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ABSTRACT 
Over the last couple of decades, innovation has been moved to the forefront of organizational research 

and has been declared as the way to success for companies. This declaration has turned the concept of 

innovation into a type of buzzword where everyone wants to be innovative. However, innovation does 

not have one shared definition. With different definitions of innovation and a tight relation to relation 

creativity, how does a company know that they are being innovative in “the right way”? This led us to 

study a company that considers themselves as being innovative, which further led us to the digital 

company called Signifly. 

Through our study of Signifly we quickly learned about their mantra “innovate by doing”. This sparked 

our interest and we decided to examine how the worker and founders of the company understood and 

practiced innovation. Through 10 interviews with both workers and founders, we examined how Signifly 

spoke about innovation and creativity and what influence these statements had on their understanding 

and practice of their work with innovation. The focus in these interviews has been on discourses about 

“innovate by doing”, their work process and the individual creativity in the workers and how 

organizational factors affect this creativity. We have used Norman Faircloughs critical discourse analysis 

as a frame for our own analysis. Additionally, we draw upon Nigel Cross theory about the design process 

and Theresa Amabiles componential theory of individual creativity and componential theory of 

organizational innovation and creativity. These theoretical frameworks have been used to understand 

how Signifly’s founders and workers can be considered creative or innovative through their statements. 

This led us to the findings that “innovate by doing” is associated with various different aspects of 

Signifly. It is a philosophy about innovation. It is a vision to create real value. It is about learning from 

your mistakes. It is a label describing the workers. It is a quote that helps them sell. Signiflys work 

process includes the methods workshops, concept sprints, and prototypes with a special focus on 

defining customers problems, applying co-creation with customers and a fast completion time on 

projects. The statements about the workers point to them having all the needed factors to be creative 

in their work according to the componential theory of individual creativity. Signifly supports this 
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individual creativity through factors like a “fun” culture and trust between the workers, but with the 

work tempo being a point of dissatisfaction for some. 
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1. INDLEDNING 

Vi skal lave noget nyt. Vi skal lave noget der er spændende. Innovation kan godt være så lidt 

irriterende ord ik… Det er sådan lidt… ja … Men vi ved alle sammen godt hvad vi mener… hvad det 

betyder (IP 5.43). 

“Vi ved alle sammen godt, hvad vi mener”, men mener vi alle sammen det samme, når vi siger 

innovation? I ovenstående citat, som er hentet fra en af vores interviewpersoner i virksomheden 

Signifly, bliver innovation omtalt, som at skabe noget nyt og spændende, men betyder innovation at 

skabe noget nyt og spændende i praksis, når man arbejder med det i et projekt med en kunde? Hvordan 

arbejder man i det hele taget med innovation? Og hvordan kan man sikre, at alle mener det samme, 

når vi taler om innovation? 

Innovation bliver defineret af Amabile (1997), som værende den succesfulde implementering af nye 

brugbare ideer, hvor kreativitet ses som en forudsætning for denne innovation. ”Creativity is the first 

step in innovation which is the successful implementation of those novel, appropriate ideas” (Amabile, 

1997: s. 40). Trods en velbeskrevet forklaring på innovation, kan der stadig sås tvivl omkring, hvad der 

ligger i denne succesfulde implementering. 

Dette fører til vores antagelse om, at der ligger en forskelligartet forståelse omkring begreberne 

kreativitet og innovation hos virksomheder. Denne antagelse er inspireret af den ungarske 

psykologiprofessor Csikszentmihalyi. I sin artikel “The domain of creativity” nævner han, at kreativitet 

ikke kan vurderes alene, uden at tage højde for parametre, som kulturelle symboler (domaine), hvor i 

aktiviteten finder sted og de sociale normer og roller, der befinder sig i det givne felt (Csikszentmihalyi, 

1990). Kreativitet skal dermed forstås i konteksten, som også bliver afgørende for, om noget 

undersøges, som værende  kreativitet eller innovation. 

“Creativity” is investigated under different names depending on the domain in which the researcher is 

working. In economics and business creative processes are referred to as entrepreneurship, in sociology 

as innovation” (ibid, 209).  
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Vi kan dermed anse innovation og kreativitet, som tæt beslægtede begreber, og som Csikszentmihalyi 

(1990) har fokus på, hvordan der skabes en forståelse af  kreativitet og innovation ud fra den givne  

kontekst, åbne op for muligheden for, hvordan denne forståelse af begreberne skabes. Med inspiration 

fra Csikszentmihalyi (1990) er det interessant at undersøge, hvordan innovation forstås og praktiseres 

i en virksomhedskontekst.  

Dermed fjernes “sandheden” omkring, hvad der er “innovation” og i stedet for se på det ud fra et 

diskursivt, analytisk synspunkt, hvor der ikke eksisterer nogle sandheder uden for diskursen (Egholm, 

2014). Dette fører os videre til en indsnævring af vores problemfelt, hvor vi i følgende afsnit vil redegøre 

for innovationens fremstilling i samfundet og erhvervslivet.  

 

Innovation i samfundet og erhvervslivet 

Board of Innovation, et globalt konsulentfirma der beskæftiger sig med innovation, estimerer at der i 

dag eksisterer i omegnen af ca 70.000 bøger omkring innovation , hvor en googlesøgning alene kan 

frembringe knap 2 milliarder resultater (Zhexembayeva, 2020). Trods dette store fokus på innovation, 

svarer  55% af virksomhedslederne, som deltog i PWC´s 22. årlige globale CEO survey i 2019 “We are 

not able to innovate effectively” (Ibid).  

Dette tyder på, at innovation og det at innovere, har stor relevans i erhvervslivet. Alligevel forefindes 

der udfordringer med innovation, hvilket ikke er noget nyt fænomen. Ud fra en artikel tilbage i 2010 

fremgår det, at de fleste innovationsindsatser er dømt til at fejle, da de ikke har fokus på, hvad det 

kræver at opnå virksomhedsvækst  (Springman, 2011).  

“Creating something new is the goal of most innovation initiatives but new does not mean valuable. 

Increasing the value created for customers should be the focus of initiatives intended to generate 

business growth” (ibid).  

Spørgsmålet er, om innovation, skal forstås, som en måde at skabe vækst på, eller om det alene drejer 

sig om at skabe nyt, og er nyskabelse i sig selv lig med værdifuld? 
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I Danmarks statistiks (DST, 2020) forsknings- og innovations rapport fra 2019 fremgår det, at “Der er en 

stigende erkendelse af, at viden i alle dens former spiller en central rolle for samfundsmæssig og 

økonomisk udvikling, og at innovation er en kerne i den videnbaserede økonomi” (DST, 2019: s. 28). Her 

bliver viden og innovation inddraget i samme kontekst, hvilket sætter spørgsmålstegn om innovation 

og viden skal anses, som værende korreleret og så i hvilken grad? 

I DST defineres innovation, som introduktion af nye eller væsentlige forbedrede produkter, 

produktionsprocesser, organisatoriske metoder og markedsføringstiltag (DST, 2019). Nyeste tal viser, 

at 53% af danske virksomheder med ti eller flere ansatte var innovative, målt over perioden 2016-2018.  

Her er det  kommunikations- og informationsbranchen, som forekommer som den mest innovative 

branche i Danmark (Ibid). Ud fra DST tegnes et billede af innovation, som introduktion til nye, 

væsentlige forbedringer, men hvordan forstås denne væsentlige forbedring i praksis? 

Innovation anses dermed, som et hyppigt forekommende begreb, som sættes i forbindelse med vækst 

og udvikling, samt kritiseres for at ses som løsningen i sig selv. Med udbruddet af COVID-19 i 2020 er 

innovation igen kommet på dagsorden, hvor det bliver sat i forbindelse med en generel måde at 

håndtere kriser på. Dette leder frem til, hvorfor selve forståelse af innovation fortjener en nærmere 

undersøgelse i 2020.   

 

Innovation og krisetider   

Fredag den 13. marts lukkede Danmark ned, hvilket har gjort, at der ifølge artiklen ”En Corona-

innovation med speederen i bund”, er blevet sat gang i innovationen (Peter Hesseldahl, 2020). Dette 

øgede fokus på innovation under coronakrisen, ses også i en udtalelse af Mette Præst Knudsen, som er 

leder af Center for Integrerende Innovationsledelse på SDU, hvor hun omtaler “Selv om det sker på en 

trist baggrund, kan coronakrisen føre til nye koncepter og partnerskaber indenfor erhvervslivet” 

(Otown, 2020). I den forbindelse  fremgår det, at for hende handler innovation om hele tiden at være 

på udkig efter, hvad man som virksomhed skal leve af i fremtiden” (Ibid). Et øget fokus på innovation 

var også at finde efter finanskrisen, hvor den engelske professor i innovationsledelse John Bessant, 
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tilbage i 2010 udtaler, at virksomheder skal anerkende, at innovation er en længere proces, hvor 

krisetider kalder på effektivitet og nytænkning (Børsen, 2010). Innovation kræver strategi og denne skal 

være delt og forstået og ses som værdiskabende for hele organisationen. Innovation ses hermed som 

en vej ud af krisetider, hvilket tyder på, også at være gældende for den økonomiske krise COVID-19 

medfører i 2020. 

 

Innovation og kreativitet i en organisatorisk kontekst  

Trods innovationens øgede fokus på løsninger i krisetider, er vores antagelse om en forskelligartet 

forståelse af kreativitet og innovation stadig intakt.  

Med udgangspunkt i en af de mest innovative brancher i Danmark,  information og kommunikation, 

foretog vi en undersøgelse, af en række virksomheder der positionerer sig som innovative på markedet. 

Dette havde til formål at kunne stille spørgsmålstegn ved en innovativ virksomheds forståelse af 

kreativitet og innovation. Gennem vores undersøgelse nåede vi frem til Signifly, som på deres 

hjemmeside fremstår, som et digitalt innovationsbureau med følgende beskrivelse: 

 “We bridge the gap between thinking innovation and doing innovation. A digital consultancy that 

actually knows how to build products.” (Signifly, 2020). 

Med et eksplicit fokus på innovation, anser vi Signifly, som den ideelle case for vores undersøgelse af 

begrebet i en kreativ og praktisk sammenhæng.  

Ved et opstartsmøde med en af medstifterne af Signifly, med henblik på aftale og samtykke af 

undersøgelsen, blev vi kort introduceret for virksomheden, hvor deres knapt et-årige mantra “innovate 

by doing” blev omdrejningspunktet. Signifly udgør vores organisatoriske kontekst, på baggrund af deres 

udtalelser på deres hjemmeside med et eksplicit fokus på innovation, samt deres mantra “innovate by 

doing”. 
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En måde at undersøge kreativitet og innovation på, finder vi i Faircloughs (1992)  praksisbegreb. Her er 

alt talt og skreven sprog en diskurs, som er med til at forme forståelse.  En undersøgelse af innovation 

og kreativitet i praksis, hvorpå måden virksomheder omtaler innovation, vil være en tilgængelig måde 

at øge forståelsen for arbejdet og innovationsprocessen på, inden for selve innovationsfeltet. 

Med fokus på italesættelsen, er vores udgangspunkt at “gennem vores sprogbrug og fremstillinger af 

verden, at vi får mulighed for, at beskrive vores oplevelser og fortolkninger af virkeligheden” (Egholm, 

2014). Dette mantra kan i sig selv ses, som en italesættelse af innovation, hvorfor vi ønsker at koble det 

diskursive forskningsfelt sammen med italesættelsen af det kreative og innovative arbejde, hvilket 

medfører diskurserne som genstandsfelt. 

 

Et diskursivt perspektiv  

Vores ønske er at udforske, hvordan medarbejdere og ledere i Signifly italesætter kreativitet og 

innovation. Herunder, hvordan det bliver beskrevet og i hvilken sammenhæng. Ydermere, hvordan 

medarbejdernes og ledernes italesættelserne påvirker hinanden indbyrdes og hvordan de bliver delt af 

medarbejderne og lederne i Signifly. Derefter, hvordan disse italesættelser påvirker medarbejdernes 

forståelse og praktisering af arbejdet med innovation.  

Heri ligger en antagelse om, at italesættelsen har social påvirkning, hvilket betyder, at måden vi som 

mennesker omtaler begreberne på, har betydning for, hvordan vi agerer i vores verden (Egholm, 2014: 

s. 156).  

Ved anvendelse af den diskursive teori er vores fokus på, hvordan virksomhedens medarbejdere og 

lederes italesættelse af innovation og kreativitet danner diskurser, som former “sandheder”, som bliver 

taget for givet, og ses som sande. Enhver udtalelse er en diskurs, der giver udtryk for ens 

verdensopfattelse. Det er netop denne proces vi ønsker at undersøge, for at se på, hvordan forståelsen 

af innovation skabes, samt hvilke andre diskurser der gemmer sig i forbindelse med italesættelsen af 

arbejdet med innovation.  
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Dette har medført en interesse indenfor italesættelsen af motivation, arbejdsprocessen og Signiflys 

mantra ”innovate by doing”. Dermed anlægger vi et konstruktivistisk syn på innovation og kreativitet, 

og foretager en eksplorativ interviewundersøgelse inden for en organisatorisk kontekst, ud fra et 

diskursanalytisk forskningsfelt. Gennem vores eksplorative tilgang til interviewene, er der kommet 

emner op undervejs, hvilket har været med til at forme vores problemfelt, som har ført os til følgende 

problemformulering med udgangspunkt i virksomheden Signifly. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING  

Hvordan italesættes innovation og kreativitet i Signifly og hvilken indflydelse har denne italesættelse 

på medarbejdernes forståelse og praktisering af arbejdet med innovation?  

Herunder ønsker vi at besvare følgende: 

● Hvilken forståelse ligger bag virksomhedens mantra ”innovate by doing” og hvordan påvirker 

det virksomhedens generelle forståelse af innovation og kreativitet?  

● Hvilken indflydelse har italesættelsen af innovation og kreativitet for motivation hos 

medarbejdere og ledere i virksomheden? 

● Hvilken indvirkning har italesættelsen af innovation og kreativitet for medarbejdere og lederes 

konkrete arbejdsproces? 

 

1.2 AFGRÆNSNING      

Vi afgrænser os i denne afhandling fra at undersøge magtforhold i italesættelsen af innovation og 

kreativitet hos Signifly. Ikke fordi magtbegrebet ikke berører vores genstandsfelt men det har været 

vigtige for os med en eksplorativ undersøgelse at vores interviewpersoner har været frie i deres egen 

italesættelse og fortolkning af innovation og kreativitet.  
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Amabiles teori indenfor kreativitet og innovation, skal ikke forstås som et diskursivt fænomen, da hende 

teori bygger på en anden videnskabsteori. Teorien bruges i denne afhandling til at se på, hvordan 

motivation kommer til udtryk i medarbejderne i Signiflys italesættelse. 

 

1.3 BEGREBSAFKLARING  

I følgende afsnit afklares brugen af udvalgte begreber, der anvendes i afhandlingen. Andre teoretiske 

begreber vil løbende blive forklaret gennem opgaven. 

● Diskurs - Diskurser kan forstås i bred forstand. Her vil alle udtalelser være et udtryk for en 

diskurs. I afhandlingen behandles begrebet ud fra definitionen “større brudstykker af talt eller 

skrevet dialog” (Fairclough, 1992).   

● Diskursiv praksis - Det vil sige den måde der kan tales omkring emnerne på. Diskursiv praksis er 

den samlet antal diskurser og påvirker måden man kan tale om fænomener på.  

● Italesætte som begreb - Begrebet skal ikke ses som udtryk for magt, men at når et ord eller emne 

bringes i tale 

● Kreativitet og innovation  - I analysen, når der spørges ind til kreativitet og innovation, så skal 

disse ses som diskursive fænomener. Dette betyder at der ikke lægger nogen definition af 

begreberne, men at de bliver lokalt forhandlet i diskurserne. I analysen omkring motivation og 

innovation, anvendes (Amabiles, 1997) definition af begrebet kreativitet, som nyt og brugbart 

og innovation, som succesfuld implementering af de ideer.   

● Medstiftere - Vi anvender titlen medstiftere, da det er dem der har fundet på mantraet 

“innovate by doing”, hvor dette mantra er afhandlingens omdrejningspunkt.   

● Medarbejdere og ledere - I afhandlingen vil der ikke adskilles mellem de almindelige 

medarbejdere og ledere, hvor begge omtales som medarbejdere i denne afhandling. Dette 

gøres for at undgå fokus på magt.  
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1.4 SIGNIFLY SOM CASE 

I følgende afsnit vil vi kort redegøre for vores casevirksomhed, med det formål at give læseren en 

grundlæggende forståelse af den virksomhed vi undersøger. 

Signifly er et digitalt innovationsbureau, som beskæftiger sig med Strategisk digital innovation, Brands 

og kommunikation, Digital produkter og services, e-commerce  og salgsoptimering, videoproduktion og 

animation (Signifly, 2020).  

Af hjemmesiden fremgår det at virksomheden beskæftiger sig med to overordnede arbejdsområder. 

Den ene del fokuserer på at hjælpe virksomheder indenfor digital innovation, hvor fokus er på at 

fremme innovative processer og indføre innovative kapabiliteter i de organisationer, de arbejder med. 

Den anden del består af designere og udviklere, der arbejder tæt sammen med klienter for at skabe 

digitale produkter (ibid). 

Af hjemmesiden fremgår det yderligere at virksomhedens medarbejdere, er Digital innovation 

specialist og  virksomhedens mission er som følgende:  

 Our mission is to make it easier for brands to adapt technology and for their brand followers to 

benefit. This desire to cut through the complexity and get down to providing useful digital offerings 

has guided our decisions since day one (ibid) 

Virksomheden er gået fra på ti år at være tre personer, til i dag at være 35 og have kontorer i København 

og Canada. I 2018 havde de en vækst på over 300% og en omsætning på over 13 mio (Gazellelisten, 

2018).  Signifly står til at modtage deres  5. Gazelle i indeværende år 2020 (IP 1.3). For at modtage 

Gazelleprisen skal virksomhedens omsætningen eller bruttoresultatet som minimum være fordoblet 

over en fireårig periode (Børsen, 2010, Gazelle). Med en grundlæggende forståelse for vores 

casevirksomhed, vil vi nu bevæge os videre i afhandlingen. 
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1.5 SPECIALES OPBYGNING OG LÆSEVEJLEDNING  

Afhandlingen indledes med vores videnskabsteoretiske ståsted, som danner baggrund for hvad og 

hvordan vi kan foretage vores analyse. Metode afsnittet omhandler vores anvendte metode og hvilke 

refleksioner og overvejelser vi har haft, samt hvordan disse har haft indvirkning på vores speciale. Dette 

leder os frem til analysen, hvor vi igennem tre kapitler analyserer Signiflys mantra “innovate by doing”, 

Signiflys arbejdsproces, og medarbejdernes kreativitet og hvilke indvirkninger virksomhedens 

italesættelse har på kreativitet.  

I diskussionen vil analysens fund blive diskuteret samt vores metoder og teoriers indflydelse på disse 

fund. Dette leder ud i en konklusion som ultimativt vil besvare vores problemformulering. 

Afslutningsvist er er der en perspektivering som kan åbne op for en samtale omkring hvad innovation 

reelt er og hvad det kan/skal bruges til i erhvervslivet.  

 

1.6 AFHANDLINGENS EMPIRISKE REFERENCER 

● Begreber og kursivering - første anvendelse af et begreb bliver markeret med kursivt Diskurs.  

● Referencer til bilag - ved  referencer til interviewdeltagerne vil dette fremgå som eks  (IP 1.12). 

Dette betyder interviewperson 1 udtalelse 12 

● Ethvert citat kan findes i transskriberingen af det pågældende interview.  
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2. ANALYSESTRATEGI 

2.1 VIDENSKABSTEORI  

I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske ståsted, samt hvilken overordnet betydning 

det har for vores undersøgelse og mulighed for at tale om hvad der er “sandt”  og hvordan vi kan 

erkende denne “sandhed” (Egholm, 2014). 

 

2.1.1  VIDENSKABSTEORI OG GENSTANDSFELT  

Vi anvender teorier, som en linse hvor vi igennem kan se de fænomener, vi ønsker at forstå og forklare. 

Dette muliggør at vi som ”forskere” kan se på fænomener på nye og anderledes måder, der yderligere 

kan føre til nye spørgsmål omkring den eller de genstande, vi er interesserede i at undersøge (ibid).  

Bag disse teorier gemmer sig meta-teorier, som er videnskabsteoretiske perspektiver, der er 

bagvedliggende, for de generelle og specifikke teorier vi anvender. Disse bliver sjældent ekspliciteret, 

men er centrale for vores forståelse af hvilke implikationer de enkelte videnskabsteoretiske 

perspektiver har for vores forskning og det projekt vi udfører (Ibid). Dermed handler videnskabsteori 

om vores relation mellem det verdenssyn, vi har og hvilken situation vi konkret arbejder i.  

Den er afgørende for hvilke forskningsspørgsmål vi kan stille, det forskningsdesign vi anvender, hvilken 

empiri vi indsamler, samt hvordan vi efterfølgende kan analysere empirien og vurdere vores analyse og 

fund (ibid). Vores generelle forståelse af  verden er implicit styret af et eller flere af disse 

videnskabsteoretiske perspektiver, hvorfor det er relevant at gøre vores videnskabsteoretiske ståsted 

eksplicit for denne afhandling, hvilket fører os videre til det videnskabsteoretiske paradigme.  

 

2.1.1.1 DET VIDENSKABSTEORETISKE PARADIGME  

Paradigmebegrebet blev i 1962 introduceret af Thomas Kuhn i “The structure of scientific revolutions”. 

Paradigmebegrebet er ifølge Kuhn en verdensanskuelse baseret på anerkendte videnskabelige 

problemstillinger og dertil løsninger inden for et videnskabeligt område. Hermed følger hver 



16 

 

 

videnskabsteori et bestemt paradigme (ibid). Dette fører os videre til hvilket videnskabsteoretiske 

paradigme vi benytter os af i denne afhandling. 

