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Abstract 

 

This thesis aims to generate a number of hypothesis regarding the facilitation of 

creativity in entrepreneurial ventures, in an exploratory case study.   

The thesis looks at Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) and the various 

companies working out of the particular incubator. By the use of the Input-Proces-

Output methodology; and the application of limited, explorative measures, the thesis 

examines the creative individual, the creative team and the interplay between them 

and CSE as an incubator. 

The main hypothesis generated in this thesis is, that CSE seems to focus primarily on 

individuals prone to a more problem-solving method of thinking and exploring and fails 

to fully utilize the tools at its disposal.  

In addition to suggestions regarding future research, the thesis also posits three 

concrete suggestions for improving the conditions of creative thinking at CSE.  
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Introduktion 

I de seneste år er der kommet en øget fokus på behovet for innovative iværksættere. 

Fra politisk side, allerede fra 2005, hvor den daværende VK regering fremlagde 

følgende vision: 

“Forskning og innovation skal have topprioritet i de kommende år. 

Danmark skal blive et af verdens mest idérige og højteknologiske 

samfund. Og vi skal blive bedre til at omsætte ny viden og nye ideer til 

produktion og nye arbejdspladser1” 

Flere interesseorganisationer har også gjort opmærksomme på, at det bør være 

iværksættere der danner grundlaget for den fremtidige vækst i Danmark2 og både 

den forrige og nuværende regering, har sat adskillige tiltag i værk, for at fremme 

forholdene for de danske iværksættere3.  

På trods er det var antallet af nye højvækstvirksomheder i 2013, på det laveste niveau 

siden man begyndte at måle4, samtidigt med at antallet af iværksættere er steget 

markant, over 2000 fra 2012 til 20135, på tværs af en lang række brancher. 

Myten om kreativitet som et produkt af få, geniale, forældreløse, forpinte individer er 

for længst blevet lagt i jorden og takket være årtiers forskning, har vi nu et billede af 

innovation som resultat af en langsigtet, hård, motiveret, problemdrevet proces, der 

er meget mere produktiv i teams – og organisationer. 

En af de nyeste værktøjer til facilliteringen er såkaldte inkubatorer – nogle gange 

kaldet væksthuse – der har til formål at faciliteter innovationen og væksten, for danske 

iværksætter virksomheder. En af disse inkubatorer er Copenhagen School of 

Entrepreneurship (herefter CSE), der som en del af CBS siden 2008 har dannet 

rammerne for mere end 700 virksomheder, og damme ramme for dette speciale.  

                                                             

1http://www.stm.dk/publikationer/reggrund05/#Danmark_som_førende_vidensamfu

nd 

2 Dansk Erhvervs Perspektiv (DEP). 

3 http://www.evm.dk/nyheder/2015/15-05-10-bedre-vilkaaar-for-investeringer 

4 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/virksomhedernes-udvikling/ivaerksaettere# 

5 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=21928 

http://www.stm.dk/publikationer/reggrund05/#Danmark_som_førende_vidensamfund
http://www.stm.dk/publikationer/reggrund05/#Danmark_som_førende_vidensamfund
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/virksomhedernes-udvikling/ivaerksaettere
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Problemformulering 

Formår CSE at skabe rammerne for kontinuerlig kreativitet? 

1. Hvad kendetegner den typiske iværksætter CSE udvælger og hvad kan man 

sige om det forventede kreative output, sammenlignet med almindelige 

iværksættere i øvrigt? 

2. Hvordan ser den typiske virksomhed (teams) ud på CSE og hvilken effekt har 

det på det forventede kreative output at de individer indgår i teams?  

3. Hvordan er sammenspillet mellem de enkelte virksomheder og CSE? Hvilket pres 

og hvilken støtte ydes der fra CSEs side og hvilken betydning kan dette have for 

det kreative output?  

4. På baggrund af ovenstående analyse, hvordan kan vi så forvente den kreative 

proces i de virksomhederne udspiller sig, og hvilken betydning vil dette have for 

det forventede kreative output? 

 

Afgrænsning  

Den nærliggende undersøgelse er begrænset på følgende måder.  

For det første er der tale om et casestudie studie, hvis formål er at hypotese genererer 

på forholdene for kreativitet på case-organisationen og altså ikke et normativt studie 

af alle inkubatorer. Dette speciale er, som allerede beskrevet, primært fokuseret på at 

opstille hypoteser for, hvordan den videnskabelige litteratur kan hjælpe CSE med at 

forbedre de kreative processer og øge det kreative output af de virksomheder der 

arbejder hos CSE. Derfor vil det empiriske grundlag for undersøgelsen være noget 

sparsomt og dets primære formål vil være at udforske teorierne og problemstillingerne, 

frem for en deskriptiv analyse af samtlige forhold på CSE.  
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Fremgangsmåde  

Formålet med dette speciale er at udforske inkubatorer som facilitator for kreativitet, 

med udgangspunkt i CSE som case. Specialet er primært fokuseret på at generer 

hypoteser og udforske problemstillinger i forbindelsen med at faciliteter kreativiteten. 

Specialets opbygning følger en model, der typisk anvendes til at beskrive team 

performance; Input-Proces-Output (I-P-O).  

Specialet er et casestudie der, med udgangspunkt i den etablerede videnskabelige 

litteratur omkring både kreativitet og entreprenørskab, vil søge at generer en række 

hypoteser om forudsætningen for de kreative processer i de enkelte virksomheder, der 

arbejder hos CSE og effekten af samspillet mellem virksomhederne og CSE. Specialet 

vil primært være fokuseret på at identificerer de punkter, hvor litteraturen kan bistå 

CSE’s arbejde. Analysen suppleres af interviews og indhentede data hvis primære 

formål er at hjælpe til at udforske de problemstillinger og fokuspunkter jeg rejser i dette 

speciale. Specialet er struktureret i følgende dele: 

Kapitel 1: Det Teoretiske fundament hvor jeg vil gennemgå en bred vifte af 

videnskabelig litteratur, der er interessant for specialet og dets analyse. I dette kapitel 

beskriver jeg litteraturen efter samme model som specialet i øvrigt er struktureret efter: 

I-P-O. Under input, beskriver jeg det kreative individ, den typiske (succesfulde) 

iværksætter, individet som kreativ aktør i et team, samt individet og teamet i en 

organisatorisk kontekst.  

Kapitel 2: Metoden hvor jeg går i dybden med analysedesign og metodevalg og 

præsenterer og diskuterer det empiriske grundlag for specialets diskussion, 

konklusioner og perspektivering. 

Kapitel 3: Analysen der sammenholder den gennemgående teori og den indsamlede 

empiri i et forsøg på at udforske på hvilke punkter CSE kunne drage nytte af lektionerne 

fra den videnskabelige teori om fostringen af kreativitet, samt søger at stille konkrete 

forslag til, hvordan sådanne ændringer kunne implementeres.  

Kapitel 4: Afslutning hvor specialets delkonklusioner diskuteres og afrundes med en 

samlet konklusion og en perspektivering til, både videre forskning i emnet og 

forbedringer til lignende undersøgelser i fremtiden.   
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Kapitel 1: Det Teoretiske udgangspunkt  
 

I dette kapitel vil jeg gennemgå dele af den videnskabelige litteratur, der vil danne 

grundlag for specialet. De enkelte emner vil blive behandlet med udgangspunkt i hvor 

de skal anvendes, samt, forskellige retninger og opfattelser i videnskaben, såfremt 

dette skulle være relevant.  

Definitioner, rammer og begrebsafklaring 

I dette afsnit vil jeg beskrive en række emner i litteraturen, der vil danne ramme om 

dette speciales analyse. De berørte emner i dette afsnit er i vid græd en 

begrebsafklaring, der skal hjælpe til at strukturerer analysen.  

Jeg vil behandle følgende emner: Definitioner på kreativitet og innovation, 

problemets rolle i kreativt arbejde, samt metodikken omkring forskningen i 

teamkreativitet; herunder særligt input-proces-output metoden.  

Definitioner af kreativitet 

Der findes ikke en omfattende konsensus omkring forskellen på kreativitet og 

innovation i den videnskabelige litteratur (Reiter-Palmon et al., 2012, p.295). Der er 

generelt tale om to udgangspunkter, når kreativitet skal defineres: Den individualist iske 

og den sociokulturelle (Sawyer, 2012, p.6-8). Fra et individualistisk perspektiv, er 

kreativitet en ny kombinat ion af ideer, der kommer til udtryk i verden. Fra et 

sociokulturelt udgangspunkt er kreativitet ligeledes en ide der dømmes som værende 

både ny og passende ide til der kommer til udtryk i den sociale kontekst. Ligheden 

mellem de to er, som det kan ses, kriterier som ny og at ideen skal eksternaliseres. 

Forskellen ligger dog i, hvem der dømmer kriterierne. For en individualistisk orienteret 

forsker, er det nok at ideen er ny for personen der kom på den, hvorimod det gennem 

en sociokulturel linse, vil være den sociale kontekst der afsiger dom (p.9).  

I dette speciale vil jeg tage udgangspunkt i den sociokulturelle tilgang, da ideer jeg 

vil beskæftige mig med netop er opstået og formes – og dømmes – af en social 

kontekst.  

Men hvad er så innovation? Nogle bruger begreberne kreativitet og innovation 

omskifteligt, mens andre beskriver kreativitet som værende det at generer ideer, mens 

innovation både er at genererer ideer og implementerer dem (Reiter-Palmon et al., 

2012, p.295). I dette speciale vil jeg dog tage udgangspunkt i en tredje definition; 
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nemlig kreativitet som genereringen af ideer og innovation udelukkende som 

implementeringen af disse ideer i en given kontekst (ibid.).  

En ide kan altså godt, i dette perspektiv, være kreativ, selvom den endnu ikke har 

taget fysisk form; så længe den i sin fremstilling dømmes som værende både ny og 

nyttig. Det typiske forløb for en kreativ ide i det sociokulturelle system, ser ud som i figur 

1.1 nedenfor.  

 

CSIKSZENTMIHALYIS SYSTEM MODEL 

Når jeg vælger denne definition er det for tydeligt at kunne adskille hvornår jeg 

behandler det ene og det andet emne. Meget af dette speciale vil være fokuseret 

på kreativitet – altså ideerne – men jeg vil alligevel beskæftige mig kort med 

innovation, når jeg behandler konceptet entreprenørskab og dets tætte slægtskab 

med innovation, i de efterfølgende kapitler.   

Problemet som koncept i kreativt arbejde 

En skælsættende artikel fra 1962, fremsatte Newell, Shaw & Simon, ideen at kreativitet 

simpelthen var en afart af, hvad der med den bredest mulige betegnelse kunne 

kaldes for problemløsning. (Sawyer, 2012, p.90). Hvis det er sandt, hvad betyder 

problemet så for den kreative proces? Der findes, i meget grove træk, to typer af 

problemer: Åbne og lukkede. Et åbent problem (ill-defined) er defineret ved et 

problem der: (1) ikke kan løses gennem vanlig brug af fortidige erfaringer, (2) 

problemfeltet er vagt defineret, (3) det ultimative mål er vagt specificeret, (4) der kan 

Domain 

Field Person 

Domænet 

internaliseres  

Ide fremsættes 

Hvis ideen dømmes som 

værende ny, passende og 

brugbar inkorporeres denne 

i domænet 
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være mange forskellige mål og (5) kan løses gennem en række potentielle metoder 

(Mumford, Baughman & Sager, 2003, p.12). Og netop disse problemer, er også dem 

der resulterer i de mest kreative løsninger (Sawyer, 2012, p.91). 

Med dette udgangspunkt, er kreativitet i høj grad også evnen til at finde et godt 

problem, fremfor udelukkende løsningen.  

Styrken ved denne litteratur er at den i vid udstrækning er veldokumenteret og giver 

et godt pædagogisk udgangspunkt for forståelse af kreativitet – Det starter med 

problemet – og jo bedre en person er, til at definerer problemfeltet, fremfor en løsning, 

er i høj grad også de, der producerer de mest kreative produkter (Mumford, 2003 p.35).  

Grupper og teams og kreativitet 

På linje med kreativitet og innovation, bruges både gruppe og team som synonymer. 

I den organisationspsykologiske teori, er der derimod en opfattelse af grupper som 

spontant opstående, mens team er sammensat med et bestemt formål for øje 

(Kozlowski & Ilgen, 2006, p. 3: Reiter-Palmon et al., 2012, p. 266). Samme skæl anvendes 

i dette speciale. 

Input-Proces-Output metoden  

Med det formål at organiserer dette speciale, anvendes den såkaldte input-proces-

output (I-P-O) model for vurdering af et givent teams kreative effektivitet.  

I denne model beskriver inputs kompositionen af de enkelte teams. Dette er personlige, 

og kognitive karakteristika, samt tilgængelig ressourcer, bade på et individuelt , 

gruppe or organisatorisk plan.  

Proces beskriver processen af at teammedlemmer i fællesskab kombineres de 

førnævnte inputs, med henblik på at (forsøge at) løse et givent problem. Processen 

medierer med andre ord gangen fra input til output. Outputtet kan beskrives som en 

kombination af tre facetter; Den ydede indsats (bedømt af eksterne 

observatører/interessenter), i hvor høj grad teamet behov er blevet imødekommet og 

de enkelte medlemmers ønske om at blive i teamet efterfølgende (Kozlowski & Ilgen, 

2006 p.79 (2)). 

Styrken ved netop denne metode er dens omfattende måde at beskrive et givent 

team på og de mange forskellige metoder og teorier den tillader at bruge i 

undersøgelsen og beskrivelsen. Svagheden derimod er, at den beskrive 
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problemløsningen som en statisk hændelse, og ikke som et led i en lang inkrementel 

udvikling af både problem og løsning (ibid. P. 80(1).  

Resten af kapitel to, vil være opdelt i om emnet relaterer sig til inputtet, processen eller 

outputtet. 

Input 

I dette afsnit vil jeg beskrive det teoretiske grundlag, for dette speciales analyser, der 

relaterer sig til fortolkningen af de faktorer der kan tænkes at have en indflydelse på 

de forventede kreative output i de enkelte teams. Jeg vil beskrive teori, relevant for 

følgende emner: (1) Ekspertise, (2) kreativ tænkning og (3) motivation.  

Disse tre faktorer er tidligere identificeret af Teresa Amabile (1997), som værende de 

tre hovedelementer i kreativ problemløsning.  

Derudover vil jeg beskrive to andre punkter, der relaterer sig til entreprenørskab og 

iværksættere. Elisabeth Chell udgav i 2008 et større værk om iværksætteren som 

entitet, hvor hun beskriver de mest almindelige træk ved den generelle iværksætter. 

Jeg vil gennemgå de pointer fra publikationen der er relevante for specialet og knytte 

en kommentar til hvor de kommer fra og overvejelser omkring brugen af dem i 

analysen.  

Ekspertise 

Amabile beskriver i sin artikel fra 1997, hvordan ekspertise er hjørnestenen i kreativt 

arbejde. Uanset hverken motivation eller evnen til at tænke kreativt, er det uden 

ekspertise ikke muligt at udarbejde en kreativ løsning, der vil kunne blive dømt som 

hverken ny eller passende fra et socialkulturelt perspektiv. Men hvad består ekspertise 

så af? Amabile beskriver det som værende faktisk viden og tekniske kundskaber, inden 

for det givne domæne (p.4). Jeg vil behandle disse to, med udgangspunkt i hhv. 

formel uddannelse og praktisk erfaring.  

Uddannelse 

Der findes en betydelig mængde litteratur omkring forholdet mellem formel 

uddannelse og kreativitet. En af de mest grundlæggende er artiklen ”Formel 

Education, Eminence and Dogmatism” af Dean Knight Simonton, udgivet i 1981.  
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I denne artikel beskriver Simonton hvordan en formel uddannelse i et givent domæne 

er utrolig vigtigt for, hvor kreative løsninger man producerer. Dette understreger endnu 

engang pointen om, at kreativitet er domænespecifikt.  

Op og tilmed en kandidatgrad i et domæne er korrelerer med en højere 

bedømmelse af arbejdet. Derimod falder kurven efter en kandidatgrad. Simonton 

forklarer denne sammenhæng med, at for megen formel uddannelse kan 

oversocialisere (Sawyer, 2012, p.95) et individ og medføre en mere dogmatisk, lukket 

tænkning.  

Det er dog ikke en helt ukontroversiel påstand. Flere har forsøgt at nuancerer 

billedet – også Simonton selv (mere om det om lidt) – ved at foreslå at andre faktorer 

spiller ind på evt. oversocialisering. En af disse var Weisberg der i 1995, fremførte ideen 

om, at det kun var i særlige situationer at for megen uddannelse havde en negativ 

effekt.  

Weisberg fremsætter tesen om, at de positive og negative virkninger af forudgående 

viden i høj grad afhænger af, hvordan den viden anvendes og hvordan problemet 

udfordrere det givne domæne.  

Han benytter begreberne posit iv og negativ t ransfer, som beskrevet i kapitel 3, 

om anvendelses af forudgående viden på nye problemstillinger. Kort fortalt, så er 

negativ transfer, hvad Weisberg betegner som reproduktiv problemløsning (ibid. P. 

228), altså at tidligere succesfulde løsninger implementeres igen og det foreliggende 

problem ’tvinges’ til at passe ind i denne løsning. Dette er, selvsagt, ikke synderligt  

befordrende for kreativitet. Positiv transfer derimod er et eksempel på produktiv  

problemløsning (ibid.), hvor viden bruges til at udforske problemfeltet, med øje for, 

hvordan netop dette problem er unikt.  

Hvilken af de to typer af transfer der typisk anvendes af individer, afhænger af 

om det foreliggende problem udfordrer grundlæggende eller overfladiske antagelser 

i et domæne. Overfladiske problemstillinger, er generelt dem der giver den bedste 

positive transfer. Den usikkerhed der er forbundet med meget dybe problemstillinger, 

resulterer som regel i at tidligere løsninger presses ned over dem (ibid. P. 242-244).  

Derudover beskriver Simonton også selv, (1984c, p.70-73) hvordan kurven, vist i figur 

2.1, ikke altid har set sådan ud. Alt efter som det enkelte domæne bliver mere og mere 
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kompliceret, vil kurven også skifte mod højre – altså at knækpunktet flyttes længere 

imod formel uddannelse. Et eksempel man kunne forestille sig var datalogien, der har 

udviklet sig siden Simonton skrev sin artikel. I 1984, havde Apple lige lanceret Macintosh 

128k, der var revolutionerende fordi man havde programmeret et interface til 

computeren. Sammenligner man det med dags algoritmer, machine learning og 

kunstig intelligens, kræver det – må man formode – en del mere at lave et 

banebrydende datalogisk gennembrud end tidligere.  

Selvom knækket på kurven måtte have flyttet sig i perioden siden Simontons artikel, vil 

jeg tage to vigtige konklusioner med mig til analysen: (1) For at kunne bidrage kreativt 

til et felt, må man først internaliserer domænet og (2) selvom uddannelse er vigtigt, 

kan det ikke stå alene. Selve problemet der arbejdes på, spiller en afgørende rolle. Se 

ovenfor.  

Erfaring  

I sin kritik af Simontons konklusioner påpegede Weisberg også at ganske vist blev der 

beskrevet en sammenhæng mellem uddannelsesniveau men sammenhængen 

mellem kreativitet og viden ikke blev berørt. V iden, er Weisberg’s pointe, kan sagtens 

komme fra praktisk erfaring, feltstudier mm. Weisberg referer studier af Anders Ericsson 

(1993:2006), der viser at bevist, målrettet anvendelse af domæneviden, kan den viden 

transformeres og danne grundlag for fremtidigt kreativt arbejde, uden effekten af den 

negative t ransfer, beskrevet i ovenstående afsnit (1995, p.243). Denne form for bevidst 

anvendelse af teori, hvis efterfulgt af personlig evaluering og introspektion, kalder 

Ericsson for deliberate pract ice, der grundlaget for egentlig ekspertise og giver en 

langt bedre forståelse og mulighed for anvendelse, end blot passiv indlæring (Ericsson, 

1993:2006).  

Kreativ tænkning  

I dette afsnit vil jeg beskrive to forskellige emner, der har indflydelse med et individs 

evne til kreativ tænkning: Personlighedstype og evner. Disse to er vigtige emner i den 

videnskabelige litteratur og kan give et indblik i, et individs evne til at finde og løse 

kreative problemer – ikke bare en enkelt gang, men generelt.  

Personlighedstyper 

Begrebet personlighedstype refererer til en række typer, der kan bruges til at 

kategoriserer individer (Sawyer, 2012, p.63). Der findes et utal af 



IVÆRKSÆTTERE I ORGANISATIONER – SEPTEMBER 2016 13 

 

personlighedsparametre, men den model der har mest videnskabelig litteratur bag sig, 

er OCEAN-modellen, der er opstået ud af studier af en bred række kulturer (ibid. P. 66). 

OCEAN er en forkortelse af følgende fem personlighedstyper (Costa and McCrae’s 

1992): 

- Openness To Experience: Fantasi, æstetik, følelser, handling, ideer 

- Conscientiousness: orden, pligtopfyldende, præstation-stræben, selvdisciplin,  

- Extraversion: Varme, selvsikkerhed, aktivitet, opsøger spænding, 

- Agreeableness: Tillid, altruisme, mådeholdenhed, omsorg 

- Neurot icism: Angst, vrede, depression, selvbevidsthed, sårbarhed.  

Der findes en lang række tests, der kan måle en persons placering i OCEAN modellen 

og et nyeste skud på stammen er Costa & McCrae’s NEO-PI-R test, der også er 

populær i kreativitetsforskning (Chell, 2008 p. 85).  

Der har været en del forskning i sammenhængen mellem kreativitet og 

personlighed og de bruger desværre ikke alle den samme test; hvilket betyder at 

resultaterne kan variere fra artikel til artikel. Når det er sagt, så er et fællestræk for alle 

tests der anvendes, at man finder en sammenhæng mellem Openness og kreativitet 

(Sawyer, 2012, p.66). Derimod er der generelt fundet en negativ sammenhæng 

mellem kreativitet og Neurot icism (ibid.). På Conscientiousness derimod finder man 

blandede resultater. McCrae (1987) finder en svag positiv sammenhæng mellem 

kreativitet og Conscientiousness, og Amabile (1997) beskriver det kreative individ som 

være pligtopfyldende (p.3), mens andre finder en negativ sammenhæng (Silvia, 2009 

p.5). At der er denne forskel mellem resultaterne, kan have noget at gøre med det 

tidsperspektiv man tager udgangspunkt i. Conscientiousness har muligvis en negativ 

effekt på kreativitet, men ikke på innovation. McCrae påpeger selv (ibid. P.7) at 

Conscientious personer, i højere grad færdiggøre deres kreative projekter og i højere 

grad er i stand til at føre en ide ud i livet.  

I dette speciale beskæftiger jeg mig som udgangspunkt med kreativitet. På den 

baggrund ville jeg måske hælde mest til den negative sammenhæng mellem 

Conscientiousness og kreativitet. Men når det er sagt, så synes det forkert helt at 

afskrive Conscientiousness. Man skal huske på, at vi har at gøre med iværksættere, 

hvis formål i tilværelse er, at føre en kreativ ide ud i livet; så Conscientiousness er stadig 

vigtig. Dette vil jeg beskriv i lidt flere detaljer senere i dette kapitel, når vi beskæftiger 

os med den typiske iværksætter.  
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Dette overlap kan skyldes at kreativitet og iværksætteri et langt stykke af vejen er 

samme aktivitet. I en anden artikel fra 1997, beskriver Amabile netop entreprenørskab 

som en særlig grad af innovationen (p.1). Evnen til at forestille sig løsninger eller nye 

produkter mm. og opsøge nye muligheder (kreativitet) og udfordringer (iværksætteri) 

og en dedikeret indsats for at afsøge og afprøve samme ide, synes på overfladen at 

være samme handlingsmønster (ibid.). Chell (2008) beskriver også, hvordan 

iværksætteri som udgangspunkt, kan betragtes som frugten (om end spæd) ad en 

kreativ proces (p.213).  

Kognitive Evner 

Evner, som teoretisk koncept, adskiller sig fra personlighedstyper og træk. Der er stadig 

tale om kognitive egenskaber. De findes hyppigere hos nogle personlighedstyper end 

andre, men det er samtidigt evner der kan trænes (Sawyer, 2012, p.46). I dette 

speciale vil fokusere på særligt to evner, der er blevet kædet tæt sammen med 

kreativitet: (1) Evnen til at finde det gode problem og (2) Divergent tænkning.  

DET GODE PROBLEM, som beskrevet i starten af dette kapitel, betyder, i kreativitets 

sammenhæng, et problem der et åbent problem; altså karakteriseret ved at det ikke 

ligger op til et begrænset antal løsninger og inviterer til mange forskellige perspektiver 

(Sawyer, 2012, p.97). Evnen til at genkende og arbejde med disse problemer, hænger 

tæt sammen med det kreative output (ibid.). Men hvad kræver det så at finde det 

gode problem? Svaret er slet og ret: Ekspert ise. En række forskellige forskere 

(Csikszenmihalyi, 1962: Moore 1985:Gardner 1993) har fundet frem til at evnen til at 

undersøge et problem og sorterer i de relevante informationer, samt evnen til at kunne 

opstille en række mulige løsningsforslag, kræver at et individ er fordybet i det relevante 

domæne.  

