrende principper for designet. 2) 

Organisk designproces, visionær, læring og tilpasning ; andet niveau udvikler designet sig i en 

konstant tilpassende, flydende udvikling over mange år. 3) Alle er designere (participatorisk 

design); på niveau tre opfattes alle som designere. Her kan eksempelvis fire principper være 

styrende samtidig med, at kaos tolereres, da kreativitet og konsensus skal kunne smelte sammen.   

4) “A self-correcting system of selfish agents“ ; den sidste type designproces er det evolutionære 

design – som fx The Linux Story, Linux operativsystem og anden open source software. Defineret 

som uendelig udvikling- og designproces. Produktet/servicen designes med løbende tilretning og 

interessenterne som samskabere. Således bliver mængden af designbidrag langt større end en 

closed-source-planing, på noget tidspunkt kan hamle op med.  

 

Set i dette perspektiv, vil der unægtelig opstå en diskussion om design som disciplin og fænomen. 

Hvem er designeren ? Hvem driver designprocessen ? Hvordan foregår design ? Hvad er 

																																																																				
38 Brugere, kunder, medarbejdere, samfund mf. 
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designerens rolle ? Og hvornår er designet færdigt ? Liedtka og Mintzberg (2006) mener, at de 

designdominerede processer, har klare fordele, hvis målet er radikale løsninger, fordi de fleste 

brugere søger trygheden og det velkendte, som i designtype 1 : “As user, most of us crave 

familarity, not novelty. Radical design alienate us“ (Liedtka & Mintzberg 2006 : 15). Denne form 

er facinerende i sin stringens og anonymitet, men kan vise sig, at blive udfordret på 

brugerne/kundernes endelig oplevelse og brugbarhed og repræsenterer med forfatternes ord 

strategisk planlægning, sterotypt design svarende til “the corporate world approach“, som ambitiøs, 

aggressiv, påtrængende og ikke i overenstemmelse med modtagernes viden og ønsker  

 

 Fordele Ulemper 

Designdominerede 
processer 

Mulighed for radikal innovation Løsrevet fra brugernes interesser og 
behov 

 Konsekvent planlægning Stringent og uinspirerende 

 Designeren kan lettere udfordre 
det bestående og holde 
processen flydende 

 

 Designeren kan holde fast i 
mulighedstænkningen 

Designeren kan komme til at 
dominere med egne biases eller 
interesser 

Det evolutionære design 
(participatorisk design) 

Ejerskab og engagement hos 
brugere og andre intersenter 

Kaos kan herske 

 Viden og mange ideer Middelmådige resultater 

 

Figur 10.0 – Fordele & ulemper ved inddragelse af interessenter, efter Liedtka og Mintzberg ; Time for design (2006) 
 

Designerens opgave er at vurdere hvorvidt og i hvor høj grad, han skal inddrage og invitere til åben 

dialog for der igennem at opnå kreativitet, involvering og engagement og hvornår han skal 

kontrollere processen for at opnå kontrol og procesafslutning (Liedtka & Mintzberg 2006). Det er 

en hårdfin balance når det handler om, at udfordre det bestående og give mulighedstænkningen og 

dialogen flydende længe nok til at nye og radikale løsninger opstår. Kvaliteten af denne balancering 

mellem den flydende tilstand, liquid state og udkrystalisering, crystal state, af den bedste ide, beror 

på designerens erfaring og fornemmelse og evnen til at « kill his own darlings » (Brown 2009, 

Liedtka & Minzberg 2006). Boland (Boland 2007 : 18) kalder dette for open-end-invitation, en 

vekselvirkning hvor processen flyder lige præcis længe nok indtil momentum og det rette øjeblik 
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for afslutning indtræffer og den bedste løsning er fundet. Det er lige så vigtigt, at lukke ned i tide 

som det er at holde processen flydende og åben. Begrundelsen for åben planlægning, er ønsket om 

at udvide beslutningsrummet i samspil med den høje kompleksitet designprocesser ofte har 

(Wagner 2004).  

 

10.6 Designprocesser - alternative modeller 
I det følgende skal vi se nærmere på hvordan designeren konkret kan arbejde med designprocesser. 

Designprocesser er ikke skeamlagte how-to-punkter for alle designere, men vil dog ofte indeholde 

nogle af de samme elementer. Jeg har valgt at se nærmere på tre designmodeller, nemlig Tim 

Browns fra Innovationsfirmaet IDEO, Liedtka og Ogilvie (2011) fire-fase-designproces; What is? 

What if? What wows? and, What works? og Roger Martins model ; The knowledge funnel, som 

med fordel kan kombineres. 

 

Modellerne er kendetegnet ved begge, at veksle mellem flere niveauer og rum samtidigt og således 

skabe en hvis oplevelse af kaos. Lad os først se nærmere på Tim Browns designmodel. Her er første 

fase, hvor brainstorming, idegenerering, iterering, inspiration og nysgerrighed bydes velkommen. 

Brown og Wyatt (2010) gør opmærksom på, at en designproces skal tilrettelægges med 

uforudsigelighed og muliggørelse for at tilfældige ting løbende kan opstå, behov skal kortlægges, 

men abstraktion og flow skal tilpasses uden heller at blive styrende for processen og blive for smalt 

fokuseret. Observationer, generative spørgeteknikker og faciliterede co-createde tiltag vil bane 

vejen for innovative løsninger (Brown & Wyatt 2010). Anden fase : ideation er hvor der laves 

prototyper af de bedste ideer, som testes og evalueres inden de ideer som klarede sig bedst testene 

implementeres - og produktet, servicen eller konceptet møder slutbrugeren og finder anvendelse 

(Brown & Wyatt 2010 : 34-35).  