Med en interesse for at undersøge hvordan medarbejderne italesætter kreativitet og innovation og 

konstruerer mening gennem diskurserne, placerer vi os inden for det socialkonstruktivistiske paradigme 

med diskursanalyse som ramme. Dette fører os til en kort redegørelse for det socialkonstruktivistiske 

paradigme, samt  hvilken påvirkning det har for afhandlingen.  

 

2.1.2 SOCIALKONSTRUKTIVISME OG DISKURSANALYSE  

Det socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske paradigme skulle ses som et opgør med 

enhedsvidenskaben, og afviser at nogen videnskaber er mere privilegeret end andre, hvorved objektiv 

viden er ikke eksisterende (ibid). Socialkonstruktivismens erkendelsesinteresse er at afdække 

menneskers sprog, tale og hverdagsliv, som mennesker lever med, under, anvender, forandres og 

etableres af (ibid). Her er det selve processen der er i fokus og ikke tilstanden, da virkeligheden ikke 

findes uden for vores forståelse og er dermed en fortolket virkelighed (ibid) 

Afhandlingens analyseramme er diskursanalysen, som befinder sig under det socialkonstruktivistiske 

paradigme. Fokus er på hvordan medarbejdere og ledere i Signifly gennem deres sprog, udtrykker 

diskurser. Disse diskurser kan hverken siges at være sande eller falske, men skal gribes an som 

selvstændige størrelser og ikke som sekundær vej hinsides teksten, som holdninger, hændelser eller 

kognitive processer (Kvale & Brinkmann, 2012: s. 294).  

Diskursen behandles dermed som et handlingsorienteret medie og ikke som en transparent 

informationskanal (Kvale & Brinkmann, 2012:  s. 296, Potter & Wetherell, 1987:  s. 160).  

Diskurser er karakteriseret ved, at de er bundet til det øjeblik de bliver brugt, de virkeliggøres når de 

bliver brugt, de er bundet til specifikke situationer og de virkeliggøres først som kommunikation og 

gøren (Egholm, 2014: s. 157).  Hermed er de diskurser, der identificeres i analysen bundet til vores 

interviews, og udgår fra vores interviewpersoner rettet mod os som interviewere og omvendt. Dette 

fører os til vores erkendelsesteori, hvorfor vi vil se på epistemologi og ontologi.  
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2.1.2.1 EPISTEMOLOGI OG ONTOLOGI   

Epistemologi handler om, hvordan vi kan vide noget, og hvordan viden skal produceres (ibid, 28). Ved 

en subjektiv epistemologi ser mennesket på verden gennem dets egen forståelse og derfor kan man 

aldrig producere objektiv viden (ibid). Dette medfører at vi gennem diskursanalysen kun kan finde frem 

til hvordan konstruktioner forekommer gennem det sprog vores interviewpersoner bruger, hvorfor 

vores epistemologi er subjektiv.  

Dermed spørger vi ikke ind til om vores interviewpersoner udtrykker sandheden, da denne sandhed 

konstrueres i sproget og er hele tiden i bevægelse gennem diskurserne (ibid, 157). Dette har konkret 

betydning for vores afhandling, i og med at alle udtalelser fra vores udvalgte interviewpersoner dermed 

skal ses som sandhedseffekter, derfor er det ikke  meningsgivende at vurdere gyldighed, hvorfor 

gyldigheden af afhandlingen sikres gennem metoden (se afsnit. xxx). Indenfor socialkonstruktivismen, 

eksisterer der forskellige grader af konstruktivisme, hvor inden for diskursanalysen er alt, der er i fokus, 

diskurser.    

Med brug af socialkonstruktivismen er det centralt for os, hvordan sandheder og forståelser 

konstrueres, hvilket gør vores ontologi som udgangspunkt konstruktivistisk og antiessentialistisk. 

Ontologi handler om læren om væren dvs, hvilke grundlæggende antagelser man har om verden 

(Egholm, 2014). Konstruktivisme vil sige at genstande og relationer eksisterer via vores forståelse af 

dem. Hermed vil ontologisk konstruktivisme sige at verden bliver forstået og forklaret på baggrund af 

vores blik og forståelser af denne. Da verden bliver forstået gennem os selv, indeholder objekter ikke 

en essens i sig selv, som vi kan havde adgang til, hvilket gør vores ontologiske udgangspunkt 

antiessentialistisk. 

Vi erkender at den kritiske diskursanalyse, som udgangspunkt er ontologisk konstruktivistisk, dog 

tilskriver vi os den forståelse at vi ikke kan forme fysiske objekter gennem sproget. Derfor erkender vi 

eksistensen af det fysiske i sig selv, men dette er ikke meningsgivende at rette fokus på, da det fysiske, 

kun kan erkendes gennem sproget og diskurserne (Egholm, 2014: s. 150) hvorfor vi placerer os i 

afhandlingen epistemologisk konstruktivistiske.  
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Vi arbejder ud fra, at viden altid er farvet af konteksten, hvorfor det åbner op for at viden er foranderlig, 

og dermed aldrig værdifri. Værdifrihed omhandler hvorvidt der bliver ment om viden kan være fri af 

værdier eller ej. Dette er tæt forbundet med om viden kan være objektiv eller altid er subjektiv (ibid). 

Selvom vi anser vores producerede viden i analysen, som  subjektiv skal vores interviewpersoner ikke 

ses som repræsentanter for dem selv, men repræsentanter for et overordnet kollektiv. Et menneskesyn 

med fokus på kollektivet ser ikke individet, som repræsentant for dem selv, da de altid er en del af et 

kollektiv, så derfor repræsenterer de det kollektiv, de er en del af (ibid).  

 

2.1.2.2 POSTSTRUKTURALISTISK INSPIRERET  

Diskursanalysen kan betegnes som en form for poststrukturalisme. Denne skal stå i forlængelse af 

strukturalismen, hvor sproget ses som et tegnsystem, hvor ordet ikke har en betydning i sig selv, men 

skabes gennem relation af forskelle og ligheder (Egholm, 2014: s. 157). Her anser poststrukturalismen 

at dette tegnsystem eller betydningssystem er foranderligt og understreger at strukturerne er 

decentrerede og flydende, hvorfor det adskiller sig fra strukturalismen (ibid).  

 

2.1.2.3 AFRUNDING AF VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER 

Da sandheder er subjektive og skabt i sproget gennem diskurser, er det vigtigt at vi som ”forskere” 

erkender vores egen subjektivitet, og hvilken betydning den har i meningsskabelsen. Hermed er vores 

subjektive fortolkninger af de diskurser, som interviewpersonerne snakker ind i en indflydelse på vores 

vidensproduktion. Vores egen indflydelse på vidensproduktion kan yderligere ses når vi transformerer 

det talte sprog om til skriftligt sprog via transskribering. Både interviewpersonerne og vi som “forskere” 

er med til at tale ind i diskurserne, da diskurser opstår som kommunikation mellem bruger og modtager.  

Som ”forskere” er vi både brugere og modtagere af diskurserne, da vi udtrykker diskurser via vores 

måde at stille spørgsmål på og vi er modtagere af diskurser, når vi hører interviewpersonernes svar. Vi 

er dermed som ”forskere” med til at skabe sproget i afhandlingen i det afhandlingen selv kan ses som 

en diskurs, da Fairclough anså både det talte og det skrevne sprog, under hans begreb “tekst”. “Tekst” 
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er et produkt, der bliver fremstillet, når en del af virkeligheden betegnes og tillægges mening 

(Fairclough, 1992: s. 71). 

Vi ser dermed ikke begreberne innovation og kreativitet, som begreber vi kan definere, men som 

diskursive fænomener, der fortolkes og praktiseres lokalt.  

 

2.2 METODE 

I følgende afsnit vil undersøgelsesdesignet præsenteres. Først vil vi redegøre for interviewdesignet og 

hvorfor interview er anvendt for denne undersøgelse og derefter vil vores metode blive udfoldet. 

Afslutningsvis metoden som berører pålidelighed, gyldighed og relevans.  

 

2.2.1 INTERVIEWDESIGN  

 

2.2.1.1  TEMATISERING AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN  

Inden vi som ”forskere” begyndte vores reelle interviewundersøgelse, forholder vi os til tre essentielle 

spørgeord; hvorfor, hvad og hvordan?  

For at finde eller anvise vejen for vores mål må vi vide, hvad målet i det hele taget er. Dermed er det 

nødvendigt at identificere emnet og formålet med en interviewundersøgelse. Dette giver os mulighed 

for at kunne træffe gennemtænkte beslutninger om, hvilke metoder der skal bruges i de forskellige 

faser på vejen mod målet (Kvale & Brinkmann, 2015: s. 158). 

De tematiske spørgsmål hvorfor og hvad skal besvares, før man kan forholde sig meningsfuldt til det 

tekniske hvordan spørgsmål (ibid). Ved indledningsvist at reflektere over vores hvorfor, gav det 

mulighed for at få afklaring på formålet med vores undersøgelse. 

Ved refleksion over vores hvorfor, skabte det afklaring af vores formål med undersøgelsen. Hvorfor 

ønskes der at undersøge innovation og kreativitet i en virksomhed? Dermed hvad er det overordnede 
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formål med vores undersøgelse. Da vores antagelse er, at der ligger en forskelligartet forståelse 

omkring begreberne kreativitet og innovation hos virksomheder, ønsker vi at undersøge disse 

forståelser, frem for at teste dem som en hypotese. Derfor bliver vores overordnede formål 

eksplorativt, hvor vi betragter kreativitet og innovation, som områder der skal kortlægges eller som et 

komplekst problem, der skal afdækkes (Ibid).  

Dermed giver vores hvorfor mulighed for at besvare vores næste refleksionsspørgsmål, som udmønter 

sig i: hvad ønskes undersøgt? Dette førte os frem til innovation og kreativitet, samt den forståelse der 

ligger i begreberne. Dette muliggjorde at vi kunne dykke ned i den eksisterende litteratur omkring 

kreativitet og innovation og danne overblik over emnet. 

Dette fører os til vores, hvad, hvor vi præciserer mere vores undersøgelses konkrete interesseområder. 

På baggrund af antagelsen om forskelligartet forståelse, var interessen at finde lokale forståelser af 

begreberne, kreativitet og innovation. Med disse refleksioner inden påbegyndelsen af vores 

undersøgelse, øgede det vores kendskab til teorier om interviewteknikker, og analyse, hvilket skabte 

retning for, hvilke der var anvendelige for at opnå vores ønskede viden. De tre refleksionsspørgsmål 

har dermed indledt vores undersøgelse, men bliver også forholdt til gennem hele processen.  

Vi har indledningsvist anvendt Csikszentmihalyis syn på kreativitet, som ramme for vores 

interviewundersøgelse. Dette skyldes, at denne teori har en socialkonstruktivistisk opfattelse af 

kreativitet og innovation og ser på emnet, som noget der er skabt mellem menneskers egne evner, det 

omtalte område og reglerne inden for området (Csikszentmihalyi, 1990).  

 

2.2.1.2 TEMATISERING  

”Formålet med en interviewundersøgelse skal ikke alene ses i lyset af den videnskabelige værdi af den 

søgte viden, men også ud fra, hvordan den forbedrer den menneskelige situation der undersøges” (Kvale 

og Brinkmann, 2014, 107). 
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Vi søger dermed med vores interviewundersøgelse ikke kun at undersøge fænomenet innovation ud 

fra ledere og medarbejdernes synspunkt, men også at kunne udvide hele Signiflys perspektiv på deres 

innovative arbejde. Dette har en tilsigtet positiv virkning på alle virksomhedens ansatte. 

 

2.2.1.3  TID, RESSOURCER OG GRUNDIGHED  

Da projektet startede, var ønsket at interviewe så mange af virksomhedens medlemmer, som vi kunne 

få lov til. Gennem dialog med en af medstifterne i Signifly, fik vi aftalt at lande på ti interviews herunder 

ledere og medarbejdere i Signifly. Foruden forsøgte vi at have så stor variation på vores 

interviewdeltagere, ved at inddrage personer, med forskellige baggrunde og ansvarsområder i 

virksomheden, hvor det er endt med interviewpersoner opdelt i fire grupper: medstiftere, innovation 

lead, strategi og design. Vi er landet på ti interviews, da der var et ønske om at have nok deltagere til 

at sige noget om innovation og kreativitet i Signifly og samtidig ikke have for mange interviews og gå 

på bekostning af fordybning i interviewpersonernes udsagn. Dermed ligger vi os inden for de normale 

15 deltagere plus minus 10 (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Vi fik gennemført vores aftalte 10 interviews, men selve adgangen til opfølgende interviews har været 

udfordret i forhold til vores oprindelige intention og ambition. Dels var det sværere for Signifly at 

afsætte og prioritere tid og derudover kom en uventet Coronakrise, der medførte en nedlukning af 

Danmark. Det har forhindret os i at foretage opfølgende interviews og vores planlagte observationer 

efterfølgende. 

2.2.1.4  REFLEKSIONER OM UDARBEJDELSEN AF INTERVIEWSPØRGSMÅL - TEMATISK OG DYNAMISK   

Interviewspørgsmål er blevet vurderet både dynamisk og tematisk. Den tematiske dimension af 

interviewspørgsmål handler om et interviews “hvad”, hvor fokus er på om man kommer igennem de 

emner man gerne vil. Den dynamiske dimension af interviewspørgsmål handler om et interviews 

“hvordan”, hvor fokus er på at have et godt samspil ved at lave spørgsmål i et sprog folk kan forstå.  

Den tematiske vurdering har været i forhold til produktionen af viden og den dynamiske vurdering i 

forhold til interpersonelle relationer i interviewet (Kvale & Brinkmann, 2012). Ved at forholde sig til det 

dynamiske aspekt af spørgsmålene er der forsøgt at skabe spørgsmål, som lader interviewet glide, ved 
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at være korte forståelig spørgsmål med fokus på så lidt forklaring af spørgsmålene som muligt. 

Yderligere har det tematiske aspekt løbende gennem processen ledet til muligheden for at undersøge 

opfattelsen af det innovative arbejde gennem interviewspørgsmålene.   

I udarbejdelse af interviewspørgsmålene er der taget højde for fremrykningsprincippet som fordrer at 

tænke fremad, så man tidligt i en proces allerede har i tankerne, hvordan sidste del af en proces skal se 

ud. Dermed har vi stillet spørgsmål på en måde så svarene på spørgsmålene stemmer overens med 

måden, vi ønsker at analysere på senere i processen. Dette har betydet at spørgsmålene er forsøgt at 

holdes inden for kategorier, der har gjort kodningen mere overskuelig inden for vores ønskede analyse 

(Ibid). I afhandlingen anvendes diskursanalyse, men det er et bevidst valg at vi ikke har anvendt et 

diskursivt interview, da vi ikke har ønsket at belyse magtspillet i Signifly, som nævnt i vores afgrænsning. 

Yderligere er alle typer af interview grundlæggende diskursive (ibid: s. 211). De forskningsrelaterede 

spørgsmål er omformuleret til lettere forståeligt hverdagssprog. Dette har gjort det muligt at 

opretholde et interview uden de store afbrydelser.  

Som det fremgår af tabel 1, er interviewguiden opdelt i forskningsemner og interviewspørgsmål. Dette 

er gjort for at lade interviewpersonerne svare så naturligt, som muligt ud fra deres eget hverdagssprog 

og ikke ud fra akademisk sprog. Dermed har det givet os mere nuancerede spørgsmål, ved at tage højde 

for det dynamiske aspekt af interviewspørgsmålene. Dermed dækkes både det tematiske og dynamiske 

aspekt af interviewspørgsmålene, samt have den senere analyse, verifikation og hvordan dette kan 

fremsættes i afhandlingen, i tankerne (Ibid). 

 

2.2.1.5  TYPER AF INTERVIEWSPØRGSMÅL OG DETS FORMÅL  

Interviewene er startet med indledende spørgsmål “kan du fortælle os omkring din rolle i Signifly”. 

Dette giver medarbejderen mulighed for frit at fortælle omkring hvad de laver og selv udvælge mulige 

interessante ting, de vil italesætte i forbindelse med deres arbejde. Indledende spørgsmål er også brugt 

når et nyt emne bliver bragt op, som vist i tabel 2 “kan du beskrive hvornår du sidst følte dig innovativ”. 
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Dette har igen skabt mulighed for at lade den interviewede medarbejder komme med egen 

italesættelse og forståelse omkring Signifly.  

Vi har benyttet os af non-verbale kommunikative hjælpemidler under medarbejdernes og ledernes 

svar. Der er benyttet nik og tilkendegivende ord og lyde som “hmm!” for at udvise nysgerrighed over 

for interviewpersonen, som skaber mulighed for at lade personen udtale sig og uddybe yderligere. 

Derudover er der ofte blevet fulgt op med opfølgende spørgsmål. Opfølgende spørgsmål er spørgsmål, 

der benyttes til at udvide interviewpersonens svar yderligere (Kvale & Brinkmann, 2012: s. 190). 

Opfølgende spørgsmål er benyttet for at få interviewpersonen til at nuancere sit svar og skabe mulighed 

for at en ny italesættelse - inden for det innovative - kan komme frem. Opfølgende spørgsmål skaber 

også muligheden for at fremme forståelsen af medarbejdernes italesættelse når det gælder vigtige 

spørgsmål, men udvider også spørgsmålenes tematiske ståsted og støtter dermed op om den 

eksplorative tilgang til interviewundersøgelsen.   

Direkte spørgsmål er til tider blevet anvendt senere hen i selve interviewet efter interviewpersonen, 

først selv har udleveret deres forståelse af emner. Direkte spørgsmål er hvor intervieweren direkte 

introducerer emner eller dimensioner for interviewpersonen (ibid). Dette har skabt mulighed for mere 

konkret at spørge ind til direkte områder, som der er fundet interessante under interviewet, til at støtte 

spørgsmålenes tematiske aspekt og bidrage til det overordnede interesseområde. 

 

Tabel 1 viser vores interviewguide med de spørgsmål, der har været vores udgangspunkt i interviewene, 

hvilke teorier eller undersøgelser der har været baggrund for spørgsmålene og den intenderede tid og 

det intenderede emne for hvert spørgsmål. 
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Tabel 1: Oversigt over interview guide skitseret  

 

2.2.2 EMPIRI  

 

2.2.2.1 INDUKTION  

Vi har brugt en induktiv tilgang til for empiriindsamlingen og analysen. Induktion er en tilgang, hvor 

man observerer en række tilfælde for derefter at generalisere noget om disse tilfælde (ibid). I de første 

to interviews brugte vi en åben tilgang, hvor vi stillede spørgsmål inden for forskellige og åbne områder. 

Baseret på svarene i disse to interviews lod vi os guide af, hvad vi synes var interessant i de første 

interviewpersoners svar. Derefter lavede vi en ny interviewguide med fokus på de interessante emner 

for at kunne sige noget mere generelt om disse udvalgte emner. Under de sidste otte interviews har vi 
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stadig benyttet os af en induktiv tilgang, da vi har også har fulgt op på emner, der er dukket op blandt 

disse sidste interviews.      

 

2.2.2.2  STYRKE, ANVENDELSE OG FORMÅL  

Vores interviewundersøgelse er påbegyndt ved indledende interviews. Disse er bygget over vores 

inspiration om en forskelligartet forståelse af innovation og kreativitet i virksomheder. Spørgsmålene 

har et eksplorativt formål på baggrund af denne indledende inspiration. Italesættelsen fra de 

indledende interviews har givet os mulighed for at spørge ind til nye ting indenfor litteraturen som har 

sammenhæng med kreativitet og innovation.   

De to første interview er foretaget med henblik på at afkode så mange diskurser om Signifly som muligt. 

Dette har betydet at spørgsmålene har været mere præget af undersøgelse af virksomheden i bred 

form omkring Signiflys udvikling, arbejdsproces, medarbejdere, samt generelle forståelse af innovation.   

Det kvalitative semistrukturerede interview findes anvendeligt i vores interviews med Signifly. Hermed 

har vi fulgt en planlagt interviewguide, hvor der også har været plads til at stille uddybende og 

udforskende spørgsmål uden for interviewguiden. Formålet med dette har været at bevare muligheden 

for at kunne forfølge og udforske italesættelse og diskurser, når vi har stødt på dem under 

interviewene. Ud fra denne interviewmetode forsøger man som interviewer at opretholde bevidst 

naivitet, ved at forholde sig åben overfor nye og uventede emner, som interviewdeltagerne taler om 

under interviewet. Denne deskriptive tilgang giver mulighed for at opdage helt nye opfattelser af emner 

ved at have fokus på interviewpersonernes beskrivelser og opfattelser af fænomener (Kvale & 

Brinkmann, 2015: s. 51).  

Interviewene har fokus på bestemte temaer som innovation og motivation, men er hverken bundet op 

til stramme strukturerede standardspørgsmål eller helt åbne ustyrede spørgsmål. Dermed skal vi som 

interviewere være sensitive og nysgerrige på det sagte, samt være kritiske over for egne forudsætninger 

under interviewet (Kvale & Brinkmann 2015: s. 52).  
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Dette har givet muligheden for at undersøge diskurser omkring kreativitet og innovation, ved at tillade 

en åben og nuanceret italesættelse, som har muliggjort udvidelsen af forståelsen omkring kreativitet 

og innovation i virksomheden Signifly.  

 

2.2.2.3  SEMISTRUKTURERET FORSKNINGSINTERVIEW  

Rammen for de sidste otte interview er opstået på baggrund af italesættelse af emner, der kom frem 

under de to indledende interviews. Der har været elementer omhandlende vores tidlige antagelser, 

men der har været fokus på at gå eksplorativt til værks. Som det fremgik under vores 

videnskabsteoretiske ståsted, så ønsker vi ikke at sige noget omkring den enkeltes “sande” forståelse 

af et emne, men at indfange meningskonstruktioner gennem sproget, som bliver delt gennem 

diskurserne blandt medlemmerne. Hensigten med disse interviews er at afkode diskurserne inden for 

emner, der vakte interesse fra de to første interviews og de emner, der var interessante for 

afhandlingen før mødet med Signifly.  