DIVERGENT TÆNKNING (DT) beskriver et individs evne til at komme op med en række 

forskellige løsninger til et problem og kan i populær tale betegnes som evnen til 

at ”tænke ud af boksen” (Sawyer, 2012, p. 47-48). Der er en række af forskellige DT 

tests (Sawyer, 2012, p.47), men de måler alle samme fire forskellige parametre; Fluency 

(mængden af besvarelser), Originality (antal unikke besvarelser), Flexibility (antallet af 

kategorier der berøres) og Elaborat ion (måler hvor uddybende de enkelte svar er).  

Evnen til DT er i vid udstrækning blevet kædet sammen en række andre faktorer: 

Openness to experiences (McCrae, 1987, p.4-5), behandlet i forrige afsnit og i høj grad 
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også med den foreliggende opgave (Baer, 1996, p.6-9: Silvia et al., 2008, p. 9). DT er, 

med andre ord, domæne-specifikt, ligesom kreativitet i almindelighed.  

Motivation: 

Det tredje punkt i Amabile’s model for personlig kreativitet, er motivationen. Amabile 

betegner motivationen som det element der gør forskellen mellem hvad et individ kan 

gøre og hvad de rent faktisk vil gøre (1997, p.6).  

Groft sagt, kan motivation opdeles i to kategorier: Int rinsic (indre), der er en iboende 

drift til at arbejde med et givent problem og extrinsic (ydre) der beskriver det at være 

motiveret af et mål, der ligger uden for selve problem. Et par eksempler:  

- Indre: Nysgerrighed, interesse, fornøjelse.  

- Ydre: Forventet belønning, vinde en konkurrence eller lign.  

Og sammenhængen med kreativitet? Individer der er drevet af indre 

motivationsfaktorer producerer i langt højere grad kreative løsninger end individer der 

primært er drevet af ydre motivation (ibid.). Dette kan skyldes, at fokus flyttes, hvis der 

primært er tale om ydre motivationer.  

Det er dog ikke nødvendigvis så simpelt, at fordi den ydre motivation stiger, falder den 

indre motivation. Amabile beskriver selv en række synergieffekter, hvor det kreative 

output kan øges, i takt med de ydre motivationsfaktorer. Der skal dog være tale om 

to typer af ydre motivationer: Informational, kan ske i form af vigtig information om 

hvordan man kan forbedre præstation, eller enabling faktorer såsom feedback, 

anerkendelse eller frihed kan virkelig stimulerende på det kreative output, så længe 

den indre motivation også er til stede (ibid.). Derudover er timingen også vigtig. Den 

negative effekt af de ydre motivationer er slet ikke lige så stærk senere i den kreative 

process, når ideen skal implementeres.  

Amabile’s tanker om motivation, synes at kunne opsummeres således: Indre 

motivation er befordrende for kreativitet. Ydre faktorer kan også være det, så længe 

de er timet korrekt og der er tale om belønninger i form af ny information eller 

anerkendelse eller frihed i fremtidige projekter.  

Andre har dog prøvet at nuancerer Amabile’s teori en smule. Heriblandt Robert  

Eisenberger & Justin Asalange, der i en artikel fra 2009, prøver at finde en 

sammenhæng mellem en forventet belønning – ydre motivation – og øget indre 

motivation. V ia tre selvstændige studier, undersøger de en række faktorer via et self-
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report spørgeskema og indhentede vurderinger fra supervisorer. Den samlede model 

for deres hypotese er angivet nedenfor, i figur 2.2.  

Det de fandt frem til var hvis en forventet belønning sætter øget fokus på et problem, 

og dette medfører en øget selv-determinisme, vil dette lede til en stigning i den indre 

motivation og en stigning i det kreative output, på lige fod med Amabile’s resultater. 

Den samme effekt, kunne ikke bevises for et øget præstationspres.  

For dette speciale er særligt hypotese 3 og 4, sammenhængen mellem belønning, 

selvdeterminisme og indre motivation interessant.  

En iværksættervirksomhed er til en hvis grad drevet af ydre motivationer – der skal 

være et hvis cashflow, for at holde den oven vande. I disse situationer, bør man stadig 

kunne bibeholde et højt niveau af forventet kreativitet, hvis man håndterer situationen 

ordentligt og sørger for, at selvdeterminismen opretholdes.  

Den typiske iværksætter 

I bogen The Entrepreneural Personality fra 2008, beskriver Elisabeth Chell den typiske 

iværksætter ud fra en række forskellige parametre. De, der vil være relevante for 

dette speciale, vil være:  

- Demografi 

- Personlighedstype 

- Evner 

Under demografi vil jeg berøre emnerne køn og ekspertisebegrebet. Afsnittene om 

personlighedstype og evner vil meget ligne det ovenstående afsnit om den kreative 

personlighed, men der er nogle overlap og forskelle mellem de to profiler, der vil være 

relevante for analysen.  

Når jeg vælger at beskæftige mig med den typiske iværksætter, er det for at opstille 

en kontrolgruppe for iværksætterne ved CSE og i højere grad vil kunne danne 

hypoteser om, hvordan man bedst arbejder med de typiske iværksættere og 

samtidigt også få et billede, i hvor høj grad der er forskel på en typiske iværksætter og 

iværksætterne der udvælges til CSE.  
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 Demografi 

Her refererer Chell (2008) en metaanalyse foretaget af Arenius & Minniti i 2005, der 

kiggede på over 50,000 iværksættere i et forsøg på at finde ligheder mellem dem 

(Chell, 2008 p.165). 

De finder frem til følgende resultater:  

- Mænd er i langt højere grad iværksættere end kvinder.  

- Der var en positiv sammenhæng mellem graden af uddannelse og 

sandsynligheden for at springe ud som iværksætter.  

- De fleste iværksættere har en eller anden form for formel, akademisk 

uddannelse; bachelor eller kandidat (ibid.). 

Derudover påpeger Lazaer (2005) at langt de fleste iværksættere er, hvad han 

kalder ”Jack-of-all-trades”. Hvad vi på danske ville kalde en generalist, frem for en 

specialist. Lazaer kæder dette sammen med, at det kræver en lang række forskellige 

evner at drive en virksomhed; økonomistyring, juraen, markedsanalyser, salg mm. er 

alle ting, som er nødvendige i og generalisten tror i højere grad på sig selv og sine 

egen evner til at drive en virksomhed.  

I forhold til dette speciale er demografien særlig interessant, fordi der er nogle helt 

tydelige forskelle mellem hvad vi har set på som værende de optimale 

forudsætninger for kreativitet og hvordan det typiske iværksætter ser ud. Ovenfor 

beskrev jeg hvordan eksperter er dem, der ender med at identificerer de bedste 

problemer, men de fleste iværksættere er specialister. Dette vil jeg beskrive mere 

detaljeret i analysen.  

Personlighedstype 

På samme måde som i afsnittet om personlighedstype og kreativitet, bliver der i en 

række studier målt på OCEAN personlighedstyperne. Resultaterne af disse 

undersøgelser viser, at en signifikant del af typiske iværksættere scorer højere end den 

generelle befolkning på både Openness, Conscientiousness og Extraversion (Chell, 

2008 p. 120-128).  

Derimod, fandt flere af forskerne (Amit et al. 1993: Ciavarella, 2004) fandt derimod, at 

kun Conscientiousness havde en direkte sammenhæng til chancerne for at 

virksomheden overlever. Openness viste en direkte negativ sammenhæng.  
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Chell beskriver selv at dette kan forklares ved; at på trods af at kunne få mange gode 

ideer og forestille sig en masse løsninger, samt at kunne indgå i fællesskaber (hhv. 

Openness og Extraversion), kan være rigtig godt til at finde gode problemer 

(muligheder). Men, evnen til at stoppe med at forestille sig nye muligheder og arbejde 

på den løsning man nu har, er langt bedre til at lede virksomheder ind i en mere 

professionel kontekst, når de er ude på den anden side af iværksætterfasen.  

Disse resultaterne er utroligt interessante for dette speciale. For det første fordi de 

understreger en diamental forskel mellem de personlighedstyper der er gode til at 

finde et godt problem (kreativitet) og de, der i sidste ende kan implementere ideen 

på en måde, så den skaber værdi for andre – altså at gøre den passende, i en 

sociokulturel kontekst.  

Evner 

Chell beskriver i sin bog en række evner, som på det seneste er blevet identificeret og 

kædet sammen med iværksættere. Helt konkret er der tale om evnen til at genkende 

muligheder og kontrafaktisk tænkning.  

Muligheder 

Litteraturen om evnen til at genkende en god mulighed, befinder sig i to lejre: Kirznerisk 

og Schumperteriansk (Chell, 2008, p.132).  

Det Kirzneriske har et positivistisk udgangspunkt, og forstår evnen til at kendekende 

problemer som en kognitiv øvelse i at opdage mulighederne. De eksisterer allerede 

på forhånd. Det Schumperterianske derimod taget et konstruktivistisk udgangspunkt 

og beskriver ovenstående evne som evnen til selv at skabe mulighederne i den sociale 

kontekst (ibid. 132 – 133). På trods af den filosofiske forskel mellem de to, er de begge 

enige om følgende definition på en god mulighed: ”et upræcist defineret 

markedsbehov (Kirzner, 1997, p.2). 

Funktionelt synes der altså ikke at være den store forskel på den gode 

forretningsmulighed og det gode kreative problem. Derudover beskriver Shane (2000), 

hvordan nøglen til at kunne genkende de gode muligheder er indgående kendskab 

til en speciel branche (Shane, 2000). 

I dette speciale, vil jeg dog tage udgangspunkt i det Schumperterianske perspektiv. 

Altså at iværksætterne selv skaber mulighederne, frem for at en mulighed kan 

forudsiges og afklares, udelukkende via kognitive processer.  
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Kontrafaktisk tænkning 

Begrebet counterfactural thinking minder på mange måder om Divergent Thinking 

(DT), beskrevet tidligere i dette afsnit. Den kontrafaktiske tænkning er en kognitiv  

proces, der består i at forestille sig ikke-etablerede kombinationer af ideer og viden 

(Chell, 2008, p.163). Det er med andre ord, evnen til at opstille hypoteser (Gaglio, 2004). 

Evnen til at generer hypoteser gennem kontrafaktiske tænkning og dernæst teste 

dem af er tæt forbundet med innovative løsninger (ibid.) På samme måde som 

divergent tænkning er en indikator for kreativitet (Sawyer, 2012) er kontrafaktisk 

tænkning forbundet med innovative løsninger (Gaglio, 2004). Endvidere har Markman 

et al. (2007) beskrevet en positiv sammenhæng mellem kontrafaktisk tænkning og 

kreativt output (p.12).  

Teamet 

I dette afsnit skal vi på primært to ting ang. Teams: Sammensætningen og 

målsætninger og opgave design. Sammensætningen – eller diversiteten – indebærer 

en lang række forskellige variabler; demografi, uddannelse og relevant viden og 

personlige karakteristiske. Sammensætning at teamet i vid udstrækning er anerkendt 

som en vigtig variabel i I-P-O modellen og har indflydelse på et teams kreative output 

(Reiter-Palmon, et al. 2012, p.297).  

Sammenhængen mellem diversitet i teams og kreativitet er både kompliceret og 

tvetydigt. Flere undersøgelser har fundet både positive, negative og slet ingen effekt 

af diversitet på kreativitet (Reiter-Palmon, et al., 2012, p. 297-299). og efter at have 

udforsket de forskellige typer af diversitet, vil jeg gennemgå en række af faktorer der 

kan være med til at medierer de positive og negative effekter af diversitet. 

Målsætninger og opgave design er ligeledes vigtige komponenter, når man skal 

vurdere hvor godt et givent team kan præstere kreativt. Målsætningerne refererer til 

parametre som hvor klart målet er, hvor tydeligt problemet er og hvor specifikt det er.  

Opgavedesign refererer til, hvordan den enkelte session er sat op: Er der tale om 

brainstorm eller andre konstellationer.  

Sammensætning og diversitet 

Beskrivelsen af diversitet udføres, i den videnskabelige litteratur, på to forskellige måder. 

Enten ved et vægtet gennemsnit af relevante variabler i et team eller ved at beskrive 
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graden af forskelle mellem de enkelte medlemmer (Reiter-Palmon, et al. 2012, p.297). 

Jeg vil i dette speciale tage udgangspunkt i sidstnævnte.  

Demografisk diversitet  

Forskningen i demografisk diversitet – altså diversitet målt på tværs af køn, race og 

alder – og dets effekt på teams, har over en lang årrække noget frem til to 

konklusioner: For det første, kan der ikke bevises en signifikant sammenhæng mellem 

øget demografisk diversitet og kreativt output (ibid.). Dette kan slet og ret skyldes at 

faktorer som alder, køn og race, i sig selv ikke tilbyder ny information i et team og derfor 

ikke selvstændigt bidrager til den kreative proces. (ibid.). Der er, med andre ord, ikke 

tilstrækkelig tavs viden i, at tilhøre en bestemt race eller være et bestemt køn.  

For det andet, har demografisk diversitet en negativ indvirkning på team 

ydeevne generelt (Mathieu et al., 2009, p.27). Forklaring på denne effekt, er den første 

af mediatorer, jeg vil introducere: Konflikt.  

Jehm et al. (1999) beskriver tre forskellige typer af konflikt, der kan være 

skadelige for et teams ydeevne. Forhold, der beskriver det personlige forhold mellem 

enkelte medlemmer, Opgave, der beskriver opfattelsen af den nærliggende opgave 

og Proces, der beskriver opfattelsen af, hvor den nærliggende opgave skal løses. Alle 

har en negativ effekt på team ydeevne (p.22).  

Jehm et al (1999) beskriver hvordan demografiske forskelle i et team kan lede 

til både personlig og konflikter internt i forholdet, der leder til en lavere motivation hos 

de enkelte individer (ibid. P. 16).  

Den demografiske diversitet er altså bestemt ikke noget man selvstændigt bør 

stræbe efter. I bedste tilfælde vil det ingen betydning have for kreativiteten, men i 

værste fald kan det have en skadelig effekt på ydeevnen (ibid.).  

Funktionel diversitet 

Begrebet funktionel diversitet referer til egenskaber som uddannelse, viden, erfaring 

og evner. Effekten af funktionel diversitet, er i bred forstand blevet beskrevet som 

værende positiv for det kreative output af et teams arbejde (Reiter-Palmon, et al. 2012, 

p.298). De forskellige perspektiver og den ekstra viden er med til at belyse komplekse 

problemstillinger og den øgede forståelse generer bedre løsninger (Jehm, et al. 1999). 

Men ligesom ovenstående, er det desværre ikke så simpelt. Igen er de positive effekter 

medieret af konflikt. I dette tilfælde er der tale om Opgave-konflikt; altså hvad er det 
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egentlig vi er her for at lave? (ibid.). En moderat mængde af opgavekonflikt kan 

faktisk være befordrende for det kreative output; den diskussion der opstår, hjælper 

som sagt til at udforske problemet (De Dreu, 2006). Konflikten kan dog forværres af 

demografisk diversitet og opfattelse af meningen med arbejdet, og har betydning for 

hvor meget den funktionelle diversitet kan hjælpe på det kreative output.  

At sige at funktionel diversitet udelukkende er godt er i dette tilfælde alt for 

simpelt. Man er nød til at regne (potentielle) konflikter med i sin vurdering af, hvilken 

effekt det potentielt kan have.  

Derudover er der et kritikpunkt der bør fremføres. I langt de fleste undersøgelser 

af funktionel diversitet i teams skældes der ikke mellem typen af viden; altså 

uddannelse, erfaring mv (Reiter-Palmon, et al. 2012, p.297). Det gør det svært at sige 

om de socialiserende effekter af f.eks. uddannelse jeg beskrev i det tidligere afsnit om 

individet kan have en betydning for det forventede kreative output af de enkelte 

virksomheder. 

Kognitiv diversitet 

Fra mængden af videnskabelige litteratur omkring sammenhængen mellem kognitiv  

diversitet og OCEAN-personlighedstyperne, anvendes særligt to pointer til dette 

speciale. For det første; at diversitet har en positiv indvirkning på antallet af ideer et 

givent teams kan producere over en session ((Reiter-Palmon, et al. 2012, p.299). 

Derudover viser forskning i sammenhængen mellem kreativitet of diversitet i 

fordelingen af OCEAN personlighedstyper to ting: (1) På ’gode’ problemer (se tidligere 

afsnit) performer teams med et generelt lavt niveau af Conscientiousness bedre end 

teams med generelt højt niveau. (2) Præcist det modsatte er tilfældet for teams der 

arbejder på ’dårlige’ (i kreativitets forstand, læs: lukkede) problemer. Her performer 

teams med et generelt højt niveau af Conscientiousness bedre. Dette leder fint videre 

til en andre typer af mediator: Opgavedesign og målsætningen. Disse vil jeg beskrive 

lidt senere i dette afsnit.  

Når netop dette er relevant for dette speciale, er det fordi det viser at der er en 

forskel på hvilke kombinationer af personligheder, der klarer sig bedst under forskellige 

typer af opgaver og for så vidt er en underbygning af den konklusion jeg nåede i 

ovenstående afsnit om personlighedstyper; der er forskel på, hvordan man skal 

håndtere en kreativ opgave og en opgave der handler om innovation – altså 

implementeringen.  
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Opgavedesign 

Med opgavedesign, mener jeg hvordan målet med en given session er orkestreret. Vi 

ved fra de foregående afsnit, at det der er to forskellige typer af opgaver: Kreative og 

implementering. Uanset hvilken type af opgave der er tale om, synes det også 

relevant at undersøge, hvordan man optimalt opstiller en opgave, således at man får 

mest muligt ud af gruppeprocessen.  

Paulus (2007) beskriver hvordan de kognitive ressourcer i et team er begrænset og at 

for mange ideer på en gang, vil betyde at nogle simpelthen bliver glemt (p.4). Samme 

behov for fokus, understreger Sawyer (2007).  

West (1995) fandt i sin undersøgelse, at den type problemer – hvad end de var lukkede 

eller åbne – der resulterede i den bedste team performance, var karakteriseret ved, 

at de krævede en mangfoldighed af ekspertiser, der alles var indbyrdes afhængige 

af hinandens viden (West, XX, p.4-6). Et andet punkt er, at de tilstedeværende alle skal 

have en følelse af, at det der arbejdes på, rent faktisk er vigtigt. Er disse opfyldt, undgår 

man den negative effekt af diversitet, beskrevet ovenfor.  

Målsætning 

Målsætningen er en vigtig del af arbejdet med kreativitet. I forrige afsnit beskrev jeg, 

hvordan målsætningen er en vigtig del af motivationen for det enkelte individ, men 

lige så vigtig er den i teams. Klare mål kan være med til at øge den nødvendige fokus 

i processen (Sawyer, 2012, p.241). Målene skal være klare og specifikke og hjælpe 

teammedlemmerne med finde frem til en fælles mening om hvad meningen er med 

den pågældende session.  

Det er dog vigtigt at pointerer at et tydeligt mål ikke er det samme som et lukket 

problem. Et lukket problem, beskrevet i detaljer i starten af dette kapitel, er 

kendetegnet ved kun at have en enkelt løsning, hvorimod et åbnet problem har 

mange forskellige, passende løsninger. At der ligger et klart mål for en given proces, 

er bare med til at fokuserer teamet (Sawyer, 2012, p.61:67:240-244). 
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Organisationen 

I de ovenstående to afsnit har jeg beskrevet det teoretiske grundlag for analysen af 

det kreative individ og hvad der sker, når individet skal indgå i et team og præsterer. 

I dette afsnit vil jeg beskrive hvordan en organisation kan have en effekt på de enkelte 

teams kreative output. Jeg vil beskæfte mig med organisationen fordelt på tre emner 

- Presset organisationen yder på de enkelte teams, herunder: Hvilket 

forventninger der stilles hvilke mål organisationen har og det typiske forløb 

for kreative ideer i organisationen.  

- Støtten der ydes herunder; informationen organisationen gør tilgængelig og 

de ressourcer der stilles til rådighed.  

- Strukturen forstået som både de fysiske rammer for iværksætterne, 

incitament strukturerer og det interne netværk mellem virksomhederne. 

Presset  

Ved ’pres’ i kreativitetskontekst, menes der eksterne faktorer der virker på den kreative 

person, det kreative team eller den kreative proces. Konceptet om ’pres’ som 

selvstændigt forskningsområde, blev introduceret af Mel Rhodes, tilbage i 1961 og har 

siden inspireret en lang række forskere (Rhodes, 1961: Sawyer, 2012, p.11). Det kan 

være både økonomisk og strukturelt – f.eks. tid - pres, men også den sociale og 

kulturelle kontekst kan yde et pres. I dette speciale, vil jeg særligt fokuserer på de 

strukturelle og sociale faktorer, de enkelte virksomheder er under fra CSE. I selve 

analysen, kapitel [3], vil jeg beskrive de konkrete eksempler i flere detaljer og i dette 

afsnit vil jeg blot beskrive (mulige) effekter af et udefrakommende pres.  

Egentlig kan effekten af strukturelt pres koger ned til følgende konklusion, et højt 

pres ændre det kognitive fokus (Amabile et al., 2002, p.22). 

Tidligere har jeg beskrevet hvordan forventede belønninger og deadlines 

havde en effekt på individets kreative output og hvordan forskellige målsætninger har 

betydning for et teams fokus og kreative output.  

Med andre ord; så kan et for højt tidspres ’kortslutte’ processen af finde 

problemer – beskrevet tidligere – og i stedet starte problemløsningsprocessen. Denne 

slutning er også understøttet af X. West (1995) der også beskriver hvordan et 

udefrakommende pres er skadeligt for kreativiteten, når fokus er på at finde problemer 

(p.6).  
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I forhold til det sociale pres er Csikszenmihalyis system model igen relevant. Som 

allerede forklaret, så er det såkaldte ”gatekeepers” der bestemmer om en 

ide/opfindelse er kreativ eller ej – om den er passende. En potentiel fare her er dog, 

at virksomheder kan ende med at blive fanget mellem to sociale systemer; delt felt de 

søger at leverer et produkt til og CSE som socialt system. CSE bestemmer suverænt 

hvornår en virksomhed har opfyldt de krav de stiller til at kunne fortsætte gennem 

forløbet og disse krav er ikke nødvendigvis de samme som det felt virksomheden søger 

at få adgang til.  

Forventningerne organisationen indledningsvist stiller til både individer og teams, er 

også afgørende for, hvordan der arbejdes. Shalley (2008) beskriver, hvordan det at 

stille krav til kreativitet, allerede i ”anskaffelsen” på lang sigt øger det kreative output. 

De kan dog ikke stå alene og effekten forsvinder, hvis disse forventninger ikke løbende 

bliver italesat og forstærket fra ledelsens side (ibid.). For dette speciale betyder det, at 

man bør kigge på, hvad de indledende forventninger til virksomhederne er og også 

hvordan de løbende forstærkes. På den måde, burde jeg kunne få et dybere indblik i 

hvilke forventninger der stilles i det daglige virke og derfor også kunne give en bedre 

vurdering af, hvilken effekt dette kan have på det kreative output.  

Støtten  

Afsnittet om støtten til de enkelte virksomheder er opdelt i to dele; den tilgængelige 

information der bliver tilført, som konsekvens af at arbejde hos CSE og de ressourcer, 

man bliver tilført.  

Information 

Dette emne vil blive behandlet, med udgangspunkt i at den nye information kan 

komme fra tre separate kilder: Rådgivning, mentorer og de andre virksomheder. De 

andre virksomheder vil dog blive behandlet selvstændigt, i næste afsnit om strukturen.  

Som allerede beskrevet tidligere i afsnittet om personlighedstyper (under individet), så 

kræver det en lang række forskellige kompetencer at starte en virksomhed – jura, 

skatteforhold, patenter, bogholderi, HR mm. Hjælp til disse områder, vil kunne sikre et 

bedre fundament og frigive fokus til det kreative arbejde i de enkelte virksomheder.  

Derudover tilbyder CSE virksomhederne at de kan få tilknyttet en mentor gennem 

GoGrow-programmet. I dette speciale vil jeg behandle mentorerne som eksterne 

konsulenter, da de ikke har nogen direkte tilknytning til virksomheden udover deres 
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interesse. Jeg vil vurdere effektiviteten af at have en mentor, ud fra deres evne til at 

hjælpe med at udforske de enkelte problemstillinger, virksomhederne måtte have. 

Bonnerup og Hasselager (2008), beskriver, hvordan en af det mest givende for en 

virksomhed ved brugen af eksterne konsulenter er muligheden for at formulerer 

hypoteser, der kan arbejdes videre med (p.266). De formulerer tre typer af hypoteser; 

den eksplorerende, den provokerende og den konkluderende. Ved den 

eksplorerende søger konsulenten i samarbejde med teamet at udforske den egentlige 

viden og forståelse af et problem og den provokerende har til formål at ryste op i den 

herskende tankegang, og tvinge fokus over på en anden del af problemet.  Den 

konkluderende hypotese er en refleksiv proces, hvor man i samarbejde bearbejder 

forudgående hændelser og viden, og søger at vende evt. overraskelser til viden der 

kan bruges i fremtiden (ibid. P.280-281).  

