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Abstract 

 

With an explorative approach to the challenges of knowledge enabling and -sharing the 

conditions of facilitating these challenges at Bitland’s entrepreneurial office workspace 

environment will be examined.  

 

Forming a contrast to Bitland’s approach, the circumstances at Republikken, also an 

entrepreneurial office environment facilitator, will shed a light on differing solutions.  

 

On the background of literature and empirical research the problem/challenge is examined 

mainly with concepts and explanatory relations from three differing theories – Qvortrups 

“vidensformer” (embodied knowledge), Nonaka & Takeuchi’s tacit and explicit knowledge, 

and with Schein a theoretical perspective on knowledge in organizational culture.  

 

The result is a wide variety of complex and relevant settings, that on different levels set the 

stage for knowledge enabling and -sharing amongst entrepreneurs in an office workspace 

community. 
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Indledning 

Velkommen med på en rejse, hvor rejsen i sig selv 

er en vigtig del af målet. Dette speciale kan læses 

som en rejseberetning om en erkendelsesrejse. Et 

overordnet formål med dette speciale er at 

målrette min faglige profil i forhold til særlige 

jobmuligheder. Jeg ville gerne skrive speciale om 

et emne, som kunne give mig afsæt til 

arbejdsmarkedet. Helst om en reel problematik, 

helst i samarbejde med en arbejdsplads, - og helst udenfor den traditionelle 

biblioteksverden, - i det private erhvervsliv. Det ville være en fordel, hvis det var en 

problematik, som også var relevant på Færøerne, hvor jeg forventer at bosætte mig i den 

nærmeste fremtid.  

 Disse ønsker har jeg stortset fået opfyldt med denne specialeproces. Efter en lang 

faglig rundrejse kom jeg til den konklusion, at ´viden om viden´ var kernen i min faglighed. 

Og da jeg i forvejen havde stor interesse for begreberne kreativitet og innovation, var det 

oplagt at lede efter arbejdsmiljøer, hvor viden var en vigtig resource, og hvor der var fokus 

på kreativitet og innovation – altså brugen og skabelsen af viden. Således fandt jeg frem til 

Bitland i Tórshavn, Færøerne og Republikken i København, Danmark. Her fik jeg lov til at 

lave mit feltarbejde. De var imødekommende og gav mig et godt indblik i deres hverdag, og 

introducerede mig for et stort netværk af mennesker med skabertrang. Og vigtigst af alt, så 

har jeg klaret min store udfordring, som var at få en række svar på, hvordan min faglighed 

er nyttig og relevant i disse miljøer og denne kontekst.  

Bitland og Republikken er to vidt forskellige kontorfællesskaber – især deres 

indretning. Men begge steder ønsker at skabe optimale rammer for at iværksætterne kan 

udvikle og få nye idéer. Derfor var det oplagt, at jeg undersøgte hvilke betingelser, der synes 

at være afgørende, for at miljøet kan facilitere at viden opstår og deles. Denne udfordring 

førte mig vidt omkring fagligt. Aktuel vidensforskning har fokus på en forståelse af viden 

som noget, der opstår i kommunikation i sociale situationer og ikke kan lagres – og kun 

dårligt styres. Jeg valgte at bruge Ralph D Stacey som repræsentant for denne forståelse i 

mit speciale. Men selv om jeg fandt denne forståelse yderst spændende, måtte jeg erkende, 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   7 

 

at den var svær at arbejde med. Derfor har jeg inddraget Lars Qvortrups vidensformer og 

Nonaka & Takeuchis videnspiral. Men for alligevel at give lidt plads til Staceys forståelse af 

viden, så inddrager jeg Edgar H Schein med sin teori om organisationskultur, som efter min 

vurdering har god forklaringsevne i forhold til at facilitere at viden opstår og deles.  

“Rejsen er målet” kan jeg med rette sige her, da jeg opfatter hele specialet som svar 

på mit søgen efter min faglige kernekompetence i den aktuelle kontekst. Jeg håber læseren 

vil føle sig inspireret på denne rejse. God fornøjelse!   

 

1 Problemfelt 

1.1 Indkredsning af problemfelt 

“Viden, videnledelse og videndeling er nøgleord i den aktuelle diskussion af organisation og 

ledelse og af arbejdslivets vilkår i det, der ofte karakteriseres som vidensamfundets nye 

økonomi.”1  

Dette citat opsummerer meget godt det resultat, som jeg er kommet til i min søgen 

efter at finde det mest hensigtsmæssige fokus til dette speciale. Læser vi det ´bagfra´ så 

startede min søgen efter at finde min egen faglige relevans i forhold vidensamfundet, som i 

forhold til viden har en økonomisk logik. Derfor var det naturligt at finde en problematik, 

som jeg kunne undersøge i erhvervslivet. Dette, i kombination med min biblioteksfaglighed, 

førte til at jeg kom til det resultat, at min faglighed var relevant i forhold til organisation og 

ledelse af viden og videndeling.  

Næste store spørgsmål var at finde rammer om hvordan viden kunne defineres. 

Ifølge Jørgen Gleerup kan den nyere historiske udvikling inden for moderne videns- og 

læringsforståelse opdeles i tre perioder.2 I den første fase fra 1960´erne og frem var der 

fokus på eksplicit viden, hvad vi kender fra den teoretiske viden, der via undervisning 

indlæres på skoler og uddannelsessteder. Altså faglig videnskabelig viden. Under anden 

fase fra 1980´erne og frem, kom der fokus på viden som proces eller såkaldt tavs viden i 

brug, hvad vi bl.a. kender som professions- og organisationskulturel viden, der indøves via 

                                                
1
 Jensen, (2003), s 1 
2
 Gleerup (2004), s 197  
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praktisk deltagelse. Under tredje og den aktuelle fase er der opstået interesse for, hvorledes 

radikal eller innovativ ny viden kan opstå eller ´emergere´ af det praktiske samspil mellem 

forskellige professions- og organisationskulturer. Nu spørges der således i stigende grad til 

det aktive samspil mellem de deltagende individer eller grupper.  

Disse tre fasers forskellige videns- og læringssyn afløser dog ikke hinanden, men 

supplerer hinanden, hvilket giver en bred ramme for refleksion om videndeling, dens 

muligheder og udfordringer. Derfor vælger jeg først at tage udgangspunkt i den 

vidensforståelse, som karakteriseres under 3. fase. Men da faserne ikke afløser hinanden 

finder jeg det udfordrende at forsøge at inddrage teoretiske forståelser, som også omfatter 

de to andre fasers vidensforståelse. Sådan kommer jeg til nedenfor stående 

problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 

Hvilke betingelser faciliterer at viden opstår og deles blandt iværksættere i et Hvilke betingelser faciliterer at viden opstår og deles blandt iværksættere i et Hvilke betingelser faciliterer at viden opstår og deles blandt iværksættere i et Hvilke betingelser faciliterer at viden opstår og deles blandt iværksættere i et 

kontorfællesskab?kontorfællesskab?kontorfællesskab?kontorfællesskab?    

 

Jeg tager empirisk udgangspunkt i kontorfællesskabet Bitland i Tórshavn på Færøerne. 

I de tilfælde, hvor det efter min vurdering kan styrke undersøgelsen af Bitland, vil 

kontorfællesskabet Republikken i København også blive inddraget som kontrasteksempel.  

 

For at besvare problemformuleringen har jeg valgt at opstille nedenfor stående spørgsmål. 

1. Hvordan kan viden, videnopståen og videndeling mest hensigtsmæssigt defineres i 

denne kontekst? 

2. Hvilke vidensformer kan jeg påvise? 

3. I hvilket omfang kan jeg påvise situationer, hvor viden opstår eller deles ifølge 

modellen ´videnspiralen´? 

4. Hvilke elementer – set ud fra et organisationskulturelt perspektiv – ser ud til at 

facilitere at viden opstår og deles? 
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1.3 Afgrænsning og forbehold 

Dette speciale fokuserer på sociale situationer, og undersøger hvordan viden opstår og deles 

mellem mennesker i samme fysiske miljø. Derfor har jeg fravalgt at inddrage traditionel 

fysisk dokumentation, som evt. er tilgængelige på stedet. Det gælder f.eks. manualer, 

artikler, bøger eller elektroniske databaser. I begrænset omfang inddrager jeg 

medlemmernes kommunikation, som foregår via intern chat, mail eller online-forums. Disse 

er ikke genstande for analyse, men refereres kun til, når det efter min vurdering, kan være 

en del af forklaringen på et fænomen. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at jeg ikke vil komme ind på diskussionen 

om at definere, hvad der er radikal ny viden, eller hvad der bare er tavs viden som er 

ekspliciteret. Denne undersøgelse har fokus på hvordan viden udtrykkes, synliggøres og 

deles.  

Virkeligheden opleves både kompleks og subjektiv. Derfor vil min analysemodel 

ikke kunne afdække nogen komplet sand virkelighed. Resultater og konklusioner vil derfor 

have sin værdi og anvendelighed i kraft af, at de repræsenterer én mulig måde at påpege og 

i talesætte situationer, forhold og handlinger som vedrører videndeling, især i de to 

specifikke grupper, - men til dels også generelt. Eftersom min empiri kun strækker sig over 

5 dages besøg i 2 konkrete kontorfællesskab, så vil jeg tage forbehold for 

generaliserbarheden af mine resultater. Jeg vurderer dog at de spørgsmål, som specialet 

behandler, i vid udstrækning er relevante for ethvert kontorfællesskab. Læseren skal bare 

være varsom med at trække samme konklusioner i forhold til andre kontorfællesskaber, ud 

fra mine resultater.  

Dette speciale vil derfor ikke ende med en færdig handlingsplan over hvordan 

Bitland eller andre kontorfællesskaber kan indrette sig fysisk, socialt eller kulturelt, for at 

opfylde de optimale betingelser for et vidensmiljø. Derimod vil jeg stille nogle resultater til 

rådighed, som jeg vurderer at være relevante at tage stilling til, for at optimere et miljø 

hvor viden opstår og deles. 
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1.4 Introduktion til Bitland og Republikken 

Det er min vurdering, at Både Bitland og Republikken kan karakteriseres som 

vidensvirksomheder, og derfor relevante som ramme om min undersøgelse. Jeg vil ikke gå i 

dybden med at analysere, hvordan de er vidensvirksomheder, men kort præsentere en 

definition fra Lars Qvortrup: ”Vidensvirksomheder findes i to grundformer. Den ene er den 

vidensbaserede eller såkaldt videnstunge virksomhed, dvs. den virksomhed for hvilken 

viden i intellektuel og i digital form ganske vist er et afgørende indput, men hvor målet er 

at producere stadigt mere videnstunge fysiske produkter. Viden i intellektuel og digital 

form skal så at sige transformeres til fysiske produkter. Den anden er den egentlige 

vidensvirksomhed, dvs. den virksomhed, i hvilken såvel indput som output er viden i 

intellektuel eller digital form.”3 Efter min vurdering, så repræsenterer de enkelte 

iværksættere i Bitland og Republikken begge disse grundformer. Derimod finder jeg, at da 

kontorfællesskabet som enhed både opretholdes og udvikles af videndeling, så kan det 

kategoriseres som værende af den grundform, hvor både indput og output er viden i 

intellektuel form. Altså en egentlig vidensvirksomhed. Det skal også tilføjes at både Bitland 

og Republikken er private forretnings-initiativer, om end de selv opfatter sig som rimelig 

idealistiske projekter. 

Mit empiriske materiale, som delvis præsenteres i forbindelse med analysen, er en 

grundig introduktion af Bitland og Republikken. Derfor finder jeg det ikke hensigtsmæssigt 

at gentage det her. Men på deres websted har jeg fundet to tekster, som kan give et hurtigt 

indblik i Bitland og Republikken, som kontorfællesskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Qvortrup (2004), s 227 
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Tekst fra www.thebitland.com:Tekst fra www.thebitland.com:Tekst fra www.thebitland.com:Tekst fra www.thebitland.com:    

About Bitland Innovation centre: 

In the Bitland Innovation Centre, entrepreneurs rent office spaces and make use of office services in 

addition to being part of a growth environment for innovation, where it is possible to draw on the 

knowledge and experience of others. 

 

Similarly, innovative companies let their own staff work in the Innovation Centre for shorter or longer 

periods of time with innovative initiatives. 

 

The services include office spaces, desk, chair, and kitchen, Internet connection, secretary/main 

reception desk, copy machine, and otherwise all technical benefits available. 

 

The individual renter pays the monthly rent for each office space or work station, depending on size and 

quality. 

 

Tekst fra www.republikken.net:Tekst fra www.republikken.net:Tekst fra www.republikken.net:Tekst fra www.republikken.net:    

Manifest: 

Republikken er et konkret bud på fremtidens dynamiske arbejdsplads - en platform for kreativt 

tænkende samlet i et hus for 70 freelancere, iværksættere og selvstændige.  

Republikken understøtter den arbejdsform, hvor du kan skabe dit eget job, opbygge et brugbart 

netværk, og hvor du arbejder af lyst og ikke af pligt.  

Vi har valgt at beskrive Republikken ud fra fire faktorer, som er centrale for skabelsen af den 

arbejdsform: fysiske rammer, netværk, faglighed, og det sociale aspekt.  

 

Fysisk rammer: Republikken er et velfungerende kontor, studie, tegnestue, møderum, legeværelse og 

værksted, hvor der er adgang til de resurser, der er brug for i et moderne arbejdsliv. 

 

Netværk: Republikken er et kreativt kraftcenter, hvor der er mulighed for at finde sparring og læring på 

tværs af faglighed, kultur og nationalitet. Republikken understøtter den arbejdsform, hvor man er 

selvbestemmende, men har modet, lysten og evnerne til at indgå i nye, tværfaglige projekter og 

relationer. Netværket er ikke begrænset til de fysiske rammer i København, men søges blandt andre 

fællesskaber, freelancere, iværksættere, virksomheder og institutioner lokalt som globalt. 

 

Faglighed: Indbyggerne til Republikken bliver fundet med udgangspunkt i fagligheden. Ønsket er at skabe 

den optimale sammensætning, hvor de enkelte faggrupper kan supplere hinanden og dermed skabe et 

netværk af faglig diversitet. Indbyggernes forskellige kompetencer danner tilsammen et hele, der dækker 

et bredt spektrum af kvalifikationer og kompetencer inden for: Arkitektur, film/TV, foto, grafik, idé og 

koncept, industriel design, kunsthåndværk, oplevelse, procesledelse, projektledelse, rådgivning, tekst, 

web og økonomi. 

 

Det sociale: Sociale relationer kan afføde faglige relationer. Med udgangspunkt i et afslappet og 

inspirerende arbejdsklima danner Republikken rammerne for et hus, hvor de bedste og mest 

nytænkende løsninger og projekter kan opstå. 
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2 Metode 

Dette speciale er dokumentation over en længere erkendelsesrejse. Med udgangspunkt i mit 

ønske om at undersøge en erhvervsrelateret problematik, har jeg været vidt omkring fagligt. 

I tråd med forståelsen af videnstyring ifølge den 3. fase4, så har jeg bevidst ladet mig 

inspirere af flere videnskabelige felter og vinkler. Sådan har jeg været modtagelig for at ny 

viden kan opstå. Derfor har jeg ikke haft metodekapitlet som et styrende redskab for 

udarbejdelsen af specialet. Derimod er metodekapitlet skrevet i retrospekt for at belyse 

hvilke processer jeg har været igennem.  

2.1 Sweeping-in proces 

Mit forløb kan karakteriseres som en Sweeping-In proces5. Skabelsen af ny viden kræver at 

man forsøger at inddrage nye perspektiver, at man er villig til at gå nye veje og at man 

søger informationer som ligger umiddelbart langt væk fra genstandsfeltet.  

Det er ikke muligt at foretage en entydig måling af et objekt, idet både objektet, 

måleredskabet og individet kan påvirke hinanden gensidigt.6 Det gælder derfor om at 

opstille et katalog af forskellige variabler, som kan hjælpe med at indkredse 

genstandsfeltet. Der er ingen regler for, hvad der skal være i kataloget, det er processen der 

er målet, og derfor kan man under erkendelsesrejsen mod at indkredse genstandsfeltet 

vælge at bruge flere forskellige videnskabelige retninger, eksempelvis filosofi, psykologi og 

kulturstudier.  

Churchmann bruger begrebet ´meandering´ som betyder at forskeren bevæger sig 

rundt om genstandsfeltet uden at nogen kan afgøre eller måle om der er fremgang eller ej, 

hvilket sætter processen og ikke målet i centrum.  

Kendetegnet ved sweeping-in processen er, at iagttagelser skal udforskes nærmere. 

Det er ikke afgørende om iagttagelserne er objektivt sande, men de skal give mening og 

have en sammenhæng der er understøttet af andre iagttagelser. Ifølge Churchmann skal 

der mere fokus på hvad der kan ´fungere´, end hvad der er ´rigtigt´, og derfor har jeg brug 

for en mere åben søgning.  

                                                
4
 Omtalt i kapitel 1.1: Indkredsning af problemformulering 
5
 Churchmann (1971) 
6
 Ibid, s 197 
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Ved at følge en sweeping-in proces har jeg fået indsigt i spændende 

problemstillinger, som jeg efterfølgende har undersøgt nærmere. Fremgangsmåden har 

medført at jeg løbende undervejs i processen har inddraget ny teori, som har været med til 

at underbygge mine antagelser og empiriske data. Således har fremgangsmåden været 

meget lærerig. Men på den anden side har det været en stor udfordring i forhold til at holde 

fokus på de fra skolen givne betingelser om sideantal og afleveringsfrist. 

2.2 Udforskning af emne 

Denne eksplorative metode med sweeping-in procesen vil jeg nu beskrive mere konkret. Og 

som en konsekvens af dette metodevalg, hvor intet var givet før specialet var færdigt, vil jeg 

løbende i dette kapitel inddrage metodiske evalueringer. Derfor udgår det som et 

selvstændigt kapitel sidst i opgaven.   

Jeg har gjort litteratursøgninger på traditionel vis i databaser, på web og i 

biblioteker. Men sideløbende med studierne på kandidatuddannelsen har jeg været 

opmærksom på arrangementer om bl.a. iværksætteri, innovation, kreativitet og videndeling. 

Jeg er tilmeldt en hel del elektroniske nyhedsbreve fra relevante institutioner og 

organisationer og modtager fagrelevante magasiner. Jeg kan nævne Væksthus 

Hovedstadsregionen, Viden Danmark og Amino.dk. Denne skærpede opmærksomhed har 

ført til flere indsatser.  

2.2.1 Mødet med Bitland 

Som noget af det første kan nævnes et arrangement på Nordatlantens Brygge i København i 

september 2008. Arrangøren var en virksomhed, som på det tidspunkt var helt ukendt for 

mig, men kaldtes for Bitland. Arrangementets formål var at matche studerende med 

virksomheder, ved at færøske virksomheder præsenterede sig og eventuelle jobmuligheder. 

Med henblik på et samarbejde om speciale, fik jeg samtaler med en håndfuld virksomheder, 

deriblandt med Bitlands leder, som med det samme viste interesse og en smittende 

motivation.  

Senere, i februar 2009, var jeg i andre ærinder på Færøerne og benyttede 

muligheden for at besøge Bitland igen, for at komme nærmere en konkret aftale og 

problemfokus. De var meget imødekommende og ville gerne være med til dette. Og endda 
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betale for flybillet, hvis jeg skulle komme for at lave feltarbejde på et senere tidspunkt. 

Efter mødet stod jeg med en opfattelse af at lederen forestillede sig at jeg f.eks. kunne 

undersøge følgende forhold: ledelse og organisation (og værdier), knowledge infrastructure, 

videndeling, synliggørelse af udokumenteret og ustruktureret viden, tavs viden og eksplicit 

viden, innovations-processer. Tilbage stod jeg med den følelse, at det var op til mig, at 

definere hvordan mine biblioteksfaglige kompetencer kunne sættes i spil i forhold til 

kontorfællesskabet i Bitland. Og samtidig var min vurdering, at jeg skulle forsøge at undgå 

at komme ind på områder, hvor f.eks. handelshøjskolestuderende var eksperter. Hvor lå 

mine ekspertområder? Som dette speciale tyder på, så udviklede dette sig til samarbejde og 

feltarbejde, som beskrives nedenfor. 

2.2.2 Mødet med andre 

I søgningen efter netop det erhvervsfaglige punkt, hvor mine bløde biblioteksfaglige 

kompetencer, kunne vise sig mest nyttige, så besluttede jeg at deltage i et arrangement som 

Væksthus Hovedstadsregionen holdt i april 2009. Titlen var ´procesdag´ og jeg deltog i 

forhold til emnet innovationsprocesser. Dette var en bevidst og effektfuld bevægelse af mine 

tanker fra det humanistiske biblioteksfag over i det mere rationalistiske og økonomiske fag. 

Efter dagen var min fornemmelse den, at jeg skulle holde mig til de tidlige stadier af 

innovationsprocessen, hvor idéer opstod og deltes.  

I sommeren 2009 inviterede Københavns Kommune alle, som arbejder med kreative 

fag, til en ´brainstorm-seance´ om hvordan kommunens rolle i forhold til de kreative erhverv 

kunne forbedres. Her fik jeg også lov at deltage. Det gav mig et godt indblik i de kreative 

erhvervs problemstillinger, bl.a. om hvilke organisatoriske faktorer de oplevede 

forstyrrende for deres kreative processer. En anden deltager her foreslog, at jeg i mit 

speciale kunne overveje at inddrage et kontorfællesskab på Vesterbro, hvor hun selv var 

medlem. Dette sted hed Republikken. 

I august 2009 henvendte jeg mig til tre forskellige undervisere på Danmarks 

Biblioteksskole med henblik på at konkretisere og afgrænse mit emne, og få aftale om en 

fast vejleder. Alle tre var imødekommende og møderne var gode. Jeg opstillede nogle 

nøglebegreber i forhold til emner og relation til vejledere. Trine Schreiber: videns- og 

informationsspredning, Michael Kristiansson:  entrepreneurship & foretagsomhed, 
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transdisciplinaritet og tværfaglighed, Camilla Moring: læringsprocesser. Senere ønskede jeg 

så at få Trine Schreiber som vejleder, hun havde heldigvis tid, og emnet og processen 

udviklede sig.   

Nu fik jeg lyst at besøge Republikken, bare for at se et andet kontorfællesskab end 

Bitland. Efter at have besøgt Republikken i København i august 2009, gik det op for mig, 

hvor forskellige kontorfællesskaber tilsyneladende kunne være. Især den store kontrast i 

indretningen hos Bitland og Republikken gjorde indtryk. Derfor fandt jeg det spændende, at 

forsøge at inddrage Republikken som komparativt eksempel. Dette førte til at jeg fik gjort 

aftaler med Bitland og Republikken om at få lov at deltage og observere i deres 

kontorfællesskab i én uge hos hver.  

2.3 Feltarbejdet 

Den 26. – 30. oktober (uge 44) gennemførte jeg mit feltarbejde i Bitland. Og den 9. – 12. 

november (uge 46) det samme i Republikken. Jeg ville gerne få et bredt indtryk af 

kontorfællesskaberne, og for at belyse mit genstandsfelt fra flere vinkler valgte jeg tre 

metoder til indsamling af empiri: observationer, interviews og fotografering. Dette 

dokumenteres ved at jeg begge steder skrev en dagbog (observationer), interviewede lederen 

og en iværksætter og fotograferede indretningen. Dette kom der en hel del dokumenteret 

empiri ud af. Selv om min endelige problemformulering stadigvæk ikke var klar, så havde 

jeg forberedt nogle punkter, begreber og forhold, som jeg ville være særlig opmærksom på 

under feltarbejdet. Jeg fik bekræftet nogle af mine antagelser, fik øjnene op for at noget var 

irrelevant at undersøge, og blev også præsenteret for nye problematikker. Den samlede 

dokumentation af empirien har jeg vedlagt i bilag. Dog vil en del citater og fotografier 

herfra fremgå i analysen. I forbindelse med det analytiske perspektiv, som Edgar H Schein 

giver mig, finder jeg det relevant delvis at inddrage Bitlands og Republikkens websteder, 

som empirisk grundlag. Webstedernes forsider er vedlagt som bilag.  

2.3.1 Observationer  

Dagligdagen under feltarbejdet forløb som om at jeg var et medlem af kontorfællesskabet. 

Jeg fik mit eget skrivebord, hvor jeg sad og arbejdede. Løbende skrev jeg på dagbogen, som 

dokumenterer hvad jeg så og hørte – og tænkte. Derudover gjorde jeg aftaler om at 
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interviewe lederen og en iværksætter. Jeg gik lidt rundt, deltog i småsnak og frokoster på 

lige fod med de andre. Min deltagelse kan nok kaldes for ´tilnærmelsesvis anonym 

deltagelse´, da jeg bevidst ikke ønskede at påvirke miljøet mens jeg var der.  

Derimod kan det ikke udelukkes at min tilstedeværelse har haft en vis påvirkning. 

Under feltarbejdet havde jeg overvejelser om i hvilken udstrækning jeg skulle deltage i 

miljøet. På den ene side skulle jeg lave observationer uden at påvirke mine observander. Og 

på den anden side, så vidste de selvfølgelig godt af min tilstedeværelse, og forventede at jeg 

i nogen grad spillede med på de sociale normer om f.eks. at man snakker da sammen. I 

forlængelse af disse overvejelser må jeg indse, at min høflighed og respekt for mine 

medmennesker gjorde, at jeg tillod mig at snakke om både relevant og irrelevant i forhold til 

mit feltarbejde. Alt andet ville virke unaturligt for mig og observanderne, og ville være en 

større ulempe for mine resultater end fordel. Derfor er min vurdering, at jeg har opført mig 

tilnærmelsesvis mest hensigtsmæssigt. Konsekvensen af disse overvejelser er, at jeg selv 

indgår som artefakt i analysen af organisationskulturen. 

2.3.2 Interviews 

Jeg forberedte mine interviews ved at udarbejdede en liste over emner og perspektiver, som 

jeg enten vidste eller forventede ville være relevante. Jeg ville gennemføre interviews med 

så mange som jeg fandt passende (antal ville jeg beslutte undervejs). Hvis jeg fik mange 

lignende svar fra de forskellige, så ville det blive færre interviews, men hvis de svarede 

meget forskelligt, så forventede jeg at lave flere interviews. Men eftersom jeg fik mange 

spontane småsnak og fornemmelse for fælles holdninger, så valgte jeg kun at interviewe 

lederen og én iværksætter. Interviewene har jeg transskriberet og vedlagt som bilag.  

2.4 Prioritering af indhold 

Under skriveprocessen, hvor jeg forholder teori med empiri, oplever jeg en stadig voksende 

mængde af perspektiver og elementer, som efter min vurdering er relevante for analysen. 

Derfor er jeg nødt til at tage den beslutning at fokusere på Bitland og kun inddrage 

Republikken, som et kontrasteksempel der, hvor jeg finder det relevant. Dette havde jeg 

ikke forudset, men min vurdering er nu, at denne afgørelse er en styrke for specialets fokus 

og opgaven som ét argument.  
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Stadigvæk finder jeg det af stor værdi at jeg inddrog Republikken i dette speciale. 