 

Liedtka og Ogilvie (2011) har lavet deres version af en designproces, hvor der indgår fire faser. 

What is? What if? What wows? and, What works? Den første fase er en eksplorativ fase hvor 

virkeligheden og problemet undersøges i samarbejde med brugerne. I What if-fasen visualiserer 

man en mere ønskelig fremtid og i what wows-fasen besluttes og selekteres der hvilke ideer, som 

menes at være stærke nok til at blive testet med udgangspunkt i “rapid prototyping“. I sidste fase 

bringes produktet, serviceydelsen eller konceptet tilbage til brugerne med henblik på at få deres 

feedback, for at rafinere sine scenarier og løsninger for endeligt, at kunne sende den bedste løsning 
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på markedet for kommercielle anliggender. Igennem hele processen arbejdes der skiftevis med 

konvergent- og divergent tænkning39, således at der både gives plads til styring og abstraktion.  

 
Figur 10.3  - Liedtka og Ogilvie (2010) Designproces 
 

Roger Martins designmodel for værdiskabelse handler om en balancering, eller mere præcist 

Reconciliation (forsoning/forening), mellem to forretningsmodeller, som er fremherskende i dag 

(Martin 2009 : 5). Men lad os først se nærmere på disse to perspektiver, inden jeg beskriver en 

tredje model, som forsøger at tage højde for fordelene og ulemperne i disse to perspektiver. Det 

ene perspektiv er instinktiv tænkning og er en udforskning (exploration) af ny viden og nye 

forretningsområder og mener at værdiskabelse sker gennem kretivitet og innovation og har en 

induktiv tilgang, hvor man bevæger sig fra det specifikke til det generelle. Det andet er analytisk 

tænkning, hvis formål, er at sikre en konkurrencedygtig strategi gennem en stram vedvarende 

kvantitativ analytisk proces, med udgangspunkt i en deduktiv tilgang, hvor man går fra det 

generelle til det specifikke (exploitation) og forsøger at maksimere værdiskabelsen ud fra 

eksisterende viden og forretningsområder. De to modeller er usammenlignelige og derfor vælger de 

fleste organisationer desværre den ene frem for den anden i deres forsøg på at skabe værdi (Høpner 

2016). Organisationer domineret af analytisk tænkning, er designet til at gøre det de altid har gjort. 

De har generelt modvilje på at designe- og redesigne sig selv som organisation og er designet til at 

opretholde status quo, men indeholder en stor fordel, nemlig at de formår at vækste og blive meget 

store gennem centralisering og standardisering af gennemprøvede konceptualiseringer 
																																																																				
39 Konvergent : at være logisk- og analytisk tænkende. Divergent : at være ideudviklende, kreativ, at tænke i helheder og ikke-
liniær.  
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(algoritmer). I organisationer domineret af intuitiv tænkning kan kreativitet og innovation opstå, 

men vækst og forøgelse af markedsandele bliver utrolig udfordrende for disse organisationer, fordi 

de hverken vil eller kan systematisere deres produkter, og derfor ender de op med en organisation, 

hvor eksistensgrundlaget ofte bæres og opretholdes med udgangspunkt i personificeringer af 

enkeltpersoner. Når disse intuitive ledere ikke mere er en del af organisationen, smuldrer 

eksistensgrundlaget således også. Men intuitive organisationer har en stor fordel, nemlig at de 

fornyer sig selv, innoverer og forsøger både at se ud i fremtiden, samtidig med at de også er 

medskaber af den (Martin 2009 : 7). Martins pointe er, at hverken den analytiske- eller den 

intuitive tænkning alene er tilstrækkelig og derfor argumenterer han for, at begge tænkninger er 

nødvendige for optimale konkurrencefordele og værdiskabelse, men med forskellige vægtninger 

mellem disse tænkninger i organisationens respektive afdelinger. Martin fortsætter (Martin 2009 : 

6) ; “The most succesful business in the years to come will balance analytical matstery and 

intuitive originality in a dynamic interplay that I call design thinking“. Designtænkning er en 

form for tænkning, som giver mulighed for en udvælgelsesproces (den tredje model) gennem det 

Martin kalder the knowledge funnel, hvilket betyder, at organisationen har eller skaber en kulturel 

villighed til løbende at udvikle kompetencer, strukturer og processer som genererer værdifuld 

indsigt i en kombination af innovation og effektivitet – altså både inden for intuitiv- og analytisk 

tænkning. Figur 10.1 viser hvordan viden bevæger sig gennem tragten.   

 

 
 
Figur 10.1 The knowledge funnel (Martin 2009 : 8) 
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Som det ses ved figuren har the knowledge funnel tre stadier. Det første stadie er udforskning af et 

såkaldt mysterie eller en fornemmelse (ud fra ubearbejdet data), som kan være alt fra at forstå 

diagnosen autisme til at spørge hvordan unge generationer ønsker at lære og gå i skole i fremtiden. 