 

2.2.2.4  INTERVIEWROLLER  

Under selve interviewene er rollerne forblevet de samme, da det har givet mulighed for at forbedre 

vores interviewroller med fokus på henholdsvis at stille opfølgende spørgsmål og være aktiv lyttende. 

Dermed har den ene været primær interviewer og den anden har været observatør (interviewer 2 

herefter). Begge parter har haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål under interviews.  

 

2.2.2.5  UDFØRELSE AF INTERVIEWS   

Interviews er indledt med en kort briefing omkring, hvorfor der har været et ønske om at interviewe 

den pågældende person og hvordan interviewet kommer til at foregå. Herunder rolle: Interviewer, som 

værende primær interviewer og interviewer 2, som havende en mere observerende rolle, dog med 

mulighed for også at stille spørgsmål. Derudover blev der spurgt om godkendelse til optagelse og 
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informeret omkring hvordan disse optagelser vil blive brugt. I forhold til navne på personer eller kunder, 

er interviewpersonerne blevet informeret om, at navne ville blive fjernet fra afhandlingen.  

Dette er gjort for at skabe så trygge rammer, som muligt for interviewpersonen, så de trygt kan udtrykke 

sig i interviewene.   

Tabel 2 er en oversigt over interviewpersoner, deres stillinger, hvilken dato og tidspunkt for interviewer 

og varigheden af det pågældende interview. Alle interviews har fundet sted i 2020.  

 

Tabel 2: Oversigt over interviewpersoner. 

 

2.2.2.6  OPFØLGENDE SPØRGSMÅL OG AKTIV LYTNING   

Under interviewene har der været et naturligt behov for opfølgende spørgsmål fra 

interviewpersonerne, hvorfor aktiv lytning har været essentielt for at muliggøre dette. Der har gennem 

processen både været fokus på hvad der siges og hvordan det siges. Interviewer 2´s rolle har været med 

fokus på aktivt at lytte. Konkret er der anvendt lytte praksisser med inspiration fra 



28 

 

 

proceskonsulentbranchen. Ved et givent spørgsmål er der blevet lyttet konkret efter indikator ord, for 

at få en indikation omkring hvordan der snakkes om et emne (Lisby, M & Mikladal K, 2017). Dette har 

blandt andet gjort sig gældende ved spørgsmål omkring innovation. 

Derudover er der under hele interviewprocessen anvendt lyttespørgsmål. Lyttespørgsmål er en metode 

for interviewere, hvor de inden og under et interview holder i tankerne, specifikke fokuspunkter, som 

de skal have for øje og være særligt opmærksomme på (Ibid). Dermed har vi som interviewere hele 

tiden forholdt os til hvad vi kan spørge ind til, ved konkret at spørge os selv, hvordan vi kan stille et 

spørgsmål, som bidrager til vores interesseområde. Dette har især gjaldt for interviewer 2, som har 

gjort det muligt at stille opfølgende spørgsmål omkring interessante udsagn, som stemte overens med 

det tematiske aspekt af spørgsmålene. Dette er dog gjort med forsigtighed for fortsat holde interviewet 

åbent og eksplorativt.    

 

2.2.3 ETISKE OVERVEJELSER 

Det etiske designspørgsmål drejer sig om at få indhentet samtykke, hos interviewdeltagerne (Ibid). Her 

er der ved interviewets indledning forekommet spørgsmål omhandlende hvorvidt dokumentation i 

form af memo har været tilladt. Derudover er der blevet informeret samtlige deltager at navne på 

personer og kunder, vil blive fjernet fra selve afhandlingen, da det sikrer dem i forhold til at komme til 

at tale over sig og da det ikke tjener formål i forhold til vores interesseområde. Dermed tilstræber vi en 

informeret samtykke, som sikrer vores interviewpersoner og undgår at medarbejderne føler sig 

forpligtet til noget de ikke ønsker, samt sikre fortrolighed i forhold til navne i det udtalte fra 

medarbejdernes side (Ibid).  

Dermed tilstræbes tilgodeseende, hvilket betyder at risikoen for at skade en deltager skal minimeres, 

så meget som muligt (Ibid). Dermed skal nytten for den deltagende opveje risikoen for at skade 

deltageren, hvilket retfærdiggør gennemførelsen af undersøgelsen. Dermed er der igennem hele 

processen indtænkt mulige konsekvenser for de deltagende medarbejdere i interviewene. Dette er 

anset med utrolig stor vigtighed, da kvalitativ forskning ofte er forbundet med stor grad af intimitet og 
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åbenhed, som kan medføre at de deltagende kommer til at udtale sig om utilsigtede områder, som ikke 

er ønskeligt for den deltagendes side. 

Rollen som “forskere” har gennem hele processen været præsent, for at opretholde så stor integritet i 

forhold til Signifly. Dermed har der igennem hele forløbet været stort fokus på transparens og er der 

forekommet spørgsmål fra medlemmer af Signifly omhandlende anvendelsen af det udspurgte, er disse 

spørgsmål blevet besvaret, for at bevare en professionel troværdig relation til de deltagende.  

Derudover er der forekommet overvejelser hvorvidt en reel kontrakt skulle udføres eller om en 

mundtlig kontrakt ville være tilstrækkelige. Oprindeligt fik vi underskrevet en kontrakt, vi ikke har valgt 

at inddrage, da det vil begrænse vores speciale i at blive offentliggjort. Derudover har det ikke været et 

ønske fra vores samarbejdsvirksomhed at udfylde en fortrolighedskontrakt. Derfor faldt valget på en 

mundtlig aftale, hvorved der skabes et til virksomheden, som bygges på gensidig tillid. 

 

2.2.3.1 INTERVIEWSITUATION  

Selve interviewsituationen er forekommet med fokus på, så stor velbehag fra de deltagende 

medarbejderes side. Dette er gjort ved at lade dem bestemme tid og sted for interviewet, samt lade 

dem have indflydelse på længden af interviewet, hvis der er forekommet tidspres. Dette er gjort for at 

deltagerne opnår mindst mulig stress under interviewene, samt skabe tryghed i forhold til eventuel 

ændring af selvopfattelse.  

 

 

2.2.4 BEHANDLING AF EMPIRI  
 

2.2.4.1 TRANSSKRIPTION 

Med henblik på at dokumentere interviewpersonernes udsagn er alle interviews blevet optaget, hvilket 

har skabt mulighed for at holde fokus på selve interviewet, emner og dynamik (Kvale & Brinkmann, 

2012). En forudsætning for at vi har kunne transskribere interviewene har været at sikre at de er blevet 
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optaget. Dette er sikret ved at anvende to optager, samt tjekke under interviewet at der stadig optages 

det sagte.   

Interviewene har vi selv valgt at transskribere, da det har givet muligheden for at øge detaljegraden af 

udsagnet, samt lære omkring vores egen interviewstil, hvilket har skabt mulighed for at for øve 

interviewet som håndværk.  

Interviewene er transskriberet ud fra samme procedure. Dette betyder at anvendelsen af ord som 

“øhh!”, er begrænset og vil ofte bare fremgå som en lille pause ved brug af tre prikker. Dette er gjort, 

da der er fokus på meningsskabelse i interviewet og ikke tale om en konversationsanalyse. Derudover 

er der anvendt få understregninger af visse ord, hvis medarbejderen har lagt særlig vægt på et ord og 

inddraget gestik. Hvis personen har smilt eller grint imens de er kommet med deres udsagn er dette 

blevet puttet i parentes. Dette er gjort med fokus på at gengive deres udsagn, så præcis som muligt, 

men samtidig med fokus på interviewets formål og den overordnet mængde tid, som er sat af til 

transskriptionsprocessen. 

 

2.2.4.2 PÅLIDELIGHED, GYLDIGHED OG RELEVANS 

I stedet for begreberne reliabilitet, validitet og generaliserbarhed benytter vi begreberne pålidelighed, 

gyldighed og relevans. Dette skyldes at pålidelighed, gyldighed og relevans er de begreber, der typisk 

bliver brugt inden for en kvalitativ antipositivistisk tilgang (Kvale & Brinkmann, 2012: s. 317), hvorved 

disse begreber også vil blive benyttet her. 

 

2.2.4.2.1 PÅLIDELIGHED 

Pålidelighed betyder, hvor konsistente ens undersøgelse er, i det her tilfælde vores transskriptioner. En 

reel testning af interviewenes pålidelighed ville kunne laves ved at lade to personer transskribere 

samme tekst, Dog vil teksten altid påvirkes når den går fra talesprog til skriftsprog (Kvale & Brinkmann, 

2012). For at sikre pålidelighed omkring transskriptionen er originale lydoptagelser i bilagene, for at 

sikre transparens i projektet.  
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2.2.4.2.2 GYLDIGHED 

Gyldighed betyder om ens undersøgelse undersøger det intenderede (ibid). Da der ikke er nogen rigtig 

objektiv sandhed når det gælder måden at transskribere på, har vi forholdt os til hvilken transskription 

der passer til vores interviewundersøgelse. For at sikre så høj grad gyldighed af transskriptionerne er 

der anvendt den samme type transskription.   

 

2.2.4.2.3 RELEVANS 

Vi har ikke en forventning om at skabe viden om innovation og kreativitet, der kan have relevans som 

en universel sandhed inden for feltet, men i stedet at frembringe lokal viden - som er skabt ved 

interviewsituationen - som kan skabe forståelse til andre situationer i samme kontekst. 

Casestudier møder ofte kritik, da den viden som der findes er kontekstafhængig. Her argumenterer B. 

Flyvbjerg for, at der inden for humanvidenskaben ikke findes almenbegreber, da menneskelig 

virksomhed forekommer i lokale praksiskontekster (Kvale & Brinkmann, 2012). Derfor er 

kontekstafhængig viden mere værdifuld end et forsøg på at skabe universel viden.  

Det har ikke været formålet at gøre udsagn op i numre, som skaber mulighed for statistik. I stedet er 

det tilsigtet at opnå mulighed for forsker- og læserbaseret analytisk generalisering ud fra 

interviewundersøgelsen. Dette sikres ved at vi som ”forskere” undersøger fænomenet og kommer med 

righoldige beskrivelser og understøttede argumenter. Den læserbaserede analytiske generalisering 

skabes på baggrund af transparens gennem undersøgelsen. Relevans sikres ved at inddrage righoldig 

beskrivelse af konteksten. Dette er gjort konkret ved at beskrive den case vi har med at gøre, så nøjagtig 

som muligt. Derudover er argumentationen af interviewresultaterne mulige at overføre til andre 

interviewdeltagere og situationer.  
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2.2.4.3 KODNING  

Interviewene er blevet kodet ud fra en åben kodningstilgang. Kodningen har både været begrebsstyret 

og datastyret. Indledningsvist har kodningen været begrebsstyret, da det har givet et framework for 

hvad der skal ledes efter i interviewene. Samtidig er den datastyrede tilgang blevet anvendt i takt med 

der er fremkommet udtalelser i interviewprocessen, som har skabt nye interessante koder. Koderne 

har været åbne, hvilket vil sige, der både er kodet ud fra generelle emner, som arbejdsproces, men også 

efter sproglige koder, som fremkomsten af specifikke ord, som “sjovt”. På denne måde har der 

forekommet en vekselvirkning mellem vores empiri og teori. Teorien har påvirket hvad vi har spurgt 

vores interviewdeltagere indtil, samt deres udtalelser har påvirket vores valg af teori,  hvorfor den 

datadrevne kodning har været med til at støtte op om vores abduktive empiriske tilgang til 

undersøgelsen. 

Yderligere har kodningen af afhandlingens 3. kapitel ‘Innovate by doing’, foregået ved først at uddrage 

alle koder af ord og små sætninger, fra samtlige deltager, hvor efter at gøre disse op i kategorier. Dette 

har skabt mulighed for at bryde alle interviewdeltagernes besvarelser på “innovate by doing” 

spørgsmålet op i forskellige diskurser, hvorfra det har været muligt at undersøge flere forskellige koder 

fra hver person. Dette har skabt mulighed for at danne et overblik over den store mængde data, 

samtidig med at finde mønstre i udsagnet, men også have diskurser for øje. 

 

2.2.4.4 ANALYSE METODE  

Koderne er blevet analyseret ud fra et fokus på diskursbegrebet. Dermed ses der på i interviewet, 

hvordan personens anvendelse af sproget, forklarer hvordan personen forstår verdenen. Dette har 

skabt mulighed for at have fokus på hvordan diskurser dannes  i diskursive praksisser og skaber 

identitetsmæssig, relationsmæssig og vidensmæssig forståelse af et fænomen. Dette har ført til at 

udsagn kunne blive sammenlignet og gjort op i diskursive forskelle og ligheder. Fokus har ikke været på 

diskurserne, som et udtryk for magt, men gennem italesættelsen af fænomenet få analyseret diskurser 

der peger i retning af en diskursiv praksis, som efterfølgende er blevet holdt op imod litteraturen. 
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Gennem den eksplorative tilgang til  interviewundersøgelse er der forekommet  temaer omkring 

medarbejderne, som blandt andet ildsjæle, passioneret og kompetente. Derudover er der forekommet 

temaer omkring en organisation med åben kultur og stærk kommunikation. Disse temaer er kommet 

op under interviewene i forskellige spørgsmål. Udtalelser ses dermed som en produceret tekst, hvor vi 

identificerer diskursive praksisser, og hvordan disse forsøges forklaret i litteraturen indenfor 

motivation, kreativitet og motivation. Dermed er vi ikke som Fairclough tekstnære, men kontekstnære, 

hvor konteksten her er en innovativ bureauvirksomhed, der skaber digitale innovative produkter, der 

udtalelser sig om sin virksomhed.  
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3. TEORI   

3.1 NORMAN FAIRCLOUGHS KRITISKE DISKURSANALYSE   

Faircloughs teori benyttes til at bruge de diskursive begreber, sammenhæng, styrke og 

interdiskursivitet, som gør det muligt at analysere udtalelser. Derudover giver det mulighed for at 

indfange medarbejdernes forståelse af deres egen innovationsprocess og praktisering, da diskurser 

netop fremmer og beviser disse. 

Faircloughs kritiske diskursanalyse bliver brugt i denne afhandling, da diskurser skaber forståelser af 

verden og mening og påvirker hvordan vi agerer i verden. Dermed dermed giver teorien os et 

begrebsapparat til at indfange disse forståelser der skabes ved italesættelse. Diskursanalyse gør op med 

to dualismer inden for sprogvidenskaben, hvor sprogsystemer, anses som autonome og uafhængige af 

brugen af sproget, samt adskillelse af mening fra stil og udtryk, eller indhold fra form (Fairclough, 1992: 

s. 26).  

Til dette foreslår Fairclough at sproget er som det er på grund af dets funktion i en social struktur, og at 

det sprog som folk har adgang til, afhænger af deres position i det sociale system, hvor sproget anses 

som et system af muligheder afhængende af sociale omstændigheder, hvor ud fra individet kan vælge 

(Fjeldsøe, 2010, 2). Fairclough mener, at vi er i stand til at handle og forhandle vores diskurser, indenfor 

den sociale praksis, hvorfor individet dermed kan vælge. Formålet med den kritiske diskursanalyse er 

at den kombinerer den kritiske lingvistiske tekstanalyse med bredere social teori, hvorfor denne teori 

findes anvendelig som metode af afdækning af sociale forandringer (ibid). I denne afhandling anvender 

vi Faircloughs diskursbegreb og sociale praksis begreb. Selve diskursbegrebet skal ifølge Fairclough, ses 

som “større brudstykker af talt dialog”(ibid). Disse diskurser bidrager til konstitueringen af alle 

dimensioner af sociale strukturer, som direkte eller indirekte skaber og begrænser normer og 

konventioner, såvel som relationer, identiteter og institutioner som ligger bag ved (Fairclough 1992: s. 

63).  

“Discourse is a mode of action, one form in which people may act upon the world and especially upon 

each other, as well as a mode of representation” (Fairclough, 1992: s. 64). Diskurser ses yderligere som 
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en praksis, der ikke kun repræsenterer verden, men tilkendegiver verden, konstituerer og konstruerer 

verden i meningen. Herunder kan diskurser hører under diskurstyper. Diskurstyper er typer af diskurser, 

der består af diskurser og genre (Fjeldsøe, 2010) Gennem afdækning af diskurserne giver det os dermed 

mulighed for at se på, hvordan forståelsen indenfor arbejdet med kreativitet og innovation, skabes af 

ledere og medarbejdere i Signifly.  

 

Fairclough opdeler analysen i dens tekst, diskursiv praksis og social praksis. I denne afhandling vil fokus 

være på selve teksten. Hans begreb “tekst” skal forstås i mere bred forstand og indbefatter både det 

talte og  nedskrevne sprog (Fairclough, 1992, p. 71),  hvilket i dette tilfælde er medlemmernes 

interviewudsagn, hvor der vil ses på det konkrete ordforråd i teksten, samt hvilken ordbetydning, de 

anvendte ord har. Dette gøres med henblik på at analysere den diskursive praksis. Den diskursive 

praksis omhandler processen, hvorved teksten produceres, distribueres og fortolkes. En tekst giver ikke 

mening i sig selv, men det er modtageren af teksten der former meningen, hvorfor der ses diskursens 

styrke. Diskursens styrke omhandler hvorvidt personer påvirkes til at foretage en specifik handling, eller 

holdning forbundet til emnet (ibid). Altså gemmer der sig et direkte eller indirekte forsøg på at påvirke 

modtageren af teksten. Yderligere analyseres teksten ved at kigge på sammenhængen i teksten. 

Tekstens sammenhæng omhandler modtageren af tekstens mulighed for at konstruere en 

sammenhæng, som ikke nødvendigvis er logisk, men omhandler hvorvidt teksten skaber nogle 

subjektpositioner, som det fortolkende subjekt kan relaterer til og dermed bliver påvirket af (Fjeldsøe, 

2010: s. 5).  

“The point is, however, that a text only makes sense to someone who makes sense of it, someone who 

is able to infer those meaningful relations in the absence of explicit markers” (Fairclough, 1992: s. 84) 

Dette giver mulighed for at se på hvordan teksten skaber mening for andre indenfor den samme diskurs, 

eller direkte retter sig mod modtageren af en anden diskurs. Tekstens intertekstualitet ses som dens 

evne til at henvende sig direkte eller indirekte til andre tekster. Dette kan gøres ved interdiskursivitet, 

hvor teksten trækker på andre diskurser (Fjeldsøe, 2010: s. 7).  
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Fairclough anser den diskursive praksis i et dialektisk forhold til den sociale praksis, hvor den sociale 

praksis, skal ses som den kontekst teksten produceres og tolkes i. Kontekst har en påvirkning gennem 

dens Ideologi dvs. konstruktionen af virkeligheden der er inden for den sociale praksis, samt indlejring 

af hegemonistiske relationer, hvorved diskurserne ses som en kamp om at opnå den dominerende 

diskurs (Fairclough, 1992). Fairclough nævner selv at den kritiske diskursanalyse ikke skal anvendes til 

at analysere den sociale praksis, hvor han foreslår, at der kan anvendes en anden analyseform der dog 

ikke må stride imod diskursanalysen principper. I afhandlingen vil vores analysegenstand være 

diskurserne. Diskurser får sin betydning i og med at de tjener tre konstruktive effekter. Diskurser skaber 

sociale identiteter, sociale relationer og konstruerer videnssystemer  (ibid).  

 

3.2 CROSS: ARBEJDSPROCES I DESIGN 

Vores anvendelse  

Cross anvendes til at kunne belyse den innovative arbejdsproces. Den giver os konkrete faser af en 

designproces, som vi løbende har kunnet spørge ind til via  interviewdeltagerne. Den er dog også en 

deskriptiv teori, som beskriver, hvordan en kreativ designproces foregår. I denne afhandling er den 

blevet brugt til at se på, hvordan arbejdsprocessen italesættes, og kan forstås ud fra Cross designfaser.  

Selve teorien  

Nigel Cross skrev i 2018 omkring kreativitet fra et proces-synspunkt. Dette er relevant for en analyse af 

Signiflys arbejdsproces, fordi vi via Cross teori, kan se på om Signifly lever op til Cross syn på kreativitet. 

Han undersøgte helt specifikt fagområdet design i alle dens former. I den terminologi, der bliver brugt, 

er det ikke designere inden for et specifikt område, men kan være bl.a. andet arkitekter eller digitale 

designere. Design-evnen bliver beskrevet som noget, der eksisterer i alle mennesker, hvor der bare er 

forskel på kompetenceniveauer. Fælles karaktertræk blandt succesfulde designere er, at de er gode til 

håndtere usikkerhed og tvetydighed.  
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Cross mente at i modsætning til normale projekter, hvor der er et klart problem og en klar løsning til 

sagte problem, så er der ofte ikke et defineret problem i et design-projekt. I design-projekter er der i 

stedet blevet opstillet fem faser: problem framing, solution conjecturing, co-evolving problem-solution, 

representations, precedents (Cross, 2018). 

Problem framing går ud på, at man strukturer og formulerer problemet, og ikke nødvendigvis bare gør, 

som kunden siger. Det område man kan finde problemet indenfor hedder problem space. I denne del 

af processen er det vigtigt, at designeren ikke er for rigid i sin tænkning og ikke er fastlåst i sine 

tankegange (ibid). 

Når problemet er blevet framet, bliver der gået videre til solution conjecturing. Dette handler om at 

komme på en række løsninger, der er i stand til at løse det tidligere framede problem. Det område man 

kan finde løsninger inden for hedder solutionspace. Denne fase udvikler sig i løbet af projektet, 

efterhånden som designeren udvikler sin forståelse af problemet, hvor projektet godt kan køre i cirkel 

mellem disse to første faser (ibid). 

Co-evolving problem-solution er den fase, hvor både problem og løsning bliver videreudviklet og 

redefineret, som en form for sammenfatning af de to første faser. Her bliver problem og løsning 

analyseret og evalueret i forhold til hinanden, indtil der er et optimalt problem-løsning par (ibid). 