Det har styrket min opmærksomhed og fokus på forskellighed mellem Republikken og 

Bitland. Hvis jeg kun oplevede Bitland, kunne det fremstå som ´det selvfølgelige 

kontorfællesskab´. Men ved også at opleve Republikken, kunne jeg se det selvfølgelige som 

uselvfølgeligt! Sådan har jeg udfordret min egen systemiske viden og antagelser.  

2.5 Teorisammensætning 

Min teorisammensætning er et resultat af min udforskning af emnet. Her vil jeg 

indledningsvis kun kort præsentere den teoretiske konstruktion, som bliver uddybet i 

kapitel 3 Teori. Stacey har jeg haft med tidligt i forløbet, men samtidig har jeg ledt efter 

mere operationaliserbare teorier. Stacey viste sig at være et godt udgangspunkt, som 

efterhånden gjorde det oplagt at inddrage en organisationskulturel vinkel med Scheins 

teori. Da Stacey var relativt ukonkret i forhold til handlemuligheder, så har jeg også været 

opmærksom på Qvortrups vidensformer og Nonaka & Takeuchis videnspiral allerede tidligt 

i forløbet. Det viste sig brugbart at forsøge at identificere vidensformer, især i forhold til den 

systemiske vidensform. Videnspiralen var også brugbar. Men da mit feltarbejde kun strakte 

sig over 5 dage i hvert sted, så oplevede jeg at tidsdimensionen i modellen til en vis grad var 

afgørende for om jeg kunne påvise at videnspiralen var i gang. Schein blev jeg først gjort 

opmærksom på af min vejleder efter at jeg havde gennemført feltarbejdet. Jeg oplevede at 

jeg havde brug for en teori, som kunne sætte kontorfællesskabets videndeling i et 

organisationskulturelt perspektiv. Og til det formål fandt jeg Schein yderst anvendelig med 

en hel række af forhold, som man kunne analysere organisationskulturen i forhold til. Det 

er også vigtigt at påpege, at dette speciale ikke er en komparativ analyse af teorier. 

Teorierne har hver sit sæt af begreber, og er udvalgte for at give nuancerede bud på 

videndeling og –opståen.  

Denne proces betød også, at andre teorier først har været inde i varmen, for siden 

igen at blive lagt til side. Selv om disse ikke direkte er nævnte i specialet, så har de været 

med til at forme mit begrebsapparat og forståelsen for kompleksiteten i problemstillingen. 

Derfor finder jeg det også berettiget at nævne disse i litteraturlisten, som ´Anden litteratur, 

som har inspireret´. 
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3 Teori  

Mine valg af teorier baserer sig på en række overvejelser, argumenter og research. Som 

fremført i kapitel 1.1 Indkredsning af problemfelt, så har jeg været vidt omkring fagligt for 

at finde min egen faglige berettigelse eller nytteværdi i forbindelse med iværksætteri. 

Denne brede research førte mig tilbage til et af biblioteksvidenskabens kernebegreber: 

viden! Jeg blev opslugt af teoretiske fremstillinger, som karakteriserede viden, som noget 

uhåndgribeligt og som opstod i menneskelige relationer. Herefter blev mit fokus videndeling 

blandt iværksætteri i kontorfællesskab. Derfor har jeg valgt at bruge Stacey´s teori om 

viden og videnopståen som en overordnet forståelsesramme. Han kan opfattes som lidt 

kontroversiel og radikal da han bl.a. siger, at viden ikke eksisterer udenfor interaktioner 

mellem mennesker, men kun opstår i nu´et og i mødet mellem mennesker. Han siger også at 

viden ikke kan deles, men kun skabes igen og igen. Der er altså tale om emergente 

processer, som han siger skal faciliteres. Svagheden ved hans teori er bl.a., at han ikke er 

særlig konkret i forhold til hvordan man i praksis kan facilitere at viden opstår. Derfor er 

det svært udelukkende at anvende hans teori i forhold til min problematik. Og af samme 

årsag har jeg også valgt, at tage et mere filosofisk udgangspunkt i Stacey. Når det kommer 

til selve undersøgelsen og analysen bruger jeg tre andre mere operationaliserbare teorier, 

som på nogle områder understøtter Stacey, men som også repræsenterer en mere konkret 

opfattelse af viden.  

De tre andre primære teorier, som jeg har valgt, er udarbejdet af Qvortrup, Nonaka 

& Takeuchi og Schein. Min vurdering er, at disse teorier har en god forklaringsevne i 

forhold til min hoved-problematik om viden og videndeling blandt iværksættere. Dernæst 

finder jeg, at teorierne supplerer hinanden godt, og kan give problematikker nye, bredere 

eller flere fortolkningsmuligheder. Der ligger selvfølgelig også en stor udfordring i at 

anvende flere teorier, da begrebsapparatet bliver meget større og analysen mere kompleks. 

Men udfordringen er spændende.  

For også at sætte min problematik ind i den store og aktuelle samfundsmæssige 

sammenhæng, vil jeg inddrage min biblioteks- og samfundsvidenskabelige faglighed ved at 

indlede teorikapitlet med en bred samfundsteoretisk tilgang. Til dette valg er der 

hovedsageligt to begrundelser. For det første vil jeg forholde mig til at et kontorfællesskab 

for iværksættere ikke er et isoleret system. Derfor er det hensigtsmæssigt at præsentere 
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udefrakommende samfundsfaktorer, som kan tænkes at påvirke den interne interaktion og 

videndeling i kontorfællesskabet. Derudover kan jeg også styrke argumentet om, at 

specialets emne er yderst relevant i forhold til dagens samfund. Der er meget fokus på viden 

og iværksætteri i medier og politik. Og efter min vurdering, er emnet mere relevant end 

nogensinde før. 

Dette kapitel er således delt op i to hovedafsnit. Det første afsnit hedder 3.1: 

Samfundstendenser. Med en illustration, bestående af stikord og korte sætninger, opstiller 

jeg nogle begreber, som kan beskrive iværksætteren og kontorfællesskabets 

eksistensbetingelser i det aktuelle samfund. Jeg nævner begreber som globalisering og 

vidensamfund. Dernæst en karakteristik af selve iværksætteren. Og til sidst lidt om 

forholdet mellem kreativitet og innovation.  

Andet afsnit hedder 3.2: Videnbegrebet og videndeling. Her præsenterer jeg de 4 

førnævnte teorier, som er udarbejdede af: Stacey, Qvortrup, Nonaka & Takeuchi og Schein. 

En overordnet forståelse af viden og videnopståen præsenterer jeg med Stacey. Men for at 

kunne arbejde mere håndgribeligt med videndeling, så bruger jeg mere konkret Qvortrups 

teori om vidensformer og Nonaka & Takeuchis model Videnspiralen. Derudover inddrager 

jeg også Scheins teori om organisationskultur og ledelse. Det er karakteristisk for de to 

kontorfællesskaber, som jeg undersøger, at beboerne er iværksættere, som producerer, 

udvikler og sælger videnstunge varer og tjenester. Derfor forventer jeg, bl.a. betinget af 

iværksætternes høje uddannelsesniveau og deres særlige status som selvstændige, at der 

hersker en særlig organisationskultur på stedet.  
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3.1  Samfundstendenser 

Videndeling, kontorfællesskaber og iværksættere er i sig selv ikke et nyt fænomen, men 

samfundsrammerne og de udefra kommende betingelser er ændret meget de senere år. 

Noget der karakteriserer et kontorfællesskab for iværksættere, er at medlemmerne har sit 

eget forhold til omverden, markedet og kunderne. Samfundsforhold og udefra kommende 

betingelser har stor betydning for iværksætternes overlevelse. Og selv om dette speciale 

ikke direkte analyserer den enkelte iværksætter som isoleret enhed i kontorfællesskabet, så 

mener jeg, at jeg ikke kan ignorere disse forhold. Dette er forhold, som uden tvivl påvirker 

medlemmernes interne engagement i kontorfællesskabet. Derfor kan disse forhold være 

med til at forklare hvorfor medlemmerne tænker og handler som de gør, inde i 

kontorfællesskabet. Her har jeg valgt at præsentere nogle udvalgte relevante eksterne 

samfundsfaktorer, som i særlig grad er karakteristiske ved det aktuelle samfund, som 

iværksættere og kontorfællesskaber eksisterer i – og i forhold til.  

 

OBS: I det oprindelige speciale valgte jeg, i forbindelse med pladsmæssig prioritering, at 

vedlægge stort set hele kapitel 3.1. som bilag. Som erstatning for teksten fremstillede jeg en 

meget kondenseret illustration af disse forhold (se nedenfor).  

I nærværende redigerede udgave har jeg dog valgt at inkludere kapitel 3.1. igen på sin 

fortjente plads her i opgaven. Ved eksamen påpegede underviser og censor også at kapitel 

3.1. havde fortjent en mere synlig plads. 

 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   21 

 

 

Figur 1: Iværksætteren i forhold til samfundstendenser 
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3.1.1 Omverdensfaktorer 

GlobaliseringGlobaliseringGlobaliseringGlobalisering    

For at beskrive en udviklingstendens i det internationale samfund, så er globalisering en 

betydelig overordnet faktor. Globalisering er i høj grad en betingelse, en mulighed og en 

realitet for iværksættere i dag. Den fremtrædende engelske sociolog Anthony Giddens 

skriver følgende i en artikel om globalisering: ”Der er gode, objektive grunde til at tro at vi 

lever i en omfattende historisk overgangsperiode. Dertil kommer, at de forandringer som 

påvirker os, ikke er begrænset til et enkelt område på kloden, men når ud næsten overalt.”7 

Videre siger han i samme artikel ”… at globaliseringen som vi oplever den, på mange måder 

ikke alene er ny, men også revolutionerende. […] Globalisering er politisk, teknologisk og 

kulturel såvel som økonomisk.” Disse udsagn bekræfter at globalisering er en relevant 

tendens eller betingelse for iværksættere i dagens samfund. En anden sociolog, Roland 

Robertson, siger at: ”Globalisering som begreb henviser både til verdens 

sammenpresning/fortætning og til en intensivering af bevidstheden om verden som en 

helhed (Robertson 1992:8).”8 Dette betyder at iværksættere i dag i høj grad er nødt til at 

forholde sig til verden som en helhed. Det åbner mange muligheder, men kan også være en 

kompleks udfordring. ”Globalisering er ikke én proces, men en kompleks kombination af 

processer, der ofte foregår på modsatrettede måder, producerer konflikter, brydninger og 

nye former for stratificering. Således kan eksempelvis genoplivningen af den lokale 

nationalisme og den øgede fremhævelse af lokale identiteter ses som direkte relateret til 

globale påvirkninger, som disse processer er en reaktion imod (Giddens 1994b:4-5).”9 For 

individet – inklusiv for iværksættere – er den øgede kompleksitet og foranderlighed af 

omverden blevet en større udfordring end før. Vi ser også at Giddens påpeger 

nødvendigheden af at være omstillingsparat og handledygtig i forhold til de nye betingelser, 

som globaliseringen medfører. Han foreslår derfor en revidering af de institutioner, som vi 

har i dag. ”Den magtesløshed vi oplever, er ikke et tegn på personlig ufuldkommenhed, men 

afspejler vores institutioners manglende evner. Vi må rekonstruere de institutioner vi har, 

eller skabe nye. For globaliseringen er ikke blot en del af vores liv i dag. Det er en 

                                                
7
 Giddens, A, (1999), s. 9. 
8
 Kaspersen, L.B. (2007c) s. 578. 
9
 Kaspersen, L.B. (2007c) s. 584 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   23 

 

forandring i selv vores livsvilkår. Det er den måde vi lever på nu.”10 Her ser jeg en mulig 

forklaring på hvilken rolle kontorfællesskabet spiller for den enkelte. Kontorfællesskabet 

kan betragtes som en ny type institution, som imødekommer globaliseringens konsekvenser. 

Det kan tænkes, at en fordel for iværksættere i kontorfællesskab, netop er – at selv om de 

hver især er selvstændige enheder – kan de sammen skabe interne sociale bånd og 

tilhørsforhold, som medfører at de udadtil kan fungere som én stærk enhed, som er i stand 

til at håndtere de evigt foranderlige livsvilkår, som f.eks. globaliseringen omfatter. I denne 

proces vurderer jeg også at lederen af et kontorfællesskab kan spille en vigtig rolle.   

 

Vidensamfund Vidensamfund Vidensamfund Vidensamfund     

En anden samfundstendens er, at vi ofte betegner vor tids samfund som et vidensamfund. 

Dette skal ”forstås som et samfund i hvilket forskning, uddannelse og formidling af viden 

udgør et bærende økonomisk element.”11 Nu er der fokus på frembringelsen af viden, og bl.a. 

fra politisk og erhvervslivets side en vurdering af denne videns økonomiske nytteværdi. Ved 

at uddybe og beskrive en aktuel opfattelse af viden, videndeling og videnopståen i et 

kontorfællesskab for iværksættere, forventer jeg, at dette speciale kan være med til at 

afdække begrebet viden i også en økonomisk logik. 

 Ud fra begrebet vidensamfund, kan vi udlede to andre begreber: viden og samfund, 

som jeg også vil uddybe. Lad mig først citere Qvortrup, med nogle definitioner på viden: 

Viden er ”et begreb for et individs (dvs. et menneskes eller en organisations) måder at 

håndtere omverdenskompleksitet på, et individ der vel at mærke altid allerede er 

inkorporeret i sin omverden.”12  

”Viden er en kilde til at transformere usikkerhed til sikkerhed (fænomener kan 

kategoriseres i forhold til hvad man allerede ved), men den er ligeledes – og dette i stigende 

grad – en kilde til at kunne give usikkerhed form, dvs. opretholde usikkerhed som 
                                                
10
 Giddens, A (1999) s 23. 

11 Informationsordbogen (2009): (vidensamfund [knowledge society])  
Udviklingen fra informationssamfund til vidensamfund er i god hierarkisk overensstemmelse med BDI-tankegang, 

hvor det er en almindelig antagelse ”at data, information og viden - evt. suppleret med visdom - udgør et hierarki og 

en grundlæggende begrebsmodel for faget. Information defineres som bearbejdede data og viden som bearbejdet 

information. 

12
 Qvortrup (2004) s 82 
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usikkerhed, men gøre den håndterbar, f.eks. ved at have evne til at identificere nyheder, 

forandringer osv. og udvikle strategier til at omgås dem.” 13  

”Viden er […] et forhold mellem indrekompleksitet og omverdenskompleksitet.”14 

”Et helt afgørende karakteristikum ved viden er, at den er dynamisk, dvs. at den i 

samspillet med omverden kan føre til ny viden. Dette kaldes læring, som både er en 

individuel og en organisatorisk proces.” 15 

 

Ovenstående citater er i tråd flere af de andre teorier, som jeg inddrager. Giddens taler om 

globalisering og refleksivitet, hvor individet løbende tilpasser og redefinerer sig i forhold til 

evigt foranderlige samfundsbetingelser. Senere i de følgende teoretiske afsnit taler Schein 

også om to overordnede dimensioner ved kulturens formål, som handler om at håndtere sit 

eksterne miljø og klare sin interne integration. Stacey mener at viden i samspil med 

omverden eller anden viden kan føre til ny viden. Og Nonaka & Takeuchi mener at samme 

proces kan konvertere tavs viden til eksplicit viden. Dette speciale har fokus på hvordan 

viden opstår og deles, og med denne forståelse af begrebet viden, vil det være en 

udfordrende og kompleks opgave at undersøge og belyse videndelingen i de to 

kontorfællesskaber, som jeg besøger.   

Det andet begreb, vi udledte var: samfund, og det har Qvortrup også en god 

beskrivelse af. Han peger på, at dagens samfund ikke længere er funderet på en national 

bevidsthed eller national følelse. Vi har ikke alle sammen ét fælles omdrejningspunkt, og 

der findes ikke én social integration. Vor tids samfund er ikke længere et monocentrisk, 

men polycentrisk socialsystem. Samfundets sammenhængskraft er betinget af 

delsystemernes indbyrdes ydelsesafhængighed, som skaber et både robust og dynamisk 

system. Efter min opfattelse kunne denne beskrivelse umiddelbart godt være en beskrivelse 

af et kontorfællesskab og dets medlemmer, som ideelt set deler et robust og dynamisk 

system, hvor de også er ydelsesafhængige på et – vi kan kalde det – ´socialt 

videndelingsplan´. Således vurderer jeg at et kontorfællesskab godt kan betragtes som et 

samfund i samfundet.  

                                                
13
 Qvortrup (2004) s 82-83 

14
 Qvortrup (2004) s 83 

15
 Qvortrup (2004) s 83 
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Som bidrag til beskrivelsen af dagens samfund introducerer Giddens begrebet det 

moderne samfunds refleksivitet, som jeg også vurderer relevant og kort vil introducere. Han 

siger at ”Det moderne samfund forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet, som er 

unik.”16 Et hovedtræk ved det moderne samfund er dets dynamiske karakter. Giddens 

tilskriver refleksiviteten at være en vigtig årsag til dynamikken i det moderne samfund. ”I 

det moderne samfund foregår en refleksivitetsproces, der eksisterer både på et institutionelt 

og personligt niveau, og som har afgørende betydning for frembringelsen og forandringen af 

moderne systemer og sociale organisationsformer.”17 Videre står der ”Giddens definerer 

refleksivitet som den regelmæssige brug af viden, institutioner og individer til stadighed 

indsamler og anvender til organisation og forandring af samfundet.”18 Det tyder på at 

Qvortrup har haft Giddens med i tankerne under sin udarbejdelse af beskrivelsen af 

videnssamfundet, som jeg ovenfor har præsenteret. Men begrebet om refleksivitet finder jeg 

yderst relevant at inddrage i forbindelse med beskrivelsen af samspillet mellem det aktuelle 

samfund, kontorfællesskaber og iværksættere.  

For at uddybe begrebet vidensamfund viser jeg igen til Qvortrup. Han tager 

udgangspunkt i at viden er et rekursivt, selvgenererende og ikke et mekanisk input-output 

fænomen. Rekursivt ved at den henviser både til verden og sig selv. Han siger: ”Alt dette 

betyder, at vi er på vej imod et samfund, som vi karakteriserer som hyperkomplekst (jf. 

Qvortrup 1998). Samfundets samfund forandrer sig, og det samme gør samfundets 

rigdomsproduktion. Det betyder, at vi må ændre samfundsbeskrivelsen, og det betyder, at 

tidligere tiders arbejdsteori erstattes med kompleksitetsteori om samfundets rigdom.”19 Han 

fortsætter: ”En måde at udtrykke den ovennævnte samfundsforandring på er, at vor tids 

samfund hastigt er på vej bort fra at være et industrisamfund, hvis grundfunktion er at 

udvikle mekaniske produktions- og organisationssystemer, der kan forvandle natur til 

industriprodukter, til at være et vidende samfund, hvis grundfunktion er at håndtere 

kompleksitet ved hjælp af viden, hvad enten denne viden findes som ressource hos den 

enkelte medarbejder eller som videnssystemer i virksomheder og organisationer”. Qvortrup 

opsummerer en stor del af ovenstående i dette citat: at ”… det fælles karakteristikum for 

                                                
16
 Kaspersen, L.B. (2007b) s 433 

17
 Kaspersen, L.B. (2007b) s 435. 

18
 Kaspersen, L.B. (2007c) s 435. 

19
 Qvortrup (2004), s 35 
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samfundets virksomheder – dets økonomiske system – ikke ligger i den materielle 

produktion, men i håndteringen af en omverden, der er karakteriseret ved sin globale 

udstrækning og sin hastige forandring.”20 

Det interessante ved Qvortrup er, at han har forslag til hvordan man udnytter disse 

nye samfundsbetingelser. ”Både for mennesker, for organisationer og for samfundssystemer 

er svaret på den voksende ydre kompleksitet at udvikle en indre-kompleksitet, der matcher: 

For mennesker vil det sige at udvikle kompetencer. For organisationer drejer det sig om at 

udvikle fleksible og lærende strategier. For samfundet vil det sige at udvikle en smidig 

struktur af funktionelle differentierede systemer.21” Med henblik på hvordan f.eks. 

erhvervslivet, institutioner og organisationer kan forholde sig til det aktuelle samfunds 

betingelser, siger han at ”… det vidende samfund fungerer i kraft af forskellige former for 

videnskapital, som tilsammen udgør det, man kunne kalde den nye vidensindustri. Kulturel 

og intellektuel kapital transformeres, med den franske sociolog Pierre Bourdieus begreber, 

til økonomisk kapital.”22 Viden får altså en markant øget økonomisk værdi. Og det er vigtigt 

at lægge mærke til, at denne nyere definition af viden bygger på både kulturelle og 

intellektuelle kompetencer.  

 

3.1.2 Iværksætteren 

I dette afsnit vil jeg sætte fokus på iværksætteren, og dennes specielle professionelle og 

faglige situation. Den traditionelle betegnelse for personer, som starter egen virksomhed 

eller projekter er iværksætter. Men samtidig som vi er begyndt at kalde dagens samfund for 

vidensamfund, så er den nye betegnelse ´vidensentreprenør´ også ved at vinde frem. Det 

kan godt være at benævnelserne i vid udstrækning er synonymer, og at mange ikke gør sig 

store tanker i fht om man er det ene eller det andet.23 Jeg er stødt på denne nye betegnelse i 

magasinet ´fremtidsorientering´, som Institut for Fremtidsforskning udgiver, og som jeg vil 

                                                
20
 Qvortrup (2004), s 34 

21
 Qvortrup (2004), s 35 

22
 Qvortrup (2004), s 17 

23 I online-ordbogen www.ordbogen.com søgte jeg ordet ´iværksætter´ og fik disse forslag om synonymer: 
banebryder, entrepreneur, foregangsmand, igangsætter, initiativtager og pionér. 
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referere til senere i teksten. Først vil jeg lige gengive resultatet af nogle hurtige søgninger 

efter benævnelserne på internettet.  

I Gyldendals online-encyklopædi: www.denstoredanske.dk søgte jeg ´iværksætter´ 

og fik følgende beskrivelse: 

IværksætterIværksætterIværksætterIværksætter,,,, igangsætter, person, som påbegynder egen virksomhed. Betegnelsen 

henviser ofte til særlige personlige egenskaber, fx risikovillighed, selvstændighedstrang 

eller opfindsomhed. En iværksætter, som begynder på grundlag af en helt ny idé, kaldes ofte 

en entreprenør. Det nære miljø tillægges i stigende grad at have indflydelse på antallet af 

iværksættere i et område.  

Da ordet ´entreprenør´ er et hyperlink i ovenstående tekst, så er det nærliggende at 

klikke her, og da ser vi følgende beskrivelse:  

 Entreprenør,Entreprenør,Entreprenør,Entreprenør, (af fr. entrepreneur, af entreprendre 'foretage sig, påtage sig'), 

innovativ og kreativ person; iværksætter. Oprindelig betegnelse for en eventyrer, købmand 

eller bygmester; som oftest for en person, der forestår bygge- og anlægsarbejder. Nyere 

betydninger kan være iværksætter, opfinder og organisator. Begrebet anvendtes første gang 

af Richard Cantillon i 1755. Jean-Baptiste Say placerede det i 1903 i økonomisk 

teoridannelse, og 1934 anskuede Joseph A. Schumpeter entreprenøren som en agent for 

forandringer, innovation, i det økonomiske system. 

Uden at lægge for meget vægt i encyklopædiens definitioner, så tyder disse 

beskrivelser på at en iværksætter mere virker i ånden af industrisamfundets 

produktionsparadigme. Hvorimod entreprenøren tilhører vidensamfundets- (eller måske 

innovationssamfundets) paradigme, da han karakteriseres som innovativ, kreativ, 

organisator og agent for forandringer i det økonomiske system. 

 Før nævnte artikel i magasinet ´fremtidsorientering´24, karakteriserer denne nye 

videnarbejder – vidensentreprenøren. Det spås, at vi vil opleve en mere glokal, 

individdrevet og social ansvarlig udvikling med nye former for netværksdrevne 

organisationer – og også mere komplekse organisationer, end vi kender i dag. Det siges, at 

vidensentreprenøren repræsenterer og bekræfter denne trend. Han finder uopdaget og 

uudnyttet viden og værdi, organiserer den på nye måder og gør brug af den til at dække 

forskellige behov. Udover en indtjening skal vidensentreprenøren også sikre sig konstant 
                                                
24
 Bengtsen og Carton (2009)  
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vidensudvikling og personlig relationsopbygning, have fokus på ressourceplanlægning og 

have det sociale projekt og personlige engagement for øje i enhver forretningsmæssig 

sammenhæng. Denne beskrivelse af vidensentreprenøren vurderer jeg at passe godt ind i de 

omverdensrammer, som jeg i forrige afsnit har beskrevet.  

Videre i dette speciale vil jeg ikke skelne mellem iværksætteren og 

vidensentreprenøren, men konsekvent skrive iværksætter. Indeholdt i denne betegnelse 

ligger forståelsen for at iværksætteren i dag er anderledes end tidligere. I forhold til 

specialets problematik ønsker jeg, at ovenstående beskrivelser kan være med til at øge min 

forståelse af medlemmerne i kontorfællesskabet. Videre håber jeg at det kan hjælpe mig til 

at forklare hvorfor iværksætterne tænker og handler som de gør. 

 

Den kreative klasseDen kreative klasseDen kreative klasseDen kreative klasse    

En anden beskrivelse af denne samfundsgruppe, som arbejder med viden i bred forstand, er 

den meget omtalte kreative klasse. Iværksætterne i de to specifikke miljøer, hvori jeg har 

udført mine undersøgelser, arbejder alle med nye vidensbaserede produkter eller tjenester. 

På Bitlands hjemmeside står, at deres formål er at stimulere nyskabelse og 

internationalisering på Færøerne. Og Republikken fortæller på sin hjemmeside at de er 70 

kreative freelancere og selvstændige, der arbejder hver for sig og tværfagligt sammen. Det 

tyder på at disse to miljøer er arbejdspladser og rammer om mennesker fra den såkaldte 

kreative klasse. Derfor mener jeg, at det giver god mening kort at beskrive den kreative 

klasse. Nedenfor er en kort oversigt og karakteristik af den kreative klasse baseret på 

Richard Floridas meget omtalte – og omdiskuterede – forskning. 

Overordnet er Floridas pointe at: Jo længere vi kommer ind i vidensøkonomien, jo 

mere afhænger økonomisk vækst og velstand af sammenhængen mellem tre faktorer: 

Teknologi, Talent og Tolerance. Og der lægges vægt på at den sidste faktor, tolerance, er 

afgørende, fordi talentet søger områder præget af tolerance og mangfoldighed. Derfor søger 

den kreative klasse til steder med et internationalt miljø, kunstneriske tilbud og, frem for 

alt, en åben og inkluderende atmosfære, hvor forskellige mennesketyper – bohemer, skæve 

eksistenser og tekniske begavelser – og forskellige nationaliteter kan eksistere sammen og 

inspirere hinanden. Vi kan sige, at en betingelse for fremgang er, at den lokale kultur 

indeholder tolerance for forskelligheder.   
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Innovation af nye produkter og metoder (Teknologi) bliver vigtigere og vigtigere for 

erhvervslivet, og det er bestemte typer mennesker (Talent) der foretager denne innovation. 