Hvis vi skal relatere dette til kreativitet, synes de to første typer af hypoteser at inviterer 

til andre perspektiver og udforske problemfeltet – det kan altså hjælpe til at skabe et 

godt problem.  

Derudover synes det også vigtigt at forholde sig til forholdet mellem mentoren og 

virksomheden, efter forløbet er slut. Mere konkret; om de holder kontakten. Sawyer 

(2012) refererer Azoulay et al. (2010), der undersøgte hvad der skete med teams, der 

mistede en ’superstar’ – defineret som et individ med et stort fagligt netværk og en 

stor kilde til viden. Resultaterne viste, at produktiviteten faldt permanent (p.552). Tabet 

af kontakten til en mentor, kan måske have samme effekt på de enkelte teams.   

Ressourcer 

Dette hænger tæt sammen med pres, beskrevet ovenfor. Anderson et al. beskriver 

hvordan en overflod af ressourcer er skadeligt for kreativitet, fordi det underminerer 

hele ideen om et problem. Ligeledes betyder for få ressourcer som regel, at presset 

bliver for stort til, at der kan arbejdes kreativt (ibid.). Om hvorvidt der er ’for mange’ 

ressourcer stillet til rådighed, handler om i hvor høj grad man giver virksomheden midler 

der overflødigere videre arbejde på det underliggende problem.  

Struktur 

Udover det pres og den støtte der ydes til virksomhederne, synes det også vigtigt at 

beskrive det de psykiske faktorer der danne rammen for virksomhedernes arbejde hos 

CSE. Jeg vil her beskrive hvilken videnskabelig teori jeg vil anvende for at bearbejde 
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vigtigheden af det interne netværk mellem virksomhederne og kulturen på CSE.  Når 

jeg er valgt ordet st ruktur til at beskrive dette forhold er det for at understrege den 

indbyrdes afhængighed de to imellem. Det er den ’formelle’ organisation (opbygning 

og kultur), der bestemmer rammerne for den ’uformelle’ (interaktionen mellem de 

enkelte medlemmer) (Sawyer, 2012, p.258). 

Kultur 

Shalley (2008) identificerede en række faktorer der er særligt vigtige for en 

organisation at besidde, hvis man vil fostre et kreativt klima blandt medlemmerne af 

sin organisation:  

- Opfordre til at tage risici.  

- Værdsætte kreative løsninger  

- Mål for kreativitet  

- Kreativitet som udvælgelseskriterium  

Ovenfor har jeg beskrevet hvordan kreative individer er afhængige af de rette 

strukturer for også at kunne præstere kreativt i en organisatorisk kontekst. Da kulturen 

er en vigtig del af den struktur vil jeg søge at udforske CSEs kultur i håb om en vurdering 

af, om den er befordrende for kreativitet, eller om det er andre ting der ligges vægt 

på. 

Et andet element af kulturen der er vigtigt at holde for øje er hvordan man fra 

CSEs side ’håndhæver’ de krav man har til virksomhederne; ledelsesstilen, med andre 

ord. Transaktionel ledelse, populært kendt som noget-for-noget ledelse, tager 

udgangspunkt i sine egne behov og målsætninger. Her tilbydes den der skal yde så 

en belønning hvis målene bliver indfriet. Transformativ er det næsten diamentalt  

modsatte. Her tages der udgangspunkt i modtagerens ønsker og motivation og 

sammen sætter man så fælles mål (Bass, 1999, p.12: Paulus, 2009 p.6) 

 

Den uformelle organisation 

Sawyer beskriver den uformelle organisation, som det net af kontakter der eksisterer 

blandt medlemmer i en given organisation (2007, p. 133). Det er den uformelle 

organisation, der er drivkraften bag kreativiteten i langt højere grad end den formelle 

(ibid. :Hargadon & Bechky, 2006).  
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Men hvordan måler man så effektivitet af en given formel organisation? En populær 

metode er social network analysis (SNA), der måler bånd mellem medlemmer af 

organisationen på, hvor stærkt båndet er (Hansen, 1999 p.8) og hvilke slags 

informationer der udveksles – viden, sladder, gode råd mm (Sawyer, 2012, p.258). 

Forskningen viser at det - ikke overraskende for det fleste – er de bånd der udveksler 

gode råd og viden er de mest givende (ibid.). Derimod så er det faktisk de svageste 

bånd der er de bedste til at faciliteter kreativitet på tværs af en organisation. Det virker 

måske ikke særligt intuitivt, men det skyldes at de svage bånd ikke i højere grad kan 

eksistere mellem vidt forskellige mennesker, hvorimod stærke bånd som regel eksisterer 

mellem ens mennesker, der måske ikke kan bidrage hinanden særlig meget ny 

information (ibid. :Perry-Smith, 2006 p.230-241). (Den opmærksomme læser vil måske 

bemærke, hvordan dette trække direkte bånd tilbage til diskussion om diversitet, i de 

foregående afsnit).  

Fra en organisations perspektiv, synes dette næsten for godt til at være sandt. Så 

længe man kan faciliteter at medlemmer af organisationen er på almindelig talefod 

og er interesserede i at dele ud af deres viden, får man skabt de optimale 

forudsætninger for at kreativiteten kan blomstre.  

I dette speciale, vil det altså være oplagt at tage et kig på hvor meget den uformelle 

organisation fylder for både CSE, men også de enkelte virksomheder.    
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Processen 

I dette afsnit jeg vil jeg se på, hvilke faktorer der spiller ind på hvordan en gruppe 

proces fungerer. Jeg vil undersøge hvad der gør den effektiv og hvornår processen 

fejler. Jeg vil holde de enkelte faktorer op imod konceptet Group Flow, som jeg i dette 

speciale behandler om den optimale tilstand en gruppe kan befinde sig i, og beskrive 

hvordan den enkelte gruppe kan opnå dette stadie i processen.  

Faktorer der har indflydelse på processen 

Konflikt 

Jeg har allerede beskrevet og behandlet konflikten som element i gruppe processen, 

i afsnittet om diversitet ovenfor. For kort at opsummere, opereres der i dette speciale 

med tre typer af konflikt, som beskrevet af Jehm et al. (1999): 

- Opgavekonflikt:  

Denne type konflikt handler om en uoverensstemmelse i opfattelsen af, hvad 

opgaven/problemet går ud på. Opgavekonflikt er i moderate mængder 

befordrende for det kreative output i et team; særligt hvis der arbejdes på 

meget komplekse problemer. For meget konflikt, har dog modsatte effekt.  

- Relationskonflikt: 

Dette referer til en personlig konflikt mellem teammedlemmer. Denne type konflikt er 

dog altid skadelig for et teams performance.  

Mirroring 

Teammedlemmer har en tendens til at efterligne hinandens performance i 

teamproceser. Hvis et medlem aktivt vælger ikke at deltage i processen kaldes det 

free-riding (Sawyer, 2012, p.236) og hvis det lave niveau spreder sig kaldes det social 

loafing (Paulus, 2009, p. 9). Fænomenet er mere udbredt i større teams, hvor man 

nemmere kan gemme sig i mængden (Sawyer, 2012, p. 236-7). Dette har – selvsagt – 

en yderst skadelig effekt på et teams performance. Heldigvis findes den modsatte 

effekt også, hvor de enkelte medlemmers stiger, når de prøver at matche hinanden 

(ibid.).  

Det lavere engagement hos nogle medlemmer, kan også skyldes flere ting. Den mest 

udbredte er såkaldt social inhibit ion hvor teammedlemmer der ikke anser sig selv som 

særligt kreative, holder sig tilbage af ’frygt’ for kritik (ibid. P. 238). Dette er særligt  



IVÆRKSÆTTERE I ORGANISATIONER – SEPTEMBER 2016 29 

 

udpræget i teams, hvor kun et af medlemmerne er ekspert i det felt, der arbejdes i  

(Collaros & Anderson, 1961).  

Ligeværdig deltagelse mellem medlemmer synes altså at være enormt vigtigt for 

teamets samlede performance.  

Udvælgelsen af ideer 

En ting er naturligvis delingen og genereringen af ideer, men en helt anden er hvordan 

teamet udvælger ideer der arbejdes videre med. Ideelt set, burde teamet i fællesskab 

kombinere deres private viden og udvælge de ideer der bedst passer til situationen 

og inkorporerer den bredest mulige vifte af de enkelte medlemmers kompetencer. 

Der er dog bare to problemer: For det første, så er tendensen at teams som regel kun 

tager udgangspunkt i deres fælles viden (Strasser & Titus, 2003, p.7: Paulus, 2009, p.6) 

og selv hvis den introduceres, samles den som regel ikke op af teamet som helhed 

(ibid.). For det andet, så har teams en tendens til at søge konsensus frem for at finde 

den bedste løsning. Selv i tilfælde, hvor en gennemgang af fakta og diskussion af 

problemet, ville have identificeret den bedste løsning, opstår der som regel konsensus 

af, hvad der umiddelbart  synes som den bedste løsning.  

Hvis team, som enhed, skal kunne udvælge de bedste løsninger på konkrete 

problemer – komplekse såvel som simple – kræver det at teamet benytter sig af en 

kontrafaktuel tankegang (beskrevet tidligere) (Galinsky & Kelly, 2004, p. 16) og aktivt 

søger efter privat viden (ibid.).  

Group Flow 

Teorien om Group Flow er en videreudvikling af Csikszenmihalyis arbejde med Flow, 

der beskriver en zen-agtig tilstand, hvor et individ bliver totalt opslugt af et stykke 

arbejde med fuldkommen koncentration. Disse stadier er også der, hvor individet er 

allermest kreativ (Csikszenmihalyi, 1990: Sawyer, 2012, p.76-79).  

Group Flow er når et helt team oplever dette stadie i en session og yder deres absolut 

højeste. I sin bog Group Genius (2007), beskriver Sawyer betingelserne for Group Flow 

(p. 43–51):  

- Målsætningen:  

Det allerførste der skal ske er at teamet samlet udforsker problemet og hvordan det 

kan løses. Altså den problem-findende del af kreativitet, allerede beskrevet i starten af 

dette kapitel. Der kan sagtens være et mål med sessionen (da mål og problem ikke er 
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det samme), men målet skal kun være et løst defineret et, der kan lede teamet i gang 

med diskussionen. 

- Intens lytning  

Her handler det om at man ikke på forhånd planlægger hvilke løsninger man vil frem 

til, men tager sig tid til at udforske problemstillingen og at samtalen består af 

umiddelbare reaktioner. I samme tråd som ovenstående, så er fokus på at udforske 

problemet, uden forudindtagelse.  

- Fuldkommen koncentration 

Sawyer understreger ligeledes vigtigheden af at kunne skabe en tydelig barriere 

mellem den igangværende session og alt andet – både fysisk og kognitivt. Udover at 

skulle kunne være i fred og holde fysisk fokus på problemet er det også vigtigt at 

tankerne om en forestående eksamen, møde med investorer eller andet, ikke er 

present hos et individ (hvis det ikke har noget med problemet at gøre). Jeg beskrev 

nogenlunde samme effekt under afsnittet om teams i dette kapitel og vigtigheden af 

fokus.  

- Kontrol 

De enkelte teammedlemmer skal føle at de har kontrol og autonomi i deres funktion 

og i teamet som helhed. Det er naturligvis et paradoks at man i et team både skal 

opleve at være i kontrol men samtidig være fleksibel over for sine kollegaers input. 

Sawyer foreslår selv en mulig løsning, der hedder at man som udgangspunkt skal stole 

på at sine kollegaer ved hvad de laver – også selvom det umiddelbart ikke stemmer 

overens med ens egen overbevisning. An bør i stedet byde ind komplimenterede og 

ikke fokuserer på, der hvor opfattelserne er forskellige.  

- Bland egoer  

På samme måde som i den intense lytning og kontrolfølelsen, skal man huske på at 

kreativitet i teams og organisationer er inkrementel og at man skal kunne tilsidesætte 

sit ego for at bygge oven på andres ideer.  

- Lige deltagelse 

Det er vigtigt at alle deltageres meninger betyder lige meget. Er der chefer, direktører, 

mentorer eller lignende tilstede skal disse være i stand til at overgive kontrol til de andre 

medlemmer og indgå på lige fod. Dette stemmer helt overens med de resultater jeg 

beskrev omkring mirroring, tidligere.  
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- Bekendtskab 

Det er vigtigt for Group Flow, at de enkelte medlemmer har en grundlæggende 

forståelse for hinandens viden og hvordan de enkelte medlemmer kommunikerer, så 

der ikke opstår misforståelser. Dog, hvis de enkelte medlemmer kender hinanden alt  

for godt, vil de som regel ikke være i stand til at opdaterer deres forståelse for 

situationen og hvordan denne skal håndteres. Dette koncept er allerede blevet 

behandlet i dette kapitel, under afsnittet om det sociale netværk. Og vi ser samme 

resultater her: Alt for stærke bånd virker godt til problemløsning, men slet ikke lige så 

godt på at udforske problemer, der i teams i langt højere grad afhænger af den 

private viden (Sawyer, 2007 p.50).  

- Kommunikation  

Group Flow kræver konstant kommunikation mellem de enkelte medlemmer. Dette 

hænger tæt sammen med den intense lytning og kommunikationen skal være 

umiddelbar og konstant, der er ikke tid til at stoppe op midt i processen.  

- Bevæg processen fremad  

Det grundlæggende princip er meget simpelt; ikke benægt, byg. Sawyer foreslår 

medlemmer af et team at tage en lektion ud af impro-teaterets lærebog: ”Ja, og…”.  

- Potentielle fiaskoer 

Kreativitet og fiaskoer er umiskendeligt forbundet (Sawyer, 2007, p.52). Hvis teamet 

arbejder i et klima – både internt og ekstern – der accepterer fejltagelser, frem for at 

straffe dem, finder vi at fejltagelser kan være grundlag for videre udvikling og 

opbygning af relevant erfaring.  Hvis medlemmerne altså får mulighed for introspektion 

(West, 1995) og reflekterer over, hvordan de kan gøre det bedre næste gang 

(deliberate pract ice – se afsnit om erfaring…] (Sawyer, 2012, p.245: 2007, p.50).  

 Som det måske er klart på nuværende tidspunkt, indeholder Group Flow mange af 

de elementer der allerede har været diskuteret og behandlet i dette kapitel og netop 

derfor synes det som værende en god målestok for den optimale gruppeproces.  

V i kan se hvordan Group Flow både stiller krav til individets tankeprocesser, til teamets 

evner til at finde og udforske problemer samt til de organisatoriske rammer teamet 

arbejder under.  

Et enkelt kritikpunkt man kunne rette mod modellen om Group Flow er, at de 

oprindelige undersøger bygger på observationer af jazzorkestre og deres 
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improvisationssessioner. Og hvis man ikke selv spiller musik, kan måske være svært at 

forestille sig et overlap mellem jazzmusikken og kreative organisationer. Men i en større 

undersøgelse beskriver Cross & Parker (2003) hvordan medarbejdere i organisationer 

der jævnligt oplever Group Flow, er både mere produktive, mere kreative og gladere 

for deres arbejde. I dette speciale vil jeg, som sagt, holde Group Flow op som et ideal 

for samarbejdet og vil hypotese vil være bygget op omkring, at teamet skal opleve så 

meget af dette flow som muligt i deres arbejde.  
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Kapitel 2: Metoden 
 

Dette kapitel har til formål at skabe klarhed om undersøgelsens videnskabsteoretiske 

grundlag, den metodiske fremgang for belysningen af problemstillingen og en 

gennemgang af, argumentation for, og diskussion af den empiri, der danner grundlag 

for specialets analyse, konklusioner og hypoteser.  

Det videnskabsteoretiske grundlag  

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for den nærliggende undersøgelse af en 

pragmatisk undersøgelse, der befinder sig et sted mellem det funktionalistiske og 

interpretive paradigme, som beskrevet af Burrell & Morgan (1979). I den 

funktionalistiske tilgange ligger et objektivistisk udgangspunkt af organisationen - altså 

at den eksisterer uafhængigt af aktørerne - og kan undersøges med udgangspunkt i 

reelle processer og strukturer. Derimod indeholder det interpretive paradigme, i højere 

grad en subjektivistisk anskuelse, baserer sin forståelse af processer på baggrund af 

den oplevelse aktørerne har af organisationen (ibid.).  

Metodevalg 

I dette afsnit vil jeg gennemgå analysedesignet, samt det empiriske grundlag. Jeg vil 

argumentere for valget af både analysedesign og de nævnte metoder, samt 

præsenterer det empiriske materiale, resultaterne og en diskussion af disse.  

Analysedesign 

Som allerede berørt i afgrænsningen, er det foreliggende speciale et casestudie der 

tager udgangspunkt i en enkelte organisation, CSE. Ambitionen med specialet er 

undersøge hvordan CSE kan drage nytte af den videnskabelige litteratur til at forbedre 

forudsætningerne for kreativitet, i de virksomheder de vælger at optage. 

Det ultimative analyseobjekt for specialet er de virksomheder CSE har haft optaget, 

mens specialet har stået på, frem for udelukkende på CSE. Selve analysen følger en 

model, der er udbredt i litteraturen om kreativitet i teams; Input-Proces-Output (I-P-O).  

 

Jeg definerer i dette speciale ’Input’ som værende følgende faktorer:  

- Det enkelte individ som kreativ aktør og som iværksætter. 
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I dette afsnit vil jeg beskrive effekten af demografiske (køn, uddannelse, professionel 

erfaring) og psykologiske (personlighedstype, kognitive evner, motivation) faktorers 

betydning for individuel kreativitet og hvilken betydning disse karakteristika kan 

tænkes at have på evnen som (forhåbentlig succesfuld) iværksætter. Derudover vil 

søge at illustrere eventuelle forskelle og ligheder mellem den typiske iværksætter hos 

CSE og den typiske profil på en iværksætter generelt. Denne sammenligning vil have 

til formål at tydeliggøre hvilke prioriter CSE har i udvælgelsen. Til denne del af analysen, 

vil jeg benytte mig af interviews med CSE og virksomheder ved CSE, samt indhentede 

data til at udforske disse aspekter.  

- Teamet, dettes sammensætning  

Her vil jeg beskrive effekten på det kreative individ ved at indgå i et team og beskrive 

sammensætningen af de repræsenterede teams. På den måde, ønsker jeg at skabe 

en bedre forståelse af samspillet mellem individuel kreativitet og kreativitet i en social 

interaktion.  

- Det pres og den støtte de enkelte virksomheder modtager fra CSE. 

Ved pres forstås, i dette speciale, kulturelle og strukturelle faktorer, der begrænser 

processen på enten tid, rum eller autonomi. Her vil jeg se på effekten af det forløb CSE 

tilbyder virksomhederne, kulturen på CSE og de forventninger CSE stiller iværksætterne. 

Som støtte, vil jeg beskæftige mig med den information og de udviklingsmuligheder 

de enkelte virksomheder (læs: teams) har unik adgang til gennem CSE. Det vil blandt 

andet være mentorer og den uformelle organisation – netværket mellem 

virksomhederne.  

Ligesom de ovenstående punkter, vil jeg primært tage udgangspunkt i de foretagne 

interviews, til at få indblik i både virksomhederne og mentorernes oplevelser, samt CSEs 

generelle holdning. Dette bliver suppleret af billedmaterialer, der giver et indblik 

rammerne for den fysiske tilstedeværelse på CSE.  

 

Med udgangspunkt i disse input, vil jeg da beskrive processen. Jeg vil her tage 

udgangspunkt i, hvordan vi ville kunne forvente en typisk gruppeproces at se ud, på 

baggrund af de input jeg har beskrevet. Dette vil jeg så holde op imod teorien om 

Group Flow, for en vurdering af, hvor langt der er mellem hvordan en forventet proces 

kan se ud og hvad jeg ville betegne som en optimal proces.  
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Outputtet i I-P-O modellen, i dette speciale, vil være det forventede kreative output, 

på baggrund af de ovenstående to analyser.  

Først, vil jeg dog introducerer begreberne validitet og reliabilitet; hvad disse indebærer 

og hvilke særlige udfordringer der er omkring validitet og reliabilitet, i casestudier.   

Validitet 

Begrebet validitet, søger at beskrive i hvor høj grad de foretagne undersøgelser, giver 

belæg for de konklusioner er drages derpå (Bryman & Bell, 2012, p. 394); 

troværdigheden. Der er flere underkategorier af validitet, men særligt tre af dem, 

synes relevante i denne sammenhæng: 

- Measurement (Måling), behandler om hvorvidt de undersøgelser der er 

foretaget, har givet de resultater man ønskede (p.42).  Med andre ord; om man 

har gjort tilstrækkeligt for at isolerer de variabler man ønsker at undersøge,  

- Ekstern, beskriver i hvor høj grad de foreliggende undersøgelser kan 

generaliseres udover undersøgelsens specifikke kontekst.  

Reliabilitet 

Dette er et udtryk for, hvor pålidelig den enkelte undersøgelse er. Et af den mest 

almindelige kriterier for reliabilitet er, i hvor høj grad undersøgelsen kan reproduceres, 

med samme resultat (Bryman & Bell, 2012, p157: ibid. P. 395-396). Undersøgelser der er 

stabile mellem flere, af hinanden uafhængige, tests anses generelt som værende 

pålidelige.  

Da det foreliggende speciale er et pragmatisk studie, der beskæftiger sig med både 

kvalitative og kvantitativt empirisk materiale, vil både validiteten og reliabiliteten blive 

diskuteret efter hver gennemgang af det empiriske materiale i dette kapitel, samt i 

hver delkonklusion og i den samlende diskussion i de efterfølgende kapitler.  

Det empiriske grundlag 

Det empiriske grundlag for undersøgelsen er som beskrevet en blanding af kvalitative 

og kvantitative kilder. Af kvalitative kilder er der tale om en række semistrukturerede 

interviews og observationer, der har til formål, kvalitativt, at beskrive forholdene for 

virksomhederne ved CSE og de processer, der kendetegner udvælgelsen af 

virksomheder og den løbende udvikling af og samspil mellem; CSE og virksomhederne.  
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Af kvantitative kilder, benytter jeg mig af data indhentet om de enkelte iværksættere, 

via opensource kanaler, såsom LinkedIn. Disse har til formål at give et billede af den 

demografiske sammensætning af iværksætterne på CSE og de enkelte virksomheder.   

Til at underbygge konklusionerne i dette speciale er indsamlet: 

- 5 interviews 

o 2 virksomheder hos CSE 

o 2 Interviews med mentorer tilknyttet CSE  

o  CEO for CSE, Karina Rothoff. 

Interviews 

Forskningsinterviewet er en af de mest alsidige metoder til både kvalitative og 

kvantitative undersøgelser. Målet med interviewet er, kort fortalt, at få adgang til en 

bred vifte af informationer, fra en respondent (Bryman & Bell, 2011, p. 201). På trods af 

sit simple udgangspunkt, kommer interviewet i mange forskellige variationer, med hver 

sin styrke og svagheder. Interviews kan variere over graden af struktur og antallet af 

personer der interviewes på samme tid (ibid., p. 205).  

I kvantitative studier, er der som regel tale om en meget struktureret tilgang, for at 

maksimerer både reliabiliten og validiteten. Kvalitativ metode, derimod, er som regel 

mindre struktureret og det er som regel værdsat at respondenten forlader det 

oprindelige emne. Resultatet er et mere fleksibelt interview, med præferencer for 

dybdegående svar og indsigt ind i respondents holdninger og tanker (466).  

I dette speciale vil jeg primært benytte med at det semistrukturerede interview, med 

enkeltpersoner. Det semistrukturerede interview karakteriseres ved en række planlagte 

spørgsmål, oftest kaldet en interviewguide, der primært består af åbne spørgsmål, så 

respondenten frit kan give udtryk for sine tanker (Bryman & Bell, 2011, p. 467).  

INTERV IEWERENS ROLLE 

Da formålet med et interview er at indsamle viden om tanker og holdninger fra 

respondenter, synes interviewerens rolle rimelig klar; at faciliteter denne indsamling. 

Kvale (1996) opstiller en række kriterier for en succesfuld interviewer. Jeg vil dog ikke 

gengive hele listen, men hovedpointerne Kvale tager op er at en succesfuld 

interviewer er; struktureret og klar i sine forventninger og spørgsmål, kan tolerere stilhed 

og er i stand til at udvise forståelse og empati overfor respondentens svar.   
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I den afsluttende kritik, vil jeg reflekterer over, i hvor høj grad jeg levede op til de kriterier 

og hvordan jeg, måske, har påvirket de svar jeg fik i mine interviews.  

De foretagende interviews havde til formål at kortlægge de faktorer og processer, der 

ligger til grund for analysen med udgangspunkt i input/output metoden. Til opgaven 

blev følgende personer/virksomheder interviewet:  

INTERV IEWEDE PERSONER 

- Mathias Adam Munch, COO, Asosio. 

- David Kofoed Wind, CEO, Peergrade.io 

- Karina Brix Rothoff, CEO, CSE 

- Niels Utoft Andersen, Project Assistant, CSE 

- Søren Bolvig, Mentor, CEO, BridgeIT 

- Anette Clausen, Mentor, program manager, CBS Executive.  