Næste stadie i tragten, og ikke helt tilfældig (jf. Kahneman 2011) kalder Martin for hereustic - 

tendenser eller informationer, som med all sandynlighed er rigtige, men ikke nødvendigvis 

absolutte. Han kalder det en tommelfingerregel40, som hjælper os med at indsnævre mysteriets 

datamængde ind til en overkommelig størrelse, så vi nu kan komme med et mere præcist og 

simplificeret svar og dermed løsning på mysteriet. Det kunne fx være en ny og dybere forståelse af 

autisme, som danner grundlag for en bedre behandlingsform end de nuværende eller det kunne være 

ideen om internationale virtuelle skoler med online læringsprogrammer for fremtiden studerende. 

Det sidste og tredje stadie som Martin kalder algorithm, handler om, at når organisationer vælger at 

afsætte ressourcer til udvikling af dets hereuticstage, skabes muligheden for, at det pågældende 

produkt vi har at gøre med i the knowledge funnel – kan ændres fra en simpel tommelfingerregel og 

sættes på algoritmisk formel og kan betegnes som viden. 

 

Når organisationen har gennemgået dette stadie, har den udviklet en præcis step-by-step behandling 

for autisme, som kan ordineres til alle med autisme. Og den virtuelle skole har ligeledes udformet 

en ekslpicit how-to proces for etablering af virtuelle uddannelseinstitutioner helt ned til formen på 

curriculummet der skal undervises ud fra, således at alle de læger som behandler personer med 

autisme og de medarbejdere som bliver en del af de nye virtuelle skoler, gennem den respektive 

algoritmes simplificering, strukturing og kodificering mere eller mindre kommer frem til samme 

slutresultat på gennem ressourceminimering, men dog stadig af høj kvalitet. De organisationer som 

vedholdent og professionelt udvikler forretningsområder gennem alle tre stadier i the knowledge 

funnel - og holder fokus på få men vigtige områder af forretningsideen, kan kopiere og gentage 

algoritmen igen og igen og opnå enorm størrelse. (Martin 2009 : 17). Figuren nedenfor viser, at 

langt de færeste beslutningsprocesser reelt foregår, baseret på et grundigt analysearbejde, som den 

klassiske beslutningsmodel foreskriver, men derimod hovedsageligt bygger på vores mere eller 

mindre bevidste/ubevidste intuitive betragtninger, som er dannet af vores  forskellige menneskelige 

faktorer, som følelser og sindstilstande, værdier og stressniveau, omverdenen og dels tidligere 

erfaringer fra lignende situationer, som tilsammen former og definerer de tommelfingerregler og 

																																																																				

40	Jf.	Heuristikker	og	bias	og	system	1	(intuitivt)	og	system	2	(analytisk)	(Kahneman	2011)	
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kognitive modeller - altså heuristikker -, som vi benytter for at træffe vores beslutninger. Det 

betyder selvsagt, at denne beslutningsproces er mangelfuld og behæftet med mange systematiske 

fejlslutninger. 

 

Figur 10.2 Intuitiv beslutningsmodel (jf. Kahneman 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde : (Khallash 2016 : 30) 

 

Pointen er her, at sammenholder vi de beslutninger vi træffer ud fra fornemmelser, med 

udgangspunkt i the knowledge funnel, med den virkelighed disse beslutningsfornemmelser møder, 

giver det en hurtig og effektiv måde for reelt, at få bekræftet eller afkræftet designerens 

fornemmelser og derved kan han gå videre med beslutningsprocessen og afdække tendenser/ 

informationer (heuristics) i the knowledge funnel og videre til skabelse af algoritmer - eller han 

kan helt få afkræftet de tendenser han måtte have, hvis mødet med virkeligheden ikke responderer 

med et positivt udviklingspotentiale. 

 

McDonalds, er et succeseksempel på designtænkning, og som forudså take away/on-the-go-fast-

food-bølgen. Senere er der kommet mange andre til. Eksempelvis Procter and Gamble, Apple, 

Google, Uber, Netflix, Facebook, Ryan Air mf. Virksomheder som har forstået the knowledge 
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funnels stadier og kender vigtigheden af løbende, at huske udvikling på alle tre stadier, og derved 

sikre den rigtige produktporteføljesammensætning. 

 

Uber og facebook har ind til videre løst the mistery, hereutic and algorithm i the knowledge 

funnel før konkurenterne og derved fået et konkurrencemæssigt forspring. P&G og Apple har været 

på markedet et stykke tid og det er her det viser sig, om virksomheden reelt er en designtænkende 

organisation eller blot var en engangsforstilling. Øvelsen fremadrettet for alle fem virksomheder 

bliver, som du selvfølgelig allerde har regnet ud ; at balancere den rette cocktail af exploration 

med exploitation og derved sikre den store indtjening (exploitation) til løbende at finansiere 

organisations-, produkt- og serviceinnovationer (exploration). For at balancere drift og innovation 

er organisationen nødsaget til at ændre vægtningen af dets struktur, processer og kultur. Nogle dele 

af organisationen bør fortsat være struktureret og driftsadministreret, men store dele af 

organisationen bør være projetstruktureret – i teams og processer designet til at føre abduktiv 

argumentation og viden gennem organisationen og samtidig have en klar deadline for projektets 

afslutning (Martin 2009 : 27).  