Denne kreative klasse af mennesker, som er vant til at nytænke og skabe til gavn for ikke 

bare sig selv, men også for erhvervslivet, præges af ganske bestemte værdier: De tænker 

globalt, de sætter pris på kunst, kvalitet og autenticitet og på at lade sig inspirere af andre 

kreative mennesker i deres arbejde og fritid. Florida argumenterer for, at der ikke længere 

er en adskillelse af økonomiske værdier og bløde værdier i vort samfund: Kunst er ikke bare 

æstetisk og identitetsudviklende, den inspirerer også til mere kommercielle former for 

kreativitet. Og her er Floridas revolutionærende påstand: Kunst, tolerance, solidaritet og 

immigration er ikke værdier, vi først har råd til at betale for, efter at vi har tjent pengene. 

De er helt nødvendige forudsætninger for i det hele taget at kunne tjene penge. Han sætter 

altså de såkaldte bløde værdier som forudsætning for økonomisk fremgang.  

 Richard Florida er bl.a. blevet kritiseret for at definitionen af den kreative klasse 

inkluderer for brede befolkningsgrupper. Han siger, at for det meste, består den kreative 

klasse af mennesker, der primært betales for og lever af at udføre kreativt arbejde. Der er 

tale om videnskabsfolk, ingeniører, kunstnere, musikere, designere og vidensbaserede 

fagfolk. Omkring år 2000 omfattede den kreative klasse næsten en tredjedel af 

arbejdsstyrken i USA og de højtudviklede lande i Europa. Uanset om definitionen er for 

bred eller uklar, så er det interessant at tænke den nye tanke, om at arbejdsstyrken ikke 

automatisk følger arbejdspladserne, men at det er omvendt. Den kreative arbejdsstyrke 

leder først til områder med tolerant kultur, og derefter opstår virksomheder.  

I mit speciale er det f.eks. relevant at se på om kulturen i Bitland og Republikken viser tegn 

på denne tolerance f.eks. i forhold til forskelligheden af menneskene i kontorfællesskabet og 

i forhold til det omgivende samfund.  

 

Kreativitet & Innovation Kreativitet & Innovation Kreativitet & Innovation Kreativitet & Innovation     

Både Bitland og Republikken ser sig selv som ramme om kreativitet og innovation. 

Iværksætternes kreative talent har født en idé, som skal gennem en innovation for at blive 

et færdigt produkt, som i sidste ende helst skal sælges. Derfor vil jeg kort præsentere 

definitioner og forståelser af begreberne kreativitet og innovation. 
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Kreativitet og innovation er to ord, som ofte bliver brugt i samme sætning. Og med 

god grund, da de er tæt forbundne. Sammenhængen mellem kreativitet og innovation kan 

kort forklares sådan, at innovation er mere en håndværkspræget og målrettet proces end 

kreativitet. Men kreativitet er dog en forudsætning for innovation. For at beskrive nærmere 

hvad jeg forstår ved de to begreber, vil jeg støtte mig til bogen Creative Man, som Institut 

for Fremtidsforskning har udgivet25.  

De definerer kreativitet som ”evnen til at bryde med vanetænkning og få ideer til 

noget nyt.[…] Psykologer kalder ofte denne proces for divergent tankegang. Det handler om 

at bevæge sig mentalt væk fra det velkendte ud i det ukendte og overraskende og om at se 

mulige sammenhænge, hvor ingen før har set dem. Kreativitet opstår, når man lader 

tankerne flyde frit, eller når man bevidst anskuer ting fra andre vinkler end de 

sædvanlige.”26 I et senere afsnit om vidensforme, vil vi se at Qvortrup karakteriserer 

´systemisk viden´ som kreativitet (se afsnit 3.2.2). 

Her vil jeg lige indføre en beskrivelse af begrebet leg27. Legen pågår i nuet uden 

noget yderligere formål end at være en leg. Legen er derfor procesorienteret, hvilket kan 

sammenlignes med ovenstående beskrivelse af kreativitet om ´at lade tankerne flyde frit´. I 

modsætning til at kreativitet er procesorienteret og kun er i nuet, så er innovation 

målorienteret med en bevidst tidsdimension   

Definitionen på innovation handler ”ikke så meget om at få de nye, originale ideer 

som at føre dem ud i praksis. Det handler om arbejdet med at komme fra kimen til et svar 

til en brugbar løsning. Innovation er en målrettet proces, hvad enten det handler om at 

virkeliggøre en opfindelse, udvikle et nyt produkt eller skabe et nyt kunstværk. Kreativitet 

kan indgå flere steder i forløbet, for eksempel når man finder en smart løsning til nogle 

problemer i udviklingsprocessen. Men ellers er innovation i høj grad en analytisk proces, 

hvor man opstiller, tester og forfiner eller bortkaster mulige løsninger”28. En model over 

´innovation management´ kaldes for The Seven Circles of Innovation29, og deler selve 

innovationsprocessen op i 5 cirkler: Idégenerering, Evaluering & planlægning, Test & 

                                                
25
 Mogensen (2004) 

26
 Mogensen (2004) s 27 

27
 Højgaard, Saunte og Makholm (2007) 

28
 Mogensen (2004) s 27-28 

29
 Center for Ledelse og Fremtidstanken (2005) 
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prototype, Forretningsplan/handelsplan og Implementering på markedet. Forfatterne 

påpeger at hver enkelt af faserne i denne målorienterede innovationsproces involverer 

kreativitet og kræver kreativ tænkning. Derfor er det interessant, hvis jeg kan vurdere om 

Bitland og Republikken deler eller faciliterer at der opstår viden, som både understøtter 

kreativitet (procesorienteret) og innovation (målorienteret).  

 

3.1.3 Opsamling 

I dette afsnit har jeg beskrevet et udvalg af aktuelle samfundstendenser, som efter min 

vurdering har indflydelse på iværksætternes tænkemåde, handlinger og deltagelse i forhold 

til at viden opstår eller deles i et kontorfællesskab. I første afsnit har jeg beskrevet 

globaliseringen, som en given betingelse og udviklingsmulighed for iværksætteren. Derefter 

følger en karakteristik af vidensamfundet, det moderne samfunds refleksivitet og videns 

rolle i denne sammenhæng.  

Andet afsnit handler om iværksætteren selv. Iværksætteren i det aktuelle samfund 

er forskellig i forhold til tidligere. Han sætter nye krav til sin egen udvikling og arbejder på 

nye måder. Derudover vurderer jeg at beskrivelsen af den kreative klasse omfatter 

medlemmerne af Bitland og Republikken.  

Tredje afsnit beskrev forholdet mellem kreativitet og innovation, - og egenskaber 

ved disse.  

Analysen kommer primært at tage teoretisk udgangspunkt i det næste kapitel (kap. 3.2). 

Alligevel, så vurderer jeg nærværende kapitel, som grundlæggende vigtigt for at få en 

uddybet forståelse for nogle betydningsfulde aktuelle samfundstendenser. Sådan forventer 

jeg at få et mere præcis, mere nuanceret og mere holdbart resultat i analysen. 
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3.2 Videnbegrebet og videndeling 

Fra at have beskrevet et udvalg af faktorer og forhold, som betinger vidensentreprenørens 

virke og eksistens, vil jeg nu gå i dybden med begrebet viden, - opståen og deling. 

Indledningsvis har jeg i afsnit 1.1. forklaret, at jeg primært vil arbejde med den forståelse af 

viden, som er karakteriseret under 3. fase. Her er der fokus på hvordan viden kan opstå i 

praktiske og sociale relationer i professions- og organisationskulturer.   

3.2.1 En forståelsesramme – Ralph D Stacey 

Jeg tager et overordnet teoretisk udgangspunkt i en kompleks og dynamisk forståelse af 

viden og viden-opståen, som ledelsesteoretikeren Ralph D. Stacey har udformet. Han kalder 

sin teori for: ´complex responsive processes of relating´, og er optaget af forholdet mellem 

det individuelle og det sociale i forbindelse med videnopståen. Første årsag til at jeg 

inddrager Stacey, er at jeg personligt finder hans tanker spændende og udfordrende. Især 

det sociale aspekt, det levende nu - og det at viden svært kan tingsliggøres eller indrammes 

med begreber. Dernæst vurderer jeg at hans teoretiske tanker om vidensopståen har stor 

aktualitet og relevans i forhold til en bred definition af begrebet viden, - som der videre også 

er relativ stor konsensus om i aktuel vidensforskning. Mit problem er dog, at Staceys teori 

ikke er særlig operationaliserbar. Derfor bringer jeg tre andre teoretiker på banen, som jeg 

kommer ind på lidt senere. 

 

”Humans communicate with each other in the medium of symbols, where these 

symbols are the responsive bodily interactions of relating. These active symbols are 

meaning and knowledge. Knowledge, therefore, is not an ´it´ but a process of action. Action 

is undertaken in the living present and is, therefor, ephemeral. Knowledge, it follows, 

cannot be stored nor shared simply because it is bodily action. In symbolic terms that bodily 

action has many aspects, taking the simultaneous form of proto, significant and reified 

symbols. Reified symbols can be expressed in the form of marks and so stored as artefacts. 

However, these artefacts are not knowledge. They are tools that people can use in their 

bodily communication with each other in wich meaning and knowledge arise. This is clearly 

a notion of knowledge that differs fundamentally from that in mainstream thinking. The 
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alternative notion that I am suggesting leads to the conclusion that it is impossible to 

measure knowledge or manage it. (Stacey 2001:116)”30 

 

Til citatet fra Stacey, siger lektor, Phd. ved Institut for Kommunikation, 

Journalistik og Datalogi på Roskilde Universitetscenter, Sisse Siggaard Jensen at hvis man 

skal acceptere denne udlægning, så er det et spørgsmål om vidensfaciliteringen overhovedet 

kan gøres på anden måde end ved simpelthen at holde den sociale interaktions mange 

processer i live. ”Kun ved at sikre det konstante videnflow i menneskelig kommunikation og 

interaktion, kan en virksomhed eller organisation skabe det ´medie´, viden lever i. Et flow, 

som naturligvis også må omfatte repræsentationer af viden eller artefakter som en form for 

ikke-menneskelige aktører, hvis man husker på, at de er væsentlige aktører, men de er ikke 

den viden, de blot repræsenterer.”31 Her får vi et indblik i problematikken om man – eller 

hvordan man – i praksis kan arbejde med faciliteringen af viden. Jeg finder det nærliggende 

at forsøge en undersøgelse af videndeling og omtalte ´videnopståen´ med en teori om 

organisationskultur, som Edgar H. Schein har udarbejdet. Dette vil jeg komme nærmere ind 

på senere i afsnit 3.2.5. 

Stacey står for et opgør med den fremherskende systemiske tænkning indenfor 

organisatorisk læring og viden. Han tager afstand til ”de forestillinger om viden, der ser 

individuel og social viden som to forskellige former, der udfolder sig på forskellige 

ontologiske niveauer som henholdsvis individuelle ´mentale modeller´ eller i sociale former, 

som vi kender det fra organisationer.”32 Denne tænkning kalder han for 

´mainstreamopfattelsen´ af læring og viden, da den i vid udstrækning dominerer opfattelsen 

af organisationer, læring og viden, og på den måde uhensigtsmæssigt i tale sætter og 

begrebsliggør forhold, som kan indsnævre eller forvrænge forståelsen af videns- og 

læringsprocesser. Ib Ravn33 siger at Stacey anlægger et perspektiv på menneske, samfund, 

bevidsthed og læring, der betoner menneskers interaktioner og samtaler med hinanden. Af 

disse komplekse, responsive processer udspringer menneskets bevidsthed og verden. 

Traditionelle begreber som det ubevidste, en indre verden, mentale modeller, sociale 

                                                
30
 Jensen (2003), s. 33-34 

31
 Jensen (2003), s 34 

32
 Jensen (2003), s 1 

33
 Ravn (2006) 
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systemer, strategiske planer, organisatorisk læring, intellektuel kapital, tavs viden og 

videndeling kasserer han som uheldige og unødvendige tingsliggørelser. Ifølge Ravn, så 

mangler Stacey at præsentere konkrete forslag til tiltag hvordan man faciliterer 

videnopståen: ”Det er altså total proces, Stacey står for. Intet system, intet samfund, intet 

ubevidste, ingen organisationer, ingen viden, ingen intellektuel kapital. Kun interaktioner, 

samtaler og kropslige vekselvirkninger mellem mennesker. Her skal man lytte og se og 

være opmærksom, og det er velsagtens også her man skal sætte ind, når Stacey en dag 

finder frem til, hvad typer tiltag man kan tillade sig at tage, for at det har effekt.”34 

Samtidig understreger Ravn at han tror at Staceys tanker kunne udgøre et fint fundament 

for en forståelse af facilitering som redskab til social organisering og læring. Selv om det 

kan være i modstrid med Staceys teori, så vil jeg alligevel definere nogle redskaber i form af 

begreber til min analyse. Noget skal barnet hedde. Under analysen må jeg bare være 

opmærksom og tage forbehold i forhold til de begrænsninger og fejlfortolkninger, som 

konkrete begreber kan resultere i, da de bruges til at analysere komplekse problemer med. 

Ifølge Jensen35 er Staceys hovedindvending mod mainstreamopfattelsen at 

systemperspektivet ikke kan bidrage til at forklare, hvordan ny viden skabes. Det kan kun 

forklare, hvordan den allerede givne viden kan udfoldes ved hjælp af systemet. Oprindelsen 

til helt ny viden ligger udenfor systemteorien selv. Dette speciales problemformulering 

forholder sig både til hvordan viden opstår og deles. Det har den konsekvens at jeg arbejder 

både med et systemperspektiv og et kompleksitetsperspektiv. Det fører frem til at jeg 

beslutter mig for at analysere min problematik primært i forhold til nedenfor stående tre 

teorier.  

De tre teorier, som jeg primært vil bruge til analysen, er fremsatte af Qvortrup, 

Nonaka & Takeuchi og Schein. For først at undersøge hvordan den førnævnte ”allerede 

givne viden kan udfoldes” vil jeg bruge Qvortrup, som præsenterer os for 4 vidensformer og 

tilsvarende vidensproduktion. Dette vil føre til en analyse af hvilke vidensformer der synes 

at være til stede i kontorfællesskabet. 

Dernæst bruger jeg Nonaka & Takeuchi, som arbejder med processen om hvordan 

viden opstår mellem tavs og eksplicit viden, og præsenterer modellen: videnspiralen med 4 

                                                
34
 Ravn (2006) 

35
 Jensen (2003), s 11 
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mødesteder. Med denne teori kan jeg analysere og vurdere om – eller i hvilken grad – 

kontorfællesskabet faciliterer situationer, som kan beskrives i forhold til alle videnspiralens 

4 mødesteder.  

For at undersøge både videndeling og hvordan ny viden kan opstå, vil jeg bruge 

Scheins teori om organisationskultur. Viden og videndeling eller videnopståen sker ifølge 

Stacey i sociale relationer. Schein præsenterer en udførlig og ret operationaliserbar teori om 

hvordan disse sociale relationer – kaldet kultur – kan facilitere at viden opstår og deles. 

Schein arbejder ikke med begrebet viden, men bruger begreber, som i dette speciale kan 

betragtes som tilnærmelsesvis synonymer med viden. Hans vigtigste begreber er: kultur, 

artefakter, skueværdier og fælles grundlægende antagelser. Ud fra denne teori vil jeg 

beskrive en række udvalgte elementer, som jeg oplever som væsentlige i forhold til 

faciliteringen af at viden opstår og/eller deles. 

 

3.2.2 Vidensformer – Qvortrup 

VidensformerVidensformerVidensformerVidensformer    

Ud fra sin teori om vidensbegrebet har Qvortrup opstillet en model, som jeg finder 

anvendelig i min sammenhæng. Han deler viden op i 4 vidensformer: Faktuel viden, 

Situativ viden, Systemisk viden og Verdensviden. Nedenfor stående model er min egen 

tilpassede og udbyggede version af forskellige modeludgaver fra Qvortrup. For at 

konkretisere modellen som analytisk redskab til mine specifikke problematikker, har jeg 

selv tilføjet de to kolonner til højre, som hedder Spørger om og Videndelings-aktivitet36.  

Af disse 4 vidensformer, mener Qvortrup at den fjerde vidensform ikke er særlig 

observerbar i konkrete situationer. Og derfor vil jeg primært forholde mig til de tre første 

vidensformer. I forhold til vidensproduktion og videndeling kan man sige at vidensformerne 

bygger på hinanden. Ønsker man et miljø, hvor mest mulig viden deles og opstår, vil idealet 

være at alle tre vidensformer er i spil. De har alle sin værdi, og er i et afhængighedsforhold 

til hinanden. Men for at den tredje vidensform skal kunne udfolde sig, så kræver det at 

første og anden vidensform først er til stede. Med denne model er det muligt analytisk at 

observere og vurdere i hvilken grad de tre vidensformer eksisterer i et vidensmiljø. Derefter 
                                                
36
 med inspiration fra Saunte, Højgaard og Siercke (2008), s 19 
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er det også muligt i praksis at arbejde strategisk med at stimulere en udvalgt vidensform i 

forhold til de andre. F.eks. kan man bevidst vælge at arbejde med den systemiske viden, for 

at komme ud over de daglige problemstillinger og tænkemåder, og for at øge mulighederne 

for at se nye uventede handlemuligheder, og på den baggrund træffe strategisk nytænkende 

beslutninger. I forbindelse med den systemiske vidensform, - den tredje vidensform – siger 

Qvortrup: ”Den der er i stand til at iagttage det selvfølgelige som uselvfølgeligt er på vej til 

at overskride sine vidensgrænser.”37 Dette bør være ønskværdigt i ethvert miljø som 

arbejder med nyskabelse, kreativitet og innovation. 

 

 

Tabel 1Vidensformer38 

 

 

                                                
37
 Qvortrup (2004) s 22 

38
 Qvortrup (2004), bl.a. s 85, 86, 91 og 99 - og egen tilpasning. 
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LedelseLedelseLedelseLedelse    

Qvortrup har en kort direkte udtalelse om ledelse af videndeling: ”Som leder skal man være 

i stand til at håndtere de forskellige vidensformer: Udnytte deres potentialer og sætte dem i 

spil i forhold til hinanden. Lederen af en vidensvirksomhed er, med andre ord, en slags 

vidensdesigner. Opgaven er ikke så meget at skabe videnstransfer (svarende til den 

traditionelle forståelse af undervisning) som at skabe ´knowledge enabling´, dvs. rum og 

situationer der stimulerer til vidensskabelse hos medarbejderne.”39 Denne tankegang er 

godt i tråd med den kommentar Jensen har til Stacey i forhold til at facilitere viden, da hun 

foreslår at ”holde den sociale interaktions mange processer i live.” Qvortrups 4 vidensformer 

kan i den forbindelse betragtes som forskellige definerede omdrejningspunkter for den 

sociale interaktion. De to teorier, som jeg følgende vil præsentere, arbejder også med at 

skabe rum til situationer, hvor viden kan deles og opstå i en social interaktion.  

 

VidensproduktionVidensproduktionVidensproduktionVidensproduktion    

Ovenstående beskrivelse af vidensformer kan let betragtes som statisk viden. Men Qvortrup 

har også sat vidensformerne i forhold til processer. Ud fra ovenstående fire videnskategorier 

mener Qvortrup, at der kan identificeres tre former for vidensproduktion:40  

 

• Systemisk / kreativ     (á la 3. vidensform) 

• Situativ / applikationsorienteret    (á la 2. vidensform) 

• Faktuel / produktorienteret.   (á la 1. vidensform) 

 

Han bruger betegnelsen videnskapital om resultatet af disse forme for vidensskabelse. Og 

han siger at: ”Tilsammen udgør disse tre forme for videnskapital en dynamisk 

vidensskabelses-topografi, som svarer til den fjerde af de fire videnskategorier.”41 Nedenfor 

vil jeg beskrive disse tre former for vidensproduktion nærmere. 

 

 

                                                
39
 Qvortrup (2004), s 16-17 

40
 Qvortrup (2004) s 230 

41
 Qvortrup (2004) s 230 
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Den systemiske eller kreative videnskapital 

o Hovedopmærksomheden er rettet mod det pågældende videnfelts grundlæggende 

antagelser. 

o Dens funktion er at forandre disse antagelser. 

o Her skabes ny viden. 

 

Det er interessant, at Qvortrup her tilføjer: ”Omkostningen ved dette er, at den ikke 

fremstår som umiddelbart nyttig, og at den har vanskeligt ved at begrunde sin egen 

praktiske berettigelse eller forudsige sine egne resultater: Den omsætter ikke viden til 

produkter, og den interesserer sig ikke primært for den praktiske anvendelse af viden.”42 

Men han nævner også at konsekvensen af en sådan systematisk og kreativ videnspraksis, er 

en høj grad af uforudsigelighed, men rummer også potentialet for kvalitativ innovation. Han 

siger, at det meget ofte er den uventede kombination af videnstyper, der resulterer i 

innovation.43 Han sammenligner selv denne videnspraksis med Nonakas beskrivelse af at 

skabe en komplementær relation mellem eksplicit og tavs viden. Den systemiske 

videnskapital opererer indenfor rammerne af et kreativt fællesskab eller 

forskningsfællesskab, dvs. med adgang til eksperimentelle ressourcer og med en høj grad af 

vidensudveksling. Laboratorie-metaforen er meget dækkende for dette fællesskab. Min 

tredje teoretiske vinkel med begreber fra Schein har nemlig sit hovedfokus på de 

grundlæggende antagelser, som Qvortrup her henviser til. Schein bruger begrebet som 

betegnelse for det, der betinger individers udtryk og adfærd. Mit ærinde med at afdække de 

grundlæggende antagelser, er at se hvilke forhold betinger at viden deles eller opstår i en 

pågældende kultur.  

 

Den situative eller applikationsorienterede videnskapital 

o Hovedopmærksomheden er rettet mod anvendelsen af ny viden til bestemte formål. 

o Dens funktion er at løse problemer ved hjælp af foreliggende viden. Kunsten er at 

tænke to felter sammen: Det vidensfelt der opereres inden for, og det anvendelsesfelt 

i hvilket applikationen skal skabes.  

                                                
42
 Qvortrup (2004) s 230 

43
 Qvortrup (2004) s 234 
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o Denne viden er ikke ny i sig selv, men anvendelsen er ny. 

Den situative videnskapital opererer ofte indenfor rammerne af et anvendelsesorienteret 

fællesskab. Team-metaforen eller projektarbejdsformen dækker godt over dette fællesskab. 

 

Den faktuelle eller produktorienterede videnskapital 

o Hovedopmærksomheden er rettet mod den bedst mulige og mest effektive 

massefremstilling af givne applikationer.  

o Dens funktion er at være stabil og pålidelig. 

o Denne viden er ikke ny, men opfattes som sand. 

Den faktuelle videnskapital opererer indenfor rammerne af masseproduktion.  

 

Qvortrup konkluderer af ovenstående, at de tre videnskapitalformer fungerer efter 

forskellige principper. Og at det afgørende spørgsmål derfor er, hvordan forskellige 

vidensformer bringes i samspil med hinanden. Han siger at ´boundary crossing´44, dvs at 

bringe forskellige vidensformer og vidensdomæner i spil med og mod hinanden, er en 

afgørende kilde til videnskapitalens akkumulation.”Det er rigtigt, men langt fra 

tilstrækkeligt, at sige, at kunsten består i at skabe en videnskabelsestopografi, der fremmer 

de produktive og konstruktive grænsesammenstød.”45 Det er så langt Qvortrups teori når i 

forbindelse med min problematik.  

Så for at forfølge dette ´samspil mellem vidensformer´ eller ´boundary crossing´, så 

vil jeg præsentere de næste teoretikeres model over hvilke flere strenge der kan spilles på, 

for at viden kan opstå og deles. Derfor inddrager jeg i følgende afsnit med teori fra to 

japanere.  

 

 

 

                                                
44
 Qvortrup (2004) s 238 

45
 Qvortrup (2004) s 235 
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3.2.3 Videnspiralen – Nonaka & Takeuchi 

Den japanske videnspiral er en model, som er udviklet af de japanske videns- og 

læringsteoretikere Nonaka & Takeuchi. Modellen illustrerer teorien, som beskriver hvordan 

viden på en emergerende måde fremstår i samspillet mellem tavs og eksplicit viden 

(organisational knowledge creation).  

 

Viden begrebetViden begrebetViden begrebetViden begrebet    

For at konkretisere deres forståelse af viden, tager de udgangspunkt i den klassiske 

definition fra Platon, hvor viden defineres som sand begrundet overbevisning (justified true 

belief). Men de fremhæver, at de lægger mindre vægt på ´sandhed´ og mere vægt på 

´begrundet overbevisning´. De siger: “... we consider knowledge as a dynamic human process 

of justifying personal belief toward the ´truth´”.46 De betragter altså den dynamiske proces, 

som en betingelse for at nå frem til ´sandheden´ eller den sande viden. Denne forståelse af 

viden og videnopståen ligger tæt ad de andre beskrevne teoretikere: Stacey, Qvortrup og 

Schein. 

 

Tavs og eksplicitTavs og eksplicitTavs og eksplicitTavs og eksplicit viden  viden  viden  viden –––– og emergens og emergens og emergens og emergens    

Forfatterne siger at “...the key to knowledge creation lies in the mobilization and conversion 

of tacit knowledge.”47 Altså, at brugen af tavs viden en nøglen til videnopståen eller 

emergens. De mener, at tavs og eksplicit viden ikke er to uafhængige størrelser, men 

gensidigt supplerer og påvirker hinanden. Det gælder med andre ord om, at forstå hvordan 

tavs og eksplicit viden spiller sammen, og hvordan tavs viden kan blive eksplicit og deles 

som ny viden, - og hvordan man kan vedholde denne spiral-modellerede proces. Videre siger 

de, at tavs viden er personlig, kontekst afhængig og derfor vanskelig at formalisere og 

kommunikere. Derimod er eksplicit viden, viden som kan transmitteres eller overføres med 

et formelt og systematisk sprog, og viser sig f.eks. i form af samtaler, dokumenter eller 

skriftlig digital kommunikation (som f.eks. e-mail og chat). De opstiller en tabel med 

                                                
46
 Nonaka og Takeuchi (1995), s 58 

47
 Nonaka og Takeuchi (1995), s 56 
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karakteristika ved disse to videnstyper.48 Nedenfor præsenterer jeg tabellen i egen 

oversættelse.  

 

Tabel 2: Karakteristika ved tavs og eksplicit viden 

 

Social procesSocial procesSocial procesSocial proces    

De bruger begrebet ´knowledge conversation´, som de definerer som: “Interaction between 

tacit and explicit knowledge.”49 Og de lægger vægt på at denne konversation (knowledge 

conversation) foregår mellem individer, og ikke i individer. Således understreger de at der 

er tale om en social proces. Og de siger videre, at erfaringsdannelse ikke skal forstås som en 

individuel sansning af omverdenen, men som skabt af vort indbyrdes samspil med den 

omgivende virkelighed. Erfaring eller sansning er altså socialt betinget. Og derfor spiller 

gruppen, miljøet eller organisationen en stor rolle.  