De forudbestemte spørgsmål er naturligvis baseret på de forskningsspørgsmål, der 

ønskes belyst. Alle interviewguides er gengivet nedenfor og ud fra hvert spørgsmål er 

angivet; hvorfor det spørgsmål er relevant og hvilken type informationer der var forsøgt 

indhentet.  

De fulde interviews er transskriberet i bilag 1. Yderligere spørgsmål der blev stillet er 

markeret med rødt.  

INTERV IEW GUIDES:  

Meningen med at lave en interviewguide er, at intervieweren på forhånd kan sikre sig 

et overblik over hvilke spørgsmål der er relevante for problemstillingen og kan hjælpe 

til at lede en samtale. Bryman & Bell (2011) foreslår at intervieweren undgår ledende 

spørgsmål og finder en god blanding af vurderinger og objektive spørgsmål. Nedenfor 

har indsat mine oprindelige interviewguides samt mine oprindelige tanker om formålet 

samt hvilken del af analysen jeg havde tænkt den skulle bruges i.  

V irksomhederne (Asocio + Peergrade.io): 

Spørgsmål Formål Relevant afsnit 

Hvem er du og hvad er din 

stilling i virksomheden? 

Her var formålet at afklare, 

om det de oplysninger jeg 

havde var korrekte og 

hvordan den enkelte 

beskrev sin egen rolle i 

virksomheden.  

Generel 

meningsdannelse 



IVÆRKSÆTTERE I ORGANISATIONER – SEPTEMBER 2016 38 

 

Hvordan kender i 

[grundlæggerne] hinanden? 

Var der tale om en fælles 

ide, et strategisk 

partnerskab eller andet? 

Uformel organisation 

(under ’Organisation’ 

i analysen) 

Og hvad er din profil? Selvopfattet 

overensstemmelse mellem 

kompetencer og funktion.  

Indblik i troen på 

egne evner 

Hvor kommer ideen fra?  Indblik i hvordan ideen 

blev født – konkret 

problem, interesse? 

Det underliggende 

problem 

Hvad fik jer til at arbejde på 

ideen? 

Motivation  Motivation 

Hvad fik jer til at starte 

virksomheden? 

Hvorfor startede i 

virksomheden? 

Motivation 

Hvad har så været jeres 

største udfordring? 

Indblik i hvilken type hjælp 

man kunne tænkes at 

opsøge 

Eventuel refleksion - 

organisation 

Hvorfor ansøgte i til CSE i sin 

tid? 

Indblik i ønsket udbytte Generel 

meningsdannelse 

Hvordan har udbyttet så 

været? 

Oplevelse af CSEs 

betydning for udviklingen.  

- || - 

Føler du at du har et 

nogenlunde indblik i, hvad de 

andre virksomheder lavede 

og hvad de var rigtig gode 

til? 

Indblik i, i hvor høj grad 

respondenten havde gjort 

en indsats for at lære 

netværket på CSE at 

kende.  

Udforske den 

uformelle 

organisation  

Følte du at i havde mulighed 

for den hjælp i skulle bruge? 

Behov?  Udforske den 

uformelle 

organisation 

I havde også en mentor? 

Hvordan synes i det 

fungerede 

Indblik i oplevelsen af 

rådgivning 

Udforske den 

uformelle 

organisation 

Hvordan brugte i jeres 

mentor?  

Overensstemmelse mellem 

udfordring, behov og aktiv 

indsats 

Mentorens 

muligheder for at 

arbejde med 

virksomheden 

Er der noget i føler i har 

manglet i det her forløb? 

Refleksion over CSE.  Generel 

meningsdannelse.  

 

Som det kan ses, er der udelukkende tale om åbne spørgsmål, der ligger frit op til at 

respondenten frit kan svare, hvad man nu føler. I interviewguiden, leder man altså ikke 

respondenten i en særlig retning.  Spørgsmålene her er kun rettet mod selve 

undersøgelsen; konkrete spørgsmål til uddybelse, virksomheden, businesscasen osv. 

Blev suppleret i de enkelte interviews, hvor de synes relevante. Se resultat for 

uddybning og Bilag 1 for det fulde interview. 

Mentorer: 
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Spørgsmål Formål Relevant afsnit: 

Hvordan – og hvorfor – 

blev du mentor på CSE? 

Indledende spørgsmål. Indblik i 

personlige grunde, samt den 

almindelige rekrutteringsproces 

af mentorer, set fra deres 

synspunkt.  

Generel 

meningsdannelse 

Hvor længe har du været 

med – og hvor længe har 

du tænkt dig at blive ved?  

Opklaring om den enkeltes 

oplevelse samt ligger op til at 

tale om udviklingen over tid 

Evt. superstar 

effekt 

Hvad er dine 

spidskompetencer?  

Indsigt i hvilke problemstillinger 

vedkommende ser sig selv som 

værende specialist i.   

Evnen til at tilføre 

information 

Hvilken type 

virksomheder/problemer 

har du arbejdet med på 

CSE?   

Indsigt i erfaring som mentor, 

samt overlap mellem 

kompetence og problem.  

Evnen til at tilføre 

information 

Hvor ofte er der kontakt 

mellem dig og de(n) 

virksomhed(er) du 

arbejder med?  

Indblik i, hvordan, og hvor ofte 

mentorerne benyttes.  

Mulighed for at 

arbejde med 

virksomheden 

Når i så er færdige med 

forløbet, hvor meget 

kontakt er der så mellem 

jer? 

Superstar-effekt?  Evt. superstar 

effekt 

 

På lige fod med ovenstående interviewguide, er der udelukkende tale om åbne 

spørgsmål, der inviterer til frie svar.  

CSE: 

Spørgsmål Formål Relevant afsnit 

Hvad er det overordnede 

mål med CSE?  

Hvad er jeres vigtigste 

opgave?  

Indblik i den opfattede, 

overordnede målsætning, 

der kommunikeres ud 

Organisationens 

Målsætning og 

forventninger til 

virksomheder. 

Hvad er jeres forhold til 

CBS?  

Indblik i det opfattede 

forhold mellem CSE og 

hovedorganisationen  

Målsætning 

Hvornår er i en succes? 

For jer selv 

Indblik i mål og værdier man 

har defineret for sig selv 

Målsætning 

Hvornår er i en succes for 

CBS?  

Indsigt i mål og værdier, der 

kan tænkes at komme fra 

CBS. Overenstemmelse? 

Evt forskelle?  

Hvilke resourcer kan i 

tilbyde de virksomheder 

der søger ind?  

Hvilke begrænsninger er der 

på hvad man kan/er villig til 

at tilbyde? 

Indblik i selvforståelsen  

Hvordan arbejder i med 

CSE eksterne netværk?  

Indblik i prioriteringen af ny 

viden 

Organisationens evne 

til at indhente ny viden 
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Hvad gør man for at 

faciliteter det interne 

netværk, mellem 

virksomhederne?  

Egen opfattelse af den 

uformelle organisation som 

værktøj og opfattelsen af 

hvor meget man kan gøre 

CSEs arbejde med den 

uformelle organisation 

Hvordan udvælger man 

projekter? Hvad ligger i 

mest vægt på? 

Hvad er vigtigst – ens 

opfattede mål, de mål CBS 

har sat, eller den uformelle 

organisation 

Målsætning 

Hvad er jeres 

forventninger til dem?  

Hvilken parametre 

værdsættes?  

Forventninger  

 

UDFØRSEL: 

Alle interviews blev udført på samme måde.  Først blev der taget kontakt til de enkelte 

respondenter via officiel e-mail, givet på enten CSEs- (mentor og CSE) eller 

virksomhedens egen hjemmeside. I virksomhedernes tilfælde, blev der altid taget 

kontakt til direktøren. En typisk mail så ud som nedenstående: 

Kære Mathias  

Mit navn er Christian Sørensen og jeg er ved færdiggøre en kandidat i Cand.Merc.Psyk, 
med at skrive speciale om unge iværksættere.  

 

Jeg er gennem CSE blevet opmærksom på jeres virksomhed og synes ambitionen om et 
community centreret socialt netværk lyder utroligt spændende.  

Mit projekt handler om motivationen for at starte egen virksomhed og jeg ville høre om 
du / i havde mulighed og lyst til en kort samtale omkring motivationen for at starte egen 
virksomhed, hvilke udfordringer i har haft og hvilke drømme i har for virksomheden 
fremadrettet. 

 

Selve interviewet behøver ikke tage lang tid, og vil selvfølgelig foregå på jeres præmisser; 
ved at jeg møder på jeres kontor, eller telefonisk hvis det passer bedre. 

Jeg håber i har lyst til at være med i projektet og glæder mig meget til at høre fra jer. 

 Hav en rigtig god dag 

Mvh, 

Christian L. Sørensen 

Stud.Cand.Merc.Psyk 

Mail sendt til Mathias A. Munch, Asosio. 
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Der blev sendt mails til 15 virksomheder, angivet på CSEs hjemmeside (pr. 1/8-2016) og 

6 af mentorerne.  

Af de 15 virksomheder, svarede 4 tilbage (26.6%) og af dem, havde kun to lyst til at 

medvirke. Svarraten er altså 13.3%. Af mentorerne, vendte kun 2 tilbage. Har var 

svarraten altså 33%.  

Efterfølgende blev der aftalt et tidspunkt, hvor interviewet kunne gennemføres.  

Grundet tekniske vanskeligheder, er kun et af de seks interviews blevet optaget. Alle 

respondenter har dog efterfølgende vedkendt sig transskriptionen. Dette vil blive 

berørt yderligere i den kritiske diskussion af resultaterne.  

Selve interviewet foregik normalt således: 

- Jeg indledte samelige interviews ved at takke for vedkommendes tid og igen 

gennemgå mit emne, problemstilling og hvorfor respondenten var særligt  

interessant for problemstillingen.  

- Herefter stillede jeg så mit indledende spørgsmål – se interviewguide, med 

undtagelse af interviewet med Karina Rothoff, der selv gik i gang med at 

udforske området, før jeg havde fået stillet mit første spørgsmål. 

- Derefter blev spørgsmålene stillede, alt efter som de blev relevante for den 

igangværende samtale, samt evt. ændringer i ordlyden, såfremt dette ville 

give et bedre flow. F.eks: […] 

- I de interviews der ikke blev optaget, blev der løbende noteret på papir, i stikord.  

Aller respondenterne har modtaget en kopi af det transskriberede interview, så de 

have mulighed for at se, hvad de ville blive citeret for. Der blev ikke sat krav om 

rettelser, og de transskriptioner der findes i bilag 1, er de selv samme, der har været 

sendt ud til respondenterne.  

RESULTATER 

Min generelle opfattelse er, at de gennemførte interviews havde et godt flow og i høj 

grad tjente deres formål, som udforskende metode til at belyse diverse 

problemstillinger der er til stede i en sådan case.  

I opgaven er citater taget direkte fra transskriptionerne  af de gennemførte interviews. 

Ellers vil de kun blive refereret i form af den generelle meningsdannelse.  
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KRITIK 

Det umiddelbare kritikpunkt er, at jeg ikke i vidt nok omfang fik optaget de samtaler 

jeg foretog med de enkelte respondenter. Som sagt, blev kun en af samtalerne 

optaget. Dette betyder helt konkret, at jeg kan være gået glip af vigtig information, 

jeg ikke fangede i situationen, men ville have været klart, ved gentagne 

gennemlytninger.  

Jeg har altså ingen måde at teste reliabiliten af de resultater, jeg har beskrevet 

ovenfor. Alle interviews burde naturligvis have været optaget.  

Derudover, selvom der var en godt flow i interviewene, var jeg ikke skarp nok til at gå 

i dybden med nogle af de emner; særligt det daglige arbejde den almindelige rutine  

Indhentet datasæt 

De indhentede data, præsenteret i bilag 3, er en samling andenhånds data om 

iværksætterne på CSE. På CSEs hjemmeside fandt jeg en liste over virksomheder der 

arbejder ved CSE6.  

Efter at have fundet de enkelte virksomheder, fandt jeg via Proff.dk, Biznode og CVR-

registret (databaser over danske virksomheder), de enkelte grundlæggere af 

virksomhederne, samt deres officielle position i virksomheden. Derefter fandt jeg de 

enkelte iværksættere på LinkedIn, Facebook og andre opensource kilder for at 

indhente informationer om deres uddannelse, erfaring og position i virksomheden.  

Herefter blev de arrangeret i Excel efter; hvilken virksomhed de havde grundlagt, Køn, 

Uddannelsesgrad, uddannelsestitel, seneste branche med erfaring fra, antal års 

erfaring, samt om hvorvidt den erfaring de havde de seneste to år, var relevant for 

den position de har i virksomheden nu.  

RESULTATER 

I bilag 3 findes hele datasættet, med tilhørende udregninger og grafer. Her vil jeg 

præsenterer de resultater der er blevet anvendt til analysen.  

Individet 

 

                                                             

6 http://cse.cbs.dk/cse-startups/ (besøgt løbende for at se efter opdateringer – 

senest besøgt 7/9-2016). 

http://cse.cbs.dk/cse-startups/
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Parameter Kategorier Antal I alt Samlet fordeling 

Køn K/M 9K / 32M 41 22%/78% 

Uddannelse Bach./Cand./PhD 15B/22C/4P 41 37%/54%/10% 

Erfaring (antal) Gnm.snit/varians 4 år / 7,5 år 

Erfaring (Relevant) Ja / Nej 37 / 4  41 90%/ 10%  

 

Altså er 9 af 41 iværksættere kvinder, svarende til 22 %. 15 af iværksætterne have en 

bachelorgrad, 22 en kandidat, og 4 havde en PhD, svarende til hhv. 37, 54 og 10 %.  

Langt de fleste havde mere end 2 års relevant erfaring inden for det felt, de også 

arbejdede med nu, i virksomheden (90 %) og iværksætterne har gennemsnitligt  

omkring 4 års erfaring, men der er en rimelig stor spredning, op imod 7,5 år.  

Teamet 

 

Parametre Kategorier Antal I alt Samlet fordeling 

Forskelligt 

uddannelsesniveau 

Ja / Nej 3 / 16 19 16 % / 84 % 

Af disse 3; udd. Eller 

erfaring fra samme 

domæne?  

Ja / Nej  3 / 0 3  100 % / 0 % 

Antal virksomheder 

med Ph.d.  

Ja / Nej 3 / 16 19 16 % / 84 %.  

Af disse 3; Relevant 

erfaring ifht. 

Nuværende position? 

Ja / Nej  1 / 2 3 33% / 66% 

Forskellige felter Ja / Nej  10 / 9  19 53% / 47% 

 

Altså er der i tre af de 19 virksomheder en forskel på uddannelsesniveauet mellem 

grundlæggerne. I alle tre tilfælde kompenserer de, med en lavere grad, med praktisk 

erfaring. Tre af virksomhederne er grundlagt af en eller flere Ph.d. indehavere, men i 
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kun et tilfælde har grundlæggeren erfaring der er direkte relevant for hans position. 

Derudover er lidt over halvdelen af virksomhederne startet af grundlæggere, med 

kompetencer (uddannelse eller erfaring) inden for forskellige felter.  

KRITIK 

En af farerne ved dette datasæt er helt klart, at meget af det bygger på 

selvrapporteret data, jeg ikke selv har haft hverken kontrol over eller indsigt i. Der er 

dog ikke tale om data der kræver megen fortolkning; en kandidatgrad hedder 

enten ”Cand.” eller ”Msc.” på diverse LinkedIn-profiler (alt efter som den var dansk 

eller engelsk) og ligeledes er der heller ikke meget plads til fortolkning, hvis nogle skriver 

de har arbejdet for en virksomhed i fire år. I forhold til uddannelse, års erfaring samt 

titel er alle data, hvor målings-validiteten er relativ høj; altså om jeg har målt det, jeg 

satte ud ofr at gøre.  

Derimod, så kunne man godt stille spørgsmålstegn ved, om jeg i tilstrækkelig grad har 

været i stand til at fortolke den type erfaringer de enkelte har. LinkedIn er jo, ligesom 

så meget andet, kun hvad man selv vælger at fortælle og der kan være data jeg ikke 

har haft adgang til, fordi de enkelte iværksættere ikke mener den var relevant for 

deres profil, men som kunne være relevant for den stilling de arbejder i nu. For 

eksempel, så kan der i mange stillinger forekomme forhandlinger – om det er ens egen 

løn, midler til projekter mv. – så er det ikke nødvendigvis noget de fleste ville betragte 

som relevant nok til en LinkedIn-profil, men stadig kompetencer, man ville kunne gøre 

brug af når man er i kontakt med leverandører, potentielle kunder eller andre 

interessenter.   

Derudover har jeg heller ingen målestok for, hvor repræsentativt det foreliggende 

datasæt for CSE om et år eller to. Eller hvordan det så ud for to år siden. Har man har 

skiftet sine prioriteter, eller vil man gøre det, kan grundlaget for dette element af 

analysen på et tidspunkt ikke længere være relevant. Jeg kan altså hverken be- eller 

afkræfte, om der er tale om en usædvanlig situation, ud fra disse data alene.   

Kapitel 3: Analyse 

I dette kapitel vil jeg præsentere resultaterne af analysen. For at finde svar på om 

hvorvidt CSE formår at faciliteter kreativitet vil jeg søge at holde den indsamlende 

empiri, præsenteret og diskuteret i kapitel 2, op imod de etablerede teori, introduceret 

i kapitel 1.  



IVÆRKSÆTTERE I ORGANISATIONER – SEPTEMBER 2016 45 

 

Nærliggende kapitel følger I-P-O modellens opdeling; (1) Input, (2) proces og (3) 

output. Inputtet er, som beskrevet i analysedesignet, opdelt i Individet , Teamet  og 

Organisat ionen. Inputtet efterfølges af Processen der bygger på konklusionerne om 

diverse inputs og søger at give en vurdering af, hvordan dette kan have indflydelse 

på processen. Herefter vil jeg se på det kreative output, på baggrund af de 

forestående to afsnit, og afslutningsvist vil jeg stille nogle konkrete forslag til, hvordan 

man kunne forbedre det forventede kreative output af virksomhederne på CSE.  

Input 

Individet 

I en flittigt citeret artikel fra 1997, beskriver Teresa 

Amabile, at grundlaget for individuel kreativitet 

kan beskrives som sammenspillet mellem tre 

faktorer: (1) Ekspertise, (2) Kreat iv tænkning og (3) 

motivat ion.  

I det følgende kapitel vil jeg søge at beskrive den 

gennemsnitlige iværksætter og iværksætterne på 

CSE ud fra de tre faktorer; identificerer evt. overlap 

og forskelle mellem disse to, og give en vurdering 

af, hvad disse forskelle og ligheder kan betyde for det individuelle kreative output.  

Ekspertise vil blive behandlet først, i form af demografiske data, såsom køn, 

uddannelse og praktisk erfaring inden for et givent domæne. Dernæst vil jeg 

undersøge den kreative tænkning, med udgangspunkt i personlighedstyper og 

kognitive evner. Herefter vil jeg se på motivationen for at arbejde med, både den 

underliggende ide og egen virksomhed. 

Afslutningsvist vil jeg diskuterer de fundne resultater og konkluderer på kapitel, med 

udgangspunkt i problemformuleringen.   

 

Demografi 

Flere artikler har identificeret demografiske karakteristika ved iværksættere, der gør 

demografien er interessant for netop denne undersøgelse.  
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Køn, uddannelsesbaggrund og erfaring er blevet identificeret som værende særligt  

interessante (Arenius & Minniti, 2005; Chell, 2008). Dem vil jeg derfor tage under loop 

og undersøge om hvad (eventuelle) forskelle mellem den typiske iværksætter og de 

udvalgte virksomheder på CSE vil betyde for det forventede kreative output.  

Den demografiske sammensætning, køn, uddannelse og erfaring, er ligeledes 

relevant for sammensætningen af team. Jeg vil i næste afsnit om Teams komme ind 

på, hvordan de enkelte faktorer er relevante, i forhold til sammensætningen. I dette 

afsnit betragtes kun indvirkningen af ovenstående, på det enkelte individ.  

 

Køn 

I et metastudie fra 2005, beskriver Arenius & Minniti at lange de fleste iværksættere er 

mænd. De kæder det sammen med at mænd over en bred kam, er mere risikovillige 

og i højere grad end kvinder tror på deres egne evner til at blive en succes (p.16) 

 

I det vedhæftede datasæt (Bilag2) om virksomhederne på CSE, kan vi se at 

størstedelen af virksomhedsgrundlæggerne er mænd – 78% - og synes på dette punkt 

at være en repræsentativt udsnit af den generelle iværksætter. I hvert fald på dette 

punkt. 

Hvis man kigger i historiebøgerne, så er der en signifikant større mængde af opfindelser 

og kreative gennembrud, der er blevet begået af mænd (Simonton, 1994). Men får 

mænd bare bedre ideer end kvinder? 

Nej. Anvendelsen af kreativitetstests har ikke fundet nogen forskel mellem 

mænd og kvinder i kreativitet (Sawyer, 2012 p.67) hverken i den vestlige verden eller 

østen (Baer & Kaufman, 2008). Forskellen i historiebøgerne skyldes - måske ikke 

overraskende – kulturelle faktorer.  

At langt de fleste mænd er iværksættere, og at langt de fleste virksomheder 

hos CSE er grundlagt af mænd synes altså at være en generel tendens i samfundet  

men burde ikke få indflydelse på det kreative output af virksomhederne hos CSE.  

Om det derimod kan vise sig at være en politisk udfordring, I forholdet mellem CSE og 

CBS, vil blive behandlet I afsnittet om organisationen.  
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Uddannelse  

Som beskrevet i teoriafsnittet, beskriver Sawyer (2012) hvordan udgangspunktet for 

den kreative proces er et godt problem. Et sådan godt problem er ringe-defineret, og 

dermed åben for en række forskellige løsninger der ikke er prøvet før, eller hvis endelig 

resultat kan forudsiges (p.91-93). Og selvom der er en række andre faktorer der kan 

være udslagsgivende for evnen til at finde gode problemer, såsom ekspertise og en 

række personlighedstyper, så er der ingen der kan der være kreative, uden først at 

have internaliseret det givne domæne, man ønsker at være kreativ indenfor (Sawyer, 

2012 p.94).  Faktisk beskriver Sawyer, via Simonton (1984c), hvordan formel uddannelse 

er direkte korreleret med kreativitet til og med et Ph.d.-studie, hvor fagets socialisering 

og indgroede tankegange, ifølge Simonton, resulterer en i mere rigid tankegang i det 

enkelte individ, der så vil have en tendens til mere konvergent tænkning.  

I deres metaanalyse fandt Arenius & Minniti (2005, 252) også, at der var en 

positiv sammenhæng mellem graden af uddannelse og sandsynligheden for at 

springe ud som iværksætter. Disse resultater skal dog, ifølge forfatterne selv, tydes 

således at sammenhængen skyldes at en uddannelsesbaggrund giver folk troen på, 

at de har de nødvendige evner til at drive en ide til noget større (ibid.) og ikke som et 

produkt af uddannelsen, isoleret set. De fleste iværksættere har en eller anden form 

for formel, akademisk uddannelse; bachelor eller kandidat (ibid., 254). Samme 

tendens kunne man observerer i Danmark7. 

På CSE tegner der sig et lignede billede af virksomhedsgrundlæggerne. Som 

det fremgår af fra datasættet, har omkring 36% af grundlæggerne færdiggjort en 

bachelorgrad, men hele 54% har en mastergrad, og de sidste 10% har en Ph.d. 

 

 Ifølge Simontons (1984c) er netop en bachelor og eller mastergrad, de typer af 

uddannelse, der giver den bedste forståelse for feltet, der ikke samtidigt socialiserer 

individet.  

Før der kan konkluderes noget derpå, synes det dog relevant at fremfør to 

kritikpunkter Simontons argument, fremfør af Weisberg (1995).  

                                                             

7 http://dea.nu/sites/dea.nu/files/%20Attitudes%2C%20motivations%20and%20entrepr

eneurship%20in%20Denmark.pdf 

http://dea.nu/sites/dea.nu/files/%20Attitudes%2C%20motivations%20and%20entrepreneurship%20in%20Denmark.pdf
http://dea.nu/sites/dea.nu/files/%20Attitudes%2C%20motivations%20and%20entrepreneurship%20in%20Denmark.pdf
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Weisberg’s første kritikpunkt er, at viden om et domæne ikke begrænser sig til 

uddannelse. Erfaring inden for et domæne, feltstudier og eksperimenter udført uden 

for akademiske sammenhænge, kan ligeledes medføre en dybere indførsel i 

domænet (Weisberg ,1995, p.229-231). Weisberg (ibid.) fremhæver selv Darwin som 

eksempel, der kun havde en bachelorgrad, men nok vidste mere om arternes 

oprindelse, end de fleste andre, efter sine observationer.  

Derudover fremsætter Weisberg også tesen om, at de positive og negative virkninger 

af forudgående viden i høj grad afhænger af, hvordan den viden anvendes og 

hvordan problemet udfordrere det givne domæne.  