 

Vi kender både de organisationer som slog fejl og dem som fik succes ; hvor 8 ud af 10 start-ups 

ikke eksisterer efter to år, grundet ineffektiv exploaitation og derved manglende forståelse for the 

knowledge funnels tredje stadie, algoritmen (Martin 2009). Og Nokia – connecting people, som i 

90´erne havde ikke mindre end 50% af verdensmarkedet for mobiltelefoner, men som nærmest fra 

den ene dag til den anden gik konkurs, fordi de var så begejstret for deres egen algoritme, at de 

fuldstændig “glemte“, at kigge på mysteriet i the knowledge funnel - om hvad fremtidens 

mobiltelefongeneration dog kunne være. Det gjorde Apple til gengæld. Og Samsung fulgte lige 

efter. Stakkels Nokia! Samme historie gjorde sig gældende med  Blockbuster41, der blev overhalet 

inden om af Netflix, fordi de ikke forudså at film/serier/mv.-streaming ville blive det næste store 

inden for “online-visuel-underholdning“.  Og inden Google, som i øvrigt forudså behovet for en 

supersøgemaskine, forstod sociale mediers potentiale, var det for sent – Facebook er nu 

markesleder.   

 

 

 
																																																																				
41	Dvd-udlejning	af	film	til	private.	
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Se figur 10.2 Characteristics of exploration and explaoitation  

 Exploration Exploitation 

Organizational fockus The invention of business The administration af business 

Overriding goal Dynamically moving from 
current knowledge stage to the 
next 

Systematically honing and 
refining within the current 
knowledge stage  

Driving forces Intuition, feeling, hypnotheses 
about the future, originality 

Analysis, reasoning, data from 
the past, mastery 

Future orientation Long-term Short-term 

Progress Uneven, scattered, characterized 
by false starts and significant 
leaps forward 

Accomplished by measured, 
careful incremental steps 

Risk & reward High risk, uncertain but 
potentially high reward 

Minimal risk, predictable but 
smaller rewards 

Challenge Failure to concolidate and exploit 
returns 

Exhaustion and obsolescence 

Kilde : Martin 2009 

 

McDonalds42 og Nokia er to eksempler på virksomheder, som kunne have haft gavn af at skubbe 

information gennem the knowledge funnel i tide og derved have sikret en offensiv 

konkurrencefordel43, ved ikke at lade konkurrenter komme ind på markedet (Martin 2009, s. 23). 

McDonalds overså helsebølgen i 90´erne og blev udfordret af Subway og andre, som tilbød deres 

kunder en mere helsevenlig menu. Nokia valgte helt bevidst i 2008, ikke fremadrettet at producere 

smartphones, hvilket vi i dag ved var en gigantisk fejldisponering, som inden for få år kostede 

Nokia livet, trods redningsforsøg og opkøb af Microsoft. Tidligere CEO for Nokia Stephen Elop 

udtaler ; ”While competitors poured flames on our market share, what happened at Nokia? We fell 

behind, we missed big trends, and we lost time. At that time, we thought we were making the right 

decisions; but, with the benefit of hindsight, we now find ourselves years behind.”. Hvilken bomert! 

Og han fortsætter;“we did all the right things and still we lost“ (The New Yorker – 3. September 

2013). Underforstået, at Nokia i traditionel organisatorisk forstand gjorde det rigtige. 

 

																																																																				
42 McDonalds er reelt ikke en fagprofesionnel organisation, men er taget med fordi casen er et klassisk velkendt eksempel. 
43 Organisationer som løbende skubber information gennem TKF mindsker risikoen for at overse ”blind spots” og at konkurrenterne 
udnytter disse blind spots til at komme ind på markedet. Derved skaber de også en offensiv konkurrencefordel, som netop holder 
konkurrenter uden for markedet, da der reelt ikke kommer åbninger i det pågældende markedssegment. Clayton Christensen 
uddyber dog i sit forfatterskab hvordan virksomheder har haft succes med, at komme ind på et marked gennem disruptive innovation, 
hovedsageligt ved at komme ind på markedet in low end products!	 
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Når organisationer skubber viden gennem TKF, er det et forsøg på at simplificere og 

overskueliggøre virkeligheden ved at fokusere på få vigtige ting, som er af stor betydning lige nu 

og kan kapitaliseres. Men da virkeligheden er forandelig og specielt den teknologiske udvikling 

udvikler sig i så hastig fart, at der er svært at forudse hvordan virkeligheden, bare 6 måneder ud i 

fremtiden ser ud, betyder det samtidigt, at der stor risiko for at overse afgørende information i 

TKF´s simplificeringsproces, virksomhedens såkaldte «blind spot», de tidligere nævnte heuristikker 

(Kahneman 2011), som vi så i eksemplerne med McDonalds og Nokia. Samtidig med, at det er 

nødvendigt, at skubbe viden gennem TKF, for overhovedet at kunne konceptualisere og kapitalisere 

på den viden, er det også livsnødvendigt hele tiden, at være opmærksom på og udfordre ens egne 

«blind spots44», for at undgå at konkurrenterne gennemløber en informationsudvælgelse af de tre 

stadier i TKF, som viser sig at være mere konkurrencedygtig med virkeligheden end ens egen ! 

Eksempelvis gik det først for sent op for Google, at sociale medier var det næste store hit, selvom 

de havde et klart forspring ift. Facebook som nu er den dominerende platform inden for sociale 

medier. 