 

4 mødesteder (modes of knowledge conversation)4 mødesteder (modes of knowledge conversation)4 mødesteder (modes of knowledge conversation)4 mødesteder (modes of knowledge conversation)    

Teorien illustreres i en model, som de kalder for en videnspiral. Modellen bygger på 4 

“modes of knowledge conversation” – de kalder dem for ´ba´. Gleerup kalder dem for 

´mødesteder´50. Til sammen udgør de en faciliterende kontekst eller ´enabling context´. 

 

“What we mean by enabling context is a shared space that fosters emerging relationships. 

Based on the Japanese idea of ba (or “place”), such an organizational context can be 

physical, virtual, mental, or – more likely – all three. This definition of context is connected 

to our first two points: knowledge is dynamic, relational, and based on human action; it 

                                                
48
 Nonaka og Takeuchi (1995), s 61 

49
 Nonaka og Takeuchi (1995), s 61 

50
 Gleerup (2004), s 211 
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depends on the situation and the people involved rather than on absolute truth or hard 

facts.”51 

 

Disse mødesteder opstår når tavs og eksplicit viden interagerer med hinanden, og kan 

betragtes som motoren i viden-skabelses-processen. Nedenfor viser jeg en figur fra Nonaka 

& Takeuchi, hvor jeg har tilføjet de danske benævnelser fra Gleerup i de grå felter. Og 

forklaring af de fire mødesteder følger derefter.  

 

 

Figur 2: Vidensindhold skabt i de 4 mødesteder (´ba´)52  

    

SocialisationSocialisationSocialisationSocialisation    

Læringen eller videndelingen i den opstående ba karakteriseres som socialisering. På mere 

eller mindre formel vis gøres der her fælles erfaringer ´ansigt-til-ansigt´ og der deles tavs 

viden.  

 

EksternaliseEksternaliseEksternaliseEksternaliseringringringring    

I anden fase, den interagerende ba, karakteriseres videndelingen som eksternalisering eller 

eksplicitering. Her er der tale om bevidst konstruerede fællesskaber, f.eks. dannelsen af 

tværgående teams eller projektgrupper. Her begynder tavs og eksplicit viden at spille 

sammen, da det i kraft af det mere formaliserede samarbejde ikke kan undgås, at de 

                                                
51
 Krogh, Ichijo og Nonaka (2000), s 7 

52
 Nonaka & Takeuchi (1995) 
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forskellige grundsyn åbenbarer sig og støder mod hinanden. Her bliver tavs viden til 

eksplicit viden. 

Af de fire mødesteder, holder dette nøglen til viden opståen (knowledge creation), 

da der her skabes nye eksplicitte koncepter fra tavs viden. Og måden at konvertere tavs 

viden til eksplicit viden er sekventielt at sætte i spil metaforer, analogier, koncepter, 

hypoteser eller modeller.53  

 

Kombination Kombination Kombination Kombination     

Tredje fase, Cyber ba, karakteriserer videndelingen som kombination – en dobbelthed af 

eksplicit viden. Her skal den eksplicitte viden kombineres med andre typer af eksplicit 

viden, dvs. redigeres og oversættes i relation til relevante vidensregistre eller - genrer og 

omvendt. I organisatorisk sammenhæng skal de enkelte teams kunne videndele, dvs. 

oversætte deres nye erfaringer, vidensformer og grundfortællinger til hinanden. Nonaka & 

Takeuchi siger, at det at fortolke allerede eksisterende information ved at sortere, tilføje, 

kombinere og kategorisere eksplicit viden kan føre til ny viden. Og at individer deler og 

kombinerer viden gennem medier som f.eks. dokumenter, møder, telefonsamtaler eller 

computer-kommunikation.54 

 

InternaliseringInternaliseringInternaliseringInternalisering    

Den fjerde fase, den udøvende ba, handler om at omsætte den nye viden i ny handling. 

Fasen er karakteriseret ved internalisering. Men der går ingen lige vej fra ny viden til ny 

handling, og derfor er det nødvendigt at eksperimentere, simulere osv. inden de nye 

praksisformer, der matcher den ny viden er fundet. 

Med handlinger, hvor ny eksplicit viden via forsøg og eksperimenter omsættes i 

tavs viden eller handling, skabes der ideelt set nye vilkår for lærende fællesskaber, 

videndeling og samspillet mellem individer, grupper og institutioner. De nye legitimerede 

grundsyn, kultur eller ´det´ man er fælles om, er atter sat i spil i forhold til deres egentlige 

formål og eksistensgrundlag, nemlig den reelle praksis og tilblivende virkelighed. Spiralen 

kan nu begynde forfra. 

                                                
53
 Nonaka og Takeuchi (1995), s 66 

54
 Nonaka & Takeuchi (1995), s 67. 
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Tre dimensionerTre dimensionerTre dimensionerTre dimensioner i modellen i modellen i modellen i modellen    

I forbindelse med den viden-emergerende proces, taler forfatterne om tre dimensioner. De to 

første kalder de for den epistemologiske dimension (tavs – eksplicit viden), som jeg allerede 

har beskrevet, og så den ontologiske dimension (4 vidensniveauer: individuel, gruppe, 

organisation, inter-organisation). De siger at “A spiral emerges when the interaktion 

between tacit and explicit knowledge is elevated dynamically from a lower ontological level 

to higher levels.”55 Dette skal forstås sådan, at da tavs og eksplicit viden bliver sat i spil, så 

opstår ny viden, som først bliver viden for det enkelte individ, og derefter for de følgende 

niveauer i den ontologiske dimension (gruppe – organisation – inter-organisation). Spiralen 

symboliserer således de tre dimensioner: (1) den øgede vidensmængde, (2) som er delt med 

andre og (3) tidsdimensionen. I nedenfor stående figur med videnspiralen (figur 3) ser vi 

denne cirkulere bevægelse gennem de ovenfor beskrevne faser. Spiralen kører i ring og 

udvides for hver omgang, som et symbol på at den samlede videnproduktion øges med tiden.  

 

 

Figur 3: Videnspiralen56 

 

 

 

 
                                                
55
 Nonaka & Takeuchi (1995), s 57 

56
 Nonaka & Takeuchi (1995) 
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3.2.4 Vidensformer i Videnspiralen 

For at illustrere hvordan jeg ser forholdet mellem Qvortrups vidensformer og Nonaka & 

Takeuchis videnspiral, har jeg udformet en ny model (se figur 4 nedenfor). Videnspiralen er 

en model over 4 forskellige processer, hvor viden kan opstå. Disse processer finder sted 

mellem tavs og eksplicit viden og kan følges rundt i videnspiralen. Min vurdering er, at alle 

tre vidensformer kan opstå i alle 4 mødesteder, som videnspiralen omfatter. Vidensformene 

illustreres med farvede geometriske figurer.  

 

Figur 4:  Nonaka & Takeuchi´s videnspiral – inclusiv Qvortrups vidensformer 

 

Men som Stacey lagde op til, så skal man passe på hvor snævert man definerer viden. Og 

med dét i tankerne, vil jeg gå videre til næste teoretiske vinkel, hvor jeg vil finde 

videndeling og – opståen i en organisationskulturel forståelsesramme.  

 

Recognizing the value of tacit knowledge and figuring out how to use it is the key challange 

in a knowledge-creating company, one that requires extended conversations and good 

personal relationships – that is, knowledge enabling. Tacit knowledge may seem too 

mysterious to be usefylly or consistently appplied in a business situation, but this shifting, 

context-specific quality is precisely what makes it a powerful tool for innovation. The 

challenge comes in enabling such a creative source, rather than ignoring or muzzling it.  

Citat fra: Krogh, G. von, K. Ichijo og I. Nonaka.(2000), s 7. 
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3.2.5 Viden i organisationskulturelt perspektiv – Schein 

I forhold til organisationskultur ser jeg et kontorfællesskab for selvstændige iværksættere, 

som en særlig type organisation med en særlig slags organisationskultur. Teori om 

organisationskultur skal derfor bruges med varsomhed og tilpasset til mit specielle formål. I 

praksis betyder det, at jeg udvælger de elementer fra teorien, som jeg både finder relevante 

til mit specifikke formål og, som jeg begrundet i min empiri, er i stand til at analysere. Et 

grundlæggende særkende ved en organisation i et kontorfællesskab er, at her er der ikke 

tale om én virksomhed med flere afdelinger, som arbejder mod én fælles målsætning. 

Derimod har kontorfællesskabet flere virksomheder, som arbejder mod flere forskellige 

målsætninger. Men de deler ´noget´. Og min antagelse er, at de bl.a. deler en generel eller 

parallel målsætning med de andre i kontorfællesskabet. Og så deler de også bl.a. fysiske 

rammer, faciliteter, tilbringer tid sammen og deler positionen at være iværksætter. Således 

kan hvert enkelt medlem eller lille virksomhed også karakteriseres som en selvstændig 

organisation og analyseres som sådan. Det er dog ikke specialets ærinde. Men med 

bevidstheden om at deltagerne i kontorfællesskabet også har sine egne interne og eksterne 

organisationsforhold kørende, vil jeg koncentrere mig om det, som medlemmerne har til 

fælles. Se nedenfor stående figur 5. 
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Figur 5: Illustration over analytisk fokus og afgrænsning i fht. kontorfællesskabet. 

 

I ovenstående figur er dette ´fælles´ illustreret som den store violette cirkel. De små cirkler 

symboliserer iværksætterne, som er de selvstændige medlemmer af kontorfællesskabet. Alle 

de små cirkler tegnes ind i hinanden indenfor den store violette, hvilket betyder, at alle 

medlemmerne deler en organisationskultur inde i kontorfællesskabet. Tilsammen deler de 

kontorfælleskabets interne miljø. Det er vigtigt at understrege at jeg ikke undersøger 

medlemmernes egne interne og eksterne miljø, men fokuserer udelukkende på fællesskabets 

interne og eksterne miljø (det, som har violet farve). Og i denne dualitet er det især det 

interne miljø, som jeg arbejder med. 

Da jeg i dette speciale arbejder med en definition og beskrivelse af begrebet viden, 

som noget der emergerer i sociale relationer, og som skal eller kan faciliteres for at opstå, så 

finder jeg det naturligt at inddrage Edgar H. Scheins teori om organisationskultur og 

ledelse. Formålet med at inddrage Scheins teori er, at finde begreber, som kan beskrive 

organisationskulturen i forhold til videndeling i de to specifikke kontorfællesskaber, som jeg 

undersøger. Man kan kun identificere nogle nøgleelementer i en virksomhedskultur, siger 

Schein. “Jeg bruger udtrykket ´elementer´, fordi det ikke reelt er muligt at beskrive en 

kultur fuldstændigt. Men man kan komme i kontakt med et tilstrækkeligt antal elementer 

 

 

Kontor- 

fælles- 

skabet 

 
Iværksætter 

 

Selvstændig 

og medlem 

Eksternt miljø Internt miljø 
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til, at nogle af nøglefænomenerne i disse virksomheder bliver forståelige.”57 Og det er mit 

håb og hensigt at komme i kontakt med tilstrækkeligt mange elementer, som kan forklare 

noget om videndeling og –opståen.  

Schein siger: “I en atmosfære af stadig forandring er kultur, som stabiliserende 

kraft i systemer med mennesker, en af de vanskeligste faktorer at lede. Udfordringen ligger 

i at danne sig en opfattelse af en forandringskultur, i hvilken læring, tilpasning, fornyelse 

og stadig forandring er de stabile bestanddele.”58 Denne beskrivelse af kulturens formål som 

stabilisator, ligner meget Qvortrups beskrivelse af den funktion, som viden i nutidens 

samfund har. Se f.eks. afsnit 3.2.1. Denne sammenlignelige forståelse af kultur og viden 

styrker også min begrundelse og berettigelse at inddrage teori om organisationskultur i et 

speciale om videndeling og - opståen.  

En anden årsag til at jeg vælger Scheins teori er, at hans definition af 

organisationskultur kan karakteriseres som funktionalistisk, idet at teorien er udførlig, og 

meget anvendelig som et praktisk analyseredskab. Overordnet lægger teorien vægt på, 

hvordan de erfaringer, organisationen har gjort sig med ekstern tilpasning og intern 

integration, videreformidles til nye medlemmer. Altså hvordan kultur opstår, vedligeholdes 

og udvikles. 

Teorien er et redskab, som tilstræber at beskrive en organisationskultur med så 

mange facetter som muligt. I forbindelse med anvendelse af teorien siger Schein: ”Ikke alle 

dele af en kultur er relevante for et problem, som organisationen muligvis står overfor: 

Derfor er forsøg på at undersøge en hel kultur i alle dens facetter ikke blot upraktisk, men 

sædvanligvis også uhensigtsmæssigt.”59 Dette tager jeg til efterretning. Jeg har på forhånd 

nogle givne forudsætninger og et defineret problem, som jeg ønsker at undersøge med 

teorien. Med dette problem for øje, vil jeg vurdere teoriens forskellige vinkler og disses 

forklaringsevne i forhold til mit specifikke formål. Sådan har jeg valgt til og fra teorien. 

Nedenfor er en sammenskrivning af det, som jeg har vurderet som mest relevant og 

anvendeligt i forhold til mit speciale. 

                                                
57
 Schein (1994), s 35 

58
 Schein (1994), s 4 

59
 Schein (1994), s 142 
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Dette afsnit er videre struktureret sådan, at jeg først præsenterer Scheins 

overordnede forståelse af kultur og et begreb, som repræsenterer kulturens kerne: ´de fælles 

grundlæggende antagelser´. Derefter præsenterer jeg hans mere redskabsorienterede 

begreber om kulturens 3 niveauer. Et afsnit om kultur og ledelse finder jeg også relevant. 

Schein arbejder også med begrebet kulturens dimensioner, som jeg også vil inddrage. Der er 

tale om overordnede dimensioner og dybereliggende dimensioner.  

 

Kulturbegrebet og Fælles grundlægKulturbegrebet og Fælles grundlægKulturbegrebet og Fælles grundlægKulturbegrebet og Fælles grundlæggende antagelsergende antagelsergende antagelsergende antagelser    

Kulturbegrebet bliver generelt brugt i mange forskellige sammenhænge og med forskellige 

betydninger. Schein siger, at kultur i en organisation/gruppe grundlæggende kommer fra 

tre kilder:  (Og her er den første den mest betydningsfulde.) 

 

1. Organisationsgrundlæggerens overbevisninger, værdinormer og antagelser. 

2. De erfaringer, som gruppemedlemmerne lærer af, efterhånden som deres 

organisation udvikler sig. 

3. Nye overbevisninger, værdier og antagelser, som tilføres af nye medlemmer og 

ledere.60 

 

Et afgørende kendetegn ved kultur er forestillingen om at visse træk ved grupper: 

• deles eller ejes i fællesskab (det at være fælles om noget.)  

 

Begrebet kultur omfatter yderligere to afgørende elementer:   

• Kultur forudsætter en eller anden strukturel stabilitet i gruppen. 

• Stabiliteten kommer af strukturering eller integration af elementerne til et større 

paradigme eller psykologisk helhedsbillede.  

 

Kulturdannelse, siger Schein, er altid pr definition en stræben hen imod strukturering og 

integration. Denne strukturering eller integration er kernen i, hvad vi forstår ved “kultur”. 

For at forstå kulturen og kulturdannelsen mener han, at man skal finde ind til denne kerne, 

som kan defineres med begrebet: fælles grundlæggende antagelser. 
                                                
60
 Schein (1994), s 197 
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Disse grundlæggende antagelser udvikler sig, ved at et eller flere medlemmer af 

gruppen påtager sig en lederrolle ved at foreslå handlingsforløb, og efterhånden som disse 

vedbliver at være succesfulde ved løsning af gruppens interne og eksterne problemer, bliver 

de taget for givne. Og de antagelser, der ligger til grund for dem, ophører med at blive 

draget i tvivl eller diskuteret. En gruppe har en kultur, når den har tilstrækkelig fælles 

historie til at have formet et sådant sæt af fælles antagelser.61 På denne baggrund 

fremsætter Schein en formaliseret definition på kultur. 

 

“Én gruppes kultur kan herefter defineres som:  

Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste 

sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok 

til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den 

korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.”62 

 

Schein siger også at “På denne måde vil en hvilken som helst gruppe med en stabil 

medlemskreds og en historie bestående af fælles læring, have udviklet kultur på et eller 

andet niveau, hvorimod en gruppe, der enten har en stor udskiftning af medlemmer og 

ledere eller en historie uden nogen form for udfordrende begivenheder, meget vel kan 

mangle enhver form for fælles antagelser.”63 

 

Kulturens 3 niveauerKulturens 3 niveauerKulturens 3 niveauerKulturens 3 niveauer    

For analytisk at kunne nå ind til dybden af kulturen – til kulturens kerne – og forstå hvad 

der dybest set former en gruppes kultur, skelner Schein i sin organisationsteori mellem tre 

niveauer:  

• Artefakter 

• Eksplicitte værdier 

• grundlæggende antagelser 

 

                                                
61
 Schein (1994), s 20 

62
 Schein (1994), s 20 

63
 Schein (1994), s 23 
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Figur 6: Kulturniveauer ifølge Schein64 

 

Artefakterne er organisationskulturens materielle udtryk, f.eks. bygninger, maskiner, 

konkrete medarbejdere osv. De eksplicitte værdier (skueværdier), der kan sidestilles med 

begrebet eksplicit viden, kommer til udtryk i organisationens formulerede strategi- og 

virksomhedsplaner, værdigrundlag osv., mens de grundlæggende antagelser, forstået som 

implicitte og i dagligdagen umiddelbart handlingsanvisende værdier, kan sidestilles med 

viden som proces eller tavs viden i brug. 65 

“En hvilken som helst gruppes kultur kan studeres på disse tre niveauer: artefakt-

niveauet, værdiniveauet og niveauet med grundlæggende antagelser. Hvis man ikke tyder 

det mønster af grundlæggende antagelser, der spiller ind, vil man ikke vide, hvordan man 

skal fortolke artefakterne, eller hvor meget tiltro man kan have til de udtrykte værdier. 

Med andre ord ligger en kulturs kerne i det mønster, som de grundlæggende, underliggende 

antagelser udgør. Så snart man forstår dette dybereliggende niveau, er det lettere at forstå 

niveauerne nærmere overfladen og behandle dem hensigtsmæssigt.”66 Ved at afdække disse 

tre kulturniveauer, vil jeg analysere videndeling og – opståen med begreber fra 

kulturanalyse.  

 

Nedenfor er en oversigt over karakteristika ved de tre kulturniveauer. 

                                                
64
 Schein (1994), s 24 

65
 Gleerup (2004) 

66
 Schein (1994), s 33 
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ArtefakterArtefakterArtefakterArtefakter        

Synlige organisatoriske strukturer og processer.    

Alt hvad man ser, hører og føler. 

Inkluderer de fysiske omgivelsers arkitektur, gruppens sprog, teknologi, produkter 

og kunstneriske frembringelser. 

Omfatter også gruppens stil (påklædning, tiltaleformer, følelsesmæssige 

udfoldelser, myter og historier om organisationen, offentlige værditilkendegivelser, 

observerbare ritualer, ceremonier osv.)  

Når man gennemfører en kulturanalyse, indgår ens personlige reaktioner som artefakter i 

kulturen, og de må erkendes og tages i betragtning, siger Schein. Dette er et hensyn og 

forbehold, som jeg løbende vil være opmærksom på. Derudover vil jeg tilbyde læseren en 

beskrivelse af mig som feltarbejder (se bilag 7). 

 

Skueværdier (espoused values) Skueværdier (espoused values) Skueværdier (espoused values) Skueværdier (espoused values)     

Strategier, mål og filosofier (synlige begrundelser). 

Regler og adfærdsnormer. 

Schein siger, at når man analyserer værdier, må man omhyggeligt skelne mellem 

dem, der stemmer overens med de underliggende antagelser, og dem, der i 

realiteten enten er efterrationaliseringer eller kun forhåbninger om fremtiden. Og 

at man skal være opmærksom på, at store adfærdsområder ofte ikke kan forklares. 

 

Grundlæggende antagelser Grundlæggende antagelser Grundlæggende antagelser Grundlæggende antagelser         

Ubevidste, “tages-for-givet” anskuelser, opfattelser, tanker og følelser. 

(ultimativ kilde til værdier og handling). 

Eksempel fra Schein: I et kapitalistisk land er det utænkeligt, at man ville indrette 

en virksomhed til konsekvent at køre med tab eller at være ligeglad med, om en 

vare fungerer. “Grundlæggende antagelser i denne forstand svarer til, hvad Argyris 

har identificeret som “brugsteorier”(anvendte teorier, o.a.) dvs. de implicitte 

antagelser, som rent faktisk styrer adfærden, og som fortæller 

gruppemedlemmerne, hvordan de skal opfatte, tænke på og følelsesmæssigt 
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forholde sig til ting (Argyris, 1976; Argyris og Schön, 1974). Grundlæggende 

antagelser er som anvendte teorier normalt dem, vi hverken udfordrer eller 

debatterer, og som derfor sidenhen er yderst vanskelige at ændre.”67 

 

Ledelse og kulturLedelse og kulturLedelse og kulturLedelse og kultur    

Hverken kultur eller ledelse kan ved nærmere undersøgelse forstås isoleret. I virkeligheden 

kan man postulere, at det eneste virkeligt vigtige, som ledere gør, er at skabe og lede kultur, 

og at lederes enestående talent er deres evne til at arbejde med og forstå kultur, siger 

Schein. Dette eksemplificerer han med at sige, at hvis man skelner ledelse fra ´chefskab´ 

(management, o.a.) eller administration, kan man postulere, at ledere skaber og forandrer 

kulturer, medens chefer (managers, o.a.) og administratorer lever i dem.68  

Vedrørende lederens rolle i en gruppe mener Schein at kulturer opstår via ledere, 

som påfører en gruppe deres egne værdier og antagelser. Lykkes dette for lederen, så har vi 

med tiden en kultur, der for senere medlemsgenerationer definerer, hvilke ledelsesformer 

der er acceptable, fordi nu er det blevet kulturen, der definerer ledelsen. 

Næste situation opstår da de oprindelige antagelser ikke længere er gyldige. Nu 

bliver ledelse igen aktuelt. Ledelse er nemlig evnen til at træde uden for den kultur, der 

skabte lederen, og starte gradvise forandringsprocesser, som er mere tilpasningsvenlige. 

Her kan vi se parallel til Qvortrups førnævnte 3. vidensform, som er karakteriseret ved at 

man har et blik ovenfra på sin egen situation. “Denne evne til at erkende begrænsningerne i 

ens egen kultur, og til at udvikle tilpasset kultur er kernen i og den største udfordring til 

ledelse.”69 “De mest centrale spørgsmål for ledere er derfor, hvordan man når ned til de 

dybereliggende kulturniveauer, hvordan man skal vurdere funktionaliteten af de 

antagelser, der skabes på hvert niveau, og hvordan man skal håndtere den utryghed, der 

udløses når disse niveauer udfordres.”70 På denne baggrund er kravet for at blive en 

succesfuld leder, at man har god indsigt og forståelse for kulturens niveauer og 

dimensioner. Den allersidste linie i den anvendte bog af Schein lyder: ”I sidste ende 

                                                
67
 Schein (1994), s 29 
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 Schein (1994), s 13-14 
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 Schein (1994), s 10 
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 Schein (1994), s 34 
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begynder kulturel forståelse og læring med selvindsigt.”71 Dette gælder lederen, men også 

de medlemmer af gruppen, som ønsker at få og give optimalt i forhold til det fællesskab, de 

har sammen. 

 

Overordnede dimensionerOverordnede dimensionerOverordnede dimensionerOverordnede dimensioner    

Schein siger, at kultur er et flerdimensionalt, rigt facetteret fænomen, der ikke let kan 

indskrænkes til nogle få dimensioner. Med bevidstheden om at det er umuligt fyldest at 

beskrive en kultur, præsenterer han alligevel nogle dimensioner, som man kan arbejde med. 

Man kan starte med at tage udgangspunkt i ovenstående præmis – kulturens tre niveauer – 

om at kultur bygger på fælles grundlæggende antagelser, og derfor spørge hvad der er 

antagelser om. Én måde at svare dette på, er at sige at overordnet er der antagelser, som 

understøtter disse to dimensioner: 

• At håndtere sit eksterne miljø. 

• At klare sin interne integration. 

 

Håndteringen af en gruppes eksterne miljø omfatter overlevelse og tilpasning til eksterne 

omgivelser, og kan opdeles i nogle separate forløb eller cykluser, som dog pågår simultant:72 

• Mission og strategi: Opnåelse af fælles forståelse af kernemission, primære  opgaver, 

manifeste og latente funktioner. 

• Mål: Udvikling af enighed om de mål, der er afledt af kernemissionen. 

• Midler: Udvikling af enighed om de midler, der skal anvendes for at nå målet, såsom 

organisationsstruktur, arbejdsdeling, belønnings- og autoritetssystemer. 

• Målsystem: Udvikling af enighed om de kriterier, der skal anvendes til at måle, hvor 

godt gruppen opfylder sine mål, såsom informations- og styresystemer. 

• Korrektion: Udvikling af enighed om, hvilke velegnede afhjælpnings- eller 

reparationsstrategier der skal anvendes, hvis målene ikke nås. 

 

                                                
71
 Schein (1994), s 359 

72
 Schein (1994), s 56 
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At klare sin interne integration omfatter ledelse af samme, og kan opdeles i forskellige 

processer, som rummer de mest betydende interne spørgsmål, som enhver gruppe er nødt til 

at beskæftige sig med:73 

• Udformningen af et fælles sprog og begrebskategorier. 

• Definition af gruppegrænser og kriterier for optagelse og udstødning. 

• Fordeling af magt og status.  

• Udviklingen for normer af intimitet, venskab og kærlighed. 

• Definition af og tildeling af belønning og straf. 

• Forklaring af det uforklarlige – ideologi og religion. 

 

Spørgsmålene om intern integration og ekstern tilpasning er indbyrdes afhængige. Hvis 

f.eks. interne problemer ikke er løst eller folk er utrygge, så kan de ikke koncentrere sig om 

de vigtige overlevelsesproblemer, som virksomheden måske stilles overfor. Modsat 

stimulerer mødet med overlevelsesproblemer for det meste hurtigt til enighed om de interne 

integrationsproblemer. 

 

Dybereliggende dimensionerDybereliggende dimensionerDybereliggende dimensionerDybereliggende dimensioner    

Udover ovenstående to dimensioner opbygger grupper og organisationer efterhånden fælles 

antagelser om mere abstrakte, mere generelle og dybereliggende forhold. I homogene 

kultursammenhænge er disse dimensioner ofte svære at få øje på, men i flerkulturelle eller 

tværfaglige sammenhænge kan uoverensstemmelser på dette højere abstraktionsniveau 

gøre gruppedannelse yderst vanskelig. Nedenfor er en oversigt over de dybereliggende 

dimensioner, som de fælles grundlæggende antagelser, ifølge Schein, dannes omkring: 

1. Virkelighed og sandhed 

2. Tidsbegrebet 

3. Rumbegrebet 

4. Den menneskelige natur 

5. Menneskelige handlinger 

6. Menneskelige relationer 

 
                                                
73
 Schein (1994), s 72 
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Alle disse dimensioner omfatter flere underkategorier. Hver af disse har jeg vurderet i 

forhold til relevans for mit problem, og i forhold til i hvilken grad jeg er i stand til at 

begrunde analytiske udsagn i mit empiriske materiale. Således finder jeg især dele af de tre 

første dimensioner, som relevante i min sammenhæng. En nærmere beskrivelse af de 

dybereliggende dimensioner, som jeg vurderer relevante at inddrage, kan læses i bilag 2: 

Schein, Dybereliggende dimensioner. 