Han benytter begreberne posit ive og negative t ransfer, som beskrevet i kapitel 

1, om anvendelses af forudgående viden på nye problemstillinger. Kort fortalt, så er 

negativ transfer, hvad Weisberg betegner som reproduktiv problemløsning (ibid. P. 

228), altså at tidligere succesfulde løsninger implementeres igen og det foreliggende 

problem ’tvinges’ til at passe ind i denne løsning. Dette er, selvsagt, ikke synderligt  

befordrende for kreativitet. Positiv transfer derimod er et eksempel på produktiv  

problemløsning (ibid.), hvor viden bruges til at udforske problemfeltet, med øje for, 

hvordan netop dette problem er unikt.  

Hvilken af de to typer af transfer der typisk anvendes af individer, afhænger af 

om det foreliggende problem udfordrer grundlæggende eller overfladiske antagelser 

i et domæne. Overfladiske problemstillinger, er generelt dem der giver den bedste 

positive transfer. Den usikkerhed der er forbundet med meget dybe problemstillinger, 

resulterer som regel i at tidligere løsninger presses ned over dem (ibid. P. 242-244).  

I forhold til CSE, betyder dette at for at kunne lave antagelser om det kreative output, 

må man sammenholde uddannelsesniveauet med den type problem der bliver stillet.  

I den indledende udvælgelse – proof of idea (Bilag 3) – bedes ansøgerne om at 

beskrive problemet og den løsning man har tænkt sig at anvende for at løse 

problemet. Det særligt interessante spørgsmål i denne sammenhæng er spørgsmål 7 

og 88, her synes netop her at være tale om produktiv problemløsning. Man bør i 

udvælgelsen bestræbe sig på, at de features der bliver givet ikke er et udtryk for 

problemer, der udfordre dybe antagelser i et givent domæne.  

                                                             

8 “What are the key features of your solution?”   

” what does it take to enable these key features?” (Bilag 3) 
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Her ligger der dog en stor udfordring da det kræver forudgående viden om et 

domæne, at kunne identificere problemer (Sawyer 2012, p. 91-93) og det kan tænkes 

at medlemmerne af udvælgelsesudvalget på CSE – hvor dygtige de end måtte være 

– ikke altid vil være i stand til at gennemskue de enkelte problemers natur.  

Som beskrevet ovenfor, foregår udvælgelsen med en ansøgning – proof of 

idea – og en efterfølgende ”jobsamtale” med teamet. I denne samtale kunne man 

forsøge sig med spørgsmål til den enkelte specialist, der skal søge at få vedkommende 

til at reflekterer over hvad der gør netop dette problem unikt i forhold til deres 

domæne og hvordan man kan bruge sin viden, til at udforske problemfeltet.  

Med udgangspunkt i den ovenstående empiri, synes vi nu at kunne konkludere 

følgende: Det generelle høje uddannelsesniveau på CSE, betyder, at vi burde kunne 

forvente at de problemer der bliver stillede, som udgangspunkt er gode problemer 

(Sawyer, 2012 p.92), der er åbne for flere typer af løsninger.  

For at sikre det maksimale udbytte af den viden, og undgå de negative effekter 

af domæne socialisering, bør man aktivt gøre en indsats for, at de problemer der løses, 

ikke er for dybt forankret i et domæne, og derfor kan lede til negativ transfer (Weisberg, 

1995 p.242).  

 

Erfaring og kompetencer  

Som ovenfor beskrevet, er det at mestre et domæne, grundlaget for kreativitet. En del 

af dette er naturligvis den formelle skoling, men en anden er erfaringen og evnerne 

inden for faget. Amabile (1997) bruger begrebet ekspert ise for at beskrive 

sammenhængen mellem et givent individs evner og deres muligheder for kreativ  

udfoldelse.  

Hun skriver at [Min oversættelse]: “Ekspertise er grundlaget for al kreativt 

arbejde. Det kan ses som det sæt af kognitive veje, der kan forfølges for at løse et 

givent problem eller laver en given opgave” – (p.4) 

Den almindelige iværksætter derimod, er ikke eksperter, men generalister 

(jack-of-all-trades) (Lazear, 2005 p.4). Lazear beskriver selv hvordan det at være 

iværksætter kræver en lang række forskellige typer evner – alt fra at finde og 

formulerer problemer, til at skaffe finansiering, HR-funktioner og lignende (ibid. P.[6]) 
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og specialisterne simpelthen ikke tror på, at de har evnerne til at drive deres ide til en 

virksomhed.  

For den almindelige iværksætter betyder det, at de som regel er gode til drift, 

men ikke til at finde og definerer problemerne – der er den mest kreativt krævende 

proces af dem alle (Sawyer, 2012, p.256).  

Her rammer vi altså ind i en diamental modsætning mellem den gennemsnitlige 

iværksætter og forholdene for kreativitet. Som beskrevet før, har de fleste af 

personerne på CSE en længere videregående uddannelse. En stor del af 

grundlæggerne har forudgående erfaring inden for en særlig branche og selvom en 

god portion af dem har en uddannelse fra CBS, finder vi også dataloger, ingeniører 

og designere imellem.  

Derudover bør det nævnes, at den negative effekt Simonton (1984) og 

Weisberg (1995) observerede ved en for lang formel træning (uddannelse) i et 

domæne, ikke kan ses, når der er tale om erfaring (Weisberg 1995, p. 243). Faktisk, som 

Amabile (1989) også pointerer, er erfaringen grundlaget for kreativitet og Weisberg 

(1995) påtænker også, at denne forskel handler om, at konkret erfaring, det at 

arbejde med et konkret problem, netop er produktiv kreativitet.  

Det synes efterhånden fastslået, at eksperter er de mest kreative (Amabile, 

1989) men at starte og drive en virksomhed, kræver en lang række forskellige 

færdigheder (Sawyer, 2012, p.256). Hvordan løser man så det problem?  

Den åbenlyse løsning synes at være, at de virksomheder man accepterer på 

CSE, ikke er enmandsforestillinger, men at de iværksættere man accepterer er i stand 

til at allierer sig med andre eksperter på de områder, man ikke selv er ekspert i.  

Da CSE netop er en del af CBS, forekom det nærliggende at spørge Karina 

Rothoff, CEO for CSE, i vores interview, hvilke type virksomheder de anså som værende 

interessante. Og blanding af profiler er skam helt bevidst, fortæller Karina Rothoff, der 

er direktør for CSE.  

”Det er vigtigt for os, at det ikke kun er CBS’ere der sidder her. De er rigtigt 

dygtige til drift, men det er simpelthen ikke dem der får de bedste ideer”  

(Interview, Rothoff) 

Derudover er det interessant at bemærke at, med få undtagelser, er ingen af 

virksomhederne startet af en enkelt person.  
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Det er faktisk det allerførste man spørger ansøgere om, i det proof of idea 

arbejdsark CSE bruger som udgangspunkt for udvælgelsen (Bilag 3). ”Hvem er på jeres 

team?”. Man søger med andre ord at tvinge virksomhederne til at indgå strategiske 

alliancer og en bredere kompetenceramme.  

I forlængelse af ovenstående citat, giver Karina Rothoff følgende eksempel på hvad 

CSE slet ikke optager.  

”Hvis du har en god ide til en app […] og ikke selv kan kode, så nytter 

det jo altså ikke noget at du bare siger ’det køber jeg bare hos en 

programmør’. […] Den går ikke. ” (Interview, Rothoff) 

Så hvad kan vi sige om erfaringen og dens effekt? 

I modsætning til den typiske iværksætter der er generalist, har CSE en bevidst 

fokus på at udvælge, enten specialister, eller teams der komplimenterer hinanden på 

forskellige kompetencer, centreret om et godt problem.  

Et oplagt spørgsmål, vil så nu være, i hvor høj grad CSE er i stand til at vurderer 

hvordan de enkelte individer i de enkelte teams komplimenterer hinanden.  

Det generelle indtryk jeg fik af udvælgelsesprocessen derimod er, at det interne 

forhold, kemien om man vil, blandt de enkelte teammedlemmer ikke var noget man 

lagde særskilt vægt på.  I proof of idea arbejdsarket ligges der ikke vægt på det, ej 

heller Karina Rothoff, nævnte kemien som værende vigtig i udvælgelsesprocessen. 

Der blev dog ikke spurgt direkte til det.  

Udvælgelsesprocessen ligger i langt højere vægt på problemet og de enkelte 

medlemmers kompetencer for at løse netop det problem, samt motivation. Og netop 

dette fokus synes at være et intelligent valg.  

Som allerede beskrevet, så kan det være svært for en udvælgelseskomite, hvor 

dygtigt de enkelte medlemmer end er, ikke har mulighed for at få et fyldestgørende 

indblik i de underliggende processer og de professionelle forhold mellem de enkelte 

individer. 

Ved at fokuserer på motivationen, kan man få indblik i, hvor den enkeltes fokus 

ligger i en professionel kontekst og ved at fokuserer på målsætningen, kan man få en 

ide om teamets fokus og dermed den interne sammenhængskraft.  

Motivation vil blive behandlet selvstændigt senere i dette kapitel.  
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For at opsummere; i modsætning til den gennemsnitlige iværksætter, er 

iværksætterne på CSE i højere grad specialiseret inden for et bestemt fagområde eller 

en bestemt branche. En sådan erfaring er med til at opbygge ekspertise, der gør det 

muligt at implementerer kreative løsninger i praksis (Amabile, 1989, p. 7-10). At drive en 

virksomhed kræver dog en lang række forskellige kompetencer, og langt størstedelen 

af virksomhederne ved CSE er grundlagt af et team, frem for enkelte individer, hvilket 

CSE også selv ligger stor vægt på i udvælgelsen, ligesom man har fokus på de enkeltes 

motivation og konkrete målsætninger, de skal arbejde hen imod i forhold til deres 

problem (læs: virksomhed). 

Denne fokus burde altså, hvis udmøntet korrekt, betyde at de virksomheder der 

er hos CSE generelt arbejder på bedre problemer, grundet ekspertisen, end den 

typiske iværksætter, og, ifølge Sawyer (2012, p. 97) også derfor vil generere et bedre 

kreativt output.  

 

Personlighedstyper og karaktertræk: 

I dette afsnit vil jeg behandle ”kreativ tænkning” delen af Amabile’s model for 

personlig kreativitet. Som allerede nævnt, så er ekspertisen, belyst tidligere i dette 

kapitel, grundlaget for alt kreativt arbejde (Amabile, 1997, p.4), men selv med høj 

ekspertise, kan der ikke produceres kreativt arbejde, uden tilstrækkelig evne til at 

tænke kreativt. Jeg vil i dette afsnit genintroducerer den videnskabelige litteratur, der 

er relevant i forhold til de kreative personligheder, som beskrevet i kapitel 3. Jeg vil se 

på både personlighedstyper og karaktertræk der er blevet kædet sammen med høj 

kreativitet. Disse vil dernæst blive holdt op imod den typiske iværksætter, som 

beskrevet af Chell (2008) og søgt anvendt på den typiske profil på iværksætterne på 

CSE, med udgangspunkt i CSEs udvælgelsesproces. Herefter vil forskellen mellem de 

to blive diskuteret og på baggrund heraf, søges at give en vurdering af hvad denne 

eventuelle forskel måtte betyde for det kreative output. 

Der er i den etablerede teori to måder at anskue ’personen’ i 

kreativitetsforskning: personlighedstype og karaktert ræk (Sawyer, 2012 p.63). 

Personlighedstype referer til adfærdssystemer og følelsesmæssige bevæggrunde der 

kan bruges til at kategoriserer individer. Myers-Briggs Type Indicator, er nok den mest 

kendte, men OCEAN modellen – også kaldet Five factors eller Big Five – er den model 

med mest videnskabelig litteratur bag sig (Sawyer, 2012, p.66) og kognit ive evner 
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refererer til mindre, konsekvente variationer i tankemønstre (ibid.), såsom divergent 

tænkning. Derudover identificerer Amabile (1997) også behovet for uafhængighed 

som værende et vigtigt karaktertræk (p.5).  

 

Personlighedstyper 

I sin diskussion om kreative personlighedstyper, beskriver Sawyer (2012) 

sammenhængen mellem Big Five personlighedstyper og høj kreativitet: Openness to 

Experiences (p.68), der blandt andet er karakteriseret ved en god fantasi og aktivt at 

opsøge nye muligheder og udfordringer. Dette er klart den af de fem typer, der 

korrelerer højest med kreativitet; selvom sammenhængen svinger fra undersøgelse til 

undersøgelse (p.66). 

Derimod er Concent iousness, Neurot isism og – til en mindre grad – 

Agreeablesness fundet at være negativt sammenhængende med kreativitet, men 

som havde en positiv sammenhæng med innovation (implementering, se 

begrebsafklaringen, kapitel 1). Forskellen mellem de vidt forskellige resultater synes at 

være at adfærd som pligtopfyldende og selvdisciplin er vigtige, da individuel 

innovation, som beskrevet i kapitel 1, er inkrementel og resultatet af lang tids dedikeret 

indsats (Sawyer, 2012 p. 134). 

 Som allerede forklaret i Kapitel 1 er der en betydelig mængde litteratur, der 

beskæftiger sig med forholdet mellem personlighedstyper og iværksætteri. Særligt tre 

af de fem faktorer, er i litteraturen blevet identificeret som relevante i forhold til både 

entreprenørska; Openess to new experiences, concentiousness and extraversion 

(Chell, 2008, 164).  

Ganske kort refererer disse tre personlighedstyper følgende (Costa and McCrae 1992): 

 

- Openess to Experiences: en god fantasi, kunstneriske færdigheder, lægger 

vægt på følelser og aktivt opsøger nye muligheder og udfordringer.  

- Concentiousness: dygtighed, struktureret, pligtopfyldende, bedrift-søgende, 

selvdisciplin og overvejelser. 

- Extraversion: Varme, selvsikkerhed, aktivitet og positive følelser 
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Dette overlap mellem entreprenørskab og innovation skyldes at kreativitet og 

iværksætteri et stykke af vejen er samme aktivitet. I en anden artikel fra 1997, beskriver 

Amabile netop entreprenørskab som en særlig grad af innovationen (p.1). Evnen til at 

forestille sig løsninger eller nye produkter mm. og opsøge nye muligheder (kreativitet) 

og udfordringer (iværksætteri) og en dedikeret indsats for at afsøge og afprøve 

samme ide, synes på overfladen at være samme handlingsmønster (ibid.). Chell 

(2008) beskriver også, hvordan iværksætteri som udgangspunkt, kan betragtes som 

frugten (om end spæd) ad en kreativ proces (p.213).  

Med hensyn til profilerne på CSE, har det desværre ikke været muligt at 

gennemføre personlighedstests på nogle af de iværksætteri, der er beskæftiget der. 

Denne del af analysen, vil derfor tage udgangspunkt i udvælgelsesprocessen. V i vil se 

på, hvilke ting der ligges vægt på i udvælgelsen og hvilke personlighedstyper dette 

synes at favoriserer.  

De spørgsmål man stiller i proof of idea, synes især at ligge op til to af de 

ovennævnte personlighedstyper: concentiousness og extraversion. Der ligges slet og 

ret op til en pragmatisk, struktureret i forhold til at efterprøve det pågældende 

problem og der stilles en klar forventning om aktivitet i interaktion med andre 

mennesker – i dette tilfælde potentielle kunder.  

Den meget faste aktivitetsstruktur – f.eks. ”tal med tre kunder”, ”find 

samarbejdspartnere” – kombineret med et det meget snævre løsningsfelt har ikke 

meget at gøre med forestillinger og problemet – bevis for ideen – er så låst, at det 

synes at favoriserer netop Concent iousness og Extraversion, frem for evnen til at 

forestille sig videre udvikling - Openness.   

Det var også indtrykket jeg fik, af mit interviews med CEO for CSE, Karina Rothoff. 

På spørgsmålet om, hvad man valgte at have fokus på i den mundtlige udvælgelse, 

påpegede Karina Rothoff at man var begyndt at arbejde meget med 

hvor ”coachable” ansøgerne var og deres evne til at bidrage til den gode stemning 

og miljøet på CSE.  

Vi oplever jo primadonnaer fra tid til anden, og de skal naturligvis også 

have lov til at være her, men vi kan ikke tillade at der går nogle og tror 

de er bedre end alle de andre og ødelægger dynamikkerne. (Rothoff, 

2016) 
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Begge dele synes også at pege i retning af Agreeableness, der beskriver en persons 

tillid, altruisme, medgørlighed mm. Med andre ord; evne til at indgå i fællesskaber 

(Costa and McCrae, 1992). Agreeableness derimod, hører dog ikke nødvendigvis 

sammen med kreativitet, og iværksættere scorer generelt lavere end både ledere og 

mellemledere generelt, når der testes for Agreeableness (Howard et al. (1996) via 

Chell 2008 p. 142).  

Man kunne måske argumentere for, at selve efterprøvelsen af problemet 

virksomheden er bygget op omkring, er et udtryk for evnen til at opsøge nye 

muligheder – hvilket som sagt er forbundet med Openness – og at man derigennem 

kan få indblik i netop graden af Openness. Dette synes dog ikke at kunne stå alene.  

At man en gang har været i stand til at identificerer et godt problem har man ingen 

garanti for at dette er et udtryk for en generel tendens. På denne måde kan man 

risikere, at næste gang en given iværksætter står over for en ny problemstilling – der 

er karakteriseret ved alle nye udfordringer (Mueller, Melwani, & Goncalo, 2012) – måske 

medfører at iværksætteren falder tilbage på tidligere erfaringer og der opstår negativ 

t ransfer (som beskrevet ovenfor og i kapitel 3); nemlig reproduktiv problemløsning.  

Før dette afsnit afrundes skal det påpeges at den største svaghed ved denne 

del af analysen er, at den udelukkende bygger på indicier og formodninger.  

Ideelt set, havde der ligget et empirisk grundlag, for på den måde at kunne 

konkludere på de faktiske forhold. Allerbedst, synes at være at personlighedsteste et 

repræsentativt udsnit af iværksætterne på CSE. 

Såfremt ovenstående analyse er retvisende, har vi en grund til at tro at 

favoriseringen af personlighedstyperne concentiousness, extraversion og til en hvis 

grad agreeableness, kan medføre at evnen til at finde kreative løsninger i usikre 

situationer og aktivt bruge uforudsete hændelser som et led i indsamlingen af viden, 

ikke er så stærk som man kunne have ønsket sig. Dette kan have en negativ effekt på 

det kreative output og sandsynligvis også en negativ effekt på mulighederne for at 

blive succesfuld iværksætter.  

Grundet netop vigtigheden af Openness for kreativitet og sandsynlige 

sammenhæng med leveraging cont ingencies, og dermed øget chance for succes 

som iværksætter, synes det som en åbenlys – og vigtig – egenskab, som man med 

fordel aktivt kunne udvælge efter i højere grad.    
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Kognitive Evner 

Dette afsnit vil, i sin udformning ligne det foregående. Først reintroduceres den 

relevante teori, dernæst diskuteres den formodede forskel på den typiske iværksætter 

og de profiler der optages på CSE, efterfulgt af en analyse af, hvad eventuelle 

forskelle kan betyde for det kreative output.  

Som før beskrevet refererer personlighedstræk til mindre, konsekvente 

variationer i adfærd (Sawyer, 2012 p. 69) og særligt to er blevet identificeret som 

værende særlig befordrende for kreativitet: Evnen til at genkende et godt problem 

og divergent tænkning.  

DET GODE PROBLEM, som beskrevet i kapitel 1, betyder, i kreativitets sammenhæng, 

et problem der er løst defineret; altså karakteriseret ved at det ikke ligger op til et 

begrænset antal løsninger og inviterer til mange forskellige perspektiver (Sawyer, 2012, 

p.97). Derudover beskriver Sawyer (2012, p. 91) hvordan også evnen til at genkende 

et godt problem, er et særligt positivt træk, hos kreative individer. Selve udformningen 

af problemet en integreret del af den kreative process (Ward & Kolomyt, 2010, p.7) 

Som beskrevet i de tidligere afsnit er et godt problem defineret ved, at løsningen og 

vejen dertil ikke er defineret på forhånd. Evnen til at finde gode problemer, afhænger 

som allerede beskrevet af viden – enten formel uddannelse eller erfaring i et domæne 

samt evnen til at indsamle og ’absorbere’ nye indtryk. 

Der er dog en forskel på, hvordan det gode ”problem” beskrives i den 

videnskabelige litteratur om iværksætteri. Her beskrives problemet som en ”mulighed” 

(Ardichvilia et al., 2000, p.4). Der synes dog ikke at være nogen funktionel forskel, da 

den gode mulighed beskrives som regel tagende form som ”et upræcist defineret 

markedsbehov (Kirzner, 1997, p.2), der kræver en kombination af eksisterende 

ressourcer og inviterer til en bred vifte af løsninger (Kirzner 1997:1973)”.  

Derudover er nøglen til at kunne genkende de gode muligheder, indgående 

kendskab til en speciel branche (Shane, 2000).  

DIVERGENT TÆNKNING beskriver i hvor høj grad et individ er i stand til at generer ideer, 

der er forskellige fra gennemsnittet og kan i populær tale betegnes som evnen til 

at ”tænke ud af boksen” (Sawyer, 2012, p. XX). Divergent tænkning måles som på fire 

forskellige parametre; Fluency, Originality, Flexibility, Elaborat ion. 
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Evnen til divergent tænkning er i vid udstrækning blevet kædet sammen en 

række andre faktorer: Openness to experiences (McCrae, 1987, p.4-5), behandlet i 

forrige afsnit og i høj grad også med den foreliggende opgave (Baer, 1996, p.6-9: Silvia 

et al., 2008, p. 9).  

Derimod findes der ingen betydelig litteratur der direkte beskriver 

sammenhængen mellem divergent tænkning og entreprenørskab. Der findes dog 

begrebet counterfactural thinking der indebærer evnen til at forestille sig alternative 

og mere effektive måder at løse et givent problem på.  Det er med andre ord, evnen 

til at opstille hypoteser (Gaglio, 2004). Evnen til at generer hypoteser gennem 

kontrafaktiske tænkning og dernæst teste dem af er tæt forbundet med innovative 

løsninger (ibid.) På samme måde som divergent tænkning er en indikator for kreativitet 

(Sawyer, 2012, p.46-47) er kontrafaktisk tænkning forbundet med innovative løsninger 

(Gaglio, 2004). Der er dog ikke fundet en direkte sammenhæng mellem divergent 

tænkning og evnen til at finde det gode problem (Sawyer, 2012, p.96).  

På samme måde som i forrige afsnit, vil en eventuel vurdering af forskellen 

mellem den typiske iværksætter og iværksætterne hos CSE vil da også være bygget 

på samme indicier. Hvis mine antagelser er korrekte, kan vi igen beskrive forskellen 

mellem de to, som værende at den typiske iværksætter, som regel vil være generalist , 

hvorimod den typiske iværksætter hos CSE i højere grad vil være specialiseret inden 

for et særligt domæne. Her burde vi altså forvente at det underliggende problem 

virksomhederne på CSE er bygget op omkring vil være et ’bedre’ problem, som 

defineret tidligere.  

Derimod burde et generelt højere niveau af personlighedstypen Openness 

blandt den typiske iværksætter, betyde at de vil være bedre til at forbedre problemet 

gennem kontrafaktisk hypotesegenerering, hvorimod iværksætterne hos CSE, i højere 

grad vil være i stand til at arbejde på et problem fokuseret, men måske ikke vil finde 

lige så mange kreative løsninger under vejs – særligt ikke i pressede situationer.  

Og selv hvis analysen ikke ville vise sig at være at være retvisende, 

understregener ovenstående alligevel vigtigheden af Openness, både i forhold til 

kreativitet og entreprenørskab.  
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Motivation: 

Indtil videre har dette specialet fokuseret på hvem der arbejder på de givne 

problemer. V i har undersøgt betydningen af køn, uddannelse og erfaring og set på 

hvor vigtig personligheden er for kreativitet og Iværksætteri.  I dette afsnit vil jeg 

undersøge hvorfor der arbejdes med de førnævnte problemer. Med andre ord den 

underliggende motivation. 

I første omgang vil jeg reintroducerer det teoretiske udgangspunkt for 

sammenhængen mellem motivation og kreativitet. Herefter vil følge den komparative 

analyse af den typiske iværksætter og iværksætterne på CSE Herefter følger en 

diskussion af analysen og teorien, hvorefter afsnittet konkluderes med en opsummering 

af resultaterne.  

I en flittigt citeret artikel fra 1989, fremsætter Teresa Amabile, blandt andet, sin teori 

om sammenhængen mellem motivation og kreativ problemløsning.  

Hun opdeler motivation i to typer: Int rinsic (indre) og Extrinsic (ydre) motivation.  

- Indre: Nysgerrighed, interesse, fornøjelse.  

- Ydre: Forventet belønning, vinde en konkurrence eller lign.  

Konklusionen på hendes er, at de individer der er motiveret af en af de indre typer af 

motivation, generelt genererer mere kreative løsninger, end individer der er motiveret 

af ydre. Og endnu værre end det, har ydre motivationer en direkte skadelig effekt på 

den kreative proces; (p.7).  