 

10.7 Den strategiske leder som designer  
Som flere forskere har gjort opmærksom på : er design strategi (Bason 2016 : 35, mf.) og det mest 

kritiske område at fokuserer på, idet du her fastsætter organisationens overordnede mål og hvilken 

retning der skal styres efter, hvad der skal til for at “vinde“ på markedet og prioritering af de 

nødvendige ressourcer, der hvor de understøtter strategien bedst (Khallash 2016 : 19). For at 

strategien ikke skal fejle (omkring 70% af strategiske initiativer fejler), er det afgørende, at ledelsen 

benytter redskaber og processer, som tager højde for den bias som Kahneman (2011) taler om.  

Jeg har valgt at inddrage en nyere metode “Playing to win“ (Lafley & Martin 2005), som forsøger 

at tage højde for de primære strategiske beslutningsfejl som ledere ofte begår, ved systematiske og 

overskuelige strategiprocesser med fokus på visioner, kundegrupper, produkter og value 

propositions45.  

 

Tilbage til ; at hvis design så er strategi, bliver strategi også design og således en række af 

kompromisser, som også Bill Buxton gør opmærksom på “design is compromise“ (Krull ; Buxton 
																																																																				
44 «Blind spot» I denne forbindelse: Information som fortæller eller indikerer forbrugers fremtidige adfærd!  
45 Value propositions: Value Proposition er en beskrivelse af kundens problem, og løsningen som tager fat på problemet samt 
værdien af denne løsning set fra kundens perspektiv. Der er store strategiske og konkurrencemæssige fordele i at fokusere på 
forbrugerens værdiopfattelse af virksomhedens produkter og ydelser. 
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2007 : 149). Strategi er en relativ ung disciplin og derfor findes der også mange definitioner og da 

slet ikke en enkeltstående eksekveringsdefinition, men for mig at se taler nyere strategidefinitioner i 

retning Lafley & Martins definition, hvor der førsøges både at tage højde for bias og fleksibilitet og 

som lyder således; Strategy is “an integrated set of choices46 which uniquely position a firm in its 

industry so as to create a sustainable advantage by being able to offer superior value relative to its 

competetion“ (Lafley & Martin 2013).  

 

Strategi set i et designtænkningsperspektiv kræver derfor en række svære eksplicitte valg, hvor man 

beslutter og forpligter sig for noget frem for noget andet og derefter bygger forretningen op 

omkring disse valg, men samtidig også simplificere strategtien (Lafley & Martin 2013 : 5). De 

skriver videre; “Strategy is about making choices pure and simple. It is all to easy to over-

complicate strategy. The reality is to develop a winning strategy, all you really need to do is plan 

and then execute your best answers to five important questions : What is your winning aspiration? 

Where will you play? How can you win there? What capabilities do you need? And what 

management systems will be required to support it all?“   

 

                    Figur 10.4 The integrated cascade of choices model 

 
                       Kilde : Lafley & Martin (2013) 

																																																																				
46 Jf. diskussionen om beslutningsrettigheder og samarbejdet mellem centralisering og de decentrale enheder (klubberne) og forsøget 
på at retningsbestemme strategien med udgangspunkt i visionen.  
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Denne form for emergens, skaber en strategi der forsøger at navigere og forhandle 

kontekstkonsensus, hvor der løbende læres gennem eksperimenterer og flekesibilitet ift. til de 

overordnede tilvalg og fravalg man strategisk har truffet - og derved koblingen mellem menneske 

(og teknologi), forretning og marked. Designtænkning er den strategiske lim, der gennem 

designerens særlige rationale og vidensideal skaber grobund for faciliteringen af et empatisk fokus 

på værdinetværket af interessenter, repræsenteret af hhv. den humanistiske brugerorientering, såvel 

som det tekniske- og forretningsorienterede rationale. Designere hjælper organisationer med at 

eksplicitere deres visioner, koncepter og strategier – så de formår at være på forkant med 

udviklingen, gennem et systematisk sigte med brugeroplevelser, empati, funktion og mening i 

samspillet og overgangen mellem at nedbryde forældede koncepter og designe og redesigne både 

sig selv som organisation som nye konkurrencedygtige forretningsmodeller - så eksisterende 

markeder gøres irrelevante (Bason 2016 : 184). Designtænkning hjælper analytisk mindede og 

abstrakt tænkende ledere til at sætte mennesker i centrum. Faktisk er design blevet en så strategisk 

kompetence, at flere af verdens førende konsulenthuse har opkøbt designbureauer. Konsulenterne er 

dygtige til at analysere hvad kunden burde gøre, mens designeren er i stand til gennem substands at 

forme og udtrykke hvordan kunden skal gøre det. Strategi handler om intentionen, målet eller 

retningen, så viser design udmøntningen eller formen. Visioner, strategier og planer er fremadrettet 

– ligesom design. Forskellen er blot, at design er konkret og bliver som innovationstilgang et langt 

mere sammenhængende forhold mellem strategi og praksis (Bason 2016 : 35-36).  

 

10.8 Kritik af designtænkning 

Det skal nævnes, at designtænkning er en nyere teoretisk “bevægelse“, som efter flere forskeres 

mening ikke er tilstrækkeligt underbygget og evidensbaseret (Badke-Schaub 2010). De mener at, 

fortalerne inden designtænkning idealisere designprocessen, ved at antage at designerern kan levere 

de nødvendige innovative reslutater, såfremt han blot placeres i den rette kontekst og at der i øvrigt 

ikke er belæg for, at designtænkning bør benyttes af enhver leder i enhver branche, som fx Tim 

Brown argumenterer for. Opråbet fra kritikkerne er klart (Brix 2012 ; Politiken.dk) ! 