 

Ovenfor har jeg beskrevet nogle elementer af en organisationskultur, som jeg finder 

relevante at undersøge. Formålet er at vurdere og analysere hvilke elementer i 

organisationskulturen i Bitland og Republikken ser ud til at facilitere at viden kan opstå og 

deles. I analysen forsøger jeg at finde ind til kernen af kulturen – til de fælles 

grundlæggende antagelser. Men for at nå derind, så må jeg allerførst afdække de to andre 

niveauer: artefakter og skueværdier. Samtidig skal jeg også være opmærksom på at kultur 

er flerdimensional. Schein beskriver flere af dimensioner, blandt hvilke jeg har valgt at 

beskæftige mig med et udvalg, som jeg finder hensigtsmæssige. Vi kan sige, at jeg har 

kigget ind i Scheins store værksted og fyldt min lille værktøjskasse med udvalgte redskaber, 

hvilke jeg har beskrevet ovenfor, men uddybet yderligere i bilag 2. 

 

 

 

“Knowledge enabling – the overall set of organizational activities that positively 

affect knowledge creation – and will emphasize throughout why such a concept can 

help managers grapple with the real difficulties invovled in building a knowledge-

creating company. Knowledge enabling includes facilitating relationships and 

conversations as well as sharing local knowledge across an organization or beyond 

geographic and cultural borders. At a deeper level, however, it relies on a new sens 

of emotional knowledge and care in the organization, one that highlights how 

people treat each other and encourages creativity – even playfulness.”  

Citat fra: Krogh, G. von, K. Ichijo og I. Nonaka (2000) s 4. 
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3.3 Opsamling af teori  

Teoriafsnittet indeholder en bred vifte af udvalgte forhold, som jeg har vurderet at være 

relevante for helhedsbilledet. Både Qvortrup og Schein opdeler en organisations, en gruppes 

og et individs eksistens eller tilpasnings-proces i eksterne faktorer og interne faktorer. 

Denne opdeling finder jeg også hensigtsmæssig i forhold til en model, hvor jeg forsøger at 

illustrere mit teoretiske analyseapparat.  

 

 

Figur 7: Model over opsamling af teori 

 

I afsnit 3.1. har jeg først beskrevet samfundstendenser med udvalgte relevante 

omverdensfaktorer, som globalisering og vidensamfund. Jeg har beskrevet iværksætteren, 

bl.a. som kreativ vidensentreprenør og afslutningsvis beskrevet egenskaber og forholdet 

mellem kreativitet og innovation. 

I afsnit 3.2. har jeg præsenteret 4 teorier, hvoraf de tre bliver direkte brugt til 

analysen. Qvortrup gav mig definitioner på videntyper og vidensproduktion, Nonaka & 

Takeuchi gav mig videnspiralen, som viser processer mellem tavs og eksplicit viden. Scheins 

teori om organisationskultur og ledelse var mit redskab til at se på viden i et kulturelt 

perspektiv, - også for at imødekomme Staceys åbne tilgang til facilitering af ny viden.  
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4 Analyse 

Analysens overordnede struktur afspejler teorikapitlet. Der er tre hovedafsnit svarende til 

de tre primære teorier om: vidensformer (4.1), videnspiralen (4.2) og organisationskultur 

(4.3). I analysen af organisationskulturen inddrager jeg også begreber fra kapitel 3.1: 

Samfundstendenser. Derudover har mit feltarbejde i det københavnske Republikken både 

inspireret mig og åbenbaret for mig, hvor forskellige kontorfællesskaber kan være. Derfor 

indfletter jeg korte afsnit om Republikken i analysen af organisationskulturen. På denne 

måde får jeg opstillet kontraster, som tydeliggør og eksemplificerer mine fortolkninger.  

 

4.1 Qvortrups vidensformer og Bitland 

Et kontorfællesskab for selvstændige iværksættere er, som før sagt, en særlig type 

organisation. Iværksætterne er sine egne herrer og indgår ikke i en almindelig fælles 

værdiforøgningskæde af et produkt i samme virksomhed. Det konkrete produkt er derfor 

ikke den faktor, som medlemmerne af kontorfællesskabet samles omkring. Men alligevel 

giver iværksætterne udtryk for, at fællesskabet og miljøet er vigtigt for dem og deres 

virksomhed. Lederen af Bitland siger: “Knowledge infrastrukture kaldte vi engang dette, 

som vi forsøgte at skabe.”74 Det er derfor min udfordring, at forsøge at sætte ord på hvordan 

man kan karakterisere den viden, som iværksætterne deler. Qvortrup har udarbejdet en 

systematik over 4 videnstyper, hvoraf han mener at man i praksis kan identificere de tre. 

Derfor vil jeg nu se på min empiri med Qvortrups 

optik og vurdere om der er tegn eller tendenser på at 

faktuel-, situativ- og systemisk vidensproduktion 

foregår i Bitland. Og holde fokus på hvilke 

situationer og forhold ser ud til at facilitere denne 

aktivitet. (se også tabel 1 i afsnit 3.2.2, Qvortrups 

vidensformer). Derudover vil jeg forsøge at forstå 

årsag til det jeg finder, og sammenholde dette med 

Bitlands virke. 

                                                
74
 fra interview med lederen af Bitland, se bilag 5 
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4.1.1 Faktuel viden 

Den første vidensform kaldes for faktuel viden og betegnes som kvalifikationer. Dette er nok 

den nemmeste vidensform at iagttage og konstatere videndeling i forhold til. Deling af 

faktuel viden sker f.eks. ved udveksling af faktaoplysninger, informationer eller traditionel 

undervisning. I Bitland vurderer jeg, at der deles faktuel viden i de fleste samtaler og i form 

af udveksling af dokumenter. Et eksempel er, da en nyankommet iværksætter rejser sig ved 

frokosten og præsenterer sig. Det er stort set en monolog, hvor han naturligvis videregiver 

oplysninger om sig selv. Dette er deling af faktuel viden. Min vurdering er også, at det i høj 

grad kan siges det samme, om hvad der til dagligt foregår ved frokostbordet. Den 

introduktion, som jeg får til Bitland da jeg mødte fællesskabet første dag, har også tydelig 

karakter af deling af faktuel viden. Jeg modtog oplysninger om intranet, printere, 

madordning og lignende praktiske ting, som var basale for mit virke i Bitland. Der er også 

en løbende parallel kommunikation på Bitlands interne chat, hvor bl.a. faktuel viden deles. 

Ikke overraskende, så mener jeg at jeg kan påvise faktuel viden i kontorfællesskabet i 

Bitland. 

4.1.2 Situativ viden 

Denne vidensform betegnes som kompetencer, og 

kan observeres da ens viden (f.eks. faktuel viden) 

bliver sat i forhold til løsningen af et konkret 

problem. Den viser sig, da man i en given situation 

er i stand til at anvende sin viden, - en viden, som 

man dog godt kan have opbygget i en anden 

sammenhæng. I Bitland er dette synligt f.eks. når et 

konkret problem skal løses i fællesskab. I empirien 

omtales en situation, da flere iværksættere giver konstruktiv kritik og råd i forbindelse med 

én iværksætters salgsmateriale. Her er både faktuel og situativ viden i spil. Der bliver 

stillet konkrete spørgsmål og givet konkrete svar og faktuel viden deles. På det problem, 

som i høj grad er givet, kom der mange bud på svarmuligheder. Disse bud på svar opstod i 

situationen mellem deltagerne. Man kan sige at viden kom til udtryk efter en provokation 

fra et spørgsmål/problem.   
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Med udgangspunkt i mine observationer og to interviews, så har jeg indtryk af at 

“man forstyrrer ikke hinanden unødvendigt”, som lederen siger. Qvortrup karakteriserer 

nemlig den situative viden som applikationsorienteret og at den har en umiddelbar 

nytteværdi. I Bitland ser det ud til at videndeling oftest opstår med udgangspunkt i et 

rimelig konkret problem, som en eller flere iværksættere sidder med.  

 

I interview med en iværksætter finder jeg også eksempel på at han synes at videndelingen 

generelt kunne være endnu bedre. 

“Nævner det sociale element som hovedårsag til at han er i Bitland. Men den 

faglige sparring er ikke så god, som jeg havde håbet. Det kan skyldes placeringen af 

min arbejdsplads i rummet. Dér sidder jeg pt. ret alene. Jeg tror at det ville være 

bedre om vi f.eks. sad 3-4 personer ved et større bord, så kunne man tale mere 

spontant sammen. Det kan også skyldes sammensætningen af virksomhedstyper, 

som pt. er herinde. Det faglige beslægtsskab er en vigtig betingelse for god 

sparring, tror jeg.” 

Da iværksætteren kunne ønske sig mere faglig sparring – og nævner det faglige 

beslægtsskab – så fortolker jeg det, som at det er den faktuelle og situative viden han kunne 

ønske sig mere af. Min vurdering er, at sandsynligheden for at fagfæller udfordrer 

hinandens systemiske viden, er mindre end i et tværfagligt eller tværkulturelt samarbejde. 

 

4.1.3 Systemisk viden 

Den tredje vidensform, systemisk viden, drejer sig om viden om ens eget vidensystem. Dens 

formål er, at man skal blive i stand til at udfordre de tavse antagelser, som hver især har. I 

Bitland kunne det f.eks. være at udfordre den antagelse, som udtrykkes i lederens udtalelse 

i interviewet, at “der skal være en businessmening med det hele.” Således kunne man 

udfordre opfattelsen om at succeskriteriet for innovation overvejende er profit. Jeg kan 

f.eks. forestille mig et andet ´socialt´ succeskriterium: At så mange mennesker som muligt 

kan få glæde af produktet.  

Den systemiske vidensform og tilsvarende vidensproduktion oplever jeg ikke meget 

af hos Bitland. Jeg ser medlemmerne, som en ret homogen sammensætning af 
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iværksættere, når det angår kultur og forventninger til fællesskabet. Og min vurdering er 

at medlemmerne hverken bevidst eller ubevidst udfordrer hinanden i forhold til den 

systemiske viden. Min opfattelse er også, at de fleste har en rimelig veludviklet 

forretningsidé allerede før de kommer ind i Bitland. Derfor er deres forventninger til 

Bitland er ikke at det skal være en idéfabrik. De har mere brug for at videreudvikle den idé, 

som de allerede har før de kommer ind i Bitland. I innovationsprocessen er de kommet forbi 

idégenereringsfasen. De arbejder med en langsigtet og målrettet proces, og bliver i mindre 

grad udfordrede eller forstyrrede med tilfældige input.  

Selv om jeg ikke har observeret tydelige tegn på systemisk viden i Bitland, så kan 

jeg ikke udelukke at medlemmerne er bevidste om dens fravær i Bitland, og i stedet opsøger 

eller oplever situationer i deres eksterne miljøer, hvor denne stimuleres. 

 

Jeg finder det interessant, at henvise til interviewet med lederen af Bitland, hvor jeg 

spørger om de har forsøgt videndeling med foredrag.  

“Lederen: Videndeling i form af foredrag blev aldrig succes.  

Jeg: Hvorfor tror du det? 

Lederen: Den form for arrangeret udveksling af videnserfaring har ikke virket her. 

Jeg tror at mennesker her er meget fokuseret på hvad de laver, og det som ikke er 

relevant, - det er irrelevant!”  

Dette ser jeg som en del af forklaringen på, at jeg 

ikke oplever deling af systemisk viden. Det er et godt 

eksempel på medlemmernes fokus og mål-

orientering. Der er ikke meget opmærksomhed – 

eller ønske – om den systemiske viden. Qvortrup 

siger også, at den systemiske viden ikke umiddelbart 

fremstår som nyttig. Iværksætterne sidder ikke i 

Bitland for at få gode og nye idéer. De vil eksekvere 

de idéer, som de allerede har! Erhvervslitteraturen har flere modeller, som opdeler en 

innovationsproces i flere faser75.  Iværksætterne er, som før sagt, kommet forbi den første 

fase, som ofte kaldes for idégenereringsfasen. Men hver enkelt innovationsfase kræver 
                                                
75
 se f.eks. The Seven Cirkles of Innovation, udgivet i 2005 af Center for ledelse og Fremtidstanken. 
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alligevel en del kreativitet76. Og Qvortrup betegner den systemiske vidensform nemlig som 

kreativitet. Derfor undrer det mig en del, at jeg ikke finder lidt tydeligere tegn på systemisk 

viden i Bitlands kontorfællesskab. Men jeg fortolker årsagen at hænge sammen med deres 

langsigtede innovationsfokus. 

4.1.4 Opsamling 

Opsamlende kan jeg derfor sige, at jeg finder tydelige tegn på at faktuel og situativ viden er 

i spil og deles i Bitlands kontorfællesskab. Her ser det ud til at både det sociale sammenhold 

og en rimelig lempelig indretning støtter denne aktivitet. Derimod ser jeg ingen tydelige 

tegn på systemisk viden eller deling af denne. En hovedårsag til dette vurderer jeg at være 

Bitlands mål-orienterede fokus. Iværksætterne er i et målrettet forløb, og opsatte på at 

eksekvere de idéer, som de allerede har. Derfor forsøger de ikke bevidst at udfordre sit eget 

vidensystem. 

 

4.2 Nonaka & Takeuchis videnspiral og Bitland 

Videnspiralen, som Nonaka & Takeuchi har udviklet, er en model over hvordan viden 

opstår i mødet mellem tavs og eksplicit viden. Der er tale om en social proces, da ny viden 

opstår i mødet mellem individer, som besidder tavs og eksplicit viden. I et kontorfællesskab, 

hvor mennesker mødes og kommunikerer, kan det næppe undgås at videndeling sker. Ifølge 

forfatterne, så er videndelingen optimal, hvis man kan påvise at en social-situation, hvor 

viden deles og bevæger sig gennem hele spiralens fire mødesteder, kaldet for ´ba´. Derfor vil 

jeg undersøge i hvilken grad Bitland faciliterer eller understøtter at videnspiralen kører 

hele cirklen igennem. Mere konkret er min udfordring, at finde eksempler på sociale 

situationer i Bitland, og analysere tegn eller tendenser på videnspiralen.  

 

Videnspiralen Videnspiralen Videnspiralen Videnspiralen løber gennem 4 mødesteder ´ba´, som hver især karakteriseres med hver sin 

type af aktivitet: Socialisation, Eksternalisation, Kombination og Internalisation. Hvis jeg 

kan finde tendenser til at disse aktiviteter er til stede i et socialt forløb i Bitland, så kan jeg 

videre vurdere at videnspiralen er i bevægelse, og at viden synliggøres og udvikles. 
                                                
76
 Jf. illustration i kapitel 3.1 og tilhørende bilag 1 . 
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Stopper ved socialisationStopper ved socialisationStopper ved socialisationStopper ved socialisation    

Videnspiralen starter med at mennesker mødes. I Bitland er der adskillige eksempler på at 

´socialisation´ sker. Overordnet kan man sige at hver gang to personer mødes eller deler et 

fysisk sted, så pågår ´socialization´. Jeg vil først nævne et eksempel fra dagbogen, som viser 

hvor videnspiralen kan begynde, men dog ikke kommer videre: 

“Et nyt medlem rejser sig op og præsenterer sig. Efter præsentationen sidder 

lederen og medlemmerne nede på stolene og smiler imødekommende og nikker 

(underforstået: hjertelig velkommen!), og enkelte udtrykker verbalt velkommen. 

Men ingen rejser sig for at give håndtryk.”  

Her oplever jeg en videndeling blandt 

medlemmerne, om hvordan man tager imod et nyt 

medlem i kontorfællesskabet. Mere konkret kan 

dette betegnes som deling af tavs viden. Altså i det 

´opstående ba´, og karakteriseres som socialization. 

I denne situation oplever jeg dog ikke at 

videnspiralen kører videre over i næste ´ba´. Der 

bliver ikke spurgt meget nærmere ind på f.eks. 

hvilke kompetencer eller viden den nyankomne kan tilbyde fællesskabet. Men, da dette var 

en præsentation af en nyankommen, så vurderer jeg at forklaringen på at videnspiralen 

ikke kommer i gang her, hænger sammen med høflighed overfor den nye. Her kan jeg 

forholde medlemmernes adfærd i forhold til udtalelser i interviewene, hvor der lægges vægt 

på at det sociale først skal fungere, før den faglige videndelingen kan opstå. Altså vil 

medlemmerne give denne nye en behagelig start, og ikke kaste sig over ham den første dag. 

 

Socialisation, eksternalisering, kombination og internaliseringSocialisation, eksternalisering, kombination og internaliseringSocialisation, eksternalisering, kombination og internaliseringSocialisation, eksternalisering, kombination og internalisering    

I Bitland ser jeg meget interaktion mellem medlemmer – og især mellem medlemmer og 

lederen. I interviewet siger han: 

“Så på den måde bliver man en uformel sparringspartner. Derfor bruger jeg nok ca. 

3 timer dagligt på at gå rundt og snakke med folk. Og det er en del af det at drive 

sådan et miljø.”  
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Jeg oplever at lederen påtager sig en særlig stor rolle i forbindelse med at konceptualisere 

viden i kraft af hans aktive rolle som sparringspartner i fællesskabet. Aktiviteten mellem 

sparringspartnere kan betragtes som ´eksternalisering´, som ifølge Nonaka & Takeuchi er 

det mødested hvor viden skabes. Disse interaktioner kan betragtes som kortvarige ad-hoc 

projektgrupper, og her skabes der nye eksplicitte koncepter fra tavs viden. Således vurderer 

jeg at disse situationer i første omgang bevæger sig i spiralen fra ´socialisation´ over til 

´eksternalisering´.  

Deltagerne i denne sparringsproces er lederen og mindst én iværksætter. Udover at 

de alle er medlemmer af kontorfællesskabet, så har de baggrund i og berøring med hver sin 

omverden. I de fleste tilfælde vurderer jeg derfor, at lederens og iværksætterens fagligheder 

er tilpas forskellige, sådan at de besidder to forskellige vidensregistre med begreber og 

opfattelser. Videndelingen foregår mundtligt, men også via den interne skype-chat, som jo 

er på skrift. Derudover gennemlæses tekstudkast til f.eks. fondsstøtte eller strategiplaner. 

Da sparrings-deltagerne udtrykker at de får noget ud af sparringen, så kan jeg fortolke det, 

som at de var i stand til at forstå, forholde sig til eller formidle hinandens eksplicitte viden 

til hinanden. Og derfor mener jeg, at ny viden kan være opstået. I forhold til videnspiralen, 

så kan jeg vurdere at videndelings-situationen nu har bevæget vider over til ´kombination´. 

I de tilfælde, hvor det lykkes for sparringspartnerne at skabe ny viden, som kan 

ligge til grund for fremtidige beslutninger eller handlinger, ligger der også mulighed for at 

situationen bevæger sig over til ´internalisation´. Dette har jeg ikke konkret været i stand 

til at observere, da det tager tid for videnspiralen at komme rundt. Men ser vi situationen 

f.eks. i forhold til at virksomheder og iværksættere løbende er nødt til at tilpasse sig de 

hurtigt skiftende betingelser i globaliseringen, så vurderer jeg det ret sandsynligt at denne 

nye viden udmønter sig i nye handlinger – og i ny tavs viden. Og på denne måde formoder 

jeg at videndelingssituationen kommer rundt om hele spiralen, - og kan starte en ny cyklus.  

Dette var et eksempel på at lederen virker som en facilitator for at videnspiralen 

holdes i gang. I kraft af at lederen spiller en meget synlig rolle, vurderer jeg at hans egen 

vidensforståelse vil sætte sig relativt synligt i gennem i kontorfællesskabet. Hvis det sker i 

tilstrækkelig høj grad, så ser jeg en fare for, at der med tiden kan opstå en tendens til 

ensretning og konsensus om den ´sande viden´. Konsekvensen af det scenarium vil være, at 

det bliver færre og færre situationer, hvor vi ser videnspiralen nå en hel omgang. 
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Selv om lederen spiller en stor rolle, så er der også eksempler på at iværksætterne 

på egen hånd faciliterer videndeling, hvor hele videnspiralen er i brug. Iværksætteren, som 

jeg interviewede siger: 

“F.eks. lavede jeg noget salgsmateriale for nogen tid siden. Da kom flere personer 

og gav sin mening. Og det følte jeg virkelig at jeg fik meget ud af. Men der var det 

vigtigt at jeg tilfældigvis mødte de rigtige personer, fordi det ikke var noget, der var 

aftalt i forvejen. Jeg havde næppe opsøgt disse personer, hvis de sad ude i byen.”  

Ud fra dette udsagn fortolker jeg at situationen faciliterede først socialisering, - deling af 

tavs viden. Dernæst sætter sparringspartnerne nye begreber på forhold og giver 

iværksætteren modspil til hans egen viden. Han får ekspliciteret noget af sin egen tavse 

viden og får øjnene op for ny viden. Nu er eksternaliseringen i videnspiralen nået. 

Iværksætterne arbejder alle inden for lidt forskellige brancher eller markeder, og 

har derfor alle sammen forskellige verdensbilleder, som så her støder sammen, - 

kombineres og danner et tredje. Medlemmerne giver her konstruktiv kritik til én 

iværksætters salgsmateriale, og kritikken bliver sandsynligvis noteret ned eller direkte 

implementeret i salgsmaterialet. Denne handling kan beskrives som videndeling, hvor 

eksplicit viden møder eksplicit viden og skaber en ny tredje viden (- og et nyt udkast til 

salgsmateriale). 

 

På samme måde, som i eksemplet om sparring mellem lederen og medlemmer, så er det 

svært for mig at observere internaliseringen, - hvor eksplicit viden bliver til tavs viden. I 

nærværende tilfælde ville det kunne udmønte sig i at den iværksætter, som var ansvarlig 

for salgsmaterialet, fremover ville handle på en ny måde, som var ifølge al den nye viden, 

som han og hans sparringspartnere sammen havde produceret. Og netop dét scenarie 

vurderer jeg, at være rimelig sandsynligt, da iværksætteren jo udtrykker at han fik meget 

ud af sparringen, og derfor – efter min vurdering – naturligvis vil tage meget af den nye 

viden til sig. Dette var et eksempel på en situation, som udviklede sig ifølge videnspiralens 

alle fire mødesteder.   
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Ud fra min empiri har jeg den opfattelse at processen fra eksplicit til tavs viden, 

internaliseringen, nærmest er en uundgåelig konsekvens af enhver interaktion mellem 

individer. Når eksplicit eller tavs viden deles, så er det ikke som at dele en genstand. 

Afsenderens viden får en form, som modtageren 

bearbejder ind i sin forforståelse. Modtageren (i en 

interaktion er det jo begge parter) kan kun delvis 

italesætte sin nye viden. Noget af den nye viden 

bliver tavs, og vil ligge til grund for fremtidige 

handlinger. Men i hvilken grad den nye tavse viden 

kommer til udtryk i nye handlinger, tør jeg ikke 

udtale mig om. Til dét er mine feltarbejdsperioder 

alt for korte.  

 

Ontologisk dimensionOntologisk dimensionOntologisk dimensionOntologisk dimension    

Videnspiralen har også en ontologisk dimension, som forholder sig til om det er individer 

eller grupper, som besidder viden. Eftersom jeg arbejder med enkeltpersoner og 

kontorfællesskab, så kan jeg kun forholde mig til niveauet fra ´individuelt niveau´ til 

´gruppe- og organisations niveau´. Men med udgangspunkt i mit relativt korte feltarbejde, 

kan jeg kun tillade mig at komme med en generel vurdering. I Bitland vurderer jeg at 

sandsynligheden er stor, for at viden når fra individuelt niveau til gruppe- og 

organisationsniveau eftersom det er min opfattelse at der hersker en stærk fællesskabs-

følelse og at alle møder alle. De arrangerede aktiviteter understøtter også at dette kan ske, 

især frokoster, temaarrangementer og fælles projekter.  

 

TidsdimensionTidsdimensionTidsdimensionTidsdimension    

Videnspiralen har derudover også en tidsdimension, som forholder sig til den stadig øgede 

vidensmængde. Men da jeg kun har besøgt hvert kontorfællesskab i én uge, så mener jeg 

ikke at jeg er i stand til at vurdere denne dimension. Og derfor indgår tidsdimensionen ikke 

som et selvstændigt afsnit i min analyse.  
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OpsamlingOpsamlingOpsamlingOpsamling    

Sammenfattende ser det ud til at være tegn på videnspiralen som proces, kan spores i 

kontorfællesskabet i Bitland. Det, som jeg især bemærker, er at lederen i særdeleshed er 

facilitator, og vedligeholder denne proces. Medlemmerne spiller selvfølgelig en stor rolle, 

men virker ikke på samme måde bevidste om at holde processen kørende. Det er svært for 

mig at vurdere hvad der er årsag eller konsekvens, om lederens høje aktivitet skyldes at 

han vil kompensere for medlemmernes lavere engagement, - eller om medlemmerne har 

lavt engagement fordi at lederen har så højt engagement. Eller om det – enten eksplicit 

eller tavst – er vedtaget at sådan er lederens rolle. Til allersidst er det også værd at overveje 

i hvor høj grad de selvstændige iværksættere, har behov for at det fælles engagement øges.  
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4.3 Scheins organisationskulturelle perspektiv og Bitland  – suppleret med 

samfundstendenser – og Republikken som ´kontrast-eksempel´.  

Nedenfor har jeg udviklet en model, som illustrerer denne del af analysen. I figuren 

symboliserer de små cirkler de selvstændige medlemmer. Den store violette cirkel er 

kontorfællesskabet. Alle de små cirkler tegnes ind i hinanden indenfor den store violette, 

hvilket betyder, at alle medlemmerne deler en organisationskultur inde i 

kontorfællesskabet. Tilsammen deler de kontorfællesskabets interne miljø. Jeg undersøger 

ikke medlemmernes egne interne og eksterne miljø (den stiplede pil), men fokuserer på 

fællesskabets interne og eksterne miljø (det, som har violet farve).  

Figur Figur Figur Figur 8888: Kulturanalysemodel i forhold til et kontorfællesskab: Kulturanalysemodel i forhold til et kontorfællesskab: Kulturanalysemodel i forhold til et kontorfællesskab: Kulturanalysemodel i forhold til et kontorfællesskab....    

Ifølge Schein kan en organisationskultur beskrives ud fra 3 niveauer: Artefakter, 

Skueværdier og Grundlæggende antagelser, som forholder sig til den store violette cirkel. 

Derudover understreger forfatteren at kulturen også har mange dimensioner, og opdeler 

dem i overordnede og dybereliggende. Da han mener, at det er uhensigtsmæssigt at 

beskrive en kultur ud fra alle dens dimensioner i bestræbelsen på at besvare et afgrænset 
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spørgsmål, så vælger jeg i modellen at nøjes med disse to overskrifter: overordnede og 

dybereliggende. I modellen har jeg også placeret overordnede begreber fra illustrationen i 

kapitel 3.1: Samfundstendenser. Disse vil jeg inddrage i analysen de steder, hvor de efter 

min vurdering har en relevant betydning. Analysens objekt er kontorfællesskabet Bitland. 