Representations er fasen, hvor man skal være i stand til at formidle og præsentere sine ideer, da der 

som regel er stakeholders i projektet. Dette involverer evnen til at kommunikere både visuelt og verbalt, 

fordi hvis man ikke har evnen til at få folk med på sine ideer, er de forrige faser spildt arbejde (ibid). 

Precedents er sidste fase og omhandler, hvordan designere skal bruge deres tidligere erfaringer til at 

finde det rigtige match mellem problem- og solutionspace. Her handler det delvist om originalitet for 

at kunne levere det bedste produkt, men designerne skal udnytte deres erfaringer til kunne opdage 

mønstre og være i stand til at bryde mønstre i deres projekter (ibid). 

En svaghed som designere kan være ofre for, er at de slår sig fast på en ide for tidligt i processen og på 

trods af ændringer i problemet eller løsningen, bliver de ved med at arbejde med den samme ide (ibid).  
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3.3 AMABILE OG SAMMENHÆNGEN MELLEM MOTIVATION OG KREATIVITET 

I 1997 argumenterede Teresa Amabile for sammenhængen mellem kreativitet og motivation i arbejdet. 

Denne sammenhæng mellem kreativitet og motivation er interessant, da der kan undersøges om 

Signifly, via deres italesættelse, selv ser en sammenhæng mellem dem. Hun mener, at der primært i 

litteraturen er blevet arbejdet med, hvad der gør kreative mennesker kreative, også selvom der mere 

burde fokuseres på hvordan man styrker folks indre motivation, og hermed også deres kreative output. 

Forsøg viser at jo mere en person er drevet af en indre motivation og føler et dybtliggende behov for 

at arbejde inden for et felt, desto bedre resultater vil personen også levere inden for feltet uafhængigt 

af former for belønning.  

Amabile (1997) lavede en teori, der handlede om hvordan man skulle arbejde med folks indre 

motivation og kvaliteten af deres kreative arbejde kaldet “the componential theory of individual 

creativity”. Teorien består af tre parametre, som udgør indre kreativitet, og når disse tre parametre 

overlapper vil en persons kreativitet være højere (Amabile, 1997). De tre parametre er: expertise, 

creative-thinking skill og intrinsic task motivation (ibid). Ekspertise handler om viden om et bestemt felt, 

hvilket medfører flere muligheder for et individ, når det gælder en opgave og er kernen i kreativt 

arbejde (ibid). Creative-thinking skill omhandler de baner en person er i stand til at tænke i. Man skal 

være i stand til at se nye perspektiver på problemer for at kunne tænke i kreative baner og ikke være 

for fastsat i sin tankegang (ibid). Intrinsic task motivation vil sige den indre motivation, en person føler, 

når de finder en opgave interessant. Hvis en person har både ekspertise og evnen til at tænke kreativt, 

så kan en person håndtere en opgave men for at være fuldt ud kreativ, bliver det også påkrævet, at en 

person gerne vil lave opgaven. I det kreative arbejde er det vigtigt, at den indre motivation for en 

opgave dominerer over den ydre motivation for at man kan være optimalt kreativ (ibid).  

Som tidligere nævnt kan en ydre motivation (kompensation) formindske den indre motivation. Der 

findes dog synergier imellem visse former for ydre motivationsformer og indre motivation.  
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Da ydre motivationsfaktorer påvirker den indre motivation og dermed også det kreative output, 

undersøgte Amabile hvilke organisationsfaktorer, der påvirkede det kreative output. En levering af 

information omkring hvordan en opgave kan forbedres, som f.eks. feedback, kaldes “informational 

extrinsic motivator” (ibid). Positive motivationsformer som komplimenter eller andre faktorer der 

forøger interaktionen med selve opgaven kaldes “enabling extrinsic motivators” (ibid).  

Påvirkningen af ydre motivationsformer på medarbejderne i en virksomhed medførte Amabiles model 

kaldet componential theory of organizational innovation and creativity. Ligesom modellen omkring 

individuel kreativitet består modellen omkring organisatorisk innovation af tre dele. Disse dele er 

organizational motivation to innovate, resources og management practices. Organisatorisk motivation 

handler om, hvor villig organisationen virker til at innovere, hvilket som regel viser sig i form af tiltag og 

support fra øvre management. Den indre kultur er også en afgørende faktor. Ressourcer omhandler 

ikke kun økonomiske midler og teknologi, men også tid, de rigtige ansatte og information, og alle disse 

ting skal være til rådighed for at organisatorisk innovation kan finde sted. Management practices 

omhandler, hvordan lederne i en virksomhed støtter deres medarbejdere. 

Den personlige kreativitet i en medarbejder og den organisatoriske innovation fremvist gennem de tre 

parametre hos hver, påvirker konstant hinanden da kreativiteten frembringer innovationen i 

organisationen, hvilket herefter påvirker arbejdsmiljøet, som går tilbage og påvirker medarbejderne.    
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4. ANALYSE 

I kapitel 1 vil vi se på hvilken forståelse der ligger bag Signiflys mantra “innovate by doing” og hvordan 

dette påvirker virksomhedens generelle forståelse af innovation og kreativitet. I kapitel 2 vil vi se på 

hvilken indflydelse italesættelsen af innovation og kreativitet har for medarbejdere og lederes 

oplevelse af motivation i Signifly. I kapitel 3 vil vi afslutningsvist se på hvilken indvirkning italesættelsen 

af innovation og kreativitet har for medarbejdere og lederes konkrete arbejdsproces i Signifly.  

 

4.1 INNOVATE BY DOING  

I følgende analyse undersøger vi Signiflys mantra “innovate by doing” ved brug af diskursanalyse. Der 

vil blive analyseret hvilke diskurser, der gemmer sig i italesættelsen af dette mantra og hvordan 

italesættelsen påvirker de diskursive praksisser i Signifly blandt ledere og medarbejderne. Udtalelserne 

i denne del af analysen kommer af at “innovate by doing” er blevet direkte sagt eller i ledtog med, at vi 

som interviewere har spurgt ind til “innovate by doing”.  

Det første afsnit i denne del af analysen, “den talende og den handlende”, omhandler hvordan 

“innovate by doing” relaterer til at gøre innovation i stedet for at tale om innovation. Andet afsnit, “den 

handlende skaber værdi”, omhandler hvordan “innovate by doing” relaterer til at skabe reel værdi for 

kunder og forbrugere. Det tredje afsnit, “den handlende tør fejle”, omhandler hvordan “innovate by 

doing” relaterer til at lave fejl. Det fjerde afsnit, “mærkat”, omhandler hvordan “innovate by doing” er 

et mærkat for medarbejderne. Det femte afsnit, “det fede ord der gør os unikke”, omhandler hvordan 

“innovate by doing” bliver brugt til salg og markedsposition. Derefter vil de overordnede diskurser blive 

samlet for at danne et billede af den diskursive praksis omkring “innovate by doing”. 
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4.1.1 DEN TALENDE OG DEN HANDLENDE 

Under det indledende interview spørger vi en af medstifterne af Signifly, hvad han forstår ved ‘innovate 

by doing’. Til dette spørgsmål nævner han at de gerne vil ind og arbejde med og gøre det på en måde, 

hvor man gør innovation frem for at tale om innovation: 

➢ Innovate by doing handler et eller andet sted om at vi jo rigtig gerne vil ind under at arbejde med 

innovation. Vi vil rigtig gerne gøre det på en måde hvor man... man gør innovation i stedet for 

bare at tale om det. - (IP 1.7) 

Ud fra selve udtalelsens ordforråd, anvendes at  “at gøre innovation” med ordets betydning, at gøre 

som en handling og at “bare at tale om det”, hvor det ikke medfører en handling.  

Dette kan ses, som et udtryk for to diskurser omkring innovation, hvor medstifteren lægger vægt på at 

de gerne vil gøre innovation. Diskurser er større brudstykker af talt eller skrevet dialog (Fairclough, 

1992). Denne italesættelse af ‘innovate by doing’, af en anden af medstifterne, hvor der nævnes at I 

stedet for at gå og tale en masse om tingene og lave en masse strategiarbejde på tavler og slides, så få 

det ud og leve i virkeligheden: 

➢ ”...innovate by doing” handler egentlig om at vi i stedet for at gå og tale en hel masse om tingene 

og lave en hel masse sådan … strategiarbejde der primært er på en tavle eller på et slide så få 

det ud og leve i virkeligheden - (IP. 2.10).  

I ovenstående udsagn ses der igen anvendt “tale”, hvor der her ses sammenhæng med strategiarbejde 

og tale. Begrebet sammenhæng omfatter vores tolkningsmuligheder, for at konstruere en 

sammenhæng, som ikke er klassisk logisk men som danner subjektpositioner. Derfor skabes der 

positionen at tale om tingene og lave strategiarbejde og positionen at gøre og få det ud at leve i 

virkeligheden.    

En tredje medstifter nævner hvordan der ofte bliver talt om innovation uden noget slutprodukt, man 

kan fremvise som resultat af det og hvordan Signifly står i position til dette fænomen:  
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➢ “Ofte bliver der talt enormt meget om innovation. Der bliver holdt mange møder omkring det, 

lagt mange strategier om det. Der er garanteret også mange konsulenter derude der 

præsenterer nogle tanker omkring det… Men i sidste ende bliver det aldrig til en skid… Og det er 

der jeg synes vi kan noget unikt… Vi kan tage noget fra en ide og gøre det til et virkeligt produkt 

som kommer ud i menneskers hænder og det er først der at innovation er værdifuldt kan man 

sige” - (IP 7.39)  

I udsagnet bliver der skabt sammenhæng mellem at tale enormt meget om innovation, møder, 

strategier, konsulenter og det at i sidste ende bliver det aldrig til en skid. Yderligere ses der 

sammenhæng mellem vi kan tage noget fra en ide og gøre til et virkeligt produkt, hvor  innovation er 

værdifuldt. Dermed skabes to positioner, hvor innovation bliver sat i forbindelse med det de gør, hvor 

det kommer ud i menneskers hænder og den anden position hvor innovation ses som møder, strategi 

og konsulentarbejde.      

Da et af medlem af ‘innovation lead’ udtaler sig i forbindelse med spørgsmålet omkring ‘innovate by 

doing’, nævner medarbejderen at hun anser innovate by doing som, “not just saying you want to do 

something but actually do it”  (interview person 3.48 L 1-7). I udsagnet ses to diskurser “just saying you 

want to do something” og “actually do it”. Her forefindes styrke i diskursen omkring “actually do it”, 

som skaber sammenhæng mellem innovate by doing, og “actually do it”   

Hun nævner yderligere at de også skal være i stand til at skabe det, de siger  “ that we are able to create 

what we are saying we want to do” (ibid). Ud fra citatet fremstår to diskurser hvor den ene omhandler  

“saying we want to do it”  og “able to create”.  

En anden fra innovation lead fortæller, at det for hende ikke kun handler om at lave  “en bunke slides”, 

men at “gå ud og prøve det i praksis” (IP 4.48). I udtalelsen forekommer der dermed diskursen om  

“bunke slide” og diskursen om at “prøve i praksis”. 

En fra strategi fortæller, at “innovate by doing” for ham betyder at i stedet for at tænke så meget så 

gør det (IP 6.25). Ud fra denne udmelding udtrykker det en diskurs om at “at tænke så meget” og “så 
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gør det”. Her er der styrke i diskursen gældende “gør det”, der fremviser sammenhæng mellem 

“innovate by doing” og “gør det”.  

 

Præg af interdiskursivitet   

For at opsummere kan det udledes at der forefindes to overordnede diskurser, som kan opdeles i den 

talende om innovation og den handlende. Dette gøres på baggrund af identificering af interdiskursivitet. 

Interdiskursivitet betyder at en diskurs refererer til andre diskurser, som dermed får betydning for 

produktionen (Fjelsøe, 2010: s. 7). Ved den talende er der præg af interdiskursivitet ved følgende:  

➢ “Tale om innovation” (IP 1.7), “tale en masse om tingene, slides, strategiarbejde” (IP 2.10), “talt 

enormt meget om innovation, møder, konsulenter, ikke blive til en skid” (IP 7.39), “just saying 

you want to do something” (IP 3.48), “en bunke slides” (IP 4.48), “at tænke så meget” (IP 6.25).  

Yderligere ses interdiskursivitet i forhold til diskursen om den handlende i følgende: 

➢ “At gøre innovation“ (IP 1.7), “få det ud at leve i virkelighed” (IP 2.10), “tage noget fra en ide og 

gøre det til et virkeligt produkt, innovation er værdifuldt, komme ud i menneskers hænder” (IP 

7.39, “actually do it, able to create” (IP 3.48), “gå ud og prøve det i praksis” (IP 4.48), “gør det” 

(IP 6.25).  

En fra teknologiafdeling taler om, at det er stadig innovation at tale om problemerne, men det er først 

doing, når man rent faktisk gør: 

➢ Jeg synes det at tale om problemerne er også en del af at lave innovation, men hvis man ikke 

agerer på dem... så er det ikke doing agtigt. - IP.10.88 - IP.10.89 

Her ses der sammenhæng mellem innovation og at tale om problemer, hvilket kan ses som en diskurs, 

som ikke nødvendigvis kan forklares i diskursen om innovation som noget der tales for meget om, men 

derimod fokuserer han mere på doing (innovate by doing), hvor dette peger i retning af en diskurs, at 

man kan ikke sige man gør (doing), hvis man ikke gør.  
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4.1.2 DEN HANDLENDE SKABER VÆRDI  

Under spørgsmålet omkring innovate by doing, nævner en af medstifterne yderligere at innovate by 

doing skal være med til at informere deres kunder: 

➢ ...innovate by doing er vores mantra så det vil sige når vi rådgiver vores kunder jamen så skal vi 

sørger for at vi bliver konkrete i det vi rådgiver i - IP. 1.7: L 1-18 

I ovenstående udtalelse ses sammenhæng mellem diskursen Innovate by doing diskursen og det at give 

konkret rådgivning til kunden.   

Et medlem af innovation lead fortæller, at det handler om actually making sure that they (kunderne) 

have the tools to make it happen in a way (IP 3.48). Personen fokuserer her igen på kunden og nævner 

i sammenhæng at det er vigtig de har tools. Her bliver selve ordet tools, set som noget håndgribeligt og 

handlingsorienteret, som man dermed skal sikre kunden har.   

Et andet medlem af innovation lead  fortæller, at “det ska være noget der skaber værdi i sidste ende”, 

“hvor brugeren føler at de i sidste ende får en lille ting der gør deres liv federe”, hvor det er det hun 

“lægger i det der doing” (IP 5.41 L 1-11). Her omtales det igen som, at det være for kunden eller 

brugerens skyld, ved at handle om at forbedre tilværelsen og skabe værdi i sidste ende.  

Et medlem af strategi retter også fokus på doing-delen af mantraet, hvor han fortæller at hvis man ikke 

“doer” “så er det sindssyg svært for kunden at forstå hvad det er for en værdi det skaber” (IP 8.32). Her 

snakkes der ind i en diskurs om at skabe værdi med fokus på doing-delen. Denne doing diskurs i 

innovate by doing, peger i retning af at “doe” er noget man gør for kunden og dermed skaber værdi for 

kunden. Dermed peger det i retning af en diskursiv praksis om at “doe” handler om at gøre det for 

kunden og skaber værdi for dem.  

For at opsummere forekommer der i ovenstående udtalelser interdiskursivitet ved følgende:  

➢ “Konkret rådgivning” (IP 1.7), “tools” (IP 3.48), “værdi i sidste ende, får en lille ting der gør deres 

liv federe” (IP 5.41), “skabe værdi for kunden gennem doing” (IP 8.32). 
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Disse diskurser kan dermed overordnet gøres op i diskursen omkring at skabe værdi ved at handle, 

hvorfor disse kan kaldes  “den handlende skaber værdi”.   

 

4.1.3 DEN HANDLENDE TØR FEJLE  

En af medstifterne nævner i forbindelse med innovate by doing at det handler om at “få nogen 

erfaringer med det før du har giftet dig alt for meget med ideen så ud og få nogen erfaringer og så kan 

det være at de her erfaringer viser dig at det skal være på en lidt anden måde. Det kan også være det 

viser sig at det bare skal skrottes all together…” (IP 2.11). 

I udsagnet  ses der sammenhæng mellem innovate by doing og det at “få nogle erfaringer før du har 

giftet dig alt for meget med ideen” da den muligvis “bare skal skrottes all together”. Denne diskurs om 

at få erfaringer ses, i det en innovation lead udtaler følgende: 

➢ Altså gå ud og prøve nogle ting af ”fail fast” altså ikke være bange for at at prøve nogle ting af. 

Fejle rigtig hurtigt inden vi har brugt alle pengene og så bruge resten af pengene på noget der 

skaber værdi (IP 4.48). 

Her trækkes på diskursen om at prøve nogle ting af  i sammenhæng med fail fast og “ikke være bange 

for at prøve ting af”. Dermed ses det som en diskurs om at erfaringer og at fejle hurtigt, hænger 

sammen. Denne italesættelse af fejl og erfaring, ses af en tech, som  fortæller om, at de nogen gange 

begår fejl og så er det vigtigt at kunne lære af sine fejl. 

➢ Nogen gange tager vi fejl andre gange har vi ret. De fleste gange har vi heldigvis ret eller så tror 

jeg ikke der var noget der hed Signifly og så det at kunne lære af sine fejl. Det sjældent den 

samme fejl bliver lavet ALT for mange gange… (IP  10.70 L 12-17).  

Her bliver der skabt sammenhæng mellem det “at tage fejl” og “at kunne lære af sine fejl”. Dette peger 

i retning af en diskurs omkring at lære af sine fejl.  

For at opsummere forekommer der diskurser der bærer præg af interdiskursivitet i følgende:  
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➢ “få nogen erfaringer før du har giftet dig for meget med ideen” (IP 2.11), “fail fast, ikke være 

bange for at prøve ting af” (IP 4.48), “at tage fejl, lære af sine fejl” (IP 10.70) 

Dette fokus på at lære af sine fejl ses hos Birkenshaw & Haas (2016) return your investment on failure, 

hvor at første skridt for at øge virksomhedens vækst, er at lære af sine fejl. Her omtales fejl som en 

slags investering, da den kan resulterer i en øget læring, hvorfor det dermed er direkte økonomisk 

rationelt at lave fejl, hvis man lærer af disse. Dermed kan diskurserne overordnet beskrives som “der 

skal turdes at fejle, fejl er erfaringer vi skal lærer af”.  

 

4.1.4 MÆRKAT 

En medstifter beskriver “innovate by doing” som “det label vi har sat på vores måde at arbejde på” (IP 

2.10). Denne omtale af mantraet, som en måde at definerer virksomheden og dens arbejdsmetode på, 

ses også af en anden medstifter, som  beskriver “innovate by doing” som: 

➢ “...bare et mærkat vi har sat på efter vi har fundet ud af at det faktisk er noget der kendetegnede 

alle der var på holdet” (IP 7.42).  

Her bliver det sat i sammenhæng med kendetegn af “alle der var på holdet”.   

Den ene medstifter udtrykker dog en diskurs om, at der bliver sat ord på arbejdsmetoden, mens den 

anden udtrykker en diskurs om, at der bliver sat ord på medarbejderne. Den første medstifter 

relaterede  “innovate by doing” til medarbejderne senere hen, da han taler om at:  

➢ “...nogen af medarbejderne dem har vi jo ansat før vi egentlig besluttede os for ”innovate by 

doing” men men det viste sig jo også bare at vi ikke altid har skattet det her entreprenante gen 

højt” (interviewperson 2.21).  

Her bliver der skabt sammenhæng mellem “innovate by doing” og det entreprenante gen i 

medarbejderne. 
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Alle tre medstiftere bruger på et tidspunkt i deres interviews ordet entreprenant til at beskrive deres 

medarbejdere, mens ingen af de ansatte bruger dette præcise ord. Dette præcise ord brugt af de tre 

personer, der kom på “innovate by doing” og og den italesatte sammenhæng mellem “innovate by 

doing” og medarbejderne, peger på en diskurs blandt medstifterne om at “innovate by doing” fungerer 

som et label/mærkat på medarbejderne som entreprenante.  

 

4.1.5 DET FEDE ORD DER GØR OS UNIKKE 

En af medstifterne fortæller at:  

➢ “...vi skal ikke op og konkurrere med de andre digitale bureauer, fordi så konkurrer man på..på 

sådan nogle meget ... objektive kriterier som... pris og tid og proces og sådan noget... Selvfølgelig 

også kvalitet, men vi skulle ligesom finde et sted hvor vi var mere unikke i markedet” (IP 1.7).  

Han nævner, at Signiflys kunder fortalte dem, at de “var anderledes i deres tilgang til at bygge digitale 

produkter” (IP 1.7). Her bliver innovate by doing, sat i sammenhæng mellem unikke i markedet. Dette 

ord “unikke” kan forstås, som at skille sig ud fra andre i markedet.  

Da vi spørger en en nyere deltidsansat designer, ind til hvad han forstår ved “innovate by doing”, 

fortæller han at han er så lille en del af og “er måske ikke sat så meget ind i  innovate by doing 

maskinrummet”, da han “er måske ikke den som skal sælge” (IP 9.70). Her ses der sammenhæng mellem 

det ikke at blive “sat ind  innovate by doing maskinrummet” og det “ikke at skulle sælge”. Dette peger 

i retning af en diskurs omkring innovate by doing og det at skulle sælge og tiltrække kunder.  

Dette fokus på at skabe synlighed, ses af en fra tech, idet han fortæller følgende om “innovate by 

doing”: 

➢ “Det er noget udfordrende udforskende og det er det er det vores kunder tænder på, at vækste 

og prøve noget nyt og være spændende på nogle måder ik. Så innovate gør os spændende på en 

måde fordi så føler det at de kan være en del af noget der måske kan blive til en succes, fordi at 

innovate hvem synes ikke at det er fedt… (interviewperson 10.85).  
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Med ord som spændende, tænder på og “hvem synes ikke at det er fedt”  peges der i retningen af en 

diskurs omkring innovate by doing, hvor innovate bliver brugt som et spændende ord for kunderne. 