Vi bør til en vis grad betræde designtænkningens stig, med varsomme skridt – men efter min 

mening også være åben over for den abduktive og eksperimenterende proces, hvor netop trial-

errorprocessen, som designtænkningen foreskriver, til en vis grad er med til at definere 

brugbarheden i markedet og derved mixet mellem reliabilty og validity – mellem analytisk 

tænkning og intuitiv tænkning. Vi bør også være lydhøre over for de virksomheder, som allerede 
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oppererer på markedet gennem brug af designtænkning og rent faktisk klarer sig godt. Desuden 

mener jeg, at flere af de principper og faggrene designtænkningen bygger på er veldokumenteret, 

idet der trækkes på viden inden for bl.a. psykologi, sociologi og antropogi. Det er jo oplagt, at 

“presse“ begrebet designtænkning gennem sin “egen“ knowledge funnel og ihvertfald anerkende 

at begrebet fint når gennem de to første stadier (mystery & heuristic) og i praksis også er nået til 

sidste stadie (algorithm), men at jeg samtidig er helt enig i at koblingen mellem menneske, 

forretning og teknologi, kræver end mere dydegående analyse ift. designtænkningens 

videnskabelige berettigelse som værdiskabende værktøj.  

 

10.9 Konkluderende delsandsynligheder 
Vi har nu set på designtænkning som domæne og disciplin, som intention og form. Overordnet set 

kan man sige at designerens arbejde er at skabe en ny ønsket tilstand, hvor brugercentrering, 

iterativ- og eksplorativ udforskning af alternative løsningsforslag og håndtere stor diversitet og 

kompleksitet af paradokser og dilemmaer – er i centrum. Denne form for kompleksitet betegnes 

“wicked problems“, og har hverken et entydigt problemfelt eller en entydig løsning. Det kræver en 

forståelse for markedet og løbende afprøvning og formgivning af prototyper af nye ideer, koncepter 

og forretningsmodeller gennem open planning – og indgår som en naturlig del af 

frameingprocessen. Designtænkningens logik og rationale udspringer af relativismen og 

konstruktivisme og er derfor af kvalitativ karakter, hvor brugbarhed, appel og oplevelse, bliver 

styrende for processen. Målet er at øge forandringsejerskabet og medarbejdertilfredsheden, skabe 

hurtige og effektive (og billige) innovationsprocesser og tilfredse og loyale kunde/brugere og 

derved i sidste ende, opnå den potentielle værdiskabelse og konkurrencemæssige fordel som. 

 

Jeg har beskrevet Roger Martins knowledge funnel, som er en model der i grove træk presser viden 

gennem tre stadier – mistery, heuristic og algorithm – for at minde designeren om løbende, at 

“tjekke“ markedet, mulighederne og produktets/servicens anvendelighed. Desuden har jeg 

beskrevet Tim Brows to faser i designprocessen og Liedtka og Ogilvie 4-fase-designmodel, som 

overordnet set minder om hinanden og som anviser hvordan man konkret kan arbejde videre med 

designprocessen, efter at have presset viden gennem the knowledge funnel. 

 

Designprocessen er generelt kendetegnet ved mere eller mindre fire overordnede faser - 

observationer, brainstorming, udvikling og afprøvning/testing. Hvor man først definerer 
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situationen eller problemet og dernæst overgård til en fase af flydende iterativ og eksperimenternde 

karakter, hvor brainstorming, fornemmleser og ideabstraktioner er centrale for at tænke nyt og ud af 

boksen. Dernæst kommer en fase hvor der i højere grad bliver afgrænset, systematiseret og 

konkretiseret gennem prototyper og mødet med virkeligheden, markedet og kunderne.  

 

Endeligt, har jeg diskuteret designtænkning som strategisk ledelsesdesciplin, hvor strategi, design 

og ledelse spiller sammen. Strategi set i et designtænkningsperspektiv kræver derfor en række 

svære eksplicitte valg, hvor man beslutter og forpligter sig for noget frem for noget andet og 

derefter bygger forretningen op omkring disse valg. Denne form for emergens, skaber en strategi 

der handler om intentionen, målet eller retningen og forsøger at navigere og forhandle 

kontekstkonsensus, så viser design udmøntningen eller formen. Visioner, strategier og planer er 

fremadrettet – ligesom design. Forskellen er blot, at design er konkret og bliver som 

innovationstilgang et langt mere sammenhængende forhold mellem strategi og praksis. 
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Del 6 
Afrunding 
- hvad fandt jeg så ud af ?  

og hvor skal vi hen ? 
 