Men for at styrke analysen af Bitland, vil jeg her inddrage sammenlignelige og 

kontrastfulde forhold ud fra det empiriske materiale, som jeg har udført i 

kontorfællesskabet Republikken. 

Analysestrukturen bliver som følger: Først vil jeg beskrive artefakter og 

skueværdier. Derefter vil jeg analysere udvalgte relevante elementer fra de overordnede og 

dybereliggende dimensioner, hvor jeg også inddrager begreber fra kapitel 3.1 

Samfundstendenser. Og til sidst - med udgangspunkt i alt det førnævnte – vil jeg forsøge at 

fortolke mig frem til nogle sætninger om Grundlæggende antagelser i Bitland. De steder, 

hvor jeg vurderer, at det kan styrke forklaringsevnen, vil jeg løbende opstille korte 

henvisninger til kontorfællesskabet Republikken. Disse afsnit er markerede med B for 

Bitland og R for Republikken.  

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at denne analysedel ikke forsøger at være så 

bred som muligt, men hellere bestræber sig på at fremstille de mest karakteristiske og 

iøjnefaldende elementer. Med denne prioritering forventer jeg at finde tydelige resultater, 

som kan være vel funderede i min empiri. Det er også min forventning, at finde resultater, 

som vil være relevante at diskutere og forholde sig til i forbindelse med udviklingen af 

kontorfællesskabet.  

 

4.3.1 Artefakter   

Min egen person og baggrund indgår som en del af artefakterne. Den måde jeg oplever og 

vælger at gengive situationen er betinget af mine egne briller – f.eks. sociale, kulturelle og 

faglige. Dette skal både jeg og læseren være bevidste om, da det uundgåeligt kommer til at 

påvirke min gengivelse og udvælgelse af det empiriske materiale.77 

    

                                                
77
 Se også bilag 7, Feltarbejderen Svend 
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Bygningen, Bygningen, Bygningen, Bygningen, ---- placering og historie placering og historie placering og historie placering og historie    

B Bitlands kontorfaciliteter ligger på 3. og 4. etage i butiksbygningen, Handilskjarnin (på 

dansk: Handelscentret) midt på gågaden i Tórshavns midtby. I forhold til sit nære miljø 

oplever jeg bygningen med sin glas- og rødbrune pladefacade som ret ambitiøs.  

Men dens historie tegner dog et mere dystert 

billede, om en bygning, som blev opført lige før 

Færøerne gik mere eller mindre konkurs sidst i 

1980´erne. Og for en del færinge er den ét af flere 

symboler på den overophedede økonomi dengang. 

I nabolaget ligger også bl.a. de to største færøske 

banker. I øjeblikket er der tøjforretninger på de to 

lavere etager. Min vurdering er at både bygningen 

og dens placering er et betydeligt aktiv for Bitlands 

status og synlighed.  

 

R Her er stor kontrast til Republikken, som ligger i en baggård i nærheden af 

Hovedbanegården på Vesterbrogade i København. Det eneste udvendige tegn på at 

Republikken holder til her, er deres navneskilt på tavlen over beboere i bygningen. Dette 

kan fortolkes som et symbol på en ´undergrunds-tilstand´, som kan tænkes at spille en rolle 

i Republikken. 

 

Se også bilag 5.1 og 6.1 med fotografier fra Bitland og Republikken. 
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IndretningIndretningIndretningIndretning    

B Det første man møder, da man kommer ind på 3. 

etage er lederens kontorplads til venstre og 

sekretærens til højre. Man ser mange papirer, 

magasiner og aviser på bordene. På reoler, som dels 

afskærmer lederens kontorplads ligger brochurer om 

Bitland, om innovationsprocesser og visitkort. Mit 

første indtryk af Bitlands indvendige miljø på 3. og 

4. sal var, at miljøet fremstod lyst, åbent og rent. 

Fotografierne fra empirien taler meget for sig selv. 

De to mest iøjnefaldende elementer er 

telefonboksene på 3. etage og nogle af 

kontorpladserne, som er afskærmet med glasvægge 

på 4. sal. Udover hvidt, så er der 3 klare farver på 

væggene, orange, gul og blågråt. De fleste væg-

facader er uden dekorationer eller kunst. Der er stort 

set ingen grønne planter at se. Dog står og hænger nogle plakater/papirmateriale med 

stikord fra en intern workshop, som tilsyneladende 

er blevet afholdt her. Møblerne er forholdsvis nye og 

moderne, og der er både almindelige kontormøbler 

og ledersofaer. Der er steder med sofaer, kaffekande, 

aviser og magasiner på forskellige sprog, som man 

til en afveksling kan opholde sig ved. Aviser og 

magasiner er overvejende erhvervsrelaterede. Der er 

overvejende tre typer kontorpladser: På 3. etage er der én type i det åbne landskab midt på 

gulvet, og én type er nogle ´halv-rum´, hvor én væg er åben. Her på 3. etage har lederen og 

receptionsdamen også kontorpladser. På 4. etage langs vinduerne ud mod vejen, er der 

nogle indelukkede kontorer med glasvægge. Her oppe er også køkkenet og 2 ovale 

frokostborde placeret. Ved siden af køkkenet er et mødelokale – også med glasvægge – og 

plads til ca. 16 personer. Mit indtryk af indretningen er, at der ligger en overordnet idé om 

de store linier af indretningen, men at der er blevet eksperimenteret og tilpasset efter 
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behov. Som lederen siger i interviewet, så er 4. etage mere fuldkommen end 3. etage. Og 

dette er også min oplevelse. På 3. etage er der ikke så mange mennesker, og miljøet midt på 

gulvet og inde mod væggen virker dels af samme grund lidt dødt og forladt. Væggenes 

farver kunne også minde om en børneinstitution, og et ønske om at facilitere leg, men der er 

ingen andre tydelige tegn på leg herinde (bortset fra en Nintendo-wii).  

 

R Her ser jeg faktisk en ekstrem kontrast mellem Bitland og Republikken. Det første man 

ser ved entréen i Republikkens lokaler er en iøjnefaldende frokoststue og køkken med 

farverige stole, mønstret tapet, plakater på væggene og forskellige iøjnefaldende 

møblementer, som f.eks. en pladespiller og en 

olietønde. Indretningen giver mange synsindtryk. 

Hele stedet har en såkaldt retro-stil, som efter min 

vurdering har sin inspiration fra 70´erne. 

Republikkens lokaler består hovedsageligt af tre 

fløje: Rummet, Palmefløjen og KEPS-fløjen, som alle 

omfatter hver sin faglige gruppe iværksættere. 

Derudover har Republikken flere mindre rum, til 

møder, telefonsamtaler, projektrum og et særligt 

rum: Flexrummet – til de iværksættere, som har en 

deltidstilknytning til Republikken og ikke har faste 

kontorborde. En anden tydelig kontrast 

er lederens placering. I Republikken 

sidder lederen ved det allersidste bord 

man kan komme til, - nederst og inderst. Men alligevel med en god udsigt over 

den fløj, som kaldes for Rummet.  

    

Webstedets udtrykWebstedets udtrykWebstedets udtrykWebstedets udtryk    (se skærmfoto af fremsiderne i bilag 3 og 4)    

B Uden at analysere Bitlands websted i dybden, så oplever jeg at dets grafiske udtryk ligger 

tæt op ad finans- og handelsorganisationers udtryk. Den har blå farvenuancer, billeder af 

business-klædte smilende ´succesmennesker´, og udtrykker Bitlands tre 
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virksomhedsområder: project management, innovation centre og consultancy, - hvor jeg kun 

beskæftiger mig med ´innovation centre´. Overordnet passer dette udtryk rimeligt godt 

overens med det indtryk jeg har af Bitlands fysiske forhold. Men farverne inde i Bitland er 

andre farver og varmere. Og menneskene i kontorfællesskabet er mere afslappet klædte. 

 

PåklædningPåklædningPåklædningPåklædning    

B I forhold til bygningens og indretningens stil, så bryder iværksætternes tøjstil i en vis 

grad fra. Bygningen og indretningens udtryk leder mine tanker til den finansielle sektor, - 

bank, eller forsikringsselskab. Iværksætterne derimod, har sin afslappede tøjstil med jeans, 

t-shirt, sweatshirt, skjorte og nogle har hjemmesandaler. Det ser ikke ud til at de 

vil/behøver at ´sælge´ sig selv med sin facade. Dog 

observerer jeg enkelte dage, at iværksættere har 

pænere tøj som f.eks. skjorte og slips på, da de skal 

til møde i eller udenfor huset. På dette felt bryder 

lederen dog tydeligt fra! Lederen har for det meste 

jakkesæt og skjorte. Hans ´internationale business-

stil´ passer derfor godt overens med bygningens og 

indretningens udtryk. Og med webstedets´ udtryk. 

 

R I forbindelse med Republikkens medlemmer er min oplevelse at den gennemgående tøjstil 

virker afslappet, men ofte på en bevidst og smart måde, hvor små detaljer som f.eks. et 

farverigt halstørklæde lige lyser op. Sådan oplever jeg god overensstemmelse mellem 

medlemmernes tøjstil og stedets fysiske udtryk.  

    

Første indtryk af menneskerFørste indtryk af menneskerFørste indtryk af menneskerFørste indtryk af mennesker    

B Menneskene, som jeg møder, er alle imødekommende helt fra start. De er nysgerrige på et 

høfligt plan, og fortæller også gerne om sin virksomhed. Stemningen opleves afslappet, men 

dog seriøs. Der er ingen som forsøger at imponere mig, og jeg oplever at de arbejder stille og 

roligt med noget de brænder for. Jeg føler mig både velkommen og som en del af teamet. 
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SamtalerSamtalerSamtalerSamtaler    

B Samtalerne, som opstår i køkkenet, ved den 

daglige frokost eller ved spontane møder, drejer sig 

for det meste om noget fagligt, politisk eller socialt. 

Det kan f.eks. være noget specifikt i forhold til den 

enkelte iværksætter eller også noget relevant i 

forhold til dét at være iværksætter på Færøerne 

(f.eks. i forhold til politiske forhold, vidensamfund 

kontra fiske-industrisamfund, udviklingsmuligheder eller andre samfundsforhold). Der 

tales også om almene menneskelige forhold, alt efter hvad der optager dem den dag. Måden 

der tales på, oplever jeg som engageret, og ofte som en vekslende bølge mellem to eller flere 

personer, hvor en idé kastes frem og tilbage i nogle sekunder eller minutter, hvorefter 

emnet kan skifte. Der er både koncentrerede, dybe samtaler og korte sjove bemærkninger. 

 

R I Republikken foregår samtalerne nogenlunde på samme måde som i Bitland. Dog synes 

jeg ikke, at jeg oplever nogen samtaler, som drejer sig om forholdet mellem 

iværksætterfællesskabet og det nære samfund. Det fortolker jeg derfor, som at 

iværksætterne ikke føler nogen trussel fra den front, og derfor er det ikke et emne, som 

optager dem særligt meget. Videre kan jeg så fortolke at dette forhold ikke er en betydelig 

faktor i bekræftelsen af fællesskabet i Republikken.   

4.3.2 Skueværdier  

B Seriøse virksomheder lægger i dag stor vægt på deres websted, og hvilke signaler det 

sender – både via design og indhold. Det samme synes at gælde for Bitland. Teksterne på 

webstedet finder jeg i hvert fald ikke i trykt form inde på Bitlands kontorer. Derfor vurderer 

jeg, at det er relevant at se lidt på Bitlands websted i forhold til skueværdier. Det er 

væsentligt at huske, at disse udtrykte værdier, som jeg finder på webstedet, formidles ikke 

kun til udenforstående, men også til fællesskabets egne medlemmer. Med nogle citater fra 

webstedet vil jeg her vise nogle eksempler på synlige udtrykte værdier. 

 

Bitlands ledelse ser kontorfællesskabet som et ´videns-knudepunkt´ med mange fordele: 
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“This service aims to create an interesting and vibrant knowledge hub, where 

individuals as well as companies and ministries can get access to office spaces with 

a great deal of benefits for a reasonable price.” 

 

De tilbyder et vækstmiljø for innovation, og videndeling mellem iværksætterne: 

“In the Bitland Innovation Centre, entrepreneurs rent office spaces and make use of 

office services in addition to being part of a growth environment for innovation, 

where it is possible to draw on the knowledge and experience of others.” 

 

Et kort slagord på webstedet, kan læses som udtryk for deres mål og succeskriterium: 

“Bitland aims to encourage innovation and internationalization in the Faroes.” 

 

´The Bitland Mission Statement´, som ligger på webstedet, er en visionstekst, hvor de 

fremhæver deres fokus på teknologiske innovative løsninger og økonomiske resultater:  

The Bitland Vision is to The Bitland Vision is to The Bitland Vision is to The Bitland Vision is to     

successfully exploit new ideas successfully exploit new ideas successfully exploit new ideas successfully exploit new ideas     

The Bitland vision implies that the Faroes are to be found among the top five 

countries worldwide to exploit innovation according to the World Economic Forum. 

Furthermore, the vision implies that the Bitland is an innovative role model: 

• in utilizing technology  

• in exploring new technology  

• in development of IT in the Faroes  

• in international business co-operation  

• in worldwide networks  

• in knowledge intensive exports 

 

Webstedet præsenterer også en uddybende tekst om symbolikken i navnet Bitland og deres 

logo. Der henvises til udtrykket for elektroniske dataenheder ´bit´, og at ´bit´ betyder lille på 

engelsk. Her har vi henvisning til IT, de teknologiske fag og til det lille land, som Færøerne 

er. Derudover betyder ´bit´ på færøsk ´en knivs skarphed´, hvor man kan tænke videre at 

kniven skærer noget til, sådan at det bliver mere brugbart. Sådan er Bitland et 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   76 

 

innovationscenter med fokus på at udnytte den digitale og teknologiske udvikling og med 

geografisk udgangspunkt i det lille land Færøerne. 

 

Af andre skueværdier kan jeg hente nogle eksempler fra interview med lederen. Der 

fortæller han først om en episode, hvor en gruppesamtale på den interne chat, udviklede sig 

til latterliggørelse af en færøsk iværksætter bosiddende i Danmark. Her reagerede lederen 

hurtigt og stoppede den tråd, da han mente at ”Bitland ikke skulle lægge struktur til 

forfølgelse af manden.” Og ”Det handler om værdierne i Bitland”, siger han. 

 

I forhold til at være iværksætter med en vis erfaring siger lederen: 

“Man bliver bevidst om hvad der skal til for at ting skal lykkes. Det kræver hårdt 

arbejde og man er nødt til at bruge hjernen 110 %. Man skal turde tage 

beslutninger. Det præger os!” 

 

Indstillingen, at hvis man vil have ting gjort, så må man selv tage affære, viser sig også i 

Bitland: 

“Dette er også et godt billede af hvordan Bitland som virksomhed er udviklet. Vi 

kunne have ventet i en evighed på at det offentlige havde stillet lokaler og 

omgivelser til rådighed. Dét ved vi, ville have taget en evighed. Derimod kunne vi 

vælge at starte fra intet, og bygge det op med de midler vi har haft. Det er også 

tilfældige løsninger ind i mellem. Så dette er på ingen måde et perfekt kontormiljø 

– rent bygningsteknisk. Men det er, hvad der var muligt for halvandet år siden. Og 

havde vi ikke handlet da, så tvivler jeg på, at vi overhovedet havde haft et miljø, 

som dette i dag. I hvert fald havde vi så ikke ligget i midtbyen!” 

 

Formålet med etableringen af Bitland er større end ren udlejning af lokaler. Og det præger 

stedet og især lederens prioriteringer, som i sidste ende styres af iværksætternes 

muligheder for at lykkes økonomisk. 

“Man skal også huske at de investorer, som ejer Bitland, ofte også har investeret i 

nogle af virksomhederne, som sidder her. Og de har ikke investeret i Bitland for at 

tjene på udlejning eller at beskæftige mig. Det er for at have en mekanisme, som 
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kan hjælpe til at få deres andre investeringer til at blive succeser ude på 

verdensmarkedet.” 

“Men der må være en ´business´-mening med alt man gør her inde. Derfor bruger vi 

f.eks. ikke energi på at informere generelt om iværksætteri. Det gør andre. Og 

skulle vi gøre det, så ville det være en betalt opgave.” 

 

R Republikken har også tydelige skueværdier, som jeg kort kan sammenfatte. Ligeledes 

som Bitland, så har Republikken et nøje tilrettelagt websted. Teksten på fremsiden er som 

følger:  

Velkommen til Republikken 

Republikken er et levende, alsidigt og inspirerende kontorfællesskab og netværk 

med kant og højt til loftet. Republikken består af tre individuelle fløje, der 

tilsammen udgør en platform for 70 kreative freelancere og selvstændige, der 

arbejder hver for sig og tværfagligt sammen.  

Vi bor i åbne kontorlokaler i hjertet af Vesterbro og har pt. ledige pladser - se mere 

under bliv indbygger.  

Bliv opdateret om arrangementer, fester og nye tiltag på Republikken - tilmeld dig 

vores nyhedsbrev her.  

..eller følg Republikken på Twitter og Facebook. 

 

Her fremgår nogle af værdierne om at være et levende, alsidigt og inspirerende miljø. At 

bruger Facebook og Twitter kan ligeledes fortolkes, som at en del af deres værdier går på at 

være med på nye trends og netværk. 

Ud fra Manifestet (se kap 1.4) og samtalen med lederen (bilag 6) kan jeg også 

udlede skueværdier. Begge steder udtrykkes der at Republikken er et sted, hvor man 

arbejder af lyst og ikke af pligt. I Manifestet ekspliciterer de 4 faktorer, som de ser som 

grundlæggende vigtige for at skabe det bedste Republikken: Fysiske rammer, netværk, 

faglighed og det sociale aspekt. Dette kan fortolkes som faktorer, hvilke værdierne bygger 

på.  Lederen påpeger at de bevidst ikke bruger visitkort og titler. Dette kan fortolkes, som 

skueværdi med signal om en hierarkisk flad, demokratisk og tillidsfuld kultur. Videre siger 

lederen: ”Jeg tror at vi har en lille smule angst for at blive lidt for business-agtige.” Og dette 
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kan fortolkes som at de som ledelse og fællesskab lægger stor værdi i de kreative og 

idéskabende processer, men tager lidt afstand til den kommercielle del af iværksætternes 

virksomhed. Dette bekræftes også i interviewet med en iværksætter (bilag 6), som 

karakteriserer stedet som et kreativt sted. Han siger videre i forlængelse af idéen om at 

have en virksomhedskonsulent tilknyttet: ”Men jeg tror at de fleste af de kreative herinde 

skulle overvinde sig selv lidt, for at tænke mere i straight businessbaner.” Der ligger også 

en tydelig skueværdi i de ´design evenings´, som Republikken arrangerer for sine 

medlemmer og udefra kommende. Som lederen siger i interviewet, så er et hovedformål med 

disse arrangementer: branding. Dette vil naturligvis både sende signaler ud til omverden og 

indad til medlemmerne om at Republikken er et sted for såkaldt kreative. 

  

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Overordnede kulturdimensionerOverordnede kulturdimensionerOverordnede kulturdimensionerOverordnede kulturdimensioner    

Før jeg kommer med bud på Bitlands grundlæggende antagelser, vurderer jeg, at det er 

hensigtsmæssigt at gennemføre en analysedel i forhold til kulturens dimensioner, hvilke 

Schein inddeler i overordnede og dybereliggende. Han siger, at med en beskrivelse af nogle 

af kulturens dimensioner, kan man komme nærmere en forståelse af, hvad der er 

grundlæggende antagelser om. Schein hævder, at de fælles grundlæggende antagelser 

overordnet har to formål: (1) At håndtere sit eksterne miljø og (2) At klare sin interne 

integration. Disse to punkter udgør de overordnede kulturdimensioner. 

Her finder jeg det også relevant at inddrage analyseredskaber fra kapitel 3.1: 

Samfundstendenser. Derfor vil det i den følgende tekst også blive henvist til begreber 

derfra. Ligeledes bliver materiale fra empirien i Republikken inddraget de steder, hvor det 

efter min vurdering kan sætte Bitland i nyt perspektiv. 

 

At håndtere sit eksterne miljøAt håndtere sit eksterne miljøAt håndtere sit eksterne miljøAt håndtere sit eksterne miljø    

B Min vurdering er, at håndtering af Bitlands kontorfællesskabs eksterne miljø overvejende 

varetages af lederen. Dog finder lederen konsensus og opbakning fra medlemmerne løbende 

med formelle og uformelle møder og samtaler. I min samtale med Bitlands´ leder er der bl.a. 

et eksempel på et ekstraordinært møde mellem lederen og iværksætterne, om hvordan man 
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skal forholde sig og handle i forhold til en aktuel og ret konkret ekstern trussel. I dette 

tilfælde bestod truslen i dårlig medieomtale.  

Set i lyset af konsekvenser af globalisering og at vi karakteriserer vores samfund 

som vidensamfund, så vurderer jeg at håndteringen af det eksterne miljø bliver en voksende 

udfordring for lederen. At lederen involverer medlemmerne i denne aktivitet, kan således 

fortolkes som en følge af denne udfordring. Omverden og forholdet til omverden bliver mere 

komplekst, og der bliver flere og flere forhold, som kontorfællesskabet skal forholde sig til. 

Udfordringen bliver også større ved at iværksætterne jo er selvstændige og dermed også har 

sine egne relationer til det eksterne miljø. I forhold til kontorfællesskabet består 

udfordringen derfor hovedsageligt i at definere hvad der berettiger fællesskabet, og hvad 

dets styrke og samlingspunkter består i, - og så eksplicitere dette både eksternt og internt.  

Som nævnt i afsnittet om ´artefakter´ tidligere, så har Bitland udarbejdet et 

mission/vision-dokument og andre tekster, som ligger på deres websted. Disse kan alle 

betragtes, som et led i at definere Bitland i forhold til det eksterne miljø. En gennemgående 

holdning i disse tekster kan karakteriseres som en økonomisk logik. I forhold til begrebet 

´vidensamfund´, som bl.a. indebærer en karakteristik af viden som en samfundsøkonomisk 

faktor, så ser jeg en enighed her. Bitlands forståelse af viden understøtter i høj grad 

vidensamfundets definition af samme. Dette fortolker jeg som en mulig fordel og 

stabiliserende faktor for Bitland i forhold til det eksterne miljø. 

En fortolkning af årsagen til at nemlig disse iværksættere, som har et 

internationalt markedsfokus, er samlet i Bitland, kan også knyttes til begrebet 

globalisering. Giddens påpeger modsatrettede bevægelser, som globaliseringen medfører: 

Samtidig som den åbner for nye muligheder og kompleksiteten øges, så går reaktionen også 

samtidig den modsatte vej, ved at man søger det nære og fællesskabet, som kan danne en 

kendt base og reducere denne kompleksitet. Sådan kan kontorfællesskabet i Bitland 

beskrives som et trygt og kendt udgangspunkt for iværksættere, som har hele verden som 

marked, - og som er i konkurrence med hele verden. Det trygge opnås både i kraft at den 

interne sociale tillid, og i kraft af at føle sig fagligt up-to-date i et miljø, som har mange 

antenner ude i hele verden. 

Som før sagt, så vurderer jeg, at det overvejende er lederen, som varetager og styrer 

håndteringen af det eksterne miljø hos kontorfællesskabet som enhed. Derfor ser jeg ikke 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   80 

 

dette som en tydelig ´fællesskabsaktivitet´. Og derfor vil jeg ikke gå dybere ned i denne 

analysedel.  

 

R Her er nogle markante forskelligheder at spore i forhold til Republikken. For det første er 

det lederens rolle i forhold til håndteringen af det eksterne miljø. Som det fremgår af 

dagbogen og interviewene med leder og iværksætter (se bilag 6), så forventes det ikke at 

lederen involverer sig i virksomhedernes forretningsområder o. lign. Ledelsen tager sig af 

indretningen og det fysiske og har ansvar for at infrastrukturen fungerer, som 

iværksætteren siger. Videre kan jeg heller ikke spore noget tegn på at iværksætterne som 

fælles enhed føler sig truet af faktorer i det eksterne miljø. Iværksætterne har naturligvis 

hver i sær sine udfordringer i forhold til at håndtere sit eksterne miljø, og som jeg ser det, er 

det en aktivitet, som de selv tager hånd om. 

 

At klare sin interne integrationAt klare sin interne integrationAt klare sin interne integrationAt klare sin interne integration    

B I modsætning til ovenstående afsnit om Bitland, så oplever jeg, at alle iværksætterne i 

Bitland er aktivt involveret i aktiviteten at klare den interne integration. Den første proces 

i rækken, som teorien nævner, er ´udformning af et fælles sprog og begrebskategorier´. Her 

vurderer jeg, at Bitland står stærkt.  Min vurdering er, at det hovedsageligt skyldes to 

faktorer. En årsag er lederens engagement og kontakt til hver enkelt iværksætter, og den 

anden årsag er tendensen med den faglige og kulturelle homogenitet blandt iværksætterne. 

Begge disse faktorer er f.eks. med til at definere begrebet ´iværksætter´ i Bitlands´ regi. 

Efter min fortolkning indeholder deres definition flere ligheder med den karakteristik som 

er præsenteret i kap. 3.1. Det gælder f.eks. at en iværksætter er igangsætter, risikovillig, 

selvstændig og arbejder med innovation i det økonomiske system.   

En anden proces, som løses på særlig vis i kontorfællesskaber med selvstændige 

iværksættere, er ´fordeling af magt og status´. I Bitland ser det ud til at være helt afklaret, 

at alle er sine egne herrer, dog med stor respekt og bevidsthed, om at tage vare på det 

sociale fællesskab. Lederen har en særlig tredelt status, som leder af det sociale miljø, faglig 

sparringspartner og udlejer. I forhold til videndeling i kontorfællesskabet, kan jeg dog ikke 

se tegn på, at det er problematisk for lederen at bære disse tre kasketter. 
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Lederen og flere iværksættere lægger vægt på at det sociale med trivsel og tillid til 

hinanden, er afgørende forudsætninger for at stedet kan fungere – og for at de også kan få 

fagligt udbytte af hinanden. Dette kan fortolkes som at den interne integration især 

understøttes af den sociale dimension med tillid og godt kendskab til hinanden. Dette 

stemmer godt overens med at både lederen og flere iværksættere lægger stor vægt på, at 

frokostordningen og køkkenfaciliteter, hvor man mødes, er vigtigt for det sociale. Empirien 

har flere eksempler på situationer, hvor den interne integration styrkes. Her er et udpluk af 

citater, som understøtter ovenstående betragtninger:  

 

Et medlems oplevelse af at lederen er vigtig: 

“Ólavur er god til at koble os sammen.” “Det ville være umuligt uden Bitland”. 

 

Fælles frokost faciliterer samtaler, som styrker den interne integration i forhold til 

omverden:  

“Under frokost i dag blev der talt en smule om mit specialeemne. I dag blev der 

også talt om politikers indstilling og manglende forståelse for at få international 

venturekapital til færøske virksomheder.” 