Yderligere nævner han: 

➢ Det der, det er der nok mange af de andre der har sagt innovate by doing, som vi forsøger at 

prædike. I hvert fald er vi meget doing... (LP 10.70). 

Her forekommer ordet prædiker, som skaber en forestilling om, at det er noget der bliver forsøgt spredt, 

men stadig fremstår som en prædiken. Dette udtrykker  diskursen om “innovate by doing”, som “hvem 

synes ikke at det er fedt”. 

 

Præg af interdiskursivitet  

For at opsummere forekommer der diskurser der bærer præg af interdiskursivitet i følgende: 

➢ “Unikke i markedet” (IP 1.7), “ikke sat ind i innovate by doing, ikke skulle sælge,” (IP 9.70), 

“spændende, tænder på, hvem synes ikke det er fedt” (IP 10.70, 10.85). 

Disse kan overordnet, set kondenseres ned til “det fede ord der gøre os unikke i markedet”  

 

4.1.6 OPSUMMERING AF KAPITEL 1  

Gennem analysen er der forefundet diskurser, som kan indskærpes til innovate by doing, som følgende: 

Den handlende, den talende, den handlende skaber værdi, den handlende tør fejle, mærkat på 

virksomheden og det fede ord der gør os unikke.  

Ud fra disse diskurser kan der argumenteres for at “den handlende”, “at handle skaber værdi” og “når 

man handler tør man fejle”, taler alle ind i den samme diskurs, hvorfor dette kan pege i retning af den 

diskursive praksis i Signifly. Yderligere forekommer der en diskurs blandt medstifterne omkring 

innovate by doing som et mærkat. Diskursen om “det fede ord der gør os unikke”, bærer ikke præg af 
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lige så stor styrke, men ses alligevel delt i interviewpersonerne, hvorfor den har en påvirkning på den 

diskursive praksis.   

Dette gør at den fælles diskurs omkring innovate by doing, som deres arbejdsmetode og proces, skaber 

en fælles forståelse af deres arbejde, som værende hurtig prototype og teste af med kunden. Yderligere 

danner det en fælles forståelse gennem doing diskursen, at turde fejle er en vigtig del af innovation. 

Subjekter er ideologisk positioneret, men de er også i stand til at handle aktivt, foretage egne 

forbindelse mellem diverse praksisser og ideologier, som står dem tilgængelige (Fairclough, 1992, 91). 

Diskurserne er indlejret ideologi dvs. en bestemt måde at anskue virkeligheden på (ibid). Innovate by 

doing mantraet kan dermed også blive en måde at påvirke omgivelserne på og lærer dem omkring hvad 

innovation er og skal være. 

innovate by doing kan dermed ses, som en måde hvor trækkes der på ensartet diskurser, der giver 

medarbejderne og lederne et fælles sprog, som gennem den identificeret interdiskursivitet, kan tyde 

på at være præget af heterogenitet. dette ses også da der er en delt diskurs blandt medstifterne, 

omkring at innovate by doing er et label på medarbejder og det entreprenante i dem.   

Dette gør at den fælles diskurs omkring innovate by doing, som deres arbejdsmetode og proces, skaber 

en fælles forståelse af deres arbejde, som værende ‘hurtige prototype, teste af’ med kunden. Yderligere 

danner det en fælles forståelse gennem doing diskursen, at turde fejle, som er en vigtig del af 

innovation Fairclough (1992). Diskurser er indlejret ideologi dvs. en bestemt måde at anskue 

virkeligheden på. Innovate by doing mantraet kan dermed også blive en måde at påvirke omgivelserne 

på og lærer dem omkring hvad innovation er og skal være. Dette skal i stedet ses som at innovate by 

doing også italesættes på en måde, som et fedt mantra. Denne diskurs vil alt andet lige være med til at 

påvirke den diskursive praksis og deres forståelse af mantraet og hvordan det kan og skal bruges. 

Dermed gøres mantraet også til noget fedt at kunne.  
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4.2 ARBEJDSPROCESSEN 

I dette kapitel vil der være fokus på, hvordan medarbejderne i Signifly italesætter deres arbejdsproces 

og arbejdsmetode ved brugen af diskursanalyse. Derudover vil der ses på hvordan diskurser kan 

forklares gennem Cross (2018) faser i designprocessen. Der vil både blive kigget på hvordan Signifly går 

ind til nye projekter (“reelle problemer”, “opdrage kunden”, “ny problem ny løsning”), hvordan Signifly 

arbejder med kunden (“kunden og erfaringer”, “kunden som samarbejdspartner”), de specifikke 

arbejdsmetoder (“concept sprint og workshops”, “klikbare prototyper”) og det tempo Signifly arbejder 

med (“kom online et par måneder før”). Herefter vil de mindre diskurser omkring projektledelse og et 

ønske om mindre hastighed fremanalyseres.   

 

4.2.1 PROBLEMET I FOKUS  

I mere populær litteratur snakkes der om “love the problem not the solution” (Maurya, 2016), hvor der 

hævdes at være et overfokus på løsningen, hvorfor man glemmer problemet. Cross arbejder med 

problemet inden for sin designteori, og ser konkret på hvordan der arbejdes med problemer og 

løsninger (se afsnit. Cross). Igennem interviewet blev der flere gange fortalt omkring hvordan man ser 

og forholder sig til problemerne i et projekt. 

 

4.2.1.1  REELLE PROBLEMER  

Under interviewet med en af medstifterne, spørger vi ind til, hvordan det foregår når kunden kommer 

med projekter. Her udtaler han, at det handler om at “finde det reelle problem” (IP 6.4). Med fokus på 

selve tekstens ordforråd, rettes fokus på ordet “reelle”. Da teksten ikke i sig selv er meningsfuld, dannes 

muligheden for tolkning ved at se på hvor der skabes sammenhæng, som giver modtageren en 

mulighed for at skabe mening med teksten (Fairclough, 1992). I det der skabes sammenhæng mellem 

det at finde det “reelle” og “problem”, kan det tolkes, som om der ligger noget bag problemet, hvilket 

peger i retning af en diskurs omkring problemer, som noget der kan udforskes. Yderligere kan der også 

https://blog.leanstack.com/@ashmaurya?source=post_page-----65cfbfb1916b----------------------
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lægges vægt på ordet “finde”. Dette ords betydning indikerer at det reelle problem ikke fremtræder fra 

start af, og derfor skal et indledende problem udforskes.  

Under et andet interview fortæller en fra strategi omkring hvordan han ser mødet med kunderne og 

deres problemer. Her stiller han spørgsmålstegn ved problemet ved at nævne “Hvad er det rent faktisk 

problemet er? (IP 8.6) Her forekommer ordene “rent faktisk”, som kan pege i retning af en diskurs 

omkring problemer, som noget man stiller spørgsmålstegn ved. 

I forbindelse med en udtalelse omkring arbejdsprocessen beskriver en fra innovation lead en fiktiv 

situation med kunden, hvor den opgave kunden originalt stiller ikke anses som at være hvad der faktisk 

er brug for: 

➢ ”Her har vi lavet et helt nyt flot website til jer. Her der får i en brandfilm. Okay men hvad løser 

det? Hvad er rent sådan problemet? Problemet er måske ikke at i ikke har nok kunder i jeres 

butik…” (IP 4.5)  

Her ses igen brugen af “hvad er rent sådan problemet” i sammenhæng med “problemet er måske” ikke 

at i ikke har nok kunder. Med denne næsten ensartede måde at omtale problemet på, peger det igen i 

retning af diskursen omkring problemer som noget vi stiller spørgsmålstegn ved 

For kort at opsummere, så bliver der flere steder under interviewene, trukket på diskursen omkring 

problemet. Disse bærer præg af interdiskursivitet ved følgende: finde det reelle problem (IP 6.4), Hvad 

er det rent faktisk problemet er (IP 8.6), “hvad er rent sådan problemet, problemet er måske (IP 4.5). 

Derfor tyder det på en diskurs omkring problemer, som noget der stilles spørgsmålstegn ved og som en 

mulig diskursiv praksis. 
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4.2.1.2  OPDRAGE KUNDEN  

I forbindelse med et spørgsmål omkring hvordan fejl bliver håndteret af medarbejderne, begynder en 

fra innovation lead, at fortælle at kunderne ikke altid ved på forhånd, hvilket produkt de ender op med.  

➢ “...så det kræver også at man er med til at opdrage sine kunder eller sådan educate sine kunder 

i ”hvad vil det sige at modtage et innovativt projekt? ”” (IP  4.56). 

Ud fra udsagnets ordforråd trækkes der på ordene “opdrage sine kunder” og “levering af et innovativt 

projekt”. Der ses sammenhæng mellem disse, hvorfor opdragelse af kunder kan være en naturlig del 

gældende levering af et innovativt projekt. Denne diskurs omkring at opdrage og udfordre kunden, kan 

ses delvis produceret gennem diskursen omkring problemet, hvorfor det udtrykker en diskursiv praksis 

inden for måden der snakkes om kunder og projekter på i Signifly.  

Denne udfordring af problemet kan forstås i Cross designteori (2018). Her anses problemer ikke som 

værende en enkelt størrelse, men være problem space, hvori der befinder sig potentielle andre 

problemer, hvorfor problemer bliver noget man udforsker i processen. Dette fører os videre til 

hvordan der i problem diskursen, også opstår en diskurs om løsninger, som er tæt forbundet til 

problemet. 

 

4.2.1.3  NYT PROBLEM NY LØSNING  

Da vi beder en fra strategi om at uddybe hvordan han ser på problemerne, nævner han blandt andet at 

man konstant arbejder på skift mellem problemet og løsningen for at finde det optimale par mellem de 

to: 

➢ “...det er sådan en konstant vekselvirkning imellem problem og løsning og nogen gange kan de 

godt ændre sig.” (IP: 6.28).  

Her anvendes ordene vekselvirkning i sammenhæng med problem og løsning,  hvorfor diskursen 

omkring problemet, kan ses som værende tæt forbundet med løsningerne.  
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En anden fra strategi taler om dette på nærmest ensartet måde, omkring løsninger og problemers tætte 

forbindelse i følgende udtalelse: 

➢ “Hver gang der kommer et problem så er der også en ny løsning. Det er svært at lave en løsning 

1 til 1 i forhold til et andet produkt eller til en anden løsning (-) ..  og på den måde så bliver man 

nødt til at tænke lidt innovativt hver gang.” (IP 8.8). 

Her nævnes hver gang “der kommer et problem”i sammenhæng med  en “ny løsning”. Dette ses som 

diskursen omkring løsninger og problemers tætte forhold. Denne kan ses sammen med diskursen 

omkring problemet og “vekselvirkning mellem løsning og problem”, hvor det anses som 

interdiskursivitet.  

Dette indikerer en generel diskursiv praksis hvor problemer i forbindelse med projekter italesættes som 

tæt forbundet med løsninger. Yderligere kan der også ses interdiskursivitet, mellem diskursen omkring 

at udfordre problem, reelle problem, hvorfor det peger i retning af en diskursiv praksis. Denne måde at 

tale om problemer på kan siges at følge love the problem tankegangen, hvor man ikke risikerer at låse 

sig for meget fast på løsningen, da man glemmer problemet og at være nysgerrig på dette (Maurya, 

2016).  

Denne overordnede løsning og problem diskurs, kan forklares i hvad Cross (2018) omtaler som co-

evolving problem-solution, hvor man udforsker problem og solutionspace for at finde et optimalt par 

mellem disse. 

I ovenstående del af analysen fandt vi en indikation af den diskursive praksis omkring løsning og 

problem, hvor problemet er noget der skal udforskes, og som noget der er tæt forbundet med 

løsningen. Dette kan forklares i den generelle diskurs omkring problemerne som Signifly løser og 

arbejder med.  

I næste afsnit vil fokus rettes på diskursen omkring kunden og dennes sammenhæng med den 

diskursive praksis.   
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4.2.2 KUNDERNE I PROCESSEN  

I forbindelse med med et spørgsmål omkring deres mantra “innovate by doing” nævner en af 

medstifterne, at “Det skal give dem noget”, når der der leveres et produkt til kunden: Det skal ikke bare 

være en rapport de kan lægge ned i en skuffe.” (IP 1.7). 

Ifølge ovenstående interviewudsagn fremstår brudstykkerne af udtalelsen “hvad det skal” i 

sammenhæng  med “give dem noget”. Yderligere nævnes hvad det “ikke bare skal være” hvilket sættes 

i sammenhæng med en “rapport”. Derudover trækkes der på selve diskursens styrke, som er med til at 

påvirke modtageren af diskursen, tIL at påtage en holdning (Fairclough, 1992). Derfor kan diskursen om 

at give dem noget (kunden), ses som den mest dominerende for medstifteren.  

 

4.2.2.1 KUNDEN OG ERFARINGER  

I forbindelse med et spørgsmål omhandlende fordelene og ulemperne ved længerevarende projekter 

og kundesamarbejde nævner en fra strategi fordelene ved at man kan få feedback. Denne feedback er 

tilgængelig i lange projekter, da man kan foretage ændringer man ellers ikke kunne i korte projekter: 

➢ “Jeg vil sige fordelen i længere forløb og længere projekter der er det meget det her med at … vi 

jo selvfølgelig får lov til og tid til at skrue op og ned på de her forskellige knapper og lære af de 

her forskellige fejl og udfordringer der opstår. Det er lidt svært på en en enkelt case eller en 

enkelt kampagne”. (IP 8.5).  

I denne udtalelse omtaler personen, det at man kan få feedback og lære af de forskellige veje. Dette 

peger i retning af en diskurs, hvor projekterne er informationsgivende, hvilket gør at feedback under 

samarbejdet, bliver læring. Dermed kan det ses som en diskurs omkring projekterne, som også er noget 

medarbejderne selv lærer af. 

Denne diskurs kan skæres ind til kunde/samarbejde som adgang til feedback og læring, hvilket kan 

forklares ud fra hvad Cross (2018) kalder precedents i sin designfase. Her benytter man tidligere 

erfaringer til at finde frem til de reelle problemer, da man ved hvilke mønstre man skal kigge efter 
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(Cross, 2018). Dette kan ud fra Interviewpersonens udtalelser ses som at man behandler et langvarigt 

projekt som et kontrolleret eksperiment, hvor man netop kan bruge den erfaring og de resultater, man 

opnår undervejs til at optimere samarbejdet.  

 

4.2.2.2  KUNDEN SOM SAMARBEJDSPARTNER 

En medstifter forklarer forholdet til kunderne, hvor han blandt andet kommer ind på at at de elsker 

deres kunder og det kan ses som et personal attack, hvis man tager hjem når noget brænder: 

➢ “Hvis det så er med kundeprojekt… vedkommende så bare er gået hjem selvom der er noget der 

brænder, altså sådan noget kan man blive helt harm over ik? Fordi det ville man jo i hvilken som 

helst anden virksomhed, men her er det mere sådan (-) Hey vi elsker vores kunder, hvad fanden 

er det.. føler det sådan lidt personal attack fra den der person ik (smiler)?” (IP 1.31). 

Når man elsker sine kunder og vedkommende så bare går hjem. Her trækkes der på diskursen omkring 

at man elsker sine kunder, denne fremstår med indirekte styrke, da den stilles i kontrast til “at bare gå 

hjem”. Dermed er hans måde at tale om kunderne på som nogle man er villige til at gå længere for, end 

hvis det bare var en anden virksomhed. Dog nævner han at det er normalt at blive harm over at folk går 

hjem når det brænder, men retter fokus på diskursen “vi elsker vores kunder”. 

En italesættelse af relationen til kunden forekommer også, da vi spørger en fra innovation lead omkring 

forholdet til kunden. Hun nævner en virksomhed, hvor de egentlig kalder hende for deres brand 

manager internt.  

➢ “With XX I'm actually more a (griner) they call me their marketing and brand manager internally. 

So they are calling me for everything and I’m .. as it is now I’m talking with them 3, 4 times a 

day.” (IP 3.12). 

Her fortæller hun, at kunden ser hende som deres marketing og brand manager, og at hun derfor er i 

tæt telefonisk dialog med dem flere gange om dagen. Her italesættes samarbejdet med kunden, som 

et forhold, hvor hun nærmest bliver en del af kundevirksomheden. Denne diskurs ses ikke delt på 
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samme måde af andre interviewdeltagere, men de taler ikke imod diskursen omkring at elske kunden, 

hvilket kan pege i retning af den diskursive praksis inden for måden at snakke om kunder på. 

 

4.2.3 CONCEPT SPRINT, WORKSHOPS  

Workshops skaber muligheden for at fordre læringsprocesser, ved at være tidsbesparende og 

involverende for kunder, som kan være engagerede under udvikling (Hwang, A. 1998, 338). Denne 

kundeinddragelse igennem workshops kan ses som en måde at leve op til idealet om co-creation, hvor 

kunden ikke ses, som passiv modtager, men samarbejdspartner som inddrages i processen (Prahalad, 

C.K, and Ramaswamy, Venkatram 2000). Denne metode er også kendt indenfor konsulentbranchen, 

som  concept sprint, hvor den giver mulighed for at arbejde med ideer og konkretisere dem inden for 

få dage med kunden (Kent Gryskiewicz. Et. al. 2018 McKinsey & Company). Dette fører os videre til ikke 

blot at se på, hvordan der tales omkring problemerne og kunderne, men hvordan dette inddrages i 

selve praktiseringen af arbejdet inden for innovation hos Signifly.   

To medlemmer af innovation lead fortæller om benyttelsen af arbejdsmetoden “kundeworkshops”, når 

de bliver spurgt ind til deres personlige arbejdsproces fra start til slut (IP 4.12, IP 5.8).   

Her fortæller medarbejdere, at det vigtige ved udførelsen af workshoppen ikke er selve resultaterne 

men at høre kundernes diskussion omkring emnerne, de skal tage stilling til: 

➢ “Men det er også for at høre deres diskussion om det. Det er jo rigtig interessant fordi tit er 

kunden jo ikke kun en person. Så hele projektteamet … hvad siger kunden og og er de egentlig 

alignet og og hvor er det sådan hvad er deres sådan diskurs omkring det de laver.” (IP 4.12). 

Her bliver der nævnt at det er vigtigt at høre kundernes egen diskurs omkring deres arbejde. Ordet 

diskurs skal i denne kontekst ikke ses ud fra Faircloughs (1992) diskursbegreb, men som et udtryk for 

hvordan medarbejderen kan høre kundens egen måde at tale om udfordringerne på. 

Her nævnes “høre deres diskussion” (kunden), “hvad siger kunden og “er de egentlig alignet”. Disse ord 

kan ses som et udtryk for nysgerrighed, på kunden. 
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Under interviewet med en fra innovation lead, nævner hun, i forbindelse med et spørgsmål omkring 

hvornår hun føler sig mest innovativ, deres concept sprint. Hun fortæller, at de sætter sig med kunden 

om mandagen for at snakke om deres problem og allerede fredagen den samme uge, leverer Signifly 

en prototype eller noget i den art afhængig af, hvilken type produkt de skal levere (IP 3.19).  

Dette kan ses som en diskurs omkring at producere noget hurtigt, da Signifly anvender denne hurtige 

arbejdsproces, under projekter. Denne hurtige arbejdsproces omtales som “concept sprints” og 

fortæller også meget om formålet med metodens skabelse. Selve ordet sprint bliver forbundet med fart 

og intensitet, grundet ordets betydning, hvor man forsøger at bruge den energi, man ville fordele over 

længere distancer, på et øjeblik for at komme i mål så hurtigt som muligt. Dette fokus omkring sprint 

og hastighed fører os videre til at se på udtalelser omkring en generel fokus på hastighed under 

arbejdsprocessen.  

 

4.2.3.1  KOM ONLINE ET PAR MÅNEDER FØR  

Dette fokus på hastighed ses også i forbindelse med et spørgsmål omkring hvordan Signifly adskiller sig 

fra andre i reklame og web design-branchen. I denne forbindelse nævner en medstifter blandt andet 

hvordan processen i Signifly er anderledes grundet det høje tempo, som Signifly producerer i: “så kan 

det godt være vi ikke fik alle features til gengæld fik vi fokuseret på dem der var vigtigst og til gengæld 

kom vi måske online et par måneder før end man ellers... ville gøre andre steder.” (IP 1.33). 

Her ses der sammenhæng mellem “godt være vi ikke fik alle features” og “kom vi måske online måneder 

før”. Dermed ses det som en diskurs omkring hastighed og fokuserer på det vigtigste, som står i kontrast 

til diskursen om at få alle features med, men uden at komme online hurtigt.   

Denne diskurs omkring hastighed ses delt af en anden medarbejder, da der snakkes om Signiflys 

samarbejde med andre virksomheder specielt over længere tid. Her nævner en fra innovation lead da 

hun bliver spurgt om, hvornår hun har følt sig mindst motiveret i sit arbejde, omkring samarbejdet med 

en bestemt kunde. Der begynder hun at fortælle om en episode, hvor kunden ikke var på samme niveau 

rent tempomæssigt: 
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➢ “We started working with (them) last summer.. and we .. thought of working on some of the 

deliverables in September or something and they are so slow giving feedback on whatever we 

are sending them.. they don’t understand what .. (smiler) what it should be in a way.” (IP 3.38). 

Her kan det ses som at der skabes indirekte sammenhæng med den “Slow giving feedback”, og “don’t 

understand”, hvorfor det ses som en diskurs om langsom hastighed, langsom feedback og manglende 

forståelse. Denne diskurs fremstår med en styrke der danner forståelsen af langsom hastighed som 

uønsket.   

 

´4.2.3.2  KLIKBAR PROTOTYPE 

En af medstifterne nævner at han ikke føler at han har været med til at lave noget innovation, før de 

har en prototype (IP 1.45). Denne omtale om prototyper ses også i en anden medstifter om at gøre ting 

konkrete og lave nogle prototyper (IP 2.10). En Innovation lead anvender også ordet prototype i 

forbindelse med levering til kunden “on Friday we deliver the prototype like, demo or whatever 

something they can really … they have a concept or something that they can start developing if they 

want to” (IP 3.19). Et andet medlem af innovation lead nævner yderligere ordet prototype i forbindelse 

med deres arbejdsproces. Hun fortæller om, hvordan dette giver hende god feedback i forhold hvordan 

det endelige produkt skal ende med at se ud: 

➢ “...når vi har noget design klar så laver vi det til sådan en klikbar prototype (...) Så prøver man 

med nogen kunder. Optager med video hvordan de interagerer med produktet på skærmen og 

tager nogle noter…” (IP 4.12).  