 

Kapitel 11 
11.1 Findings og konklusioner 
Jeg vil her i mine afsluttende bemærkninger kort nævne den romerske gud Janus, som du sikkert 

bemærkede et billede af på forsiden. Han er symbolet for al begyndelse og myten fortæller, at han 

var en særlig talentfuld gud, der gjorde ham i stand til både, at se tilbage i tiden og ind i fremtiden, 

og derved altid så tingene fra to sider. Det samme har jeg forsøgt i dette speciale ved at tage 

udgangspunkt i modstillinger fra to organisatoriske verdener. Jeg har foretaget en retroduktiv kritisk 

realistisk komparativ undersøgelse, hvor hovedformålet har været at afdække generative 

mekanismer bag de begivenheder, jeg har valgt at fokusere på ; nemlig overordnet set : Hvordan 

kan klassisk organisatorisk design og designtænkning - set i et strategisk perspektiv, bidrage 

til fagprofessionnelle organisationers værdiskabelse – med tre underspørgsmål, som jeg nu vil 

svare på ;  

 

1) Hvilke strategiske refleksioner bør man overveje, for at skabe værdi i fagprofessionelle 

organisationer ? 

Min analyse peger på, at de fagprofessionnelle organisationer skal tænke strategisk både eksternt 

og internt. Eksternt bliver topledelsens opgave, i høj grad nød at holde sig updateret med et 

outside-in-perspektiv, både hvad angår at inddrage den reelle forretning i den ramme og kontekst 

forretningen drives i og udvikle forretningen i samarbejde med interessenterne, men også i forhold 

til de globale tendenser (megatrends47), som vi med ret stor sikkerhed kan forudse har indflydelse 

																																																																				
47 Megatrends er store, globale bevægelser, man med ret stor sikkerhed kan forudse. Herunder teknologiske, kulturrelle, geografiske, 
miljømæssige mv. 
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på den fremtidige forretning (Burrus 2016). Dette skal overordnede set danne grundlag for, at 

formulere visionen og derved retningen for organisationen. Desuden skal de, som Lafley og Martin 

(2013) gør opmærksom på, stille sig selv fem grundlæggende spørgsmål (jf. figur 10.4) og træffe 

nogle bevidste strategiske valg, for dels at simplificere strategien og gøre den operationaliserbar for 

de decentrale eksperter i forhold til visionen og det fælles mål, men så sandelig også for at, blive 

skarp på deres konkrete forretningsområde og niche, så strategien fungerer som en fleksibel men 

retningsbestemmende køreplan for visionen.  

 

Internt skal de fagprofessionnelle organisationer, med udgangspunkt i fællesskabets 

tjenerautoritetet, bryde med kvaltetstabuet og silotænkningen og skabe en kultur og åbenhed, som 

udvikler processer, der fordrer dialog og videndeling, både horisontalt ved de decentrale 

siloenheder og derved drage nytte af den innovation, det rette diversitetssamarbejde skaber, samt 

vertikalt - så topledelse og eksperterne hele tiden kan distribuere de mest brugbare informationer og 

viden op og ned gennem organisationen, med det formål hurtigt at kunne koorrigere og tilpasse 

strategien med markedsomstændighederne. 

 

Næste spørgsmål i min problemformulering lyder ; Hvilken sammensætning mellem 

designtænkning og fagbureaukrati, bør der være i fagprofessionelle organisationer, for at opnå en 

strategisk konkurrencemæssig fordel i et fremtidigt eksisterende marked ? 

Spørgsmålet er her i hvilken grad fagprofessionelle organisationer skal satse på at bevare - og 

dermed fokusere på at optimere driften eller transformere og således fordre innovation og 

nytænkning. De to begreber fungerer ud fra forskellige logikker. Og i det omfang organisationen 

vælger at forfølge begge strategier simultant, som min analyse foreskriver, ligger der en opgave i at 

få de indbyggede modstillinger – kontrol vs autonomi, effektivitet og produktion over for 

innovation og kreativitet til at mødes. Det kræver, at topledelsen arbejder med en mellemting 

mellem strukturel adskillelse og periodevis reorganisering, hvor rammerne kan honorere begge 

strategier samtidigt og få etableret organisationstrukturer, der skiftevis understøtter de færdigheder 

der kræves af medarbejderne for hhv. at arbejde driftorienteret eller designtænkende. 

Designtænkning skal ikke bruges overalt i organisationen, eksempelvis ikke i dagligdagsdriften, 

men i højere grad bruges til at løse komplekse problemstillinger. Min analyse indikerer, at det 

afgørende er, at topledelsen i første omgang prioriterer designtænkning ift. udvikling af strageisk 
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innovationsledelse, som de to højeste niveauer for dernæst, at kunne implementere designtænkning 

på lavere niveauer (operationelt, produkt/service) (Hamel 2012) og i sidste ende skabe værdi for 

kunder og brugere. Jeg vil mene, at den specifikke sammensætning afhænger af hvilken 

fagprofessionel organisation vi taler om, og hvilken branche den befinder sig i, men at en 

vedvarende og hensigtsmæsig balance mellem drift og innovation, der er koblet til strategien er et 

“must“, og at topledelsen prioriterer, at have et hensigtsmæssigt antal igangværende initiativer og 

aktiviteter i alle tre stadier af Martins (2009) knowledge funnel, både hvad andgår porteføljen af nye 

måder at lede og organisere sig på samt produkt- og serviceudvikling. Netop fordi strategien, hvis 

de rette valg træffes (jf. megatrends & interessenter) giver pejlemærker og indikatorer på i hvilken 

hastighed innovation er nødvendig og således også hvilken sammensætning der bør prioriteres, på 

det givne tidspunkt. 

 

Hvordan koordinerer man beslutningsrettighederne i fagprofessionelle orgainsationer, således at 

motivation og innovation fremmes ?  