 

Man føler en fællesskab med stedets medlemmer og hjælper gerne hinanden gratis: 

“F.eks. lavede jeg noget salgsmateriale for nogen tid siden. Da kom flere personer 

og gav sin mening. Og det følte jeg virkelig, at jeg fik meget ud af. Men der var det 

vigtigt, at jeg tilfældigvis mødte de rigtige personer, fordi det ikke var noget, der 

var aftalt i forvejen. Jeg havde næppe opsøgt disse personer, hvis de sad ude i 

byen.” 

 

En oplevelse af inklusion, og en følelse af at være med i en særlig kreds: 

“Noget kan være midlertidigt lidt hemmeligt, som man arbejder med her, f.eks. at 

opnå patenter. Tillid og tavshedspligt er vigtige.” 
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Den interne integration er følsom og skal værnes om, - f.eks. udvælgelsen af hvem der 

kommer ind og en løbende vurdering af de allerede indlemmede: 

(Jeg:) “Er sammensætningen af beboerne en bevidst prioritering? 

(Lederen:) Nej, det er det ikke... Eller jo, det var det engang. Der er nogle 

mennesker, som jeg har sagt nej-tak til. Årsagen hænger oftest sammen med 

personens indstilling eller lign.” 

“For du kan kun have sådant slags “information exchange” når man har tillid til 

hinanden. Og det er en betingelse for sådan et sted, - tillid! Vi har haft en episode, 

hvor vi havde en inde her, som vi ikke havde tillid til. Det skaber uro i miljøet. 

[…]Et innovationsmiljø hænger kun sammen med tillid!” 

 

Som Schein siger, så kan mødet med overlevelsesproblemer i forhold til det eksterne miljø 

stimulere til hurtig enighed om de interne integrationsproblemer. Fra empirien har jeg to 

sådanne eksempler på at utryghed eller pres fra ekstern side kan fremme den interne 

integration og fællesfølelse: 

(Jeg:) “Kunne man mærke, at der var en utryghed blandt iværksætterne her på det 

tidspunkt? 

(Lederen:) Ja, det kunne man. Kontroversen gik ud på at nogle af Bitlands 

virksomheder havde søgt fondsstøtte fra fonde, som de havde ret til at søge. Men fik 

problemer, fordi de havde brugt mig som rådgiver. Det var ubehageligt for dem og 

for mig. Virksomhederne var jo helt uskyldige. Jeg hjalp dem med at skrive 

ansøgninger, og det er jo en del af min opgave her. Det skabte utryghed, men også 

et stærkt sammenhold internt. Vi fik styrke til at stå imod dem, som ikke ønskede 

at Bitland eksisterede.“ 

 

“Under frokost i dag blev der talt en smule om mit specialeemne. I dag blev der 

også talt om politikers indstilling og manglende forståelse for at få international 

venturekapital til færøske virksomheder.” (Fra dagbogen i Bitland) 
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Jeg ser også et eksempel på, at den interne integration muligvis afhænger i rigelig høj grad 

af lederen: 

(Jeg:) “Min vurdering er, at megen kommunikation går igennem dig. Hvorfor ikke 

mere direkte mellem deltagerne? 

(Lederen:) “Det var en god observation. Jeg tror at der er en respekt omkring at alle 

er optaget af sine egne opgaver. Man forstyrrer ikke hinanden unødvendigt. Men er 

der noget at spørge om, så sker det alligevel. Jeg bliver kontaktet hele dagen, men 

det har jeg altid set som en del af at drive miljøet.” 

 

4.3.44.3.44.3.44.3.4 Dybereliggende kulturdimensionerDybereliggende kulturdimensionerDybereliggende kulturdimensionerDybereliggende kulturdimensioner    

Schein nævner en lang række dybereliggende dimensioner, hvormed man kan analysere en 

organisationskultur. Jeg har udvalgt de elementer, som i særlig grad er karakteristiske og 

synlige i Bitland, og som jeg har empiri til at kunne underbygge i analytisk sammenhæng. 

Det drejer sig om følgende kulturdimensioner: 

 

1. Virkelighed og sandhed 

2. Tidsbegrebet 

3. Rumbegrebet 

 

Virkelighed og sandhedVirkelighed og sandhedVirkelighed og sandhedVirkelighed og sandhed    

B Udover at iværksætterne er en del af kontorfællesskabet, så er de også selvstændige 

enheder med sit eget forhold til det eksterne og interne miljø. Dette betyder at de i høj grad 

har mulighed for at udvikle sin egen opfattelse af virkelighed og sandhed. I Bitland oplever 

jeg dog en stor konsensus om, hvordan verden hænger sammen, hvad er virkeligt og hvad er 

´sandheden´. Iværksætterne bruger hinanden til at diskutere, afprøve eller bekræfte sin 

egen opfattelse af virkelighed og sandhed. Når de selv vurderer at der er tilstrækkelig 

mængde af relevant information delt, så stopper dén diskussion. Sådan skiftes 

iværksætterne at bringe emner på banen og sparrer med hinanden. I Bitland finder jeg også 

at lederens markante synlighed er stærkt medvirkende til at definere virkelighed og 

sandhed. Og dette skaber tryghed i miljøet.  
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TidsbegrebetTidsbegrebetTidsbegrebetTidsbegrebet    

I et kontorfællesskab for selvstændige iværksættere ligger det nok i sagens natur at hver 

enkelt iværksætter selv er herre over sin egen tid. Men jeg finder det interessant at 

analysere hvordan tidsbegrebet kommer til udtryk i Bitland. Her inddrager jeg også 

begreberne kreativitet og innovation, som er beskrevet i kap 3.1. 

 

Her vil jeg komme ind på følgende faktorer: 

• Grundlæggende tidsorientering 

• Monokron og polykron tidsopfattelse 

• Planlægningstid og udviklingstid 

• Tidsmæssig symmetri og temposætning 

 

B I Bitland arbejdes der overvejende med innovation af produkter og services med en lang 

tidshorisont. I interviewet med lederen fremgår det, at der er stor forståelse både i kulturen 

blandt medlemmerne og hos eventuelle investorer, at ting ta´r den tid de ta´r, - men 

betinget af at man kan se et fornuftigt resultat ude i fremtiden. Derfor vurderer jeg at 

Bitlands grundlæggende tidsorientering kan karakteriseres som orienteret mod den fjerne 

fremtid.  

Hovedsageligt mener jeg, at der hersker en monokron tidsopfattelse, da innovation i 

praksis er opdelt i faser eller stadier hen mod et endeligt mål. Inde i innovationsprocessen 

ligger dog også plads til polykron tidsopfattelse. Dette både i kraft af de kreative processer, 

som pågår undervejs for at finde de bedste delløsninger, og i de tilfælde, hvor man går 

tilbage til tidligere stadier af innovationsprocessen.  

Videre vurderer jeg også, at der overvejende tænkes i planlægningstid, hvor man 

opstiller mål i forhold til tidshorisonter. Men igen her er der forståelse for, at ting tager tid 

at udvikle. Det ser ikke ud til at iværksætterne er kritiske i forhold til hvornår de andre 

møder eller hvor meget de holder fri. Derfor ser jeg ingen konflikter i forhold til 

tidsopfattelsen, men oplever at Bitlands medlemmer overvejende er enige om opfattelsen af 

tidsbegrebet. 
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R Lige som i Bitland ser jeg heller ingen konflikter i Republikken i forbindelse med 

tidsopfattelser. Det opleves som at der hersker enighed om, at de forhold der knytter sig til 

tidsbegrebet er ens egne anliggender. Dette hænger efter min vurdering, sammen med at 

iværksætternes virksomhed og produktion er uafhængigt af de andres arbejdsindsats og 

tidsbrug/-opfattelse. Men i kraft af fortolkningen om at Republikken faciliterer kreativitet, 

så kan jeg vove en fortolkning, som bygger på egenskaber ved definitionen af kreativitet. I 

kreative processer er der fokus på nu´et og tidsopfattelsen er overvejende polykron. Og 

derfor vurderer jeg iværksætterne i Republikken hovedsagelig er enige om en tidsopfattelse, 

som er afledt fra karakteristikken af kreativitet.   

 

RumbegrebetRumbegrebetRumbegrebetRumbegrebet    

Det er interessant at undersøge hvilken betydning de fysiske lokalers forskellige egenskaber 

har for videndeling og kulturen blandt iværksættere i et kontorfællesskab. Da 

iværksætterne jo er sin egen selvstændige virksomhed, så kan jeg i et scenarium se, at 

iværksætterne sagtens kan færdes i fælles lokaler og virke uden nogen form for social 

kontakt med de andre medlemmer af fællesskabet. I et sådant ekstremt tilfælde er rummets 

egenskaber måske de stærkeste redskaber en leder har at arbejde med i forbindelse med at 

skabe et miljø, som stimulerer at viden opstår og deles. Derfor ser jeg rumbegrebet, som 

relativt centralt når der er tale om kontorfællesskaber for selvstændige iværksættere.  

Dette vil jeg gerne analysere, og derfor finder jeg de perspektiver, som Schein 

opstiller, spændende at bruge. Af hans perspektiver vil jeg komme ind på disse: 

• Afstand og relativ placering 

• Rums symbolik 

• Samspil mellem tid, rum og aktivitet 

 

Derudover inddrager jeg forståelsen af kreativitet og innovation, som er præsenteret i 

kapitel 3.1. 

 

Afstand og relativ placering 

B Bitlands indretning bærer præg af at gangarealer og fællesarealer er rummelige, mens 

kontorpladserne er lidt mere trange. Det kan illustreres bl.a. ved at sammenligne hjørnet, 
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hvor de 4 fra Decision3 sidder relativt afskærmede i forhold til det åbne landskab midt på 

gulvet på 3. etage. Samme gælder 4. etage, hvor mindre kontorer med glasvægge ligger ud 

mod vinduerne i forhold til den store fælles gulvplads midt i rummet. For dem, som sidder i 

disse kontorer sammen med andre, vurderer jeg, at det opleves positivt. Afstanden kan nok 

karakteriseres som kort social afstand på ca. 2 meter. Jeg vurderer det som positivt for de 

involverede, da de sådan både kan holde en behagelig afstand, men også nemt 

kommunikere spontant med de andre i samme kontor.  

Derimod hindrer glasvæggene spontan 

kommunikation mellem personer i forskellige rum. 

Jeg mener at kunne se fordele og ulemper ved dette. 

Fordelen er at iværksætterne får en vis arbejdsro og 

koncentration, men en ulempe kan være at man ikke 

uhindret har mulighed for at dele viden eller være 

orienteret om hinandens opgaver. Men da jeg oplever 

at der er rimelig livlig kommunikation på det 

interne Skype-chat, så fortolker jeg det, som at det kan tjene som kompensation for de 

manglende muligheder til spontane kommentarer på tværs af kontorpladserne. 

Til frokost oplever jeg at folk sidder ret tæt sammen. Betinget af antallet af 

personer, så sidder man rundt om ét eller to ovale borde, som står side om side. Alle er ret 

opmærksomme på lige at give plads til én til. Af samme grund oplever jeg også at alle bliver 

set - og hørt, hvis man har noget at sige. 

Placeringen af lederens kontorplads er også værd at knytte en analytisk 

kommentar til. Hans kontorplads ligger lige ved indgangen, og er det første man som 

besøgende møder. Dette understreger hans status som leder, og – som før sagt – at det er 

ham der primært repræsenterer Bitland udadtil og håndterer det eksterne miljø. Lederen er 

også delvis placeret bag en rimelig høj reol, som opleves som en skranke. Dette vurderer jeg, 

at især udefrakommende kan opleve som en statusmarkering. Men min observation er dog, 

at lederen bevæger sig meget i miljøet. Så i forhold til medlemmerne af kontorfællesskabet 

er hans status derfor betinget af mange andre faktorer end indretningen af hans 

kontorplads.   
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R Republikken er kontorpladserne opstillet på en anden måde. For det meste står 

skrivebordene placeret parvis, sådan at hver iværksætter kan kigge over sin 

computerskærm og se ansigtet på en anden 

iværksætter. Her er ingen skillevægge mellem 

iværksætterne, men hvis de ønsker midlertidig 

ekstra ro, så kan de bruge nogle af de andre rum, 

som står til rådighed. Denne korte afstand gør, at 

der ofte opstår kortere samtaler mellem bordene. Ud 

fra min empiri, ser det dog ikke ud til at være et 

problem, men hellere et gode, som iværksætterne 

sætter pris på.  

På samme måde som i Bitland, så er lederens placering også ret interessant, om 

end markant anderledes. Lederen sidder inderst ved det sidste bord i det fjerneste rum. Her 

sidder han ved samme slags borde, som alle de andre og som udefrakommende kan man 

ikke se det mindste tegn på, at dér sidder lederen. Denne placering synes bevidst, da 

lederen i interviewet f.eks. giver udtryk for, at iværksætterne skal føle sig frie fra følelsen af 

at være på en almindelig og kontrolleret kontorarbejdsplads. Lederens placering 

understreger således at iværksætterne er selvstændige og kun i begrænset omfang skal stå 

til ansvar over for lederen. 

 

Rums symbolik 

B I interviewet med lederen af Bitland forklarer han om tankerne med indretningen af de to 

etager. Han udtrykker overvejende holdninger om hvordan det er tænkt at fungere i 

praksis. Han fortæller at 4. etage er lavet efter den oprindelige plan, men at han ikke er 

tilfreds med indretningen på 3. etage. Han fortæller også, at indretningen er foretaget som 

en løbende proces, hvilket jeg også fornemmer. Disse rum er præget af en funktionalistisk 

tankegang. Rummet symboliserer overvejende en flad hierarkisk struktur, hvor alle skal 

have en god plads. Pladserne ude ved vinduerne er lidt dyrere og har mere lysindfald, - og er 

de mest populære. Men selv om kontorpladserne er inddelte i prisklasser i forhold til hvor 

store eller gode de er, så oplever jeg, at de personer, som har billigere pladser, ikke føler sig 
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mindre værd (se f.eks. samtale med iværksætter). Dette fortolker jeg, som at den symbolik, 

der ligger i at graduere pladserne, ikke påvirker den sociale status blandt medlemmerne.   

At de indelukkede kontorer har glasvægge, fortolker jeg, som at man ønsker en 

gennemsigtighed og imødekommenhed, samtidig med at man vil have muligheden for at 

arbejde i stilhed. At dørene ind til disse kontorer for det meste er åbne, understøtter også 

denne imødekommenhed overfor de andre. Også mødelokalet har glasvægge og er totalt 

gennemsigtigt. Det ligger endda lige op ad køkkenmiljøet, som frekventeres regelmæssigt. 

Sådan kan alle se hvilke personer der deltager i møder. Symbolikken i dette er bl.a. en 

åbenhed om hvem man mødes med og laver forretning og aftaler med. Rummets glasvægge 

er med til at understøtte at der sker en videndeling om hinandens mødeaktiviteter og 

virksomhedskontakter.  

Køkkenets placering og den samlede gulvvidde, som køkken og spiseareale 

indtager, kan fortolkes at symbolisere den vigtige rolle, som lederen vurderer at køkkenet 

har som facilitator for at medlemmerne mødes både spontant og til frokost. Køkkenet og 

frokosten som facilitator af møder og videndeling, nævnes i interviewene og dagbogen både 

af lederen og medlemmerne. 

Overordnet fortolker jeg lokalernes åbenhed 

og transparens både som et symbol på den sociale 

åbenhed mellem medlemmerne og som symbol på 

den tillid man har til hinanden da alle har mulighed 

for at se alle.  

Rummenes sparsomme dekorering og 

beplantning skyldes ifølge min vurdering først en 

økonomisk prioritering. Men symbolikken i denne 

prioritering kan forklares med udgangspunkt i begreberne innovation i forhold til 

kreativitet. Et sted, som fokuserer på innovationsforløb, har langsigtede mål og en stærk 

økonomisk logik, vil ikke prioritere at skabe et fysisk miljø, som i særlig grad kan facilitere 

at nye ideer opstår. De vil hellere forfølge de allerede opståede idéer. 
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R Der ligger en helt anden symbolik i Republikkens 

indretning. Især den massive dekorering og møblering 

med mættede udtryk og ´statements´ har en stærk 

symbolik. Rummet udtrykker at det er kreative 

mennesker, som færdes her. Og formålet med 

indretningen er også, at give disse kreative 

mennesker input og inspiration til at få endnu flere 

idéer. Og de åbne kontorlandskaber – uden 

skillevægge – symboliserer også et fællesskab. 

 

Samspil mellem tid, rum og aktivitet 

B Jeg har karakteriseret Bitland som overordnet orienteret mod den fjerne fremtid og med 

en monokron tidsopfattelse. Og jeg oplever faktisk at indretningen understøtter denne 

opfattelse. Især de iværksættere, som har sit udgangspunkt i kontorer med glasvægge på 4. 

etage, har mulighed for at fordybe sig og afskærme sig, og sådan holde fokus på de 

langsigtede mål. Når de ønsker afveksling eller input kan de komme ud, f.eks. i 

køkkenområdet og opsøge sparring – og her være i et mere kreativt miljø med en tendens til 

polykron tidsopfattelse. Sådan har de mulighed for at veksle mellem tid og rum i forhold til 

hvilket behov de har.  

I forhold til 4. etage, så opfordrer den åbne 

indretning på 3. etage til det modsatte 

bevægelsesmønster. Her sidder man i det åbne 

landskab, som lægger op til spontan kommunikation 

og indput, som igen understøtter en mere polykron 

tidsopfattelse. Ønsker man så lidt mere ro, så kan 

man opsøge de to telefonbokse eller et sofamiljø på 4. 

etage. Desværre var de åbne pladser på 3. etage for 

det meste ret tomme mens jeg udførte mit feltarbejde. Det ville være interessant at se, om 

der f.eks. ville opstå uoverensstemmelser blandt medlemmerne af disse to områder. Eller 

om det ville have skabt en dynamisk synergieffekt for hele stedet.   
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En spændende fortolkning finder jeg ved at forholde 3. og 4. etage til begreberne 

kreativitet og innovation (som er definerede i kap 3.1). Her finder jeg en tydelig tendens i 

rummets egenskaber, som peger på at 3. etages egenskaber i til en vis grad kan facilitere 

kreativitet, hvorimod det gælder innovation på 4. etage. Det begrunder jeg i ovenstående 

karakteristik af lokalerne, som f.eks. at det på 3. etage er nemmere spontant at samtale ved 

at alle sidder i ét rum, - og uventede input kan komme uden varsel. Her udsætter mig sig 

selv systematisk for videndeling. Uheldigvis var rummet tyndt befolket mens jeg gjorde mit 

feltarbejde, så jeg fik ikke observeret det under optimale omstændigheder. På 4. etage 

faciliteres derimod innovationsforløb ved at iværksætterne har sine egne aflukkede 

kontorpladser, hvor de – i det omfang de ønsker – kan sidde koncentreret og afskåret og 

arbejde.  

Muligheden for det kreative på 3. etage består mest i det sociale potentiale. For 

begge etager gælder det dog, at rummet har et rent udtryk, uden særlig mange genstande, 

som kan pirre eller provokere din kreativitet. Derfor er min samlede vurdering af rummene 

i Bitland – i forhold til kreativitet og innovation – at de primært faciliterer 

innovationsforløb. 

Karakteristikken af den kreative klasse, som er beskrevet i kapitel 3.1. kan jeg til 

en vis grad genkende i Bitland. Tolerancen er til at få øje på – f.eks. at iværksætterne får 

lov at sidde bag glasvægge eller i det åbne rum, ingen kontrollerer hvornår de kommer eller 

går, de klæder sig som de har lyst, og de kan diskutere emner uden at blive stødt eller være 

bange for at støde andre. Eksemplet om at nogle iværksættere måtte udgå af fællesskabet, 

fortolker jeg ikke som mangel på tolerance, men hellere som et brud på den tillid, som 

kræves i fællesskabet. Det skal dog også siges, at den faglige og sociale homogenitet, som jeg 

ser, uden tvivl medfører at det er lettere at være tolerant overfor mennesker, som ligner en 

selv. g kan også fortolke Bitland i forhold til de tre T´er, som nævnes i kap 3.1. i forbindelse 

med den kreative klasse. Bitland kan ses som et eksempel på at ´Talentet´ (iværksætterne) 

søger sammen i et ´Tolerant´ miljø, hvor de anvender og udvikler ´Teknologi´-tunge 

produkter. Teorien har et større geografisk fokus, om at byer, regioner eller lande kan 

fremstå som tolerante, men i en færøsk sammenhæng er alt i ´mikro-forhold´. Sådan kan 

Bitland fortolkes, som et tolerant sted i forhold til resten af Færøerne, hvor iværksættere af 

denne slags måske ikke er værdsat. 
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R I forhold til samspillet mellem tid, rum og aktivitet, er min vurdering at både det fysiske 

rum og de sociale forhold tilsammen primært faciliterer kreative processer og idégenerering. 

Iværksætterne sidder tæt, de kan spontant kommunikere, de kan arbejde på flere fronter 

samtidigt, men har mulighed for midlertidigt at opsøge yderligere arbejdsro.  

4.3.54.3.54.3.54.3.5 Grundlæggende antagelserGrundlæggende antagelserGrundlæggende antagelserGrundlæggende antagelser    

B Ud fra ovenstående analyse vil jeg forsøge at fortolke og formulere nogle sætninger, som 

efter min vurdering, kan beskrive de grundlæggende antagelser, som Bitland som 

fællesskab besidder. 

• Kontorfællesskabet er et middel for at nå andre mål.  

• Der skal være en business-mening med det hele. 

• Selv om vi er selvstændige virksomheder, så er vi stærkere sammen.  

• Jo mere du giver til fællesskabet, jo mere får du. 

• Fællesskabet er sårbart og skal værnes om. 

• Hvis vi ikke selv passer på Bitland, så gør ingen anden det. 

• If you want it done, do it your self! (innovations-viljen).  

• Lederen er initiativtager og hovedansvarlig for dynamikken i det interne miljø. 

• Lederen tegner kontorfællesskabet udadtil.  

 

R Republikkens grundlægende antagelser har jeg også forsøgt at fortolke mig frem til. 

Nogle grundlæggende antagelser går igen, men dem med kursiv skrift er anderledes end 

Bitlands. 

• Kontorfællesskabet er et middel for at nå andre mål. 

• Det vigtigste er at det sociale fungerer og iværksætterne trives. 

• Selv om vi er selvstændige virksomheder, så er vi stærkere sammen.  

• Jo mere du giver til fællesskabet, jo mere får du. 

• Fællesskabet er sårbart og skal værnes om. 

• Republikken er kun et af flere fællesskaber, som vi kan vælge at være en del af. 

• Vi ønsker Republikken alt det bedste, men vil ikke blive her for enhver pris. 

• Sammen med lederen er vi alle ansvarlige for dynamikken i det interne miljø. 

• Republikken tegnes udadtil af et team (primært lederen og ejerne) 
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5 Resultater og diskussion 

Her vil jeg opsummere og diskutere de tydeligste resultater fra analysen og præsentere dem 

i en struktur, som gør mig i stand til at udlede konklusioner i forhold til 

problemformuleringen. Min vurdering er, at det giver bedst overblik at stille resultaterne op 

efter samme struktur, som spørgsmålene i problemformuleringen: 

1. Hvordan kan viden og videndeling defineres i denne kontekst?  

2. Hvilke vidensformer kan jeg påvise? 

3. I hvilket omfang kan jeg påvise situationer, hvor viden opstår eller deles i forhold til 

modellen videnspiralen? 

4. Hvilke elementer – set ud fra et organisationskulturelt perspektiv – ser ud til at 

facilitere at viden opstår og deles? 

 

5.1 Resultater fra kap 3 Teori – om viden og videndeling  

I kapitel 3.1 har jeg opstillet en teoretisk forståelse af den kontekst, som den undersøgte 

videndeling finder sted i. Gennem analysen viser det sig, at karakteristikken af 

samfundstendenser som globalisering og videnssamfund, spiller en rolle. Blandt andre 

mulige tendenser, så danner disse betingelser og muligheder for iværksætterne og deres 

virksomhed. Jeg fandt tegn på at den interne fællesskabsfølelse bl.a. fik sin styrke som en 

konsekvens af globaliseringen. Her så jeg det nære, kendte og trygge i fællesskabet blive 

styrket, som en reaktion mod den ydre faktor: en øget kompleksitet. Karakteristikken af 

viden i vidensamfundet fik jeg bekræftet i Bitland. For det første var der var tydelige tegn 

på en økonomisk logik, altså at viden og videndeling skulle give mening på et økonomisk 

parameter. For det næste var viden også med til at definere og diskutere 

kontorfællesskabets eksistensberettigelse i forhold til omverden. Derudover fandt jeg flere 

tegn på at Bitland med rette kan kalde sig for et kontorfællesskab for innovation. De 

egenskaber, som er knyttet til innovation og innovationsforløb, fik jeg bekræftet i Bitlands 

indretning og den sociale aktivitet. Derimod fandt jeg ingen tydelige tegn på kreativitet i 

kontorfællesskabet. Efter min vurdering skyldes dette hovedsageligt iværksætternes behov. 

Kontorfællesskabet har til formål at danne ramme om innovationsforløbet, hvor de kan få ro 
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og sparring, sådan at den idé, som de allerede har fået, skal kunne blive til et færdigt 

salgbart produkt.  

I kapitel 3.2 opstiller jeg mine 4 primære teorier, som alle har bud på definitioner 

og beskrivelser af viden og videnopståen. Stacey siger at viden kun opstår og deles i sociale 

situationer, og at viden ikke kan måles eller styres. Dette fandt jeg interessant, men 

efterlod mig uden konkrete redskaber. Derfor fandt jeg først Qvortrup frem. Han gav mig 

definitioner på 4 vidensformer. Og japanerne Nonaka & Takeuchi definerede viden som tavs 

og eksplicit, og viste interaktionen mellem disse i en videnspiral, som løb gennem fire 

mødesteder. Til sidst inddrog jeg Scheins teori om organisationskultur og ledelse. Her fandt 

jeg yderligere betegnelser begreber og perspektiver – især på hvilke betingelser der 

faciliterer at viden opstår og deles i en organisation.  

Med denne teoretiske sammensætning har jeg derfor givet et bud på hvordan viden 

og videndeling kan defineres i min aktuelle kontekst. 

Alle disse bud på viden, videndeling og facilitering var en ret stor udfordring og 

komplekst analyseapparat. Og da det centrale undersøgelsesobjekt er viden, som også er ret 

komplekst, så kan man ikke forvente andet end at resultatet også bliver komplekst. 

Følgende afsnit er dog et forsøg på at reducere denne kompleksitet, og opstille yderligere 

resultater. 

5.2 Resultater fra kap. 4.1 Bitland og vidensformer 

Jeg har undersøgt hvilke vidensformer jeg kan observere i Bitland og i hvilke situationer 

eller under hvilke forhold disse viser sig. Ud fra min analyse kan jeg derfor opsummere 

følgende resultater. Jeg finder tydelige tegn på at både faktuel og situativ viden er i spil og 

deles i Bitlands kontorfællesskab. Her ser det ud til at være det sociale sammenhold, en 

rimelig lempelig indretning og det interne Skype-chat, som faciliterer denne aktivitet. Den 

situative viden kan jeg især observere i forbindelse med delvis tilrettelagte situationer. I 

Bitland ser det ud til, at deling af situativ viden oftest opstår med udgangspunkt i et rimelig 

konkret problem, som en eller flere iværksættere sidder med, og som de forsøger at løse i 

fællesskab.  