Denne ovenstående italesættelse udtrykker en diskurs omhandlende prototyper som en del af 

arbejdsprocessen. Denne diskurs kan forklares i hvad Cross (2018) kalder repræsentationsfasen. 

Repræsentationsfasen omhandler efter man har fundet et problem og solution par, hvor man skal 

præsentere sin ide på en måde andre mennesker forstår og også kan se værdien i (Cross, 2018). Hermed 

bruges prototyper som en måde at repræsentere en løsning, kunden både kan se og føle på.   
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En fra strategi nævner at gå fra abstrakt til ideudvikling til noget håndgribeligt. Denne måde at tale om 

processen kan ses i forståelsen af at bygge prototyper: 

➢ “Det er jo egentlig også det som Signifly er bygget op omkring nu. (...) hvor vi så hurtigt som 

muligt går fra noget meget abstrakt til noget ideudvikling til at det faktisk er håndgribeligt netop 

fordi at de digitale muligheder vi har i dag tilbyder os at gøre det.” (IP 6.2). 

Yderligere nævner han at teknologi muliggør bygningen af prototyper. Her er der fokus på at 

teknologien muliggør deres arbejdsmetode, hvilken er en diskurs der ikke direkte deles af andre i 

Signifly, men på samme tid ikke står i kontrast, hvorfor den kan antages at indgå i den diskursive praksis.  

 

4.2.4 DE MINDRE DOMINERENDE DISKURSER 
 

4.2.4.1 LIGE AT FÅ DET HELE MED 

Diskurserne omkring den høje hastighed, arbejdet med prototyper og som her, “hvor vi så hurtigt som 

muligt går fra noget meget abstrakt til noget ideudvikling til at det faktisk er håndgribeligt” (IP 6.2), 

tyder på en ensartet måde at italesætte arbejdsmetoden på. Dette kan ses som interdiskursivitet der 

peger i retningen af den diskursive praksis inden for arbejdsmetoden. Dog forekommer der også 

udtalelser, som ikke bærer præg af lige så stor ensartethed i måden at tale om arbejdsmetoden på. En 

designer fortæller om at manglen på tid, som denne hurtige proces kan medføre ikke nødvendigvis, er 

ideelt i alle henseender:  

➢ “Altså jeg kan jo godt lide sådan noget lidt fordybende arbejde at man måske har et projekt hvor 

du tager en måned så man ligesom får det hele med.” (IP 9.47). 

“Fordybende arbejde” og “lige få det hele med”, ses som to diskurser, som umiddelbart ikke kan 

forklares i diskursen omkring arbejdsprocessen med høj hastighed i sprints. Dette skaber en forståelse 

hvor at diskursen om den høje hastighed, kan medføre at man ikke lige får det hele med.  

Denne diskurs omkring at processen også kan gå for hurtigt, ses hos en fra tech: 
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➢ “Hvis jeg skal kunne gå ind i det her og være motiveret omkring det så jeg nødt til at kunne… 

kunne bruge noget tid på det i stedet for at jappe det igennem eller at skulle haste fra det ene til 

det andet ik.” (IP 10.60).  

Her trækkes på ord som at haste og jappe igennem, hvilket kan ses som interdiskursivitet mellem 

diskursen omkring at få det hele med. 

 

4.2.4.2  FOR MEGET TID GØR IKKE ARBEJDET BEDRE  

I forbindelse med spørgsmålet om hvorvidt den høje hastighed i arbejdsprocessen påvirker produktet 

svarer en af medstifterne: 

➢ “Ja det vil vel nok være lidt naivt at sige at det ikke havde det. Det er ofte på vores projekter, så 

kan det godt være vi ikke når at tage den lige så langt hvis vi havde 3 måneder. Vi tror på det vi 

når at lave på en uge er det mest værdifulde på det arbejder der laves på 3 måneder.  Altså ofte 

hvis der er for meget tid bliver der måske heller ikke arbejdet ligeså godt og så præcist med det. 

Og jeg tror alle mennesker kender det her med at når der er en deadline og når ting skal gå lidt 

hurtigere, så det også lidt som at man tilpasser sig og får løst tingene hurtigere. Og hvis man 

lige får en ekstra uge til noget så det ikke sikkert, den bliver ligeså god som hvor man havde en 

fast deadline” (IP 7.15 citat renskrevet). 

 

Ud fra følgende kan der ses diskursen om “ikke at få det hele med” samt diskursen om høj hastighed. 

Udtalelsen omkring at nå det mest værdifulde på en uge bærer præg af indirekte styrke, hvilket 

danner forståelsen af at højere hastighed placeres over diskursen om ikke at nå det hele. 

Indenfor italesættelsen af arbejdsprocessen, forekommer der en mere delt diskurs, som på den ene 

side omhandler sprint, høj hastighed og bygge hurtige prototyper, så ses der også diskursen om at høj 

hastighed fører til at jappe igennem og ikke få det hele med. 



61 

 

 

Disse diskurser skal ikke ses ikke direkte modstrid, men som at den diskursive praksis primært er 

prægede af at tale om arbejdsprocessen i højere hastighed, hvor jappe igennem og ikke få det hele 

med ses som en mindre dominerende diskurs. 

For at opsummere dette peger det i retning af en generel diskursiv praksis omkring arbejdsmetoden 

med concept sprint, som højere hastighed, skabe prototyper og gøre noget abstrakt til håndgribeligt. 

Denne diskursive praksis  udtrykker den mere overordnede diskurs omkring tæt samarbejde med 

kunden, gennem hvilket der også kan ses co-creation. Denne proces kan også ses forstået gennem cross 

design-faser, for udarbejdelse af innovative ideer.   

 

4.2.4.3  JEG LAVER PROJEKTLEDELSE 

Ikke alle udtalelser ses lige delte blandt virksomhedens medarbejdere og ledere. Et eksempel på dette 

ser vi, da vi bad en innovation lead, om at beskrive sig selv og sit arbejde. Da hun kommer ind på 

forklaring af rollen som innovation lead nævner hun følgende: 

➢ Og det jo sådan en rolle de kalder innovation-lead (let latter), og det ja man kan sige når folk 

spørger hvad jeg laver, så siger jeg at jeg laver projektledelse på diverse digitale projekter. (IP 

5.2) 

Da hun nævner at hun “har sådan en rolle de kalder innovation lead”, kan det tolkes at der en form for 

afstandtagen til titlen innovation lead,  grundet udsagnet “de kalder mig”. Yderligere nævner hun at 

hun laver projektledelse. Dermed åbner det op for positionen, som projektleder, der laver 

projektledelse eller innovation-lead der kan siges at lede innovation. Denne umiddelbare diskurs 

omkring at lave projektledelse ses ikke del blandt de andre medarbejdere og ledere. 

I samme udsagn nævner hun bagefter:   

➢ “Altså.. Nu arbejder vi jo.. vi siger også vi er innovationshus (). Det jo fedt for strateger at få en 

opgave der hedder uhh vi ved ikke helt hvad vi vil have, men vi vil gerne i denne her vej() Jeg vil 

sige det ikke mit specialområde at være den kreative som sådan.”  (IP 5.2). 
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Her peges der mod en diskurs om “innovationshus, som taler til  strateger som kan påvirke vejen” og 

“specialområde er ikke at være kreativ”. Disse udtalelser peger på, at hun ser sit arbejde mere som 

projektledelse, end at hun arbejder med innovation.  

Ud fra hendes diskurs omkring eget arbejde kan det nærmere ses som en projektleder diskurstype. 

Diskurstyper er standard måder at omtale ting (Fjeldsøe, 2010). Denne diskurs står relativt alene i 

forhold til de andre diskurser men må alt andet lige have indflydelse på den generelle diskursive praksis.    

 

4.2.5 OPSUMMERING AF KAPITEL 2 

I italesættelsen af deres arbejdsproces bliver der lagt stort fokus på, hvordan medarbejderne går til det 

problem, kunden fremsætter for Signifly. Den diskursive praksis tyder på, at problemerne er noget man 

sætter spørgsmålstegn ved. Problemer italesættes også som tæt forbundet med løsning, hvorfor det 

former en forståelse af, at problemer skal udforskes, sammen med de mulige løsninger, der følger med. 

Diskursen omkring kunden i processen viser vigtigheden af et tæt samarbejde, der peger på co-creation. 

Arbejdsprocessen bliver italesat som en proces i høj hastighed, da der skal produceres prototyper 

hurtigt via metoder som concept sprints, hvor der hurtigt skal arbejdes på, at ideer bliver til produkter. 

Denne høje hastighed bliver dog også italesat negativt. En mindre dominerende diskurs forekommer 

som at jabbe igennem og ikke få det hele med, hvilket står i kontrast til den dominerende diskurs 

omkring arbejdsprocessen i høj hastighed. Dette er med til at påvirke den generelle diskursive praksis 

omkring arbejdet, hvor arbejdet også kan gå for hurtigt. Dette får en betydning, men er af mindre 

karakter, hvad angår den generelle forståelse og praktisering af arbejdet. Der er også den mindre 

dominerende diskurs om projektledelse, der taler imod den generelle diskurs omkring innovation. Det 

er kun en enkelt medarbejder, der udtrykker denne diskurs, men den har dog indflydelse på den 

generelle diskursive praksis omkring arbejdsprocessen.  
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4.3 INDIVIDUEL KREATIVITET OG ORGANISATORISK INNOVATION 

I denne del af analysen vil vi undersøge medarbejdernes individuelle kreativitet ved at bruge Amabiles 

componential theory of individual creativity. Hver af de tre parametre i teorien, ekspertise, creative 

thinking skill og indre motivation, vil blive undersøgt i den pågældende rækkefølge. Via medarbejdernes 

udtalelser om dem selv og hinanden vil der blive undersøgt om der fremstår diskurser, der tyder på at 

medarbejderne indeholder de tre parametre. Herefter vil der blive kigget på hvilke organisatoriske 

faktorer, der påvirker medarbejdernes individuelle kreativitet via Amabiles componential theory of 

organizational innovation and creativity. Der vil blive kigget på de tre parametre i teorien i rækkefølgen 

“organizational motivation to innovate”, “ressources” og derefter “mangement practices”.     

 

4.3.1 INDIVIDUEL KREATIVITET 
 

4.3.1.1 EKSPERTISE  

I følgende afsnit vil vi kigge på hvordan der gennem italesættelse af deres arbejde med innovation, 

forekommer diskurser omkring medarbejderne og lederne, hvori der skabes en forståelse af dem selv 

som besiddende af ekspertise. Ekspertise er hvad Amabile (1997) omtaler som evnen til at løse de 

problemer man bliver stillet. (ibid).  

 

4.3.1.1.1 DYGTIGE MEDARBEJDER OG SPECIALISERING 

I forbindelse med et spørgsmål omhandlende hvordan Signifly adskiller sig fra andre i branchen, taler 

en af medstifterne om, hvordan virksomheden har dybe kompetencer indenfor flere områder. Der 

nævnes designere, markedsføring og udvikling og hvordan de udgør stærke teams, som kan gøre at der 

rykkes hurtigt og dermed være effektive:  

➢ Det er vi rigtig dygtige til og så har vi dybe kompetencer inden for alle de områder der skal til for 

at skabe noget nyt. (IP 2.42) 
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Her ses sammenhæng mellem medarbejderne og ordene dygtige og besiddende af dybe kompetencer. 

Sammenhæng eller coherence omfatter tekstens og fortolkerens mulighed for at konstruere en 

fornuftig sammenhæng i teksten, som ikke skal ses ud fra klassisk logik, men hvordan der skabes 

subjektpositioner, som modtageren af diskursen kan forstå ((Se teoriafsnit “Fairclough” (Fjeldsøe, 2010, 

Fairclough, 1992: p. 83)). Dette peger i retning af en diskurs omkring medarbejderne, som værende 

dygtige og besiddende af dybe kompetencer. 

En anden medstifter nævner, at designerne i Signifly “er gode til at arbejde hurtigt med design” (IP 7.8). 

Her ses der sammenhæng mellem designerne og ordene “hurtige og gode”.  

Ud fra de ovenstående to udtalelser, dannes der et indtryk af en diskurs omkring medarbejderne som 

dybt kompetente, samt designerne, som hurtige og gode.  Dette fører os videre til at se andres 

italesættelse, som indbefatter en diskurs om medarbejderne og deres kompetencer. 

I forbindelse med et spørgsmål omkring virksomhedens udvikling, nævner en fra tech, at  virksomheden 

er vokset, hvorfor de har fået “færre generalister og flere specialister” (IP 10.79). I samme forbindelse 

nævner han, at de har dygtige folk på alle områder i stedet for at have nogen, der kan dække meget 

(ibid). Her snakkes ind i to diskurser hvor den ene diskurs ses som “dygtige folk på alle områder” i 

sammenhæng med Signiflys medarbejdere og den anden diskurs er, som han nævner i kontrast, “nogen 

der kan dække meget”, hvorfor diskursen om “dygtige folk på alle områder”, fremstår med indirekte 

styrke, og dermed ses som den mest dominerende af de to. 

I de følgende diskurser kan der anses at være præg af interdiskursivitet: 

➢ “Dygtige, dybe kompetencer” (IP 2.42), “hurtige og gode” (IP 7.8), “færre generalister og flere 

specialister, dygtige folk på alle områder” (IP 10.79).  

Diskurserne taler dermed ind i hinanden, hvorfor det peger på en diskursiv praksis, som kan ses som 

hvad Amabile kalder ekspertise. Dette forekommer gennem den diskursive praksis om dygtige og 

specialiserede medarbejdere. Dette leder os videre til at se på hvordan der ses italesættelse af 

medarbejdere, som besiddende af creative thinking skills. 
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4.3.1.2 CREATIVE THINKING SKILLS  

For at en person kan producere noget kreativt, kræver det ikke kun, at personen besidder den rette 

ekspertise  inden for sit felt, men også at personen kan tænke kreativt (Amabile, 1997). Evnen til at 

tænke kreativitet, creative thinking skills, omfatter “a cognitive style favorable to taking new 

perspectives on problems, an application of techniques (or “heuristics”) for the exploration of new 

cognitive pathways, and a working style conducive to persistent, energetic pursuit of one’s work” (Ibid: 

s. 43). Dette fører os frem til at undersøge hvordan der i italesættelsen fremkommer diskurser, som 

tyder på disse evner.  

 

4.3.1.2.1 KASTE RUNDT MED IDEER   

Da vi beder et medlem af innovation lead om at beskrive en episode, hvor hun følte sig mest innovativ, 

nævner hun “we are trying to be creative all the time” (IP 3.19). Hun nævner også, at hendes rolle ikke 

er den mest kreative, men at de har andre personer, der er bedre til at “throwing the cool ideas” (ibid).   

Her bliver der trukket sammenhæng mellem ordet “creative” og evnen til at komme med “cool ideas”. 

I samme forbindelse nævner hun concept sprints og forklarer hvilken del af denne hun føler sig mest 

innovativ i, hvor hun nævner: 

➢ “We are creating A LOT of concrete or we are being super creative and we are going from maybe 

10 or 20 ideas down to 3 that we are presenting for the clients. So properly day two or three” (IP 

3.20).  

Her anses brugen af “we”, som et udtryk for dem som medarbejdere. Med sammenhæng mellem 

“super creative” og “creating a lot of concrete (ideas)”, kan diskursen om medarbejderne (we) dermed 

ses som at indbefatte, det at være super kreativ og kunne skabe en masse konkrete ideer og kaste med 

fede ideer.   
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4.3.1.2.2 FINDE LØSNINGER I ANDEN KONTEKST  

Da vi spørger en fra strategi, hvornår han føler sig innovativ, nævner han at “Det er ikke altid med at 

være helt disruptiv men det handler bare om at finde nogle løsninger som et eller andet sted allerede 

eksisterer men bare i en anden kontekst og så hive det ind i den kontekst du har” (IP 8.8). I samme 

forbindelse nævnes der, at det føler han hele tiden han gør i sit arbejde (ibid). Her trækker 

medarbejderen på to diskurser om sit arbejde, hvor den ene diskurs er “ikke altid være disruptiv” og 

“finde løsninger i andre kontekster”. Her ses der indirekte styrke i diskursen om at i hans arbejde handler 

det om at finde allerede eksisterende løsninger bare i en anden kontekst, som værende mere 

dominerende, da han nævner i sammenhæng at “det føler jeg lidt man gør hele tiden i det arbejde jeg 

laver” (ibid).    

En anden fra strategi nævner i forbindelse med lignende spørgsmål, omkring hvornår han har følt sig 

innovativt, hvor han fandt inspiration i et projekt, der befandt sig i en branche, ved at kigge på en helt 

anden branche: 

➢ “Det vi gjorde var at vi tog faktisk den her indsigt fra -------- (...) det løser i princippet 

problematikken som de står med ved at have inspiration fra en anden case.” (IP 6.10). 

Her bliver der, som det fremgik af den tidligere medarbejders udtalelse (IP 8.8) skabt sammenhæng 

mellem det at bruge “en indsigt fra en anden case” og “løse problematikken”.  

Dette tyder på en ensartet diskurs omkring de to fra strategi, som kan  finde løsninger i en case og løse 

problematikken i en anden. Dette kan ses som analogisk overførsel, hvor der anvendes  isomorfe 

problemer, altså problemer med ensartet relationelle strukturer og genkaldelse af tidligere løsninger 

og problemer, for så at overføre dem til den nuværende kontekst (Dunbar, 2011).  

Den fremanalyserede italesættelse udtrykker følgende diskurser om medarbejderne: “throwing the 

cool ideas, super creative, throwing a lot of concrete (ideas)” (IP 3.19), “ikke altid være disruptiv, finde 

løsninger i en anden kontekst” (IP 8.8), “en indsigt fra en anden case, løse problematikken” (IP 6.10). 

Disse diskurser kan overordnet ses som et udtryk for at medarbejderne forstår dem selv som værende 
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i besiddelse af creative thinking skills, da creative thinkings skills indeholder evnen til at tage nye 

perspektiver på en problemstilling.  

Selvom medarbejdernes diskurser kan  forstås som værende at besidde den rette  ekspertise og creative 

thinking skills, så er det den indre motivation, som er afgørende for om der vil produceres noget kreativt 

(Amabile 1997). Dette fører os videre til at se på hvordan diskursen omkring medarbejderne muligvis 

også  kan ses som et udtryk for at de er indre motiveret.     

 

4.3.1.3 INDRE MOTIVATION  

Indre motivation defineres af Amabile som værende “driven by deep interest and involvement in the 

work, by curiosity, enjoyment, or a personal sense of challenge” (ibid, 44). Faktorerne ekspertise og 

creative thinking skills afgør hvad en person er i stand til at gøre men indre motivation afgør, hvad en 

person vil gøre og hvor langt de er villige til at gå for en opgave. 

 

4.3.1.3.1 ILDSJÆLE OG PASSIONERET  

Da vi spørger en af medstifterne ind til hans vision for signifly i fremtiden fortæller han: “Jeg ser for mig 

at vi sådan kreativ hub for dygtige... entreprenante typer” (IP 1.8). Her bliver ordene “dygtige 

entreprenante typer” sat i sammenhæng med Signiflys medarbejdere. Dette peger på en diskurs 

omkring  medarbejderne som  “dygtige entreprenante typer”. 

En anden af medstifterne nævner ordene entreprenørskab og skabertrang, da vi spørger ind til en 

uddybning af deres mantra “innovate by doing”:    

➢ “Vores hold er meget præget af at sådan entreprenørskab og skabertrang. Vi har mange der selv 

har startet virksomheder og været selvstændige og sådan og det tror jeg bare er  meget det 

mindset folk kommer ind med” (IP 2.11).  

Her nævnes ordene “skabertrang” og “entreprenørskab” i sammenhæng med medarbejderne i Signifly. 

Yderligere fortæller han at han altid får en fed energi af at arbejde med engagerede, passionerede folk 
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(IP 2.24). Her trækkes der på to diskurser omkring medarbejderne, der beskrives som “entreprenørskab 

og skabertrang” og “engagerede og passionerede”.  

Den tredje medstiftere nævner “Alle der er her er meget entreprenante og har lyst til at lave ting” da vi 

spørger ham om, hvornår Signifly begyndte at blive innovative (IP 7.41). Her kommer ordet 

“entreprenant” igen og bliver sat i sammenhæng  med at det kendetegner medarbejderne. Dermed 

tales der ind i diskursen som er “entreprenante” og “har lyst til at lave ting”.   

En af designerne nævner ordene “ildsjæle” og “det er nogen, der brænder for det de laver”, i forbindelse 

med et spørgsmål omkring virksomhedens kultur.  Dette peger ind i en diskurs om medarbejderne som 

værende nogle der brænder for hvad de laver og dermed “ildsjæle”. 

 

4.3.1.3.2 SJOV AT GÅ PÅ ARBEJDE 

I forbindelse med et spørgsmål omhandlende betydningen af medarbejdernes alder, nævner en af 

medstifterne,  “folk synes det er fedt og sjovt at gå på arbejde” (IP 1.17). Her bruges ordene “fedt” og 

“sjovt” i sammenhæng med “arbejdet”. Senere under samme interview forekommer ordet sjovt igen: 

Vi synes det er så sjovt og at vi stadig får lov til at lege med det vi gerne vil  (interviewperson 1.29). 

Udover ordet “sjovt”, bliver at få “lov til at lege” brugt som metafor for arbejdet. Dette peger i retningen 

af en diskurs omkring medarbejderne, som har det sjovt og fedt, samt arbejdet også omtales som at 

lege.  