Der er dog undtagelser. Amabile identificerer en række ydre 

motivationsfaktorer, kaldet synergi faktorer, der kan øge det kreative output. Synergi 

faktorerne er blandt andet: (p.8).  

Synergieffekten findes dog kun, hvis den primære motivation er en af de indre 

faktorer. Ellers er der igen tale om den negative effekt af ydre motivationer (ibid.).  

Derudover er det vigtigt at præciserer, at motivation er opgave-specifik. Fordi 

et individ har været indre motiveret til, for eksempel, at starte en virksomhed, kan man 

ikke se det et udtryk for at alle aktiviteter der er forbundet med den virksomhed er 

indre motiveret (ibid. P.6)  

Der har været en lang række af undersøgelser mellem motivation og 

iværksætteri, men resultaterne af dem varierer mellem kulturer (Farmer 2011) og 
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makroøkonomiske faktorer.  De fleste undersøgelser kommer frem til, at motivationen 

fordeler sig over både indre og ydre faktorer. 

I en survey undersøgelse af lettiske, mexicanske, amerikanske og canadiske 

iværksættere, fandt Solka et al. (2014) at de højst scorende (på en skala fra 1 til 5) 

faktorer var:  

- Indre 

o At kunne træffe egne beslutninger (4.38/5) 

o Opretholde personlig frihed (4.30/5) 

o For min egen tilfredsstillelse (4.15/5)  

- Ydre 

o Indkomst (4.36/5) 

o Maximere virksomhedens vækst (4.37/5) 

o Opnå anerkendelse (3.30/5)  

Og lignede resultater af indre faktorer er fundet adskillige gange før. F.eks, har 

iværksættere generelt en langt højere grad af behov for uafhængighed end den 

generelle befolkning (Horuaday & Aboud, 1973: Aldridge, 1997).   

Vægten af de ydre faktorer derimod, er meget afhængig af makroøkonomien 

i det land undersøgelsen er blevet foretaget. I kriseramte Spanien for eksempel, hvor 

en stor del af den yngre befolkning er arbejdsløse f.eks. er de ydre faktorer, såsom ”at 

have en indkomst” og ”selv at skabe et job” generelt højere end i mere velstående 

lande (Barba-Sánches & Atienza-Sahuquillo, 2012). 

 I Danmark derimod, er der i langt højere grad ønsket om et mere meningsfuldt, 

udfordrende arbejde samt ønsket om uafhængighed der er vigtigst9.  

Grundet denne varians, vil analysen tage udgangspunkt i målingen af danske 

iværksættere. 

En af udfordringerne ved en komparativ analyse er at der i undersøgelserne 

ikke synes at skældes mellem det at starte en virksomhed – selve beslutningen – og 

den underliggende ide virksomheden er bygget op omkring. Netop at der ikke tages 

højde for det underliggende problem (læs: mulighed), er også en af de største 

                                                             

9http://dea.nu/sites/dea.nu/files/%20Attitudes%2C%20motivations%20and%20entrepr

eneurship%20in%20Denmark.pdf  

http://dea.nu/sites/dea.nu/files/%20Attitudes%2C%20motivations%20and%20entrepreneurship%20in%20Denmark.pdf
http://dea.nu/sites/dea.nu/files/%20Attitudes%2C%20motivations%20and%20entrepreneurship%20in%20Denmark.pdf
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problemer med den videnskabelige litteratur omkring motivation og iværksættere 

(Chell, 2008, p.98).  

Dette prøvede jeg at tage højde for i mine interviews ved at spørge ind til både 

arbejdet på den ide virksomheden er bygget op omkring og til motivationen for at 

starte selve virksomheden. Se kapitel 2 for den fulde interviewguide. Nedenfor er de 

enkelte besvarelser afkodet. De fulde Transkriptioner findes i bilag [1] 

Ideen 

Peergrade.io  Asoocio 

”Ideen bag Peergrade var drevet af 

antallet af elever på det fag jeg 

underviste steg fra 6 til 126 fra det ene år 

til det andet. Jeg ville gerne have at de 

hver især stadig kunne få en god 

feedback på deres arbejde”  

”Ideen var at genskabe en del af det 

internet jeg kan huske fra da jeg var 

yngre – det var baseret på communities 

– i modsætning til Facebook og andre 

sociale medier, der kun handler om 

selviscenesættelse” 

Virksomheden 

”Jeg startede virksomheden fordi det var 

en god ide og jeg var sikker på at man 

kunne bygge en god forretning op 

omkring det”  

”V i vidste godt det ville blive op ad 

bakke, men vi var overbeviste om at vi 

kunne lave en god forretning ud af det”  

  

 

I begge tilfælde synes ideen at være født af en interesse i selve problemstillingen, 

hvorimod beslutningen om at starte egen virksomhed i høj grad synes at være taget 

med udgangspunkt i ydre motivationsfaktorer.  

Ser vi på tallene fra Danmark, synes det i høj grad at være drevet af ydre faktorer og 

synergieffekter; frihed og meningsfuldt arbejde. Fra Amabile ville vi altså forvente at 

denne fokus på de ydre motivationsfaktorer ville ’kortslutte’ den kreative proces. (1997, 

p.4).  

Derimod ville vi fra Eisenberger’s perspektiv forvente at de ydre faktorer kan 

lede til indre motivation, så længe vi også ser en øget selv-determinisme i forbindelse 

med den forventede belønning af at starte egen virksomhed.   
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Med hensyn til virksomhederne på CSE er der kun tale om to interviews, så 

hvorvidt de er repræsentative, er desværre ikke til at sige.  

Såfremt de skulle være repræsentative synes det oplagt at behandle 

virksomheden som to selvstændige problemer; den underliggende ide og selve 

virksomhedsdriften. Ideen bag begge virksomheder synes at være føde at en genuin 

interesse for problemstillingen, og vi burde her kunne forvente at det generelle kreative 

output vil være højere, end hvis en økonomisk gevinst havde været det.  

Angående virksomheden burde vi derimod forvente mindre kreative løsninger, på 

umiddelbare problemer, grundet den primære motivation værende primært ydre 

drevet. 

Jeg dog ikke foreslå at man forsøger at vælge virksomhederne anderledes.  

At forvente at driften og væksten af en virksomhed udelukkende skulle være baseret 

på interessen for at drive virksomhed, synes noget bizar, om end utopisk. Derimod 

synes det ganske rimeligt, at grundlæggerne af en virksomhed skulle være motiveret 

af at gøre virksomheden til en succes – personlig såvel som finansiel – synes helt rimelig. 

I stedet for at fravælge disse virksomheder, bør man i stedet fokuserer på, at de 

enkelte individers determination, da dette stadig vil kunne lede til et øget kreativt 

output. I kapitel 4, vil et konkret forslag til dette, blive præsenteret.  

Opsummering og konklusion 

I det ovenstående afsnit om individet har jeg forsøgt at svare på det første 

underspørgsmål, i problemformuleringer.  

1. Hvad kendetegner den typiske iværksætter CSE udvælger og hvad kan man 

sige om det forventede kreative output, sammenlignet med almindelige 

iværksættere i øvrigt? 

Jeg har beskrevet en række faktorer: Køn, ekspertise (uddannelse og kompetencer), 

personlighedstyper, kognitive evner og den underliggende motivation for at starte 

virksomheden.  

I forhold til køn ligner iværksætterne på CSE meget den almindelige 

iværksætter, de fleste er mænd, der er relativt veluddannede. Da der ingen 

sammenhæng er mellem køn og kreative evner, burde dette ikke gøre hver til eller fra.   

Ekspertisen er dog lidt mere mudret. Det generelle uddannelsesniveau på CSE 

er højt, ligesom det er for den generelle iværksætter. Formel træning – uddannelse – i 
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et domæne er absolut nødvendigt for, at kunne arbejde kreativt med 

problemstillinger, der relaterer sig til det domæne og tilhørende felter. Dog er der en 

fare for, under de rette omstændigheder, at for meget uddannelse, som f.eks. en Ph.d., 

kan medføre en mere konvergent tankegang, hvis det konkrete problem rykker ved 

dybt groede antagelser, inden for domænet. Jeg ville altså forvente, at 

iværksætterne hos CSE generelt er gode til at identificerer problemer og at de 

problemer der arbejdes på er gode problemer – inden for deres eget domæne. 

Samtidigt, ville jeg ikke forvente det var meget anderledes for den generelle 

iværksætter, der ligeledes generelt er veluddannet.  

Angående erfaringen så er den generelle iværksætter er i høj grad generalister, 

frem for specialister, der er det bedste, hvis man vil kunne arbejde kreativt. Ligesom 

ved uddannelse, er den praktiske viden afgørende for evnen til at kunne arbejde 

kreativt. Dog ses de negative effekter at socialiseringen ikke, når det kommer til 

praktisk erfaring. På CSE kan der dog ikke siges meget om det generelle forventede 

output, da spredningen i erfaringen mellem de enkelte iværksættere er høj – næsten 

7,5 år.  

Det næste led i modellen om individuel kreativitet er personlighed og kognitive 

evner. De mest kreative individer er den der scorer højt på Openness to Experiences, i 

OCEAN personlighedstests. Dimensioner som Conscientiousness og Agreeableness, er 

negativt forbundet med kreativitet. Alligevel synes det netop at være de sidste to, CSE 

fokuserer på, og favoriserer, i deres udvælgelsesproces. Til sammenligning, scorer den 

generelle iværksætter generelt højt i både Openness og Conscientiousness. På den 

baggrund ville jeg egentlig forvente et lavere kreativt output fra iværksætterne på 

CSE end fra den generelle iværksætter, da udvælgelsesprocessen på CSE synes at 

favoriserer en problemløsende tankegang, frem for problem findende.   

Men hensyn til motivationen, synes iværksætterne på CSE i høj grad at være 

drevet af indre motivation når det kommer til arbejdet med den grundlæggende ide 

for virksomheden, mens det synes at være den ydre motivation der har drevet selve 

opstarten af virksomheden. Sidstnævnte er i overensstemmelse med den umiddelbare 

motivation hos danske iværksættere generelt. Her synes det vigtigt at understrege at 

motivation som udgangspunkt er opgave-specifik, mens hvis førnævnte er udtryk for 

en generel tendens, burde vi se at arbejdet med produktet burde have et vist kreativt 

niveau, men at arbejdet med driften af virksomheden i højere grad ville være 
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prægende af konventionelle strategier, frem for at udforske hvilke løsninger der ville 

passe bedre til det pågældende problem.  

 

Opsummerende kan siges, at CSE synes at prioriterer og favoriserer individer, 

der i langt højere grad er orienteret mod problemløsning, end at problem udforskning. 

Baseret på denne del af analysen ville jeg, sammenlignet med den generelle 

iværksætter, forvente et lavere kreativt output fra iværksætterne på CSE.  
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(1) Teamet 

I det foregående afsnit har jeg set på individet som kreativ aktør, med udgangspunkt 

i Amabile’s model for kreativ problemløsning. Jeg har set på ekspertisebegrebet, i form 

af uddannelse og erfaring, på de kognitive aspekter af den kreative personlighed og 

på motivationen. Løbende har søgt at beskrive den gennemsnitlige iværksætter og 

den typiske iværksætter på CSE og beskrevet forskelle og ligheder mellem de to, med 

henblik på en vurdering af hvad disse betyder for det forventede kreative output. 

 Men hvad sker der, når det kreative individ skal indgå i et team?  

I dette kapitel vil jeg søge svar på netop det spørgsmål, med udgangspunkt i 

teamsammensætningen, for efterfølgende at diskuterer hvad dette betyder for det 

forventede kreative output  

Som lovet i forrige kapitel, vil jeg igen berøre demografien med henblik på at 

beskrive diversiteten i forhold til både uddannelse, køn og erfaring. Samt effekten (og 

vigtigheden af kognitiv diversitet).  

Fra Individ til team 

Hvad sker der så med individet, når det skal indgå i et team? Allerede i kapitel 1, 

definerede jeg de enkelte virksomheder som reelle teams, hvilket indebærer at 

anskue teamet som – forholdsvist – permanent mellem sessioner. Det reelle team 

arbejder som udgangspunkt sammen, i hele processen. Dette står i kontrast det 

nominelle team, hvor de enkelte medlemmer arbejder selvstændigt først og derefter 

puljer deres ideer (Sawyer, 2012, p.235-237). Som beskrevet i kapitel 1, er det reelle 

team som udgangspunkt langt fra lige så effektiv, som hverken nominelle teams eller 

privatpersoner. Men det er der råd for og det reelle team kan outperforme resten, 

under de rigtige forudsætninger.  

 En stor del af hvad der gør et team effektivt er processerne for interaktionen. 

Jeg vil i dette kapitel kort berøre et par, men vil gå dybden med dem, senere i dette 

kapitel, i afsnittet om Processen. 

Diversitet 

I dette afsnit vil jeg berører betydning af diversiteten – forskelligheden af de enkelte 

teammedlemmer – for det kreative output. Jeg vil berøre tre former for diversitet; 

demografisk, funktionel og kognitiv.  
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Demografisk Sammensætning 

Som beskrevet i kapitel 1, så er der ingen positiv sammenhæng mellem demografisk 

diversitet (alder, race, køn) og team performance. Derimod kan for høj demografisk 

diversitet føre til realtionskonflikt, der kan virke skadende på motivationen hos de 

enkelte teammedlemmer og derigennem hæmme teamets performance (Jehm et al. 

1999). 

Angående køn, så er godt en tredjedel af virksomhederne startet af en 

blanding af mænd og kvinder, men af den gruppe, har to tredjedele læst sammen 

og m altså formodes at kende hinanden på forhånd. Derudover, hvis vi antager at 

spredningen i antal års erfaring er en nogenlunde substitut for spredning i alder, kan vi 

se at der er en forholdsvist lille spredning (mellem et og tre år) mellem de enkelte 

medlemmer. De enkelte iværksætteres race har ikke være undersøgt.  

På den baggrund, ville jeg ikke anse den demografiske diversitet som havende 

en potentielt skadelig effekt på de enkelte virksomheders performance.  

Funktionel sammensætning 

I modsætning til demografisk diversitet, beskriver den funktionelle diversitet til 

egenskaber som uddannelse, viden, erfaring og evner. Diversitet forstås her, som 

forskellen mellem uddannelsesgrad, hvilket domæner de enkelte er er uddannet 

indenfor, hvilket felt de enkelte har erfaringen indenfor mm (Reiter-Palmon et al, 2012, 

p.298). Med andre ord; spredningen i den tavse viden, der er tilgængelig i teamet.  

 En spredning i den tavse viden kan give anledning til en anden type konflikt: 

Opgave-konflikt , der beskriver uoverensstemmelser mellem opfattelsen af, hvad 

opgaven går ud på – hvad problemet er.  

 Denne opgavekonflikt er dog ikke nødvendigvis negativ. Faktisk kan en 

moderat mængde af opgavekonflikt være befordrende for kreativitet – særligt ved 

komplekse problemer – da det tilskynder de enkelte medlemmer diskuterer og 

udforsker problemet i fællesskab og deler hver deres private information og bygger 

ovenpå (De Dreu, 2006).  

 Effekten af opgavekonflikt er dog ikke en lineær funktion, men derimod en u-

kurve; for meget opgavekonflikt kan medføre at arbejder på problemet aldrig rigtigt  

kommer i gang med at finde løsninger; hvilket selvsagt ikke gør underværker for 

performance (Jehm et al., 1999, p.18).  
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Ser vi på virksomhederne hos CSE, synes der simpelthen at være for stor 

spredning til at kunne sige noget generelt om det forventede output. Variansen i 

erfaring internt i de forskellige teams er relativ lav (se nedenstående tabel). Den 

ligeværdighed der kan være forbundet med at alle er nogenlunde lige gode til deres 

respektive felter, kan være en rigtig godt for tendensen til at dele de enkelte 

medlemmers private viden med hinanden (Collaros & Anderson, 1969).  Når det er 

sagt, så fremgår det også af nedenstående tabel, at der hvor spredning i formel 

uddannelse er størst, er i virksomheder, hvis grundlæggere generelt ikke har meget 

erfaring. Med andre ord; så kan det meget vel være at man kan dele sin private viden, 

men hvis den viden ikke er gennemarbejdet og internaliseret, er der fare for at den 

usikkerhed der normalt følger med nye problemstillinger (Mueller, Melwani, & Goncalo, 

2012), resulterer i at man fikserer på den første plausible løsning, frem for at blive ved med at 

udforske problemet (Aldag & Fuller, 1993; Stasser & Titus, 2003).  

Jeg vil her fremhæve to eksempler på virksomheder, der ved første øjekast ser 

lovende ud, men ikke – er min vurdering – i tilstrækkelig grad ville kunne indgå i en 

problemudforskende proces. Alle oplysninger er tilgængelige i bilag 2.  

 V irksomheden PackItUp.dk, ser det umiddelbart godt ud; der er en bred vifte af 

formel uddannelse; Finans og Strategi, IT udvikling og kommunikation. Men de tre 

iværksættere har kun fire års relevant erfaring – tilsammen. 

Selvom Collaros & Anderson (1969) ganske vist fandt at produktiviteten var størst i 

teams hvor ingen anså sig selv som eksperter og følte sig kuet af de andres viden og 

de tre iværksættere besidder uden tvivl noget privat viden fra deres respektive 

uddannelser, men den grundlæggende mangel på erfaring – og dermed muligheden 

for deliberate pract ise – giver anledning til at tro, at der den viden der kræves for at 

kunne arbejde med og implementerer løsningerne simpelthen ikke er til stede.  

 Det modsatte problem kan være, hvis der simpelthen ikke er nok privat 

information at dele mellem de enkelte teammedlemmer.  

Dette ville jeg forvente at observerer hos virksomheden 3D-Opt, der arbejder 

med 3D-print. Begge grundlæggere er ingeniører med speciale i 3D-print, den ene 

har endda en Ph.d., men deres eneste erfaring med feltet er forskning og undervisning 

i 3D-print. Det synes en ufarlig antagelse, at der ikke er meget privat information 

mellem de to.  



IVÆRKSÆTTERE I ORGANISATIONER – SEPTEMBER 2016 67 

 

 Det jeg har forsøgt at illustrerer her er, at den vigtigste ressource i team 

kreativitet er den samlede mængde af privat, relevant viden. Derudover skal man 

også huske Amabile’s ekspertisebegreb: Kreativitet er domænespecifikt.  

Det jeg mener at kunne se ud af tallene er, at der hvor vi ser den største 

spredning i uddannelsesbaggrund, er også der hvor vi ser det laveste niveau af 

relevant erfaring, og modsat er der en tendens til at der hvor vi ser en egentlig 

ekspertise er det enten et solo-projekt eller vi har grund til at antage, at der ikke er 

meget privat viden tilgængelig; da de simpelthen er for ens.  

 

Jeg vil på den baggrund vurderer at den funktionelle diversitet jeg har haft 

mulighed for at observerer i virksomhederne, ikke er høj nok til at fremelsker diskussioner 

af- og refleksioner om en given problemstilling.  

 

Kognitiv sammensætning 

Hvor den funktionelle diversitet handlede om viden, så handler den kognitive diversitet 

om personlighed og kognitive evner. 

 Den kognitive diversitet er et område der har været en del forskning i og særligt  

to konklusioner synes relevante for denne analyse: (1) teams med et medlem der 

scorede særligt højt som extravært er generelt mere kreative som enhed, end teams 

hvor ingen, eller over halvdelen er extravært. Dette vil være relevant igen i afsnittet 

om proces (Barry & Steward, 1997, via Reiter-Palmon, 2012, p.299). Og (2) teams der 

havde et højt generelt niveau af Conscientiousness, performer dårligt på åbne 

problemer (gode problemer) og godt på lukkede problemer. Det præcist modsatte 

er tilfældet for de team der scorer lavt på Conscientiousness og højt på Openness. 

 Tidligere i denne analyse opstillede jeg hypotesen om, at den metode CSE 

anvender til at udvælge virksomheder i høj grad synes at favoriserer personer og den 

vil jeg igen tage udgangspunkt i her. For kort at opsummerer, så spørgsmålene og 

aktivisterne i ’ansøgningen’, proof-of-idea dokumentet (Bilag 3), er meget lukkede 

problemer, der ligger op til en meget struktureret og udadvendt metodik -  

Conscientiousness og Extraverison – samt at CSE selv synes at ligge særligt vægt på at 

iværksætterne er ’coachable’, hvilket peger i retning af Agreeableness. Hvis min 

hypotese holder, så synes der efterhånden at tegne sig et billede af, at de 
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virksomheder CSE vælger at optage i overvejende grad er orienteret imod 

problemløsningsstrategier, frem for den udforskende stil, der er forbundet med 

kreativitet.  

 Og selv hvis hypotesen ikke holder, understreger dette endnu engang 

vigtigheden af at observerer både individet og teamet, i arbejdet med kreativitet.  

Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet om processen.  

Opsummering og delkonklusion  

 

I det ovenstående afsnit har jeg forsøgt at skildre den typiske virksomhed hos CSE på 

en række faktorer: Den demografiske sammensætning, den funktionelle diversitet og 

den kognitive diversitet.  

 Det jeg mener at have kunne sige er, at de virksomheder man har samlet  er 

gearet meget bedre til konvergente, lukkede problemer end til den udforskende , 

problemsøgende stil, som er forbundet med kreative teams.  

Jeg ville altså forvente at hvis man testede virksomhederne på CSE, ville man i 

overvejende grad finde en konvergent løsningstil.  

Organisationen 

I de foregående to afsnit har jeg beskrevet individet, både om iværksætter og som 

del af et reelt team. I dette afsnit vil jeg beskrive både individet og teamet, som en 

integreret del af CSE og sammenspillet mellem de tre entiteter. Jeg vil starte afsnittet 

med at definerer CSE som organisation, hvad der gør den unik, og hvilke 

styringsmekanismer den er underlagt, for at få en bedre forståelse af hvordan CSE 

vælger at prioriterer og hvad de antageligvis vil have fokus på i det daglige arbejde.  

Derefter vil jeg kort beskrive hvordan kreativitet i organisationer adskiller sig fra både 

individuel og team kreativitet. Herefter vil jeg se på de tre hovedområder jeg 

definerede i kapitel 1: Pres, støtte og struktur og prøve at give det fulde overblik over, 

hvordan CSE påvirker de virksomheder man vælger at optage. Afsnittet afsluttes med 

en konklusion på sammenspillet mellem individet, teamet og samspillet med 

organisationen. 
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Kreativitet i organisationer 

I starten af denne analyse beskrev jeg grundelementerne for individuel kreativitet. Her 

kan man identificere en række faktorer omkring vedkommendes viden, dennes 

kognitive evner og motivation og derpå bygge en antagelse om, individets kreative 

potentiale i forhold til en given opgave. Noget i samme til kan man observerer på i 

teams; de der består af flere kreative individer, har også en tendens til at være mere 

kreative teams (Reiter-Palmon et al, 2012, p. 299).  

 I organisationer er det dog ikke udelukkende individer der skaber kreativiteten, 

men i lige så høj grad de omliggende strukturer og systemer (Sawyer, 2012, p.257).  

 Det samme gælder for teams. De teams der formår at opbygge mange svage 

relationer til andre teams er klart dem kommer på de mest unikke løsninger, da de har 

adgang til privat information; sammenlignet teams der er isolerede fra resten, eller har 

få stærke bånd.  

Dette understreger vigtigheden af organisationen som en integreret del af 

kreativitetsforskningen og som en relevant del af denne analyse. 

 

CSE som (politisk) organisation 

I dette afsnit vil jeg søge at beskrive hvordan inkubatorer – væksthuse – adskiller jeg 

fra almindelige organisationer og hvilket organisatorisk og politisk pres CSE er under i 

deres daglige virke, samt give en vurdering af hvordan dette kunne have en 

indvirkning på hvordan man prioriterer sine ressourcer.  

 Så, hvordan adskiller inkubatorer sig fra andre organisationer der også prøve at 

facilitere innovation. Ifølge Montgomery (2007), adskiller inkubatorer sig fra 

almindelige virksomheder på, at de sjældent selv skal tjene deres penge eller er 

direkte økonomisk afhængige af hvor store succeser deres projekter bliver – som for 

eksempel venture fonde er det. Det ændre dynamikken for hvilke projekter der og 

prioriteres i retning af det der er i fokus, for den interessent der bevilliger midlerne til 

inkubatiorens drift. Man søger altså i højere grad projekter der er ”gode nok” (p.8) til 

at opfylde målene og som man forventer at kunne ”forklare”, såfremt man bliver 

spurgt ind. Så hvad bliver CSE målt på? Her er særligt to ting interessante for at finde 

det svar.  
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 For det første kan vi se i den udviklingskontrakt der er indgået mellem CBS og 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 10. En udviklingskontrakt er den målaftale der 

indgås mellem ministerier og offentlige institutioner, der beskriver hvilke mål 

institutionen vil forsøge at leve op til i løbet af de to år kontrakten er gældende for. 

Det er med andre ord de mål CBS skal overholde. I denne kontrakt er CSE nævnte – 

punkt 2.2 helt specifikt og her fremsættes et konkret mål. Man skriver at: 

CBS ønsker at øge antallet af studerende der gennemfører alle 3 trin [AF 

CSEs proof program] i kontrakt perioden.  