Der gives også udtryk for, at man kunne ønske sig mere faglig sparring, hvilket jeg 

har fortolket, som et ønske om mere deling af faktuel og situativ viden.   
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Derimod ser jeg ingen tydelige tegn på systemisk viden eller deling af denne. Jeg 

ser to forklaringer på dette. Den første forklaring hænger sammen med Bitlands mål-

orienterede fokus. Iværksætterne er i et målrettet forløb, og er opsatte på at eksekvere de 

idéer, som de allerede har. Derfor forsøger de ikke bevidst at udfordre sit eget vidensystem. 

Den anden forklaring er den kulturelle og faglige homogenitet. Min vurdering er, at 

sandsynligheden for at fagfæller udfordrer hinandens systemiske viden, er mindre end i et 

tværfagligt eller tværkulturelt samarbejde. 

Selv om jeg ikke har observeret tydelige tegn på systemisk viden i Bitland, så kan 

jeg ikke udelukke at medlemmerne alligevel er bevidste om dens fravær i Bitland, og i 

stedet opsøger eller oplever situationer i deres eksterne miljøer, hvor denne stimuleres. 

5.3 Resultater fra kap. 4.2 Bitland og videnspiralen 

I forbindelse med videnspiralen har jeg undersøgt hvordan viden kan opstå i samspillet 

mellem tavs og eksplicit viden. Ifølge forfatterne, så er videndelingen optimal, hvis man kan 

påvise at en social-situation, hvor viden deles og bevæger sig gennem hele spiralens fire 

mødesteder, kaldet for ´ba´. Mødestederne kan hver især karakteriseres med hver sin type 

af aktivitet: Socialisation, Eksternalisation, Kombination og Internalisation.  

Mine resultater viser tegn på at videnspiralen som proces, kan spores i 

kontorfællesskabet i Bitland. Det, som jeg især bemærker, er at lederen i særdeleshed er 

facilitator, og vedligeholder denne proces. Medlemmerne spiller selvfølgelig en stor rolle, 

men virker ikke på samme måde bevidste om at holde processen kørende. Det er svært for 

mig at vurdere hvad der er årsag eller konsekvens; om lederens høje aktivitet skyldes at 

han vil kompensere for medlemmernes lavere engagement, - eller om medlemmerne har 

lavere engagement fordi at lederen har så højt engagement. Eller om det enten eksplicit 

eller tavst er vedtaget at sådan er lederens rolle.  

Det er værd at overveje i hvor høj grad de selvstændige iværksættere, har behov for 

at det fælles engagement er stort. Jeg er ikke i stand til at vurdere om iværksætterne får 

eller deler den mængde viden, som er nødvendig og relevant til netop deres formål. Men er 

det tilfældet, så er situationen vel tilfredsstillende og iværksætternes innovationsforløb vil 

kunne udvikles hensigtsmæssigt.  
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5.4 Resultater fra kap. 4.3 Bitland og viden i et organisationskulturelt 

perspektiv - suppleret med samfundstendenser og Republikken som 

kontrasteksempel 

Med en organisationskulturel analyse har jeg udvidet mit fokus i forhold til de to første 

teorier. Nu har jeg set på hvordan en organisationskultur i bred forstand faciliterer at viden 

opstår og deles. Og jeg har sat yderligere ord på, hvad der deles viden om. Resultatet er en 

beskrivelse af en række kultur-elementer, som kan betragtes både som kulturelle udtryk og 

indtryk. For at bruge begrebet viden, kan man således sige, at jeg har beskrevet en række 

vidensudtryk og – processer, som deles ved at de gør indtryk på et andet medlem af 

kulturen. På den måde dannes også en spiral-lignende proces, som symboliserer en kultur i 

udvikling. 

Denne analysedel er relativt omfattende, og derfor har jeg forsøgt at være meget 

omhyggelig med at udvælge de mest centrale resultater til denne opsamling. Dette har 

selvfølgelig den ulempe, at nogle resultater risikerer at gå tabt, men fordelen bliver et mere 

konkret og håndterbart materiale.  

Strukturen i dette afsnit følger samme struktur, som teoriafsnittet har: Artefakter 

og Skueværdier. Overordnede dimensioner og dybereliggende dimensioner. Og til sidst 

Grundlæggende antagelser.  

5.4.1 Artefakter 

Bygningens arkitektur og placering symboliserer en seriøs og ambitiøs virksomhed med 

fokus på økonomiske værdier. Indretningen i Bitland kan kort beskrives som lys, enkel og 

ren. Ud over den markante røde London-telefonboks, er der stort set ingen uventede 

elementer, som fanger opmærksomheden. De fleste iværksættere har kontorpladser 2-3 

sammen i aflukkede glasrum. Køkken og frokostarealet er stort og gulvpladsen er generelt 

stor. Lederen har kontorplads, som den første man møder ved ankomsten til Bitland. 

Webstedet understøtter i store træk de fysiske lokalers udtryk, som et innovationscenter 

med fokus på at få udviklet ideer til faktura. Iværksætternes tøjstil vurderer jeg som mere 

afslappet end lokalernes udtryk, bortset fra lederen, som for det meste går med jakkesæt. 

Kontorfællesskabets medlemmer er imødekommende og åbne overfor mig, som studerende. 
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Samtalerne drejer sig for det meste om noget fagligt, politisk eller socialt. Det kan f.eks. 

være noget specifikt i forhold til den enkelte iværksætter, eller også noget relevant i forhold 

til dét at være iværksætter på Færøerne.  

5.4.2 Skueværdier 

Ud fra tekster og udtalelser kan jeg opsamle følgende skueværdier. Kontorfællesskabet 

betragtes som et ´videns-knudepunkt´. Det er et vækstmiljø for innovation og med 

videndeling mellem iværksætterne. Et kort slagord på webstedet, kan læses som udtryk for 

deres mål og succeskriterium: Bitland aims to encourage innovation and 

internationalization in the Faroes. 

´The Bitland Mission Statement´, som ligger på webstedet, er en visionstekst, hvor 

de fremhæver deres fokus på teknologiske innovative løsninger og økonomiske resultater:  

The Bitland Vision is to successfully exploit new ideas! 

Navnet Bitland skal repræsentere et sted, som er et innovationscenter med fokus 

på at udnytte den digitale og teknologiske udvikling og med geografisk udgangspunkt i det 

lille land Færøerne. Indstillingen om, at hvis man vil have ting at ske i dette samfund, så 

må man selv tage affære, viser sig også i Bitland.  

5.4.3 Overordnede kulturdimensioner 

At håndtere sit eksterne miljøAt håndtere sit eksterne miljøAt håndtere sit eksterne miljøAt håndtere sit eksterne miljø    

Det er tydeligt at håndtering af Bitlands kontorfællesskabs eksterne miljø overvejende 

varetages af lederen. Dog finder lederen konsensus og opbakning fra medlemmerne løbende 

med formelle og uformelle møder og samtaler. Globaliseringen og videnssamfundet 

medfører øget kompleksitet, og derfor bliver udfordringen at håndtere sit eksterne miljø 

større. Og derfor ser jeg en god årsag, til at lederen søger medlemmernes opbakning til 

denne aktivitet. 

At iværksættere, som er fagligt og kulturelt beslægtede søger sammen i 

kontorfællesskab, kan også ses som en handling for at gå sammen om at håndtere sine 

eksterne miljøer. Webstedet og dets indhold er også et redskab, som Bitland bruger i denne 

forbindelse.  
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At klare sin interne integrationAt klare sin interne integrationAt klare sin interne integrationAt klare sin interne integration    

Alle iværksætterne i Bitland er aktivt involveret i aktiviteten at klare den interne 

integration. De har overvejende ´et fælles sprog og begrebskategorier´. Som både skyldes 

lederens engagement og den faglige og kulturelle homogenitet. ´Fordeling af magt og status´ 

er også afklaret ved en fælles forståelse for at alle er selvstændige, men med medansvar for 

fællesskabet. Dog har lederen et særligt ansvar for fællesskabet. Tillid til hinanden er en 

betingelse for at fællesskabet kan fungere socialt. Og den sociale integration er en 

betingelse for at det faglige udbytte kan optimeres. 

5.4.4 Dybereliggende kulturdimensioner 

Efter min vurdering var det hensigtsmæssigt at forholde mig til perspektiver, som ligger 

under følgende kulturdimensioner: 

 

1. Virkelighed og sandhed 

2. Tidsbegrebet 

3. Rumbegrebet 

 

Virkelighed og sandhedVirkelighed og sandhedVirkelighed og sandhedVirkelighed og sandhed    

I Bitland oplever jeg en bred konsensus om, hvordan verden hænger sammen, hvad er 

virkeligt og hvad er ´sandheden´. Iværksætterne bruger hinanden til at diskutere, afprøve 

eller bekræfte sin egen opfattelse af virkelighed og sandhed. 

 

TidsbegrebetTidsbegrebetTidsbegrebetTidsbegrebet    

I Bitland arbejdes der overvejende med innovation af produkter og services med en lang 

tidshorisont. Derfor kan Bitlands grundlæggende tidsorientering karakteriseres som 

orienteret mod den fjerne fremtid, og med en overvejende monokron tidsopfattelse. Der 

tænkes hovedsageligt i planlægningstid, hvor man opstiller mål i forhold til tidshorisonter. 

Jeg oplever at Bitlands medlemmer overvejende er enige om opfattelsen af tidsbegrebet. 
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RumbegrebetRumbegrebetRumbegrebetRumbegrebet    

Rumbegrebet fandt jeg relativt centralt når der er tale om kontorfællesskaber for 

selvstændige iværksættere. Jeg inddrog tre særlige perspektiver: 

 

Afstand og relativ placering 

Lokalerne er rummelige. Iværksætterne sidder for det meste 2-3 personer sammen i 

kontorrum med glasvægge og døren åben. Afstanden kan karakteriseres som kort social 

afstand på ca. 2 meter. Jeg vurderer det som positivt for de involverede, da de sådan både 

kan holde en behagelig afstand, men også nemt kommunikere spontant med de andre i 

samme kontor. Derimod hindrer glasvæggene spontan kommunikation mellem personer i 

forskellige rum. Dette har fordele og ulemper. Fordelen er at iværksætterne får en vis 

arbejdsro og koncentration, men en ulempe kan være at man ikke uhindret har mulighed 

for at dele viden eller være orienteret om hinandens opgaver. Men her oplever jeg det 

interne Skype-chat, som en kompensator for de manglende muligheder til spontane 

kommentarer på tværs af kontorpladserne. Til frokost sidder alle samlet, og alle bliver hørt, 

hvis de vil. 

Lederens placering i rummet – lige ved indgangen – understreger hans status som 

leder og hans opgave at håndtere kontorfællesskabets eksterne miljø. 

 

Rums symbolik 

Overordnet fortolker jeg lokalernes åbenhed og transparens både som et symbol på den 

sociale åbenhed mellem medlemmerne og som symbol på den tillid man har til hinanden da 

alle har mulighed for at se alle. Der er ikke særlige statusmarkeringer i forhold til placering 

af kontorpladser, da de fleste er rimelig ens.  

Rummenes sparsomme dekorering og beplantning skyldes ifølge min vurdering 

både en økonomisk prioritering og det, at et sted, som fokuserer på innovationsforløb, har 

langsigtede mål og en stærk økonomisk logik, vil ikke prioritere at skabe et fysisk miljø, 

som i særlig grad faciliterer at nye ideer opstår. De vil hellere forfølge de allerede opståede 

idéer. 
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Samspil mellem tid, rum og aktivitet 

Iværksætterne har mulighed for at veksle mellem ´tid og rum´ i forhold til hvilket behov de 

har. De kan vælge rum til fordybelse eller et socialt rum med mulighed for kommunikation 

og input. Ud fra rummets egenskaber, er der en tydelig tendens, som peger på at 3. etages 

til en vis grad kan facilitere kreativitet, hvorimod det gælder innovation på 4. etage. 

Muligheden for det kreative på 3. etage består mest i det sociale potentiale. For begge 

etager gælder det dog, at rummet har et rent udtryk, uden særlig mange genstande, som 

kan pirre eller provokere din kreativitet. Derfor er min samlede vurdering af rummene i 

Bitland – i forhold til kreativitet og innovation – at de primært faciliterer innovationsforløb. 

 

5.4.5 Grundlæggende antagelser 

Til sidst i analysen formulerede jeg nogle sætninger om Bitlands grundlæggende antagelser. 

Disse kan også betragtes som resultater. Derfor kommer de lige igen: 

• Kontorfællesskabet er et middel for at nå andre mål.  

• Der skal være en business-mening med det hele. 

• Selv om vi er selvstændige virksomheder, så er vi stærkere sammen.  

• Jo mere du giver til fællesskabet, jo mere får du. 

• Fællesskabet er sårbart og skal værnes om. 

• Hvis vi ikke selv passer på Bitland, så gør ingen anden det. 

• If you want it done, do it your self! (innovations-viljen).  

• Lederen er initiativtager og hovedansvarlig for dynamikken i det interne miljø. 

• Lederen tegner kontorfællesskabet udadtil.  
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6 Konklusioner 

Med mine teoretiske redskaber har jeg hermed gennemført en analyse af mit empiriske 

materiale for at svare på min problemformulering. Jeg har undersøgt hvilke betingelser 

faciliterer at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab. Dette er et 

spørgsmål med mange facetter og derfor bliver svaret derefter. Min sammensætning af teori 

at gennemføre analysen med, havde også vidt forskellige perspektiver på problematikken. 

Derfor er svaret ikke enkelt, men, som resultatkapitlet vidner om, en lang række af 

perspektiver, som man bør forholde sig til da man ønsker at skabe betingelser, som kan 

facilitere at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab. Svaret på 

hovedspørgsmålet består af svarene af underspørgsmålene. Og selv om svaret ikke er 

enkelt, så har jeg draget følgende konklusioner på problemformuleringens 4 

underspørgsmål: 

 

6.1 Hvordan kan viden, videnopståen og videndeling mest hensigtsmæssigt 

defineres i denne kontekst? 

Dette spørgsmål har faktisk været hele specialeprocessens store problematik. Og svaret på 

spørgsmålet består derfor i den teoretiske sammensætning, som specialet er endt med at 

indeholde. Der har været flere definitionsmuligheder oppe undervejs, men er blevet 

forkastede til fordel for hovedsageligt teorierne fra Stacey, Qvortrup, Nonaka & Takeuchi og 

Schein. Således bliver dette spørgsmål besvaret i kraft af teorivalget og de enkelte teoriers 

definitioner. 

 

6.2 Hvilke vidensformer kan jeg påvise? 

Der er tydelige tegn på at både faktuel og situativ viden kan påvises i Bitlands 

kontorfællesskab. Det sociale sammenhold, fællesskabsfølelsen og en rimelig lempelig 

indretning ser ud til at være de betingelser, som faciliterer dette.   

Derimod er der ingen tydelige tegn på systemisk viden eller deling af denne. Jeg ser 

to forklaringer på dette. Den første forklaring hænger sammen med Bitlands mål-
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orienterede fokus: Iværksætterne er i et målrettet forløb, og er opsatte på at eksekvere de 

idéer, som de allerede har. Derfor forsøger de ikke bevidst at udfordre sit eget vidensystem. 

Den anden forklaring er den kulturelle og faglige homogenitet. 

 

 

6.3 I hvilket omfang kan jeg påvise situationer, hvor viden opstår eller deles 

ifølge modellen ´videnspiralen´? 

Forholdet mellem tavs og eksplicit viden var svært at påvise i Bitland. Der var nogle 

situationer, hvor jeg vurderede at videndelingen bevægede sig gennem videnspiralens fire 

mødesteder. Det var også tydeligt at det i høj grad var lederen, som var den, der faciliterede 

processen. Et stort problem for min undersøgelse, var modellens tidsdimension set i forhold 

til mit kun 5 dages lange feltarbejde. Det var derfor svært at følge de processer, som kunne 

tage flere dage. 

En anden årsag til manglende positive resultater, vurderer jeg hænger sammen 

med at iværksætterne sjældent arbejdede sammen. De delte fysiske lokaler og var dele af 

samme kultur. Min vurdering er, at videnspiralen giver bedst mening når man undersøger 

processer, hvor mennesker arbejder tættere sammen om løsning af fælles problem – f.eks. i 

samme virksomhed, - og ikke i et kontorfællesskab.  

 

 

6.4 Hvilke elementer – set ud fra et organisationskulturelt perspektiv – ser ud til 

at facilitere at viden opstår og deles? 

 

ArtefArtefArtefArtefakter og Skueværdier:akter og Skueværdier:akter og Skueværdier:akter og Skueværdier:    

Jeg kan konkludere, at både artefakter og skueværdier er vigtige betingelser i faciliteringen 

af at viden opstår og deles. De artefakter og skueværdier, som indgår i min empiri og 

analyse, understøtter i vid udstrækning den kultur, det behov og det formål, som 

medlemmerne af kontorfællesskabet deler viden om.  
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Overordnede kulturdimensioner:Overordnede kulturdimensioner:Overordnede kulturdimensioner:Overordnede kulturdimensioner:    

At håndtere sit eksterne miljø. 

På vegne af kontorfællesskabet som helhed, er det overvejende lederen, der varetager 

håndteringen af det eksterne miljø. Medlemmerne bliver involverede i lederens overvejelser, 

men repræsenterer ikke kontorfællesskabet i forhold til det eksterne miljø. I kraft af at 

lederen påtager sig denne rolle, er det med til at skabe lempelige betingelser for 

medlemmerne at dele viden. 

 

At klare den interne integration 

Der lægges meget stor vægt på den interne integration. Den er også yderst vigtig, som 

facilitator for at viden kan opstå og deles blandt iværksætterne i Bitland. Den interne 

integration i Bitland er stærk. Der er meget fokus på at tillid til hinanden er en betingelse 

for at fællesskabet kan fungere socialt. Og videre at den sociale integration er en betingelse 

for at det faglige udbytte kan optimeres.  

 

Dybereliggende kulturdimensioner:Dybereliggende kulturdimensioner:Dybereliggende kulturdimensioner:Dybereliggende kulturdimensioner:    

Virkelighed og sandhed 

Diskussionen, som bl.a. kan være tavs, eksplicit, ubevidst eller bevidst, om hvad der er 

virkelighed og sandhed pågår uafbrudt, og kan ses som en faciliterende betingelse for at 

viden opstår og deles. I Bitland er der overvejende enighed om denne diskussion. 

 

Tidsbegrebet 

Diskussionen eller opfattelsen af tidsbegrebet er også en tydelig dimension, som kan 

facilitere at viden opstår eller deles. I Bitland er der også overvejende enighed om dette 

forhold. 

 

Rumbegrebet 

Dette er forhold, som er vigtige betingelser for videnopståen og videndeling. Både ´afstand 

og relativ placering´ og ´rums symbolik´ understreger hvilken betydning rumbegrebet har i 

denne forbindelse. Med baggrund i beskrivelsen af at iværksætterne arbejder med 

innovative forløb – og i mindre grad kreative processer – så kan jeg konkludere, at 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   103 

 

afstanden og den relative placering i vid udstrækning er hensigtsmæssige. Og at rummets 

symbolik også understøtter denne aktivitet.  

 

I forbindelse med årsagen til enighed om disse dybereliggende dimensioner, er min 

konklusion at det skyldes en homogen sammensætning af medlemmer, bl.a. når det angår 

kultur, faglighed, socialt og den erhvervsposition de som iværksættere er i. 

 

Grundlæggende antagelserGrundlæggende antagelserGrundlæggende antagelserGrundlæggende antagelser    

Et resultat af den organisationskulturelle analyse var udformningen af grundlæggende 

antagelser, som jeg mener at medlemmerne af kontorfællesskabet i Bitland deler. I den 

forbindelse kan jeg konkludere at jeg – ifølge Schein – metodisk er nået ind til kulturens 

kerne. Disse grundlæggende antagelser er på samme tid, for det første en betingelse, som 

faciliterer at viden deles og opstår, for det andet netop det udgangspunkt, som 

medlemmerne i fællesskab har for at deltage i videndelingsprocessen, og for det tredje også 

en begrænsning for hvilken viden de er i stand til at dele eller lade opstå.  

De grundlæggende antagelser fortæller meget om formål med fællesskabet. Hvad 

der deles viden om, betinges i høj grad af medlemmernes formål med fællesskabet og deres 

årsag og motivation til at ville fællesskabet. Derfor kan jeg også konkludere at Bitland med 

sin relativt homogene sammensætning af medlemmer generelt har gode betingelser for 

videndeling. 

Med de i specialet indledningsvis nævnte forbehold og bevidstheden om at 

problematikken kan analyseres i forhold til flere andre teoretiske forklaringsmodeller, så 

kan jeg sammenfattende konkludere, at jeg har besvaret problemformuleringen. 

Derudover har specialeprocessen også opfyldt sit behov, som redskab for min egen 

faglige erkendelsesrejse og som et element i min personlige job- og erhvervsstrategi.   

 

 

 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   104 

 

7 Perspektiveringer 

Selv om man skal være varsom med at overføre resultaterne fra min undersøgelse til en 

anden kontekst, så mener jeg, at der er brugbar viden skabt i dette speciale. Jeg er især 

blevet opmærksom på hvor kompleks, sammensat og facetteret udfordringen er, når man 

ønsker at skabe et optimalt vidensmiljø. Det mener jeg er det værdifuldeste perspektiv, som 

dette speciale bidrager med.   

 

Specialets problematik kunne være interessant at undersøge med andre perspektiver, end 

dem som jeg har valgt. Under mine tidlige forberedelser havde jeg bl.a. samtaler med andre 

undervisere, som gjorde mig opmærksom på andre teoretiske vinkler.  

Det ville være interessant at undersøge kontorfællesskaberne i forhold til 

´transdiciplinaritet´ og tværfaglighed. Og f.eks. undersøgt hvilken indflydelse deres faglige 

forskellighed eller lighed har på deres videndeling.  

Man kunne også bruge et læringsperspektiv78, og f.eks. undersøgt hvordan og 

hvilken læring finder sted mellem iværksætterne.  

Derudover ville netværks-perspektivet også have været interessant. Man kunne 

have undersøgt hvordan netværket er med til at understøtte videndelingen.  

Da leg er en forudsætning for kreativitet, så kunne jeg også tænke mig at have 

fokuseret mere på begrebet leg, og undersøgt hvilke elementer af leg jeg kunne finde i 

kulturen og det fysiske miljø.  

Sisse Siggaard Jensen79 foreslår et nyt videnfelt for forskning i dette citat: “...viden 

anskues som processer i meningsskabende interaktion i det levende nu. Det danner afsæt 

for at introducere ´videnkommunikation´ som et centralt videnfelt for kommende 

forskning.” Dette finder jeg også meget spændende at forfølge, men må vente til en anden 

god gang. 

 

                                                
78
 F.eks. med fokus på organisatorisk læring med udgangspunkt i bogen af Mette Morsing og Niels Christian 

Nickelsen: Vandring af viden. Værdier og erfaring på tværs i virksomheder. – En bog om organisatorisk læring. 
79
 Jensen (2003), s 1 



Vidensfacilitering. En undersøgelse af hvilke betingelser der faciliterer  

at viden opstår og deles blandt iværksættere i et kontorfællesskab │Af Svend Højgaard 

 

Speciale ved universitetet Danmarks Biblioteksskole, februar 2010│Vejleder Trine Schreiber   105 

 

8 Anbefalinger 

På baggrund af denne undersøgelse er jeg i stand til at komme med enkelte anbefalinger. 

Det er min opfattelse, at hvis man vil skabe optimale betingelser for videndeling og 

videnopståen blandt medlemmer af et fællesskab, så er det vigtigt at være bevidst om nogle 

grundlæggende forhold.  

Det er f.eks. vigtigt at kende formålet, at vide hvad berettiger og motiverer 

fællesskabet. Og hvordan den enkeltes formål med fællesskabet passer sammen med det 

overordnede formål. Det er fællesskabets formål, som betinger hvilken viden er relevant for 

medlemmerne at dele.  

Det er min overbevisning at det ikke er et formål i sig selv, at dele så meget viden 

som muligt. Det kan hurtigt resultere i ´information overload´ og en mængde irrelevant 

viden. Derfor er konteksten og relevansen også yderst vigtige forhold at være opmærksom 

på.  

 

Følgende citat understreger betydningen af at kende sit vidensbehov – og potientiale: 

”Companies engaged in knowledge creation should spend considerable time figuring out 

what knowledge means in their organizations and how to apply the concept practically. 

...knowledge can mean different things to different people. Yet multiple perspectives are not 

a confusing mess to be feared but a source of creative potential.” (Citat fra: Georg von 

Krogh, Kazou Ichijo og Ikujiro Nonaka (2000): Enabling Knowledge Creation, s. 13.) 

 

Jeg er også glad for denne tilgang til viden, som jeg kan anbefale at medbringe til lignende 

undersøgelser, som dette speciale har været: 

”Hvis viden er dynamiske og skabende processer, der genereres med interaktionsmønstre 

som attraktorer, så er det væsentlige med andre ord konstant at kunne skabe medier for 

interaktion og kommunikation mellem mennesker i videnintensive virksomheder og 

organisationer. Interaktionsmønstre og kommunikation som kan holde viden i live, så den 

ikke blot sygner hen i de mange, men meget døde databaser, der findes på livløse 

intranet.”80 

                                                
80
 Jensen (2003), s 34 
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1 Samfundstendenser – tekstgrundlag til illustration i kap 3.1. 

 

Teksten i dette bilag er flyttet ind i selve opgaven. Se kap. 3.1. 
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2 Schein, Uddybning af de dybereliggende dimensioner. 

 

Nedenfor er en oversigt over mine tre udvalgte dybereliggende dimensioner, som de fælles 

grundlæggende antagelser, ifølge Schein, dannes omkring: 

o Virkelighed og sandhed 

o Tidsbegrebet 

o Rumbegrebet 

 

2.1 Vedr. 1. Virkelighed og sandhed  

Omfatter de fælles antagelser, som definerer,  

• hvad der er virkeligt eller ikke,  

• hvad der er en kendsgerning på det fysiske og sociale felt,  

• hvordan sandhed i sidste ende defineres,  

• og om sandhed afdækkes eller opdages. 

 

Om hvordan medlemmer af en gruppe bestemmer, hvad der er relevant information, 

hvordan de fortolker information, hvordan de bestemmer, hvornår de har tilstrækkeligt til 

at beslutte, om de skal handle eller ej, og hvilken handling de skal foretage. Denne 

dimension har flere aspekter, som kort forklares her: 

 

VirkelighedsniveauerVirkelighedsniveauerVirkelighedsniveauerVirkelighedsniveauer    

Ekstern fysisk virkelighed refererer til de ting, der kan fastlægges empirisk vha. objektive 

eller – ifølge vor vestlige tradition: “videnskabelige” – forsøg.  

 

Social virkelighed refererer sig til de forhold, som meddlemmer af en gruppe mener, at der 

skal være enighed om, og som ikke kan afprøves eksternt 
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Individuel