Ordet sjovt eller “fun” forekommer flere gange især af en fra innovation lead: “Something that makes 

it fun in the process” (IP 3.34), “Yeahh and it's fun to.. to work together” (IP 3.37) “That’s fun. Because 

that’s what we want (3.47). Hermed skaber hun en sammenhæng mellem arbejdet og “fun”, hvorfor 

dette kan ses som en diskurs omkring arbejdet som værende sjovt. 
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4.3.1.3.3 LAVE DET SOM ER ENS HOBBY 

I forbindelse med et spørgsmål omkring motivation, fortæller en af medstifterne at han føler sig 

motiveret hver dag i sit arbejde, og han begynder at fortælle om at man  glemmer hvor “privilegeret” 

de er i Signifly. Han siger at det er “fantastisk at kunne få lov til at tage på arbejde og egentlig lave det 

som er ens hobby” (IP 7.20). Her skaber medstifteren sammenhæng mellem “fantastisk at kunne få lov 

til at tage på arbejde” og “lave det som er ens hobby”. Dette udtrykker en samlet diskurs hvor det er 

“fantastisk at tage på arbejde” og man kan “lave ens hobby”.  

Blandt disse udtalelser bærer disse diskurser præg af interdiskursivitet: 

➢ “Dygtige entreprenante typer, fedt og sjovt, får lov til at lege” (IP 1.8, 1.17 og 1.29), 

“entreprenørskab og skabertrang, engagerede og passionerede” (IP 2.11 & 2.24), “fun” (IP 3.34, 

3.37 & 3.47) “entreprenante, har lyst til at lave ting, fantastisk at tage på arbejde, lave ens hobby 

(IP 7.42 & 7.20), “ildsjæle” (IP 9.85), som peger i retning af en diskursiv praksis, som kan forstås 

i hvad Amabile (1997) vil kalde indre motivation og dermed forstås den diskursive praksis som 

udtryk for at være indre motiveret.     

  

4.3.2 ORGANISATORISK KREATIVITET OG INNOVATION 

Denne individuelle kreativitet, bliver påvirket af organisationen, hvorfor det kræver en organisation, 

som er supporterende for at kreativitet kan blive til innovation. Derfor vil vi i nu se på hvordan der 

snakkes omkring innovation med henblik på diskurser, der kan forstås, som virksomhedens påvirkning 

på medarbejderne.  

 

4.3.2.1  ORGANISATIONAL MOTIVATION TO INNOVATE  

Når det gælder organisatorisk motivation til at innovere, bliver dette signaleret via elementer som 

værdier omkring kreativitet og innovation og orientering mod risiko. 
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4.3.2.1.1  CONCEPT SPRINT 

En innovation lead fortæller omkring arbejdsmetoden “concept sprints” (jf afsnit “concept sprints), da 

hun bliver spurgt, hvornår hun føler sig mest innovativ (IP 3.19). I sammenhæng med concept sprints 

bruger hun ordet “cool” og hun skaber sammenhæng mellem concept sprints og innovation, via vores 

spørgsmål om at være innovativ. Via sammenhæng mellem concept sprints og ordet “cool” udtrykker 

hun diskursen “concept sprints is cool”. Diskursen “concept sprints is cool” kan forstås i relation til hvad 

Amabile omtaler som enabling extrinsic motivators. Dette  er ydre motivationsformer med en positiv 

effekt, der direkte forøger ansattes interaktion med arbejdet (Amabile, 1997).   

 

4.3.2.1.2  START-UP MENTALITET  

I forbindelse med spørgsmålet omkring forståelsen af “innovate by doing”, nævner en af medstifterne, 

at alle deler det samme mindset omkring deres arbejde og omtaler det som “startup-mentalitet”:   

➢ “Den bygger også lidt op af den her, vi har sådan en.. entrepreneurial agency det kalder vi os 

lidt. Sådan start-up mentalitet så det vil sige at alle skal lidt arbejde her som arbejdede de i et 

start-up og der har man altså ikke tid til at lave lange lange analyser. Der skal man ud over 

rampen .” (IP 1.7). 

Hermed ses en diskurs om “start-up mentalitet” som et ønske om en fælles mentalitet, der indeholder 

at “man ikke har tid til lange analyser fordi man skal ud over rampen”. Ordet start-ups betydning i denne 

kontekst handler om at tænke anderledes og gøre noget andre virksomheder ikke gør.  

En anden medstifter fortæller også om at arbejde som en start-up: 

➢ “i stedet for at man fortsætter med det og teoretisere videre over det så kan vi hjælpe med at få 

tingene til at ske og det vil vi gerne blive ved med at gøre og man kan sige det mindset vil vi 

gerne brede ud. Heldigvis så er det her entreprenørskab og start-up way jo sådan” (IP 2.12, citat 

renskrevet). 
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Her bliver der igen udtrykt diskursen om start-up mentalitet, som et mindset hvor man handler og “får 

tingene til at ske”. 

Udover medstifterne fortæller en fra tech at Signifly “er mindre en start-up end det føltes da jeg startede 

ik, men alle har stadig den der start-up mentalitet” (IP 10.79). Her snakkes der ind i en diskurs, hvor 

Signifly “føles mindre som en start-up” men medarbejderne i Signifly “har stadig en start-up mentalitet”.      

I ovenstående udtalelser omkring start-up mentalitet bæres der præg af interdiskursivitet mellem 

diskurserne “start-up mentalitet hvor man skal udover rampen” (IP 1.7), “start-up way hvor man får 

tingene til at ske” (IP 2.12), “føles mindre som en start-up men alle har stadig en start-up mentalitet” 

(IP 10.79). Disse diskurser kan i relation til Amabile anses som en informational extrinsic motivator. 

Dette er en ydre motivationsform, hvor information er med til at forbedre en opgave (Amabile, 1997). 

Denne information kommer i form af en tankegang medarbejderne skal have in mente, når de arbejder 

for at levere deres bedste.  

 

4.3.2.1.3  STOR GYMNASIEKLASSE 

Da vi spørger en af medstifterne ind til, hvor han ser Signifly i fremtiden, fortæller han at Signifly ikke 

vil have for store enkeltkontorer. Han bruger metaforen “stor gymnasieklasse” og fortæller, at der er 

en “magisk grænse omkring de 50-60 medarbejdere” (IP 2.15). Han nævner yderligere at med deres 

nuværende større har de et “fællesskab hvor man faktisk kender hinanden” og efter den “magiske 

grænse” kommer man “til et punkt hvor man ikke sådan kan kende alle ordentligt” (ibid). Her bliver der 

udtrykt i to diskurser, hvor den ene handler om ikke at have for store enkeltkontorer, så alle kan kende 

hinanden og den anden handler om at hvis man overskrider den magiske grænse over 50-60 

medarbejdere kender man ikke hinanden. Der ses indirekte styrke, hvor medstifteren ønsker at danne 

et indtryk, hvor at “den store gymnasieklasse” er at foretrække. 

En af designerne nævner “passende” da det giver den noget  “familiært” (IP 9.57), i forbindelse med 

hans beskrivelse af virksomheden. Her ses diskursen omkring virksomhedens størrelse, som passende 

gå igen i måden det italesættes på.  
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Han siger dog efterfølgende at hvis Signifly “skalerer mere” så ville virksomheden begynde “at blive 

mere sådan fragmenteret” (IP 9.58). Så i disse udtalelser bliver der skabt sammenhæng mellem 

“passende størrelse” og “familiært” og der bliver skabt sammenhæng mellem “mere skalering” og 

“mere fragmentation”. Dette peger på to diskurser, hvor den ene er “passende størrelse er familiært” 

og den anden er “mere skalering er mere fragmentation”.  

I forhold til sammenhængen mellem ordet “familiært” og Signifly bliver dette ord også brugt af en fra 

tech, da han bliver spurgt ind til kulturen. Han siger at kulturen er “familiær og socialt nede på jorden” 

(IP 10.92). Hermed skaber han sammenhæng mellem kulturen og “familiær og socialt nede på jorden”. 

Dette udtrykker en diskurs der hedder “kulturen er familiær”. 

I de ovenstående citater bæres der præg af interdiskursivitet i diskurserne “stor gymnasieklasse hvor 

folk kender hinanden” (IP 2.15), “passende størrelse er familiært” (IP 9.57), “kulturen er familiær” (IP 

10.92), da diskurserne alle peger mod et ønske om mindre kontorer, som føles familiære.   

Der bæres også præg af interdiskursivitet mellem moddiskurserne “den magiske grænse hvor folk ikke 

kender hinanden” (IP 2.15), “mere skalering er mere fragmentation” (IP 9.58). Interdiskursiviteten ses 

da moddiskurserne omtaler store kontorer, der ikke føles familiære. 

Disse diskurser og moddiskurser fremviser en overordnet diskursiv praksis, hvor en passende størrelse 

skaber en familiær kultur, hvor folk kender hinanden, mens virkelig store kontorer ikke har en familiær 

kultur og folk ikke kender hinanden. Denne diskursive praksis kan tyde på at størrelsen på Signiflys 

kontorer er en informational extrinsic motivator, da en familiær kultur, skaber personlig anerkendelse.            

 

4.3.2.1.4  RISIKOVILLIGHED OG FEJLKULTUR  

I forbindelse med et spørgsmål omkring deres erfaringer og betydning af disse, fortæller en af 

medstifterne, at han føler at Signifly er blevet mere “risikovillige” med tiden, fordi de har lært “at det 

går ikke så galt, bare hvis man følger det tæt og er klar til at erkende (fejl)” (IP 2.4). Her ses der 

sammenhæng mellem Signifly og det at være “risikovillige”, så længe man erkender når man har begået 

fejl. Dette peger på diskursen om at “vi er risikovillige” og  “erkend dine fejl”.     
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En anden medstifter nævner at “det er ekstremt sjældent at der er nogen konsekvens ved at begå fejl” 

(IP 7.47), da vi spørger ham ind til  håndteringen af fejl i virksomheden. Der ses her sammenhæng 

mellem få konsekvenser og at begå fejl, hvorfor det peger i retning af en diskurs om at der ikke er 

konsekvenser ved at begå fejl i Signifly. Han siger dog også, at fejl er “nok ikke noget der bliver delt 

sådan synderligt meget” (IP 7.49) og “det kunne måske være noget man kunne blive endnu bedre til” (IP 

7.50). Dette udtrykker en diskurs, hvor fejl ikke bliver delt, da de i Signifly ikke er særlig gode til at dele 

dem.  

En fra innovation lead fortæller omkring sit tidligere arbejde. Her fortæller hun at “der skulle ikke kunne 

sættes en finger på os” hvilket hun stiller i kontrast til Signifly hvor “vi kan godt lave fejl” (IP 4.42). Her 

snakkes der igen ind i diskursen om, at man gerne må lave fejl i Signifly, hvor den her også bliver sat i 

kontrast til en anden virksomhed.    

En fra strategi nævner at man skal “turde fejle hvis man tror på at det andet er den bedre ide” når en 

kunde beder om noget de altid har fået og man selv har andre ideer (IP 6.13). Dette tyder på en diskurs, 

hvor det er bedre at fejle med en god ide end at benytte sig af en dårlig ide, der bliver accepteret. 

Et andet medlem af strategi nævner, at han mener ikke, at der er nogen i Signifly, der er bange for at 

fejle, da der ikke er nogen alvorlige konsekvenser ved det (IP 8.46). Han beskriver det senere på denne 

måde: 

➢ “Det ikke bare ”nu fucker du op. Ryd op efter dig selv” agtigt. Det er mere ”hov du tabte sgu lige 

et glas. Skal jeg ikke lige hjælpe dig med at samle glasskårene op?” agtigt.” (IP 8.54). 

I ovenstående udtalelse peges der på en diskurs, hvor medarbejderne ikke står alene med deres fejl, 

men hjælper hinanden i flok hvorved der ikke er nogen personlige konsekvenser.  

En af designerne , da han bliver spurgt ind til fejl, starter med at bruge sarkasme ved at sige “så får vi 

skåret hånden af” når der bliver begået fejl. Herefter fortæller han om et konkret eksempel i hans 

arbejde, hvor der blev begået fejl, og der bare blev “holdt et lille møde” omkring det (IP 9.73). Omkring 
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mødet siger han efterfølgende at han havde det “helt fint” (IP 9.74). Heri tales der ind i en diskurs, hvor 

fejl ikke bliver ignoreret, men der er ikke nogen konsekvens ved dem.   

Da en fra tech bliver spurgt, hvordan fejl bliver modtaget, nævner han det i sammenhæng med hvis det 

var ens mor: 

➢ “Hvis det er interne fejl så bliver det taget imod ligesom hvis det var din mor. Altså agtigt. Det 

var et, det kan jeg godt se. Jeg er ked af vi lavede den her fejl. Kan vi lave det bedre næste gang. 

Men der er ikke nogen der er sure. Din mor ville aldrig blive ægte sur på dig.” (IP 10.71). 

Sammenligningen mellem Signifly og en forælder peger i retning af, hvordan medarbejderen ser på 

Signifly i denne sammenhæng. En forælder skal være en, der støtter sit barn, når det begår fejl og 

hjælper barnet videre og med at lære af sine fejl.  

Disse diskurser peger i retning af en diskursiv praksis inden for fejlkultur, hvor fejl er noget, der kan 

begås og deles. Der er plads til at fejle, da der ikke er konsekvenser, men læring. Der er dog en mindre 

dominerende moddiskurs, om at medarbejderne ikke er gode til at dele fejl. Dette står dog ikke i direkte 

opposition til den mere dominerende diskurs, da man i Signifly godt kan begå fejl uden konsekvenser, 

mens at medarbejderne samtidig ikke er så gode til at dele dem. Dog påvirker denne moddiskurs den 

overordnede diskursive praksis. Denne diskurs omkring håndteringen af fejl kan ses i relation til hvad 

Amabile (1997) kalder, en støttende eller opmuntrende organisation for nyskabelse, hvilket gør det 

muligt at prøve nye ting af.    

 

4.3.2.2  RESSOURCES 

Ressourcer til rådighed er altafgørende og indebærer bl.a. tid til levering af opgaver, ansatte med 

nødvendig ekspertise, tilstrækkelige økonomiske midler samt relevant information ift.  
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4.3.2.2.1HELE PAKKEN  

Da vi spørger en medstifter, hvordan Signifly adskiller sig fra andre i branchen, fortæller han om Signiflys 

vidtrækkende kompetencer hvor at “vi både kan designe, udvikle, markedsføre brande og så videre med 

det team vi har i huset.” (IP 2.42). Han beskriver det som at “vi kan sådan lidt tetris-agtigt fylde hullerne 

ud hos kunden når de har et team der skal lykkes med et eller andet” (ibid). Her skaber han 

sammenhæng mellem deres kompetencer og at kunne modtage mange forskellige typer af 

arbejdsopgaver. Dette peger på en diskurs, hvor Signifly har vidtrækkende og alsidige kompetencer. 

Denne diskurs omkring Signiflys alsidighed deler en fra innovation lead ved at sige at “vi har hele 

porteføljen in house. Vi kan lave alt har jeg lyst til at sige med de kompetencer der er” (IP 5.35), da vi 

spørger hende, hvordan Signifly adskiller sig fra andre virksomheder. Her ses en sammenhæng mellem 

Signiflys kompetencer og at være i stand til at lave alt. Dette udtrykker den samme diskurs omkring 

Signiflys kompetencer som alsidige, som gør dem i stand til at skabe alt digitalt. 

En fra strategi fortæller også at “vi har alt in house”, da han bliver spurgt om, hvordan Signifly adskiller 

sig, hvor han bruger ordet “agil” om Signifly (IP 8.27). Her bliver der igen udtrykt diskursen hvor Signifly 

er alsidige, agile og har alt in house.    

Der ses generelt en diskurs om at Signifly har vidtrækkende kompetencer, der gør dem i stand til at 

udføre mange forskellige arbejdsopgaver for deres kunder rent digitalt. Dette er en ressource som 

Signifly kan benytte sig ifølge Amabile. Amabile anser medarbejdere med nødvendig ekspertise, som 

en ressource virksomheder kan bruge (Amabile, 1997). Dermed er Signiflys alsidighed en ydre 

motivationsform, der støtter op omkring kreativiteten.  

 

4.3.2.2.2  TID ER EN FAKTOR  

Den tid Signifly bruger i deres arbejdsproces er allerede blevet gennemgået (jf afsnit xxx). Der blev peget 

på en diskursiv praksis, hvor der var en generel positiv italesættelse af Signiflys arbejdstempo. Der var 

dog også en mindre dominerende moddiskurs, hvor der var et ønske om løsere deadlines, der kunne 

skabe mere fordybning. Den diskursive praksis omkring tid kan i relation til Amabile anses som en 
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ressource, hvor den dominerende diskurs peger på, at der er nok tid, og der er en mindre moddiskurs, 

der peger mod et ønske om mere tid. 

 

4.3.2.3  MANAGEMENT PRACTICES 

Den tredje parametre i Amabiles componential theory of organizationa innovation and creativity er 

management practices som går ud på, hvor meget autonomi medarbejderne har og om de får den 

korrekte support samtidig. 

 

4.3.2.3.1  ANSVAR 

En af medstifterne fortæller at deres ansatte har meget autonomi i deres arbejde og at medstifterne 

har meget tillid til dem, da han bliver spurgt om, hvilke ledelsesformer, de benytter sig af: 

➢ “Altså vi arbejder enormt sådan tillidsbaseret altså vi har meget sådan ...uddeler utrolig meget 

ansvar til folk.” (IP 2.17). 

Her ses tillid i sammenhæng med ansvar hos medarbejderne. Medstifteren udtrykker dermed en 

diskurs, hvor de har meget tillid til deres medarbejdere og derfor har medarbejderne ansvar.  

En fra strategi fortæller om et projekt, han var en del af lige efter han startede, og hvilket ansvar han 

havde fra begyndelsen, da han blev spurgt om, hvornår han følte sig motiveret: 

➢ “Lige efter at jeg blev ansat som studiemedarbejder bare der fik jeg lov til at arbejde med xx. Det 

er en relativ stor kunde og et relativt stort projekt at sidde og arbejde med. Og jeg fik relativt 

meget ansvar til ligesom at kunne få lov til at sidde og udarbejde det her strategi, fik lov til at 

komme med på kundemøde, fik endda lov til at arrangere nogle af de her kundemøder.” (IP 

8.19). 
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Han fortæller omkring det store ansvar, han havde lige efter at han startede og hvordan det store ansvar 

motiverede ham. Her bliver der peget på to diskurser. Den ene diskurs peger på at medarbejderne i 

Signifly får stort ansvar, og den anden diskurs peger på, at ansvar skaber motivation. 

De ovenstående udtalelser peger på en generel diskurs om at medarbejderne i Signifly får meget 

autonomi. Amabile anså frihed som en kategori, hvor ledere og virksomheder ofte dræbte kreativitet 

(Amabile, 1998). Hun mente, at mens medarbejderne ikke havde brug for at kunne vælge, hvilke 

arbejdsopgaver de skulle lave, så skulle de ansatte stadig have mulighed for at bestemme, hvordan 

opgaverne skulle udføres for at fordre kreativitet (ibid). Hermed peges der på en diskurs omkring ansvar 

og autonomi, der i relation til Amabile, fordrer kreativitet. 

 

4.3.2.3.2  STØTTE FRA LEDELSEN 

En medstifter beskrev sig selv som “en gårdfejer der skal feje gulvet for mine kollegaer så de kan 

performe”, da han blev spurgt om, hvilke ledelsesstile der blev brugt i Signifly (IP 1.13). En gårdfejer 

bliver set som en person, der gør miljøet mere behageligt for de andre. Hermed bliver der udtrykt en 

diskurs, hvor medstifteren ser sin egen rolle, som at han skal give sine ansatte, de bedste muligheder 

for at performe.  

En anden medstifter beskriver sin ledelsesstil som “coaching” og “altså det er meget sådan ”hvad synes 

du selv?” (griner) ”hvor ser du selv du kunne gøre noget bedre?” og så videre” (IP 2.17). Her bliver der 

så udtrykt en diskurs, hvor ledelse er coaching, hvor man skal få medarbejderne til at opdage ting på 

egen hånd. 

Udover sin egen stil beskriver medstifteren også sit syn på mellemledernes rolle. Han fortæller at de 

skal være en form for “spillende træner der siger ”jeg tager sgu lige et ekstra ansvar for at spotte om 

der er nogen der har brug for hjælp”” (IP 2.18). Dermed bliver der skabt sammenhæng mellem 

mellemlederrollen som spillende træner og en rolle som ekstra ansvarshaver og hjælpende hånd. Dette 

udtrykker en diskurs, hvor mellemlederne skal hjælpe medarbejderne og give støtte. 
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I de ovenstående udtalelser bliver udtrykt en diskurs, hvor folk i Signifly med en lederrolle ikke skal 

bestemme over medarbejderne men skal hjælpe dem til at præstere deres bedste på egen hånd. Ifølge 

Amabile skal ledere i en virksomhed hjælpe og støtte deres medarbejdere for at fordre kreativitet 

(Amabile, 1997). Den italesatte diskurs om ledelsesrollen peger på at lederne hjælper og støtter deres 

medarbejdere i Signifly, hvor dette i relation til Amabile kan anses som en informational extrinsic 

motivator. 

 

4.3.2.3.3  FLAD STRUKTUR 

En medstifter fortæller at Signifly har “en ekstrem flad organisationsstruktur”, da han bliver spurgt om, 

hvilke former for ledelse, de benytter sig af i virksomheden (IP 1.13). Hermed skaber han sammenhæng 

mellem Signiflys overordnede struktur og den ledelsesstil, lederne benytter sig af. Denne sammenhæng 

udtrykker en diskurs, hvor at formelle lederstillinger ikke har stor betydning grundet, Signiflys flade 

organisation. 