Og dette commitment akkompagneres da også af en prognose; 15 studerende om 

året, begge år (Tabel: side 6). Det eneste krav CBS har til CSE er altså, at nok 

studerende skal igennem proof programmet – ikke at de skal være en succes.  

Derudover fortalte Karina Rothoff mig også i vores interview, at ledelsen på CBS ynder 

at tage ministre mm med til CSE, for at vise initiativet frem. Hun fortalte mig 

”Vi er en lille brik i budgetterne men fylder rigtig meget i markedsføringen 

af CBS” 

K. Rothoff fortalte mig også, på et spørgsmål omkring hvor højt man prioriterer sine 

eksterne relationer, at CSE får så mange ansøgere – op imod 500 – at man helt er gået 

væk fra at promovere sig selv over for de studerende. Og dog. Da jeg senere spørger, 

hvad der fylder meget CSEs hverdag for tiden, fortæller hun mig at rigtig meget af 

deres tid på daværende tidspunkt – 15/8 – var i fuld gang med at forberede sig til CBS 

Entrepreneural Day, d. 29/9 – hvor man ville være til stede på CBS og fortælle om CSE 

og de muligheder der var der.  

 Så, hvilke antagelser kan man gøre sig om CSEs prioriteter?  

Hvis vi tager udgangspunkt i Montgomerys (2007) antagelse, så synes CSEs arbejde – i 

hvert fald på dette tidspunkt og i k. Rothoffs bevidsthed – tæt forbundet med deres 

position som en del af CBS.  

Det i sig selv er der ikke nødvendigvis noget forkert i, men man kunne godt 

frygte, at man til tider ville søge de projekter der er ”gode nok” frem for at vælge de 

                                                             

10  http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/call_to_action/copenhagen-business-school-

udviklingskontrakt-2015-17_dk.pdf  

http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/call_to_action/copenhagen-business-school-udviklingskontrakt-2015-17_dk.pdf
http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/call_to_action/copenhagen-business-school-udviklingskontrakt-2015-17_dk.pdf


IVÆRKSÆTTERE I ORGANISATIONER – SEPTEMBER 2016 71 

 

bedste. Et eksempel kunne for eksempel være virksomheden Mindfire (bilag 2), der er 

grundlagt af hele fire CBS studerende. Det er naturligvis kun en påstand – og endda 

en noget kynisk en – at Mindfire skulle have været blevet uretfærdigt favoriseret. Men, 

hvis denne ene virksomhed klarede sig igennem, ville man allerede der have opfyldt 

over en fjerdedel af årsmålet. Om det er rigtigt eller ej er ikke til  at sige, men jeg mener 

at have grund til at antage, at da målsystemet er indrettet som det er, så er der en 

reel fare for, at sådanne situationer kunne opstå.  

Faren for at fokus i den grad flyttes væk fra iværksætterne og deres problem, 

synes ikke særligt befordrende for det kreative output, man kan forvente af 

virksomhederne.  

Ydermere synes det rimeligt at antage, at hvis det er forbindelsen til CBS der 

fylder mest, så vil den primære fokus i det daglige også være på virksomhedens 

fremgang i forhold til de næste skridt i proof programmet, frem for at udforske 

problemerne.  

Jeg vil behandle proof programmet i dybden i næste afsnit og vil afsluttet dette 

afsnit med følgende konklusion; kombinationen af de meget løse mål, der hverken 

stiller krav til virksomhedens succes eller til graden af kreativitet, kombineret med den 

tilsyneladende vigtighed af at CSE til enhver tid fremstår som en ”god historie”, synes 

at lede fokus væk fra faciliteringen af kreative løsninger hos virksomhederne og jeg 

ville klart forvente, at der fra CSEs side bliver lagt mere vægt på forventningerne til at 

opfylde proof programmet, end der gør på at finde kreative løsninger. 

 

Pres – deadlines og forventninger  

Ved ’pres’ i kreativitetskontekst, menes der eksterne faktorer der virker på den kreative 

person, det kreative team eller den kreative proces (Sawyer, 2012, p.11). Og effekten 

heraf er sådan set lige til:  Pres ænder det kognitive fokus (Amabile et al., 2002, p.22). 

Det kan altså både være et pres i form af enten tid eller penge, men også sociale og 

kulturelle faktorer og jeg vil i dette speciale fokuserer på proof programmet og 

betydningen af CSEs mål og forventninger, som det pres der ydes på virksomhederne.  
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Proof Programmet  

Kort fortalt, så er proof programmet den plan der ligger for den enkelte virksomheds 

tid hos CSE11. Det første skridt er Proof of Idea [Bilag 3]. Dette er at betragte som 

virksomheden formelle ansøgning, hvor man bedes beskrive sin ide, sit problem, 

løsninger blandt andre ting. Dette danner så grundlaget for de første 3 måneder, hvor 

virksomheden skal arbejde med nogle mål der sættes i fællesskab mellem CSE og 

virksomheden. Disse tre måneder skal bruges på at bevise overfor CSE, at din ide de 

har fået præsenteret, også kan bruges i praksis. Efter de tre måneder evalueres der så 

på i hvor høj grad de enkelte mål var opfyldt og der sættes nye mål for de næste 6 

måneder, hvor der så er fokus på at få bygget en business case op omkring 

virksomheden. Derefter er der mulighed for at få ekstra 6 måneder på CSE, hvor der 

vil være fokus på at skalerer forretningen ud over landets grænser.  

 Som allerede beskrevet i kapitel 1, kan pres være positivt forbundet med 

innovation (NB: ikke kreativitet), fordi pres er med til at flytte det kognitive fokus fra at 

finde og udforske problemer, til problemløsningen (West, 1995, p.6: Amabile et al., 2002, 

p.11). Pres i sig selv, er altså tættere forbundet med problemløsning end den kreative 

del af problemsøgningen.  

 Der var der kan være en positiv effekt at hente er i de mål virksomheden og 

CSE i samarbejde sætter op. Som beskrevet i kapitel 1, så kan et teams målsætning 

være med til at sørge for at teamet kan holde det kognitive fokus på opgaven som 

de prøver at løse (Sawyer, 2012, p.240).  

 Det er altså kvaliteten af målsætningen, der er relevante i denne 

sammenhæng. Ligesom med det gode problem, så er det gode mål åbent og 

begrænser ikke antallet eller mulighederne for en løsning; det sætter kun fokus på 

hvad der er relevant og lader derefter strukturen og løsningen være fri. 

 Om CSE og virksomhederne så er i stand til sammen at sætte gode mål, 

afhænger er den stil repræsentanten fra CSE møder virksomheden med. Her taler vi 

om to forskellige ledelsesstile; Tranact ional overfor Transformational. De to stile er 

beskrevet i kapitel 1, men for godt ordens skyld; Transaktionel ledelse, populært kendt 

som noget-for-noget ledelse, tager udgangspunkt i sine egne behov og målsætninger 

– I CSEs tilfælde, de mål diskuteret i ovenstående afsnit. Her tilbydes den der skal yde, 

                                                             

11 http://cse.cbs.dk/student-entrepreneurs/proof-program/  

http://cse.cbs.dk/student-entrepreneurs/proof-program/
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virksomhederne, så en belønning hvis målene bliver indfriet. Transformativ er det 

næsten diamentalt modsatte. Her tages der udgangspunkt i modtagerens ønsker og 

motivation og sammen sætter man så fælles mål (Bass, 1999, p.12: Paulus, 2009 p.6).  

 Ikke overraskende, er det sidstnævnte ledelsesstil der er tættest forbundet med 

kreativitet, fordi man i samkvem udforsker de unikke aspekter af netop den ene 

virksomheds problem.  

 Det har desværre heller ikke været muligt at indhente data på dette punkt, 

men grundet det fokus og forventningerne fra CSE, kan der være en formodning om, 

at det primært også vil være disse ting der er præsente hos repræsentanten for CSE, 

i de givne samtaler. 

 Selvom flere har pointeret vigtigheden af, at organisationen pålægger de 

kreative teams en form for struktur de kan arbejde indenfor (Sawyer, 2007, p.133: 

Tierney, 2008, p.5) er det også lige så vigtigt at processen i disse strukturer er fri. Formår 

organisationen det, det kan være til stor hjælp for de enkelte teams og medvirke til 

kreativiteten (ibid.).  

 Som udgangspunkt kan den faste struktur i proof programmet være en hjælp 

for virksomhederne i deres daglige arbejde. Dette kræver dog to ting: For det første 

skal målene være klare, men tillade en høj grad af frihed i processen. Derudover så 

skal man også, fra CSEs side, være indstillet på at skubbe målene og strukturen, hvis 

dette skulle være nødvendigt, så man ikke for kortsluttet kreative processer.  

 

Støtte 

Udover et pres, så yder CSE også støtte til virksomhederne. Denne information kommer 

i to former, ressourcer og adgang til unik information, som kun virksomheder hos CSE 

ville kunne få. I dette afsnit vil jeg beskrive disse, og deres potentielle effekt på det 

kreative output.  

 

Ressourcer 

Mængden af ressourcer CSE stiller til rådighed er ganske enkel; der er gratis kontor og 

siddeplads og eget nøglekort, så man kan komme og gå som det passer. Der er dog 

ikke nogen sammenhæng mellem adgangen til den slags ressourcer og kreativitet 

(Anderson et al. 2014). Dog kan manglen på de mest basale arbejdsredskaber, såsom 
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et kontor, skabe et pres på virksomhederne (ibid.) og derigennem have en negativ 

effekt på kreativiteten, da det fjerner fokus fra problemet.  

 

Information 

Dette emne vil blive behandlet, med udgangspunkt i at den nye information kan 

komme fra tre separate kilder: Rådgivning, mentorer og de andre virksomheder. De 

andre virksomheder vil dog blive behandlet selvstændigt, i næste afsnit om strukturen 

og den uformelle organisation.  

Som allerede beskrevet tidligere i afsnittet om personlighedstyper (under 

individet), så kræver det en lang række forskellige kompetencer at starte en 

virksomhed – jura, skatteforhold, patenter, bogholderi, HR mm. Hjælp til disse områder, 

vil kunne sikre et bedre fundament og frigive fokus til det kreative arbejde i de enkelte 

virksomheder, og fjerne eventuel tvivl om hvordan det forholder sig.  

Derudover tilbyder CSE virksomhederne at de kan få tilknyttet en mentor 

gennem GoGrow-programmet. Som beskrevet i kapitel 1 vil jeg behandle mentorerne 

som eksterne konsulenter, da de ikke har nogen direkte tilknytning til virksomheden 

udover deres interesse og indvillige i at hjælpe til. Jeg vil vurdere effektiviteten af at 

have en mentor, ud fra deres evne til at hjælpe med at udforske de enkelte 

problemstillinger, virksomhederne måtte have. Dette er vigtigt af to årsager; som 

allerede beskrevet, tager dette speciale udgangspunkt i at den kreative process er 

noget der gentages løbende af virksomhederne, under hele forløbet. For at få de 

bedst mulige problemer at arbejde med, er den refleksive, undersøgende process 

essentiel.  

Bonnerup og Hasselager (2008), beskriver, hvordan en af det mest givende for 

en virksomhed ved brugen af eksterne konsulenter er muligheden for at formulerer 

hypoteser, der kan arbejdes videre med (p.266). De formulerer tre typer af hypoteser; 

den eksplorerende, den provokerende og den konkluderende. Ved den 

eksplorerende søger konsulenten i samarbejde med teamet at udforske den egentlige 

viden og forståelse af et problem og den provokerende har til formål at ryste op i den 

herskende tankegang, og tvinge fokus over på en anden del af problemet.  Den 

konkluderende hypotese er en refleksiv proces, hvor man i samarbejde bearbejde r 

forudgående hændelser og viden, og søger at vende evt. overraskelser til viden der 

kan bruges i fremtiden (ibid. P.280-281).  
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Her er der dog en grundlæggende udfordring for mentorerne i CSE, som jeg 

fandt i mit opsøgende arbejde. Alle Transkriptioner findes i bilag 1.  

Velvidende at den løbende refleksion er så uhyre vigtig, spurgte jeg i begge 

interviews med både virksomheder og mentorer om hvordan de typiske anvendte 

hinanden og var svaret klart: Kun som en livslinje, hvis man havde et spørgsmål. Både 

Søren Bolvig og Anette Clausen forklarede hvordan de meste af kontakten med 

mentorerne blot er en opringning, hvis der er noget man er i tvivl om.  

Søren Bolvig gav også udtryk for hvor skuffet han var over ikke at kunne bruge 

alt den viden han har, fra sin egen tid som iværksætter, fordi der simpelthen ikke er 

kontakt nok mellem dem. Han fortæller at da CSE startede i sin tid (i midten af 2008), 

fik han lov at køre forløb med virksomhederne sideløbende med proof programmet, 

hvor man kunne gå i dybden med de problemstillinger de havde. Det sker ikke 

længere, forklarer han. Og på spørgsmålet hvordan de brugte mentorerne svarede 

virksomhederne nogenlunde det samme. Mathias Munch fortalte hvordan de primært 

havde brugt deres mentor til at læse en ansøgning igennem til Vækstfonden og David 

Wind fortæller, hvordan han egentlig var lidt skeptisk og at man skulle passe på hvem 

man lyttede til, da han synes det var nogle meget generelle svar man fik- Han havde 

ikke en fornemmelse af, at hans mentor var godt nok inde i virksomheden til at han 

egentlig vidste hvad det var der var det egentlige problem.  

Der synes altså at være et kæmpe uudnyttet potentiale i den måde 

virksomhederne og bruger hinanden på. Mentoren synes ikke at have mulighed for at 

sætte sig ind i problemerne, fordi der er så uregelmæssig kontakt og virksomhederne 

henvender sig kun med meget konkrete problemstillinger, eller får serveret en løsning, 

der ikke er hverken gennemtænkt eller de to har haft mulighed for at reflekterer over 

i fællesskab.  

Derudover så beskriver både Søren Bolvig og Anette Clausen, hvordan de 

begge har holdt kontakten med tidligere menteevirksomheder, hvor de havde haft et 

godt samarbejde; hvilket også fjerner faren for denne ’superstar-effekt ’ Azoulay et al 

(2010) beskriver. Altså at produktiviteten falder i et team, efter at have mistet 

kontakten og samarbejdet med et individ, der har været en kilde til viden (p.552). 

I virkeligheden kan jeg ikke finde et argument for, at man ikke skulle insistere på 

at mentor og mentee løbende er i kontakt og har mulighed for i samarbejde at 

meningsdanne de erfaringer virksomheden har gjort. Denne introspektive proces er 
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også grundlaget for, at de praktiske erfaringer bliver internaliseret og den viden kan 

anvendes igen (Sawyer, 2012, p.97).   

 Konklusionen her må være, at tilbuddet om en mentor, hvis vi antager at 

udtalelserne her er repræsentative, som et enormt spild af potential viden og refleksion 

og dermed til den kreative proces.  

 

Struktur 

Som beskrevet i starten af dette afsnit, så er det i organisatorisk sammenhæng 

interaktionen mellem de enkelte medlemmer og teams der skaber kreativiteten, 

sammen med strukturen. I dette afsnit vil jeg beskrive den formelle organisation – 

kulturen – og den uformelle organisation på CSE, men henblik på en vurdering af, 

hvordan disse kan hjælpe til at facilitere et kreativt miljø.  

 

Kultur 

Frem for en gennemgribende kulturanalyse, vil jeg i dette afsnit tage udgangspunkt i 

en række faktorer Shalley (2008) identificerede særligt vigtige for at fostre et kreativt 

klima blandt medlemmerne af en organisation: (1) Opfordre til at tage risici, (2) 

værdsætte kreative løsninger, (3) opstille mål for kreativitet og (4) kreativitet som 

udvælgelseskriterium for optagelse i organisationen.  

Jeg vil dog gerne behandle disse i omvendt rækkefølge. På nuværende 

tidspunkt burde de sidste tre være rimeligt klare. Kreativitet er ikke et selvstændigt 

kriterie for optagelser på CSE – det de ligger vægt på ansøgernes evne til at beskrive 

deres eget problem, hvor coachable de er og deres evne til at arbejde struktureret 

og tale med andre. For uddybning se afsnittet om personlighedstyper, under individet.  

CSE stiller heller ikke særskilte mål for kreativitet; de måler i hvor høj grad ideen 

kan tåle at blive sat ud i den virkelige verden.  

Derimod er det at turde tage risici noget CSE direkte opfordre til. Karina Rothoff 

fortæller i vores interview at det er hele grundfilosofien bag proof of idea arbejdsarket. 

Iværksætterne skal turde at teste deres ideer af og de skal turde at tage fejl.  
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Men hvilken indflydelse vil kulturen så kunne forestille sig at have?  

Forbindelsen til kreativitet synes i dette tilfælde at være, at man med en generel 

risikovillighed i organisationen får skabt en masse muligheder for at generer viden. Efter 

som ideer bliver testet af, vil de enkelte teams have muligheden for at opbygge privat 

viden, men som jeg allerede har beskrevet, så har jeg haft svært ved at identificerer 

de faktorer der skulle hjælpe til introspektionen. For det første synes Openness ikke at 

være et selvstændigt kriterie og for det andet, så synes virksomhederne ikke at udnytte 

deres muligheder fro en erfaren sparringspartner, der kunne hjælpe til de 

reflekterende processer.  

 

Den uformelle organisation  

Den uformelle organisation er at betegne som de tråde af interaktioner mellem 

enkelte teams og organisationsmedlemmer, der kører på tværs af formelle strukturer i 

en organisation (Sawyer, 2012, p.258). Og den uformelle organisation, betyder langt 

mere for det generelle niveau for kreativitet i organisationen.  

 Den almindelige måde at måle den uformelle organisation er den såkaldte 

Social Network Analysis (SNA) der måler bånd mellem medlemmer af organisationen 

på, hvor stærkt båndet er (Hansen, 1999 p.8) og hvilke slags informationer der 

udveksles – viden, sladder, gode råd mm (Sawyer, 2012, p.258).  

Forskningen viser at det - ikke overraskende for det fleste – er de bånd der 

udveksler gode råd og viden er de mest givende (ibid.). Derimod så er det faktisk de 

svageste bånd der er de bedste til at faciliteter kreativitet på tværs af en organisation. 

Det virker måske ikke særligt intuitivt, men det skyldes at de svage bånd ikke i højere 

grad kan eksistere mellem vidt forskellige mennesker, hvorimod stærke bånd som regel 

eksisterer mellem ens mennesker, der måske ikke kan bidrage hinanden særlig meget 

ny information (ibid. :Perry-Smith, 2006 p.230-241). (Den opmærksomme læser vil 

måske bemærke, hvordan dette trække direkte bånd tilbage til diskussion om 

diversitet, i de foregående kapitel). 

En sådan analyse har desværre ikke været mulig at gennemføre, men der er 

nogle spændende pointer at hente i det opsøgende arbejde.  
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Karina Rothoff nævner flere gange i vores interview, at miljøet på CSE er helt 

unikt og man vælger bevidst kandidater, man tror vil kunne indgå i det (se afsnit om 

personlighedstyper for uddybende kommentarer. Det er i og for sig positivt. Men. 

Da jeg fra den videnskabelige litteratur ved hvor vigtigt den uformelle 

organisation er, vælger jeg at grave lidt i vores interview:  

Jeg spørger om hvorvidt man vælger ansøgere fra, hvis der allerede er en 

virksomhed på CSE, der arbejder med samme ide/område.  

Nej, kommer svaret. Karina Rothoff fortæller, at de flere gange har oplevet at 

to virksomheder søgte ind, med stort set samme ide. Man valgte at optage dem 

begge – det var jo en god ide de havde – og så ”måtte man bare håbe de kunne 

finde ud af at arbejde sammen”.  

Og det var så der det positive endte. Det virker som om man er vel bevidst om, 

at miljøet på CBS, den interaktion der kunne være, den kan et-eller-andet, som man 

meget gerne vil bevare, men igen synes den manglede ambition fra CSEs side at 

forspilde en mulighed. Både David Wind og Mathias Munch svarer desuden at de ikke 

havde en særlig god fornemmelse for hvad de andre kunne. Og begge savner de at 

man i højere grad forsøgte at facilitere at virksomhederne får et bedre kendskab til 

hinanden.  

Mathias Munch fortæller at det eneste der er på nuværende tidspunkt, er en 

ugentlig session om onsdagen, klokken 14, hvor man frivilligt at komme og fortælle om 

sin virksomhed, hvad man laver og hvordan det går mv., men at deltagelsen til de 

seancer er ”noget svingende”.  

Igen synes CSE ikke at udnytte et rigtig godt værktøj til at arbejde med 

kreativiteten. Muligheden for i højere grad at bruge den uformelle organisation til at 

sprede den private viden mellem medlemmer af organisationen er for vigtigt et 

element ikke aktivt at udnytte, hvis man vil forbedre det kreative output af sin 

organisation.  
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Opsummering og delkonklusion 

 

I dette afsnit har jeg forsøgt at belyse nedenstående del af problemformuleringen:  

Hvordan er sammenspillet  mellem de enkelte virksomheder og CSE? Hvilket pres og 

hvilken support  ydes der fra CSEs side og hvilken betydning kan dette have for det 

kreat ive output?  

 

Når vi taler om kreativitet i organisationer opstår den ikke kun som et produkt af 

individet, eller individerne i teamet, men som et produkt af individerne, teams og de 

kulturelle og sociale strukturer i organisationen. CSE er også en politisk organisation, 

hvis målsætninger er fastsat mellem CBS og ministeriet. Dette kan betyde, at CSE i 

højere grad styrer efter de principper, der er formuleret i aftalen; altså udelukkende 

fokus på at få projekter igennem, frem for nødvendigvis at finde de mest nyskabende 

projekter. CSE kører virksomheder gennem et 9 måneders forløb, opdelt i to dele, med 

hvert deres fokus. Et sådan forløb er ikke nødvendigvis dårligt; rammer og deadlines 

kan være med til at skifte det kognitive fokus fra problemudforskning til problemløsning 

og dermed også sørge for at der bliver generet et produkt i den anden ende af 

forløbet. Om proof programmet er hæmmende eller befordrende for de enkelte 

virksomheder afhænger i høj grad af to ting: Først og fremmest om de mål der bliver 

sat i samarbejde mellem CSE og virksomheden. Hvis det er gode, åbne mål der 

inviterer til en bred vifte af løsninger, så kan de være med til at hjælpe den kreative 

proces og hjælpe virksomheden med at fokus på opgaven. Er det derimod lukkede 

mål, der kun tager udgangspunkt i programmet og konvergente løsninger, vil det 

være hæmmende, da der ikke vil være plads til at gøre tingene anderledes. For det 

andet, så handler det om timing. Hvis der er mulighed for at man slækker på 

formkravene, hvis teamet har behov for at fokuserer på at udforske problemstillinger, 

vil dette klart være at foretrække.  

 Derudover tilbyder CSE også en mentorordning; men grundet de meget løse 

rammer og generel mangel på interaktion mellem mentorer og menteevirksomheder, 

synes dette program langt fra at være udnyttet til dets fulde potentiale.  

 Ligeliges synes man ikke i højt nok grad at prioriterer udnyttelsen af den 

uformelle organisation – det netværk der eksisterer mellem de enkelte 

organisationsmedlemmer. Man anerkender at den sociale sfære er vigtig, men 
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mangler en målrettet indsats med henblik på at øge antallet af svage bånd mellem 

de enkelte teams, så man kan få gavn af hinandens private viden.  

 

Opsummerende kan det siges, at CSE synes at interagerer med virksomheder på en 

meget standardiseret måde, der potentielt kan betyde at virksomhedernes kreative 

processer kortsluttes, hvis håndteret forkert.  

 Derudover synes der at være et stort uudnyttet potentiale i mentorordningen 

og i den uformelle organisation der begge ville kunne bidrage med ny information og 

hjælpe til de refleksive processer, der er essentielle for kreativitet.   
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Processen 
I kapitel beskrev jeg en række processer, der kan regulere effekterne af diverse inputs 

og ultimativt have en effekt på det kreative output. Jeg vil i dette kapitel 

reintroducerer modellen om Group Flow, som jeg i dette speciale har valgt at tage 

udgangspunkt i, som værende den mest ønskværdige type af proces. Jeg vil tage 

konklusionerne fra de foregående afsnit og koble dem til de relevante led i Group Flow 

modellen og give en vurdering af i hvor høj grad de omstændigheder jeg har 

beskrevet kan lede til Group Flow og et bedre overblik over hvor man eventuelt kunne 

sætte ind, for at komme tættere på processen.  

 

Group Flow beskriver en tilstand, når et helt team befinder sig i et stadie af enorm 

produktivitet og er en af de mest givende processer, et team kan befinde sig i. I sin 

bog Group Genius (2007), beskriver Sawyer betingelserne for Group Flow (p. 43–51):  

Målsætningen:  

Det allerførste der skal ske er at teamet samlet udforsker problemet og hvordan det 

kan løses. Altså den problem-findende del af kreativitet, allerede beskrevet i starten af 

dette kapitel. Der kan sagtens være et mål med sessionen (da mål og problem ikke er 

det samme), men målet skal kun være et løst defineret et, der kan lede teamet i gang 

med diskussionen. 