Svaret på det sidste spørgsmål i min probelmformulering, har jeg været lidt inde på under intern 

strategi, men vil her uddybe mit svar. Lad os først se på koordination af beslutningsrettigheder. Når 

vi har med fagspecifik viden og gøre, som er helt centralt i fagprofessionelle organsationer, viser 

min analyse, at det handler om allokere ressourcerne derhen hvor kompetencen er – altså ud til den 

operative kerne - de decentrale fageksperter, vel og mærke koblet til organisationens fælles mål, så 

beslutningerne netop understøtter det fælles sigte. Dette skaber delvis autonomi og således stærke 

motivationsincitamenter og innovation. De fagprofessionnelle organisationer skal passe på ikke, 

som de har for vane, at indføre mere styring og kontrol (jf. figur 9.0) i takt med at der 

decentraliseres, men i højere grad stole på at fageksperternes skabertrang og faglige forløsning langt 

hen af vejen driver værket, så længe ledelsen er i dialog, lytter og opfordrer til intraprenørskab fra 

de decentrale enheders side, samtidig med at de indfører og skaber en kultur for at arbejde med 

designprocesser, når der skal løses komplekse problemstillinger. Derved anerkendes der også, at der 

findes en anden (og måske mere realistisk) beslutningsstrategi end blot den rationel analytiske, men 

også den mere intuitive, som gør op med nulfejlskulturen og skaber ny og hurtig viden i mødet med 

kunderne og markedet, som man nødvendigvis ikke var kommet frem til via den analytiske og 

langsommere fremgangsmåde.  
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11.2 Perspektivering 

Mit speciale har beskæftiget sig med et lille hjørne af strategisk innovationsledelse i organisationer, 

som har haft for vane at udvikle sig langsommere end tilfældet kræver i dag. De fagprofessionelle 

organisationer er under international pres og i risiko for at miste konkurrencefordele.  

Selvom om designtænkning ikke er et færdigudviklet videnskabeligt begreb, der evidensmæssigt 

bekræfter forretningsmæssig værdiskabelse, er der meget i dette speciale der tyder på, at 

designtænkning allerede og specielt med tiden, kan have sin berettigelse for at indgår i HR 

professionnelles strategiske værktøjskasse. Dels fordi den digitale udvikling nu går så stærkt, at et 

afgørende parameter og kapabiltetsfokus for fremtidens virksomheder handler om hastighed og 

evnen til at fejle “billigt“. Her er designtænkning og fx 3D- og modelprototyping i samarbejde med 

kunderne/brugerne netop et glimrende redskab.  

Lad mig prøve, at åbne for nogle fremtidsperspektiver på området for innovationledelse. I processen 

med at skrive dette speciale, stødte jeg på tanker og perspektiver, som jeg synes er interessante og 

som både gør sig gældende internt i organisationer, men også i en global sammenhæng, hvor den 

overodnede tanke er, at de få ikke længere formår, at finde svarene til de mange.  

Morning Star, som reelt ingen ledere har eller rettere, alle er ledere er en spændende virksomhed 

hvor filosofien er, at intet menneske kan udøve magt over et andet menneske! Titlerne ar afskaffet 

til fordel for en flad struktur, hvor alle er kolleger, som forhandler ansvar og roller med hinanden i 

det de kalder for Colleauge letter of understanding – CLOU. Et andet interessant ledelseskoncept, 

som Brian Robertson (2016) har udviklet og kalder for Holacracy - bygger på nogenlunde samme 

principper som CLOU. Et forsøg på at frigøre den enkelte medarbejders 100% selvstændige 

definerede bidrag til organisationens overordnede formål, afstemt med kolleger for optimal 

koordinering, hvor performance managementteorien nok kan bygge videre på grundlæggende 

antagelser om menneskelig motivation og drivkraft, men fremadrettet bør tænke i nye og anderledes 

demokratiserende ejerskabs- og incitamentkonstalationer, som i højere grad forener den enkeltes og 

organisationens højere formål.  

Og oven i de interne strukturændringer kommer det eksterne pres, som en disruptive teknologisk 

megatrend (Burrus 2016), idet nye teknologier giver mulighed for at brede det kommercielle 

initiativ og koorporative ejerskab ud, således at den menneskelige involveringsgrad øges og åbner 

op for en global demokratiseringsproces, som tvinger store etablerede organisationer til at 
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omstrukturere sig, så de kan håndtere og imødekomme værdiskabelse udefra (Harrebye 2016). 

Jeg er overbevist om at vi i årene fremover vil se en øget interesse i at skabe reel innovations-

ledelse, dels fordi det er nødvendigt for at skabe konkurrencemæssige fordele, men så sandelig også 

fordi kunstig intelligens, 3D printing og virtuel reality og teknologi som vi endnu ikke engang har 

fantasi til at forestille os, ganske enkelt er med til at definere nye ledelses- og forretningsmodeller i 

fremtiden.  

Og så må vi lige huske på, at én teori nok er noget i sig selv, men ikke i sig selv er nok! Og have 

øje for, som Abraham Lincoln engang sagde; “the best way to predict your future is to create it“. 

Her kan designtænkningen måske hjælpe regeringens Disrutionråd lidt på vej, så de danske 

fagprofessionelle organisationer også i fremtiden, kan vokse sig stærke konkurrencedygtige.  

 

 

 

 

 