En fra strategi bruger også ordet “flad” til at beskrive Signiflys struktur, da han bliver spurgt om, hvordan 

Signifly adskiller sig fra andre virksomheder (IP 8.27). Han fortæller om en anden virksomhed, hvor “det 

bliver meget sådan corporate den måde de arbejder på igennem de her lag”, hvorimod i Signifly “er der 

sindssyg flad organisationsstruktur” (ibid). I samme forbindelse fortæller han, at det igennem Signiflys 

struktur er dér “hvor at det kreative og alt det her innoverende det ligesom får frit løb” (ibid). Hermed 

skaber han sammenhæng mellem Signiflys struktur og evnen til at arbejde kreativt og innovativt. I 

ovenstående udtalelser bliver der udtrykt to diskurser. Den ene diskurs tyder på, at Signiflys flade 

struktur skaber muligheden for at arbejde kreativt og innovativt. Den anden diskurs omhandler hvordan 

den anden virksomheds struktur medfører, at de ikke er i stand til at arbejde lige så kreativt og 

innovativt. 

De ovenstående udtalelser peger mod en diskurs, omhandlende at Signifly har en flad struktur, der gør 

at formelle positioner blandt medarbejderne ikke har stor betydning, og strukturen medfører, at 

medarbejderne er i stand til at arbejde kreativt og innovativt. Da der ikke blev fundet nogen diskurser, 



79 

 

 

der direkte modsiger denne diskurs omkring Signiflys struktur, kan denne diskurs frit indgå i den 

diskursive praksis i Signifly. Da diskursen modsigelsesfrit indgår i den diskursive praksis kan den flade 

organisationsstruktur anses som fordrende for medarbejdernes kreativitet i relation til Amabile.  

 

4.3.3 OPSUMMERING AF KAPITLET   

Inden for de tre faktorer, der ifølge Amabile (1997) udgør personlig kreativitet, bliver der peget på 

diskurser, som tyder på at Signiflys medarbejdere besidder alle tre faktorer. Der tales ind i diskurser om 

medarbejderne som dybt kompetente, i stand til at tænke kreativt og passionerede omkring deres 

arbejde. I forhold til Signifly som virksomhed bliver der udtrykt en række diskurser, som viser 

succesfulde forsøg på at støtte op omkring den individuelle kreativitet. Der bliver udtrykt en diskurs om 

at holde kontorerne små, hvilket skaber en familiær kultur, der gør det sjovt at gå på arbejde. Dette kan 

være med til at støtte op om medarbejdernes indre motivation. De stramme deadlines og diskurser 

omkring manglende fordybelse i arbejdet kunne tyde på, at dette formindsker den individuelle 

kreativitet.    
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5. DISKUSSION  
I følgende afsnit vil vi diskutere betydningen af vores selektion af medarbejderudtalelserne. Derudover 

vil vi reflektere over begrænsningerne ved den anvendte teori. Dette fører til en diskussion omkring 

relevans og gyldighed af vores afhandling.  

 

5.1 VORES SELEKTION OG ANVENDELSE AF DISKURSER  

Igennem vores analyse har vi analyseret interviewpersonernes udtalelser. Ifølge vores anvendte 

diskursteori, så skal alle udtalelser ses som diskurser, der ifølge Fairclough er “større brudstykker af talt 

dialog” (Fairclough, 1992). Dette har medført, at vi har foretaget en nødvendig selektion af de diskurser, 

som vi har fundet relevante for vores problemformulering. Dette har den betydning, at gyldigheden af 

vores analyse bliver påvirket af vores selektion af diskurser. Dette erkender vi, men vi erkender også, 

at viden ikke er værdifri (se Videnskabsteori).  

Dermed skal de fremanalyserede diskurser ikke ses som værende de eneste. Dette er vi klar over. Derfor 

har fokus i problemformuleringen også været, at gøre det klart for læseren, at vi undersøger diskurser, 

der har betydning for forståelsen af innovationsprocessen. Den samlede forståelse kan vi ikke finde 

frem til, da diskurser aldrig finder ”final ground” (Cederström & Spicer, 2014).  

Dette betyder, at de diskurser der er valgt, har betydning for medarbejderne og lederne i Signifly og 

deres forståelse af innovation, men ikke kan rumme den fulde forståelse, da denne altid vil være i 

bevægelse, når der fokuseres på diskurser. Dette fører os frem til vores analyses gyldighed.  

Ud fra Fairclough vil diskurser konstituere vores verden og den måde vi agerer i den. Det skal samtidig 

forstås inden for diskursens sociale praksis. Da vi ikke kan analysere den sociale praksis med Fairclough’s 

anvendte teori, kan vi kun forstå ting ud fra den kontekst Signifly befinder sig i. Den har vi defineret fra 

start til at være Signifly i en organisatorisk og lokal kontekst. Dermed kan vi ikke alene ud fra et 

videnskabsteoretisk ståsted generalisere vores analyse, men rejse spørgsmål, om der eksisterer 

forskellige lokale forståelser for, hvad der er innovation og hvordan man arbejder med det i en 

virksomhed, som beskæftiger sig med innovation.  
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5.2 TEORIEN OG DENS BEGRÆNSNINGER  

Amabile’s teori er anvendt, da interviewdeltagerne undervejs har anvendt ord som ildsjæle (IP 9.85), 

der har givet os en nysgerrighed, der skabte et fokus på diskurser, som kan forstås i relation til Amabiles 

krav til innovation og kreativitet. Begrænsningen i denne afhandling er, at Amabiles teori ikke anvendes 

ud fra et forsøg på at teste, om deltagerne rent kognitivt er i stand til at være kreative. Dermed kan vi 

ikke konkludere ud fra Amabiles teori alene om medarbejderne rent faktisk er kreative, men kan finde 

diskurser om kravet til at være innovativ og kreativ, som kan ses i relation til Amabiles teori.  

 

5.3 ORGANISATORISK DISKURSANALYSE 

Diskursanalysen inden for en organisatorisk kontekst har mødt modstand, da det kan være 

problematisk at nå frem til en fast sandhed eller omtalt som “the real”  (Cederström & Spicer, 2014). 

Med dette menes, at der er en tendens til at kritisere diskursanalysen, til at gøre alt op i diskurser, 

hvorfor det bliver svært at forklare det i den del af organisationen, som ikke påvirkes af diskurser. 

Udgangspunktet for diskursanalysen er, at den er ontologisk konstruktivistisk (Egholm, 2014), hvorfor 

verden konstitueres af og i diskurser.  

Da vi placerer os som værende epistemologisk konstruktivistiske erkender vi, at fysiske, konkrete 

virksomheder og organisationer eksisterer i kraft af sig selv og  på trods af måden vi taler om dem på, 

inden for diskursanalysen. Vi kan dog kun erkende virksomheden gennem vores diskurser. Dermed er 

der ikke tale om, at den fysiske del af virksomheden har større betydning end diskurserne, men den 

fysiske del kan ikke indgå i diskurserne grundet sin ontologi, da den ikke er i konstant bevægelse, som 

diskurserne (Cederström & Spicer, 2014). Dermed erkender vi denne problematik og placerer os som 

epistemologiske konstruktivistiske.  

Vores eksplorative tilgang og semistrukturerede interviews har muliggjort at undersøge innovation og 

kreativitet indenfor et bredere felt i organisationen. Dette har haft den naturlige konsekvens, at nogle 

deltagere er blevet mere interviewet end andre.  Dermed er det ikke vigtigt, om diskurser står alene, 

men om de står i kontrast til en anden diskurs. Disse diskurser bliver gensidigt påvirket af den sociale 
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praksis, hvorfor denne analyseform tjener et formål i en organisatorisk kontekst. Italesættelsen af 

innovation og kreativitet i virksomheden skal derfor ikke ignoreres, da man dermed misser forståelsen 

af, hvordan en virksomhed er fysisk påvirket af disse. Begrænsningen ved adskillelsen af det fysiske og 

diskurserne er, at det kan være svært at adskille, hvad der er diskurser og hvad der ikke er. Derudover 

kan den sociale praksis ikke analyseres med denne metode, men den sociale praksis er gensidigt 

påvirket af den diskursive praksis. 

Metoden har dermed været behjælpelig med at gå eksplorativt til værks indenfor vores interessefelter 

kreativitet og innovation. Det har muliggjort, at vi løbende kunne dykke ned i diskurserne og stille 

uddybende spørgsmål til interviewdeltagerne og dermed udvide vores viden på forskellige områder.  

Cross’ designteori har givet mulighed for at se, hvordan forståelsen i den innovative arbejdsproces kan 

ses i diskurserne i praksis. Begrænsningerne ved teorien er, at den er meget deskriptivt og dermed 

bliver udfordrende at bruge som analyseværktøj. I stedet har den givet os et begrebsapparat inden for 

den innovative arbejdsproces, der har gjort det muligt at undersøge i diskurserne.  

Amabiles teori har givet os mulighed for at se på motivation, og hvordan en organisation støtter op om 

eller hæmmer denne. Begrænsningerne ved denne teori er, at den i den individuelle 

kreativitetsforståelse har fokus på traits, altså noget der kan testes. Teorien er i vores speciale  anvendt 

til at se på, hvordan snakken omkring innovation er determineret af diskurser omkring innovation og 

kreativitet. Det har dermed givet os en række begreber, som vi har brugt til at undersøge 

medarbejdernes diskurser. Dermed kan vi ikke alene ud fra Amabile konkludere, at medarbejderne 

konkret er motiverede, og at organisationen er befordrende for dem, men at der gennem sproget 

skabes en forståelse af, at der skabes motivation ud fra diskurser.  
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6. KONKLUSION     

I dette kapitel sætter vi problemformuleringen og analysens resultater op imod hinanden for at komme 

til en konklusion, der besvarer vores problemformulering om, hvordan innovation og kreativitet 

italesættes i Signifly og hvilken indflydelse denne italesættelse har på medarbejderne og lederne, for 

forståelsen og praktiseringen af arbejdet med innovation. 

“Når noget sættes i tale, er det et udtryk for diskursiv praksis, dvs. at udøveren af den diskursive praksis 

gennem italesættelsesproccesser peger på, hvorledes denne opfatter, fortolker og konstruerer 

virkeligheden” (Fjeldsøe, 2010, 6). Derfor vil italesættelsen være udtryk for diskursive praksisser, som 

bliver den måde medarbejderne forstår og praktiserer deres arbejde på i Signifly.   

 

 

”Innovate by doing” er ikke bare at tale  

I analysen viste vi, at ”innovate by doing” blev italesat, som det at gøre innovation, som bliver et udtryk 

for “at få ideen ud at leve i virkeligheden og gå fra abstrakt til virkeligt produkt”. Dette vil sige, at tage 

noget fra en ide og gøre det til et virkeligt fysisk eller digitalt produkt, der kan afprøves. Innovation 

skaber værdi, når det kommer i kundernes hænder. Man skal være i stand til at skabe det man siger og 

afprøve det i praksis. Denne  italesættelse peger på en del af den diskursive praksis inden for måden at 

omtale mantraet ”innovate by doing”.  

Diskurser skaber videnssystemer, hvorved medarbejderne og lederne ser og praktiserer deres mantra 

med fokus på, at der gøres innovation og innovative løsninger. Denne italesættelse har indflydelse på 

forståelsen af innovation, da de former en rigtig måde verden skal opfattes på (Fairclough, 1992). Det 

bliver først  til  innovation, når man handler og dermed skaber. For at kunne “gøre innovation” kræver 

det handling, hvilket bliver ved at skabe et produkt i praksis. Som vi viste i analysen, så står denne 

forståelse i kontrast til innovation, som noget man bare taler en masse om, hvor man laver en masse 

slides og en masse strategiarbejde. Der bliver talt for meget og foretaget for mange møder, som ikke 

rigtig bliver til noget. Disse diskurser om innovation positionerer medarbejderne sig imod, og dette 

bliver ikke anset for at være innovation eller innovationsskabende. Et konkret eksempel er, hvor der 
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konstateres, at det ikke er ”doing”, hvis man ikke skaber, altså holder det på ide- eller abstrakt plan og 

ikke føres konkret ud i livet. Dermed er denne diskurs ikke lige så betydningsfuld for den diskursive 

praksis i Signifly. Dog påvirker alle diskurser, den samlede diskursive praksis i Signifly, hvorfor den stadig 

har en betydning, men af mindre karakter for medarbejdernes samlede forståelse for 

innovationsbegrebet. 

 

”Innovate by doing” og at gøre 

Den diskursive praksis omkring ”innovate by doing” som at gøre, skal også forstås på den måde, at når 

man gør, så bliver man konkret. Dette gælder i måden medarbejderne rådgiver kunderne på i Signifly 

og dermed skaber medarbejderne værdi for kunderne og giver dem de rette værktøjer. Dette står igen 

i kontrast til innovation, som at tale, der ikke fører til handling. Det at gøre bliver også italesat, som at 

det handler om at få erfaringer, før man ”gifter sig” med ideen. Det handler om at turde fejle og gøre 

det hurtigt i processen og at lære af sine fejl. Fejl bliver dermed set som læring, hvorfor ”innovate by 

doing” skaber forståelsen om, at innovation kræver handling og handling kræver, at medarbejderne 

tør.  

For de to medstiftere af ”innovate by doing” er dette også et label og en forståelse af deres 

arbejdsmetode og deres entreprenante medarbejdere. Dermed skaber det også en selvforståelse om, 

hvem og hvad man er som virksomhed. Fairclough (1992) omtaler diskursers konstruktive effekt, som 

værende identitets- og relationsskabende. Dermed kan ”innovate by doing” også ses som at skabe en 

forståelse af, hvem der er på samme hold og en måde at samle medarbejderne på. Denne italesættelse 

af ”innovate by doing”, som et mærkat, ses dog kun hos medstiftere, men der forefindes ikke 

italesættelse der stiller sig direkte i kontrast hvorfor det dermed indgår i den diskursive praksis 

(Fairclough, 1992). Derfor kan ”innovate by doing” også udtrykke en måde man forstår sig selv på som 

virksomhed og dermed differentiere sig fra andre firmaer der også arbejder med innovation.    
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”Innovate by doing”, et fedt ord  

Det fører til, at der via italesættelsen skabes en helt speciel forståelse af ”innovate by doing” som er 

noget der gør Signifly unik i markedet. Det er noget, der kan bruges til at markedsføre og sælge firmaet 

og dets produkter. Det opfattes som spændende og det er det kunder “tænder på”. Innovation er et 

fedt ord.  

Da alle diskurser påvirker den diskursive praksis vil denne italesættelse af innovation påvirke den 

generelle forståelse af innovation. Udover at innovation er noget man gør, så bliver det også en 

forståelse af, at innovation er noget der gør Signifly synlige og dermed skiller sig ud fra andre 

virksomheder. Dette kan siges at modarbejde deres dominerende italesættelse, omkring at handle og 

gøre innovation. Denne påvirkning kan anses for at være uden stor betydning, men alt andet lige, 

påvirke den generelle forståelse af ”innovate by doing”, som mantra samt innovation, som værende 

det smarte ord. Denne forståelse påvirker direkte, hvordan Signifly praktiserer arbejdet med 

innovation.  

 

Arbejdsproces, problemer, kundeerfaring, høj hastighed  

I italesættelsen af deres arbejdsproces bliver der lagt stort fokus på, hvordan medarbejderne går til det 

problem, kunden fremsætter for Signifly. Den diskursive praksis tyder på, at problemerne er noget man 

sætter spørgsmålstegn ved. Dette betyder at man stiller spørgsmålstegn ved kunden og udfordrer dem. 

Problemer italesættes også som tæt forbundet med løsning, hvorfor det former en forståelse af, at 

problemer skal udforskes, sammen med de mulig løsninger, der følger med. 

Kunden bliver også en vigtig del af arbejdsprocessen, da kunden bliver italesat på en måde, så de 

fremstår som kilde til erfaring og feedback. Arbejdsprocessen bliver italesat som en proces i høj 

hastighed, hvor man arbejder i sprints. Under arbejdsprocessen går man fra noget abstrakt, til ide, til 

et konkret produkt på kort tid. Dette konstruerer den generelle diskursive praksis for måden at tale om 

arbejdsprocessen, hvilket former forståelsen for, at det er den “rigtige måde at gøre det på”, da 

diskurser former videnssystemer. Dette medfører, at medarbejdere og ledere ser det som måden man 
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arbejder på, når det gælder arbejdet med innovation. Denne diskursive praksis udtrykkes i, hvad der 

kan antages at være en generel diskurs inden for konsulentbranchen, med concepts sprint, co-creation 

og workshops gennem tæt samarbejde med kunden. 

Denne høje hastighed bliver dog også italesat negativt. En mindre dominerende diskurs forekommer, 

som at jabbe igennem og ikke få det hele med, hvilket står i kontrast til den dominerende diskurs 

omkring arbejdsprocessen i høj hastighed. Dette er med til at påvirke den generelle diskursiv praksis 

omkring arbejdet, hvor arbejdet også kan gå for hurtigt, hvilket får en betydning, men er af mindre 

karakter hvad angår den generelle forståelse og praktisering af arbejdet.   

 

Individuel kreativitet 

Analysen viser, at der eksisterer en diskursiv praksis om, at medarbejderne generelt har ekspertise, 

besidder evnen til at tænke kreativt og er meget motiverede for deres arbejde. Medarbejderne anser 

sig selv, som værende meget kompetente og højt specialiserede inden for hver deres felt. Disse 

beskrivelser af medarbejderne tyder på, at medarbejderne er i besiddelse af ekspertise. Det er hermed 

blevet etableret, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at udføre et godt stykke arbejde 

indenfor deres felt.  

Derefter handler det om, hvorvidt de også har evnerne til at lave kreativt arbejde inden for deres felt. 

Medarbejderne udtaler, at de er i stand til at formulere gode og kreative ideer og er i stand til at finde 

innovative løsninger fra forskellige kontekster. Disse egenskaber taler for en diskurs, hvor 

medarbejderne besidder ”creative thinking skills”. Da det er blevet konstateret, at medarbejderne er i 

stand til at lave godt og kreativt arbejde, er spørgsmålet nu, hvorvidt de også har lyst til at lave deres 

arbejde.  

I medstiftergruppen beskriver alle tre medarbejderne, som entreprenante eller en variant af dette ord, 

hvor dette specifikke ordforbrug ikke bliver benyttet af en eneste af de ansatte. Medstifterne forbinder 

dette ord med en skabertrang og en lyst efter at lave nye ting. Dette tyder på en diskurs i 

medstiftergruppen om, at medarbejderne er entreprenante, som ikke bliver modsagt af en diskurs 
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blandt de ansatte. Til gengæld bruger medarbejderne ordene sjovt og hobby i forbindelse med Signifly, 

hvorved de indirekte bekræfter medstifternes diskurs. Dette tyder på, at medarbejderne er indre 

motiveret, da arbejdet i sig selv bliver anset som en form for gevinst, da arbejdet er “sjovt” og 

medarbejderne “brænder for det de laver”. Denne indre motivation medfører, at medarbejderne vil 

lægge en større indsats i deres arbejde i forhold til, hvis de primært er ydre motiveret. 

 

Organisatorisk innovation 

Indenfor de tre faktorer, der støtter op omkring medarbejdernes individuelle kreativitet, bliver der 

italesat adskillige elementer, der får Signifly til at fremstå som en virksomhed, der gerne vil skabe 

innovation. Flere af medarbejderne taler om, at arbejde som en start-up eller have en start-up 

mentalitet, hvor tingene skal blive gjort og være anderledes. Dette peger på en diskurs, hvor man skal 

have en start-up mentalitet, for at yde sit bedste rent innovativt. Der er medarbejdere, der fortæller 

om et ønske om at bibeholde små kontorer, fordi det skaber en virksomhedskultur, som føles familiær 

og folk kan kende hinanden. Dette bliver stillet i kontrast til store virksomheder, som føles fjerne, hvor 

folk ikke kender hinanden. Da der bliver udtrykt en diskurs, hvor denne familiære kultur er positiv, er 

bibeholdelsen af den, en måde at holde medarbejdernes motivation oppe. Mange af medarbejderne 

giver udtryk for, at der er opbakning til risikovillighed eller det at begå fejl er acceptabelt. Denne 

risikovillighed er udtryk for en diskurs, hvor det er acceptabelt at lave fejl, da man så kan lære af dem. 

Hermed bliver innovation og det at tage chancer elementer, som medarbejderne bliver opfordret til, 

hvilket i de bedste tilfælde kan føre til nye innovationer. Hermed sender Signifly en række 

værdisignaler, der opfordrer til innovation eller bliver brugt til at holde medarbejderne skarpe eller 

motiveret. 

I forhold til Signiflys ressourcer, så taler en række medarbejdere om deres alsidige og mangfoldige 

kompetencer. Diskursen viser, at Signifly ser sig selv som værende i stand til at lave alle former for 

digitale produkter via den ekspertise, medarbejderne har. Dette peger i retning af en diskurs, hvor 

Signifly har den nødvendige ekspertise til at kunne lave de projekter de har lyst til. Som der blev fortalt 

i forhold til arbejdsprocessen, fortæller medarbejderne, at de ikke arbejder med særlig meget tid til 
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hvert projekt. Dette bliver generelt italesat på en positiv måde, da det skaber handling. Dog ses også 

en moddiskurs, hvor der er et ønske om mere tid for at skabe fordybning. 

De management practices, som Signifly benytter sig af, tyder på at lederne i Signifly støtter og bakker 

deres medarbejdere op. En medstifter fortæller at medarbejderne har meget ansvar, da der er stor tillid 

til de ansatte. Lederne skal primært hjælpe medarbejderne på vej, så medarbejderne selv kan skabe de 

gode resultater.      
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7. PERSPEKTIVERING  
I vores konklusion kom vi frem til at ‘innovate by doing’ også indebar en forståelse af innovation, som 

et fedt ord. Det rejser spørgsmålet om innovation og kreativitet er et ideal for virksomhedernes 

selvforståelse lige så meget som en måde at arbejde på.  

Dette åbner yderligere op for at se på, hvordan der bliver talt omkring innovation i forhold til konkrete 

handlinger i en organisatorisk kontekst, og har betydning for hvordan virksomhederne indretter sig på 

i fremtiden.  

Med dette i mente, kan det være interessant at se fremadrettet på hvordan man gør innovation i 

samfundet og ude hos virksomhederne, når innovation og kreativitet italesættes som handlende 

praksis.  
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