Dette punkt er delt i to: Problem og mål. Som i alt andet kreativt arbejde, så er 

det ultimative udgangspunkt altid om der er tale om et lukket eller et åbent problem. 

Evnen til at finde det gode problem. Som beskrevet i starten af dette kapitel, så 

afhænger evnen til at identificerer gode problemer en kombination af interneret 

viden og evnen til forestille sig en række forskellige løsninger (Sawyer, 2012, p.96).  

Det næste skridt er så at supplerer det godt problem med et godt, åbent mål, 

der hjælper teamet til at holde fokus på den nærliggende opgave.  

I dette speciale har jeg har beskrevet hvordan der er en utrolig spredning i 

niveauet af iboende viden mellem de enkelte iværksættere, og dette kan gøre det 

svært at sige noget generelt om individerne og ligeledes på teamniveau, fandt jeg, 

hvordan virksomhederne enten havde meget lidt privat viden tilgængelig imellem sig; 

og derfor mangler evnen til at kunne udforske problemerne ud fra en række 
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perspektiver. I den anden kategori, finder vi teams, der antageligvis har langt mere 

privat viden i forhold til hinanden, men har et generelt lavt niveau af erfaring.  

Dette ville jeg mene kan betyde, at de problemer der ligger uden for det 

domæne man er specialiseret i – hvilket vil være en del, når man starter egen 

virksomhed – generelt vil være lukkede problemer og ikke befordrende for Group Flow. 

 

Intens lytning: 

Her handler det om at man ikke på forhånd planlægger hvilke løsninger man vil frem 

til, men tager sig tid til at udforske problemstillingen og at samtalen består af 

umiddelbare reaktioner. I samme tråd som ovenstående, så er fokus på at udforske 

problemet, uden forudindtagelse.  

 Dette punkt er direkte afhængig af det ovenstående. Er der generelt tale om 

lukkede problemer, hvor man som regel er forudindtaget i forhold til de mulige 

løsninger (Sawyer, 2007, p.133:2012, p.96-98) og potentialet for kreativ er derfor lavt.  

 

Fuldkommen koncentration 

Sawyer understreger ligeledes vigtigheden af at kunne skabe en tydelig barriere 

mellem den igangværende session og alt andet – både fysisk og kognitivt. Udover at 

skulle kunne være i fred og holde fysisk fokus på problemet er det også vigtigt at 

tankerne om en forestående eksamen, møde med investorer eller andet, ikke er 

present hos et individ (hvis det ikke har noget med problemet at gøre). Jeg beskrev 

nogenlunde samme effekt under afsnittet om teams i dette kapitel og vigtigheden af 

fokus.  

Kontrol 

Dette punkt er i langt højere grad bundet op på i hvor høj grad på om de enkelte 

medlemmer er i stand til at respekterer hinandens ekspertise og samtidig føle sig tryg 

nok i sin egen til, at den private viden kan bringes i spil. Her handler det igen im 

internaliseret viden, som resultat af deliberate pract ise og her står man med samme 

problem, som da man skulle identificere problemet.  
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Bland egoer  

På samme måde som i den intense lytning og kontrolfølelsen, skal man huske på at 

kreativitet i teams og organisationer er inkrementel og at man skal kunne tilsidesætte 

sit ego for at bygge oven på andres ideer. I alle de teams jeg har data på, synes der 

generelt ikke at være en betydelig grobund for personlig konflikt, der ville kunne hindre 

denne til at processen. (Jehm et al., 1999),  

Lige deltagelse 

Det er vigtigt at alle deltageres meninger betyder lige meget. Er der chefer, direktører, 

mentorer eller lignende tilstede skal disse være i stand til at overgive kontrol til de andre 

medlemmer og indgå på lige fod. Dette stemmer helt overens med de resultater jeg 

beskrev omkring mirroring, tidligere, hvor medlemmerne matcher hinandens 

performance niveau – der skal altså være tryk på. Ligeledes synes den kognitive 

diversitet at blive relevant her. I det afsnit beskrev jeg, hvordan teams der har nogle – 

men under halvdelen – af medlemmer der scorer højt på Extraverison, generelt er 

mere produktive (Reiter-Palmon, 2012, p.300). Dette kan hænge sammen med 

effekten af at have en facilitator i gruppen (Sawyer, 2012, p.268).   

Bekendtskab 

Det er vigtigt for Group Flow, at de enkelte medlemmer har en grundlæggende 

forståelse for hinandens viden og hvordan de enkelte medlemmer kommunikerer, så 

der ikke opstår misforståelser. Dog, hvis de enkelte medlemmer kender hinanden alt  

for godt, vil de som regel ikke være i stand til at opdaterer deres forståelse for 

situationen og hvordan denne skal håndteres. Dette koncept er allerede blevet 

behandlet i dette kapitel, under afsnittet om det sociale netværk. Og vi ser samme 

resultater her: Alt for stærke bånd virker godt til problemløsning, men slet ikke lige så 

godt på at udforske problemer, der i teams i langt højere grad afhænger af den 

private viden (Sawyer, 2007 p.50).  

 Igen her har jeg konkluderet at de teams der arbejder hos CSE, både uden og 

især med, CSEs påvirkning i langt højere grad er gearet til en problemløsende stil, der 

ikke er særligt godt forbundet med kreativiteten.  
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Kommunikation 

Group Flow kræver konstant kommunikation mellem de enkelte medlemmer. Dette 

hænger tæt sammen med den intense lytning og kommunikationen skal være 

umiddelbar og konstant, der er ikke tid til at stoppe op midt i processen.  

Bevæg processen fremad  

Det grundlæggende princip er meget simpelt; ikke benægt, byg. Sawyer foreslår 

medlemmer af et team at tage en lektion ud af impro-teaterets lærebog: ”Ja, og…”.  

Potentielle fiaskoer 

Kreativitet og fiaskoer er umiskendeligt forbundet (Sawyer, 2007, p.52). Hvis teamet 

arbejder i et klima – både internt og ekstern – der accepterer fejltagelser, frem for at 

straffe dem, finder vi at fejltagelser kan være grundlag for videre udvikling og 

opbygning af relevant erfaring.  Hvis medlemmerne altså får mulighed for introspektion 

(West, 1995) og reflekterer over, hvordan de kan gøre det bedre næste gang 

(deliberate pract ice – se afsnit om erfaring) (Sawyer, 2012, p.245: 2007, p.50).  

 Som det måske er klart på nuværende tidspunkt, indeholder Group Flow mange af 

de elementer der allerede har været diskuteret og behandlet i dette kapitel og netop 

derfor synes det som værende en god målestok for den optimale gruppeproces.  

 Her har CSE dog gjort det helt rigtige og opfordre på det kraftigste 

virksomhederne til at tage chancer og prøve deres ideer af i den virkelige verden. 

Derimod mangler der, er min hypotese, en systematisk tilgang til at fremelsker refleksive 

processer så virksomhederne også har mulighed for at internerer den viden der får ud 

af, at løbe en risiko.  

 

Opsummering og delkonklusion: 

Så på spørgsmålet stillet i problemformuleringen: 

På baggrund af ovenstående analyse, hvordan kan vi så forvente den kreat ive proces 

i de virksomhederne udspiller sig, og hvilken betydning vil dette have for det 

forventede kreat ive output? 

De forrige konklusioner på individet, teamet og organisationen synes at tegne et 

billede af, at CSE favoriserer individer, der i langt højere grad benytter sig af en 

problemløsning, frem for den mere udforskende stil, der karakteriserer kreative 
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mennesker. I de enkelte teams observerede jeg en relativ lav privat viden i de enkelte 

teams eller et generelt lavt niveau af ekspertise. Dette kombineret med den potentielt 

hæmmende struktur i proof programmet og den manglende evne til at udnytte de 

værktøjer man har til rådighed til at faciliterer reflekterende processer og spredning af 

privat viden, sætter sig spor i, hvordan jeg ville forvente processen for en given 

virksomhed på CSE at være. Min hypotese er, at der generelt ville blive arbejdet på 

mere lukkende problemer, med en mere ureflekterede tilgang til viden og erfaringer, 

må jeg konkluderer, jeg ville forvente at niveauet af kreativitet i de daglige problemer 

og udfordringer virksomhederne møder sim iværksættere, er en del lavere end den 

kunne være.   
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Kapitel 4: Afslutning 

Diskussion 

I dette speciale har jeg søgt at skabe det fulde overblik over sammenspillet mellem 

individet, dets team, organisationen og den kreative process, beskrevet som enkelte 

sessioner. Formålet har været at udforske inkubatorer som en katalysator for kreativitet, 

med udgangspunkt i et udforskende casestudie, med udgangspunkt i Copenhagen 

School of Entrepreneurship. Det primære fokus har været på at generer hypoteser, om 

hvilke forhold der ville være relevante for det kreative output af de enkelte 

virksomheder, som en integreret del af CSE.  

 Jeg har anvendt mig af en række metoder til at udforske forholdene og 

problemfeltet, herunder interviews, 2. hånds data og artefakter fra casen, for at få et 

indblik i, de mange forskellige aspekter af overlappet mellem iværksættere, kreativitet 

og den faciliterende organisation og det primære fokus i dette speciale har været 

den analytiske del, hvor jeg har identificeret områder der burde fokuseres på, hvis man 

ønsker at fremme kreativiteten, ikke bare i den oprindelige virksomhedside, men 

løbende i processen. Selvom jeg mener at have anvendt metoderne hensigtsmæssigt 

og at de har været instrumentelle, nyttige og udbytterige i forhold til at beskrive både 

det kreative individ, de enkelte teams og CSE som faciliterende organisation, så 

mangler der en mere grundig udforskning af den kreative Process, for virksomhederne 

på CSE. Fordi selv om både individet, teamets sammensætning og påvirkningerne fra 

organisationen er vigtige, så ved vi også at processen udgør næsten halvdelen af, 

hvordan diverse inputs forvandles til et kreativt output. Et opfølgende studie, burde 

fokusere særligt på processerne, med henblik på at etablerer graden af prædiktiv  

validitet i de ovenstående konklusioner.  

 I forhold til både individet og teamet, mangler jeg viden om 

personlighedstyperne. Min hypotese er at udvælgelsesprocessen favoriserer individer 

med en høj grad af Conscientiousness og samtidigt diskriminerer imod Openness.   

 I en opfølgende undersøgelse burde man undersøge et repræsentativt udsnit  

af de iværksættere der bliver optaget, og dem der ikke gør, og sammenholde de to.  

 Ligeledes synes det relevant at beskæftige sig yderligere med den uformelle 

organisation på CSE. Mine konklusioner bygger på generelle meningsdannelser og 

konkrete holdninger – og selv om jeg vil holde fast i at den uformelle organisation, 
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uanset hvad, bør være en målrettet indsats fremadrettet – bør en konkret 

handlingsplan bygge på mere substantielle resultater, end dem jeg har præsenteret.   

Konklusion 

Formår CSE at skabe rammerne for kontinuerlig kreativitet? 

I de foregående kapitler har jeg prøvet at vise hvilken type personlighed der 

sædvanligvis blev optaget på CSE. Selvom der var et vidt spæn i erfaringen og typen 

af uddannelse, så er min hypotese, at man i sin udvælgelsesproces i langt højere grad 

favoriserer personer, der scorer højere på personlighedstyper, der ikke er forbundet 

med en eksplorativ, opsøgende og undersøge tilgang til problemer, men i langt højere 

grad er orienteret imod problemløsning. Selvom jeg synes at kunne spore en egnetlig 

forskel i motivationen for at arbejde med det underliggende problem og det at 

arbejde med virksomheden, så er motivation yderst opgave-specifik og der er ikke 

nødvendigvis grund til at tro, at det samme niveau af motivation følger iværksætterne 

hele vejen igennem forløbet. Her var min hypotese altså, at de underliggende 

problemer der blev arbejdet med, ville fostre langt mere kreative løsninger end sleve 

driften af virksomheden.  

I forhold til de enkelte teams, synes der ikke at være optimale forhold heller. I den 

funktionelle diversitet, mener jeg at have observeret tilfælde, der enten var lav i privat 

information eller havde et generelt lavt niveau af relevant erfaring.  

Da jeg kiggede på CSE som organisation, opstillede jeg den hypotese, at de 

styrringsmekanismer CSE var underlagt, potentielt kunne anskues som forventninger til 

iværksætterne, der ikke handlede om kreativitet, men derimod at gennemføre CSEs 

egen proof program. Derudover så synes CSE ikke i tilstrækkelig grad at udnytte de 

muligheder de har for at skabe rammerne for organisatorisk kreativitet eller 

fremprovokerer en refleksiv tankegang hos iværksætterne; der ellers er grundlaget for 

internaliseringen af viden og erfaring.  

Konklusionen på dette speciale må altså være, at med de observationer jeg har gjort  

mig og på de antagelser dette har ledt til, at CSE ikke formår at skabe, hverken 

forudsætningerne eller rammerne for kreativitet i organisationen at dette kan lede til, 

at det kreative output i det daglige virke for iværksætterne, ikke er så højt, som det 

kunne være. 
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Perspektivering  

En af de ting dette speciale ikke beskæftiger sig i særlig høj grad er observationer af 

selve teamprocessen. V i ved fra den kreative litteratur at netop gruppe processen, 

fokus, kommunikation, vision og konceptet at løfte i flok, er en essentiel del af 

kreativiteten.  

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at en række observationer udføres, der vil 

have til formål teste den prediktive validitet af de hypoteser, der er opsat i dette 

speciale.  
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Bilag 1: Transskriptioner af interview.  

D. 9/8-2016: Mathias Adam Munch, Asosio. 

- Hvem er du: 

“Mathias Adam Munch, Cand. Merc.Fil (2013) og [forhenværende] COO I Asosio” 

- Hvordan kender i [grundlæggerne] hinanden?  

”Ditlev [CEO] og jeg gik i folkeskole sammen. V i havde ikke det tætteste forhold, men 

vi var bekendt med hinanden og da Ditlev så startede Asosio, synes han min profil 

passede rigtig godt ind og spurgte om jeg ikke havde lyst til at være med”.  

- Og hvad er din profil? 

”Efter studierne arbejdede jeg som forskningsassistent og har derudover lavet rigtig 

meget frivilligt arbejde”.  

- Hvad fik dig så t il at  sige ja? 

”Det var helt klart visionen. Målet med Asosio er, at skabe et socialt medie med 

udgangspunkt i communities [Fællesskaber, red.] som et alternativ til Facebook og 

andre sociale medier, der tager udgangspunkt i individet. Derudover var 

forretningsmodellen ikke baseret på reklamer og den aggressive måde Facebook, 

f.eks, indhenter, til tider ret personfølsomme, oplysninger” 

- Så i gik mere eller mindre efter Facebook fra starten?  

”Ja, hvorfor starte småt?” 

- Troede i på, da i startede, at i rent fakt isk kunne slå Facebook? 

”V i vidste da godt det ville være op ad bakke hele vejen. Men ja, vi troede på at vi 

kunne få Asosio op og køre”. 

- Hvad har så været jeres største udfordring?  

”V i vidste allerede fra starten at vi ville løbe tør for penge i oktober [2015, red.]. Den 

oprindelige plan var at vi fra januar til oktober ville udvikle et færdigt produkt og 

derefter finde kapital et andet sted.  

Det blev dog overskredet helt vildt og det var først i februar i år, at vi var klar.  

V i var dog slet ikke gode nok til at sælge og fik ikke rigtigt et cash flow i gang. Og 

problemet med at skulle hente investorer er, at de spørger ’kan i leverer?’, før de vil 

investere. Og uden havde vi simpelthen ikke ressourcerne til at fokuserer på salg.” 
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- Hvorfor ansøgte i t il CSE i sin t id? 

”Udover muligheden for gratis kontorplads, så var vores primære udfordring at sælge 

ideen. Det håbede vi at kunne vi hjælp til”.  

- Hvordan har udbyttet så været?  

”Ikke godt nok. Fordi vi ikke har været der særligt meget, fik vi nok ikke det optimale 

ud af det. Selvom alle, både de andre virksomheder og de ansatte ved CSE, var rigtig 

flinke og altid hjalp hvis man spurgte.  

- Så føler du at du havde et nogenlunde indblik i, hvad de andre virksomheder 

lavede og hvad de var rigt ig gode t il?”  

”Nej, som sagt, fordi vi ikke var der nok, fik vi nok ikke den forbindelse til de andre som 

vi kunne have fået.” 

- Så, der var alt id hjælp at hente, men det var ikke alt id t il at  finde ud af, hvem 

man skulle spørge?”  

”Nej, der savnede jeg et bedre overblik. Og at man måske var bedre til at faciliteter 

kommunikationen mellem virksomhederne. Altså, hver onsdag kunne man stille sig op 

og fortælle om sin virksomhed, hvad man lavede og hvordan det gik osv., men måske 

lidt mere end det, havde været rart.  

Der var nogle af dem, der var virkeligt gode til at sælge, og dem kunne vi måske godt 

have trukket noget mere på”. 

- I havde også en mentor? Hvordan synes i det fungerede?  

”Det var super fedt at have nogle at sparre med og man kunne altid ringe hvis der var 

et eller andet. Han brugte engang en hel søndag på at hjælpe os, da vi søgte midler 

fra Innovationsfonden” 

- Så det fungerede godt? 

“Det fungerede okay. Modellen er sådan set god nok, men der var ret mange 

spørgeskemaer osv. Og rigtig mange af dem var gentagelser. Det er jo selvfølgelig 

smart at de kan se hvor langt vi er nået, men ja, det virkede lidt upersonligt.” 

- Er der noget i føler i har manglet i det her forløb? 

”Ja, penge. Primært til salg, så vi kunne få virksomheden op og køre, men også til 

udvikling, selvom vi har haft nogenlunde styr på den proces”  

 

Interview med Karina Rothoff Brix CEO @CSE, foretaget 15/8-2016. 
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CSE:  

Startede tilbage i 2008, og har på nuværende tidspunkt haft 700 virksomheder 

igennem programmet.  

Initiativet til CSE var oprindeligt tænkt ind i en meget forskningsorienteret kontekst. De 

unge iværksættere responderer dog noget bedre på vores metode og efterhånden 

har vi vist nok resultater til, at forskerne nu vil holde oplæg her.  

CSE har en lidt særlig position, fordi vi er en ret lille del af den samlede udviklingsaftale 

mellem CBS og ministeriet, men vi er et utrolig stærkt kort i forhold til branding. Ledelsen 

ynder at vise ministre rundt her og vise hvor meget vi gør for iværksættere og vi oplever 

at udenlandske studerende søger ind på CBS, netop på grund af CSE.  

V i har aldrig oplevet en top-Bottom styring fra CBS, og jeg har møder med Per [Holten-

Andersen, rektor ved CBS] mindst en gang om måneden. Det er også typisk for CBS 

med en meget flad struktur og jeg skal heller ikke forhåndsgodkende mine udtalelser, 

selvom Per ikke altid er enige i mine synspunkter.  

 

Udvælgelse af virksomheder: 

Når vi udvælger virksomheder er ideen selvfølgelig vigtig. Men det skal altså kobles op 

på et proof of idea. Det er 27 spørgsmål, hvor vi beder dig om at tale med dine 

(potentielle) kunder, og undersøge om den ide du har er noget der er efterspørgsel 

efter. Man får ikke lov at sidde her uden at have været igennem den øvelse.  

V i vurderer jo selvfølgelig kandidaterne på, deres motivation og deres evner til at 

gennemføre projektet.  

Hvis man f.eks. kommer med en god ide til en app, men ikke kan finde ud af at kode 

og så fortæller at ”det køber man bare hos en udvikler”, så nej. Den holder ikke. Men 

kommer man tilbage og har fundet en udvikler, der kan være med til at drive projektet, 

så er historien jo en helt anden.  

Det er vores vigtigste opgave i forhold til virksomhederne – at spille deres ideer op mod 

virkeligheden.  

Her de sidste par år er vi også begyndt at se på, om folk er ”coachable”. V i oplever jo 

primadonnaer fra tid til anden, og de skal naturligvis også have lov til at være her, 

men vi kan ikke tillade at der går nogle og tror de er bedre end alle de andre og 

ødelægger dynamikkerne.  
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V i har også oplevet at opsige samarbejdet med nogle virksomheder, fordi de ikke 

havde  

Miljøet på CSE: 

Derudover har vi fra starten lagt os fast på at CSE ikke kun er for CBS-studerende. Først 

og fremmest er det ikke dem der får de bedste ideer – men de er rigtig gode til at 

udvikle dem – men de skal ligesom kobles op med nogle andre profiler også. Jeg 

mener også det er rigtig vigtigt med en bred vifte af profiler – det giver det bedste 

miljø og fleste mulige perspektiver.  

Så der er heller ikke så meget intern konkurrence mellem virksomhederne.  

Men det er selvfølgelig ikke noget vi aktiver udvælger fra, når vi udvælger 

virksomheder, er der en god ide, så tager vi dem ind. V i har før oplevet at to 

virksomheder søgte ind med helt samme ide, men så kan man jo kun håbe at de finder 

sammen og samarbejder.  

Mentorer og undervisning: 

Mentorerne er en blanding af etablerede forretningsfolk, erfarne iværksættere og 

også en del af vores alumni der her vil give lidt igen. V i oplever at mange mentorer 

henvender sig til os, fordi de gerne vil være en del af det, fordi de synes det er sjovt 

eller for at holde fingeren på pulsen. Som en af dem sagde ”Jeg sidder jo her i mit 

guldbur og savner at få lov at udvikle”.  

V i rekrutterer også selv mentorer, men det er mere på baggrund af efterspørgslen. Så 

hvis en virksomhed kommer og vil have hjælp til et problem, som ingen ved noget om, 

forsøger vi at finde en mentor til dem.  

Derudover har vi samarbejder med bl.a. Deloitte, KPMG og SKAT, der er her nogle 

dage så virksomhederne kan få gratis rådgivning. Der er et skema man skriver sig ind 

i, til 20 minutters rådgivning ad gangen. Nogle gange er skemaerne helt fyldt op, 

andre gange er der ikke å travlt.  

Derudover, så foregår evt. investering og finansiering som regel gennem mentoren, 

når virksomheden er klar til at indhente kapital. CSE arrangerer et par events om året, 

hvor man kan komme og pitche sin ide, men resten foregår i de enkelte virksomheder.  

 

Output: 
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Vores tal viser, at 53% af dem der har færdiggjort forløbet, stadig eksisterer efter to år.  

Udfordringer:  

Konkurrencen fra lignende initiativer, der eksisterer af de forkerte årsager. V i oplever 

af de unges selv kan blive lidt forvirret over deres egen motivation, hvis der lige 

pludselig står en anden inkubator og tilbyder 30.000 kroner.  

Men jeg kan jo se at de fleste af de andre initiativer begår helt basale fejl, når de 

starter. De forsøger at forudsige hvilke projekter der bliver en succes. De sidder med 

det mindset, at man skal bare have to succeser, så skal resten nok komme. Men man 

kan ikke forudsige hvad der bliver en succes. Man er nød til at afprøve de her ting i 

virkeligheden og give plads til at der bliver begået fejl.  

 

Interview David Wind 

: 

Spørgsmål Formål Relevant afsnit 

Hvem er du og hvad er din 

stilling i virksomheden? 

David Wind, PhD. Datalogi.   

Hvordan kender i 

[grundlæggerne] hinanden? 

Vi har arbejdet sammen 

en masse gange på 

forskellige projekter.  

Uformel organisation 

(under ’Organisation’ 

i analysen) 

Og hvad er din profil? PhD.  Indblik i troen på 

egne evner 

Hvor kommer ideen fra?  Jeg havde et hebov i min 

undervisg og begyndte at 

arbejde på det i 

weekenderne.  

Det underliggende 

problem 

Hvad fik jer til at arbejde på 

ideen? 

Der var stadig et behov og 

jeg synes det var sjovt 

Motivation 

Hvad fik jer til at starte 

virksomheden? 

Jeg var overbevist om at 

jeg kunne lave en 

forretning ud af det. 

Motivation 

Hvorfor ansøgte i til CSE i sin 

tid? 

Gratis kontorplads i 

virkeligheden  

Generel 

meningsdannelse 

Hvordan har udbyttet så 

været? 

Lidt ringe. Jeg synes ikke vi 

har fået nok ud af de 

andre der var der, eller 

mentorerene. De gang jeg 

har haft tfat i ham, gav 

han nogle meget 

generelle, mærkelige svar.  

Jeg er sådan lidt skeptisk 

over for den slags.  

- || - 
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Føler du at du har et 

nogenlunde indblik i, hvad de 

andre virksomheder lavede 

og hvad de var rigtig gode 

til? 

Slet ikke – der var slet ikke 

noget forsøg på at få os til 

at lære hinanden at 

kende.   

Udforske den 

uformelle 

organisation  

Følte du at i havde mulighed 

for den hjælp i skulle bruge? 

Ja da – der var hjælp at 

hente, men det var aldrig 

da vi havde briug for det.  

Udforske den 

uformelle 

organisation 

I havde også en mentor? 

Hvordan synes i det 

fungerede 

Hvordan brugte i jeres 

mentor?  

Er der noget i føler i har 

manglet i det her forløb? 

Refleksion over CSE.  Generel 

meningsdannelse.  

 

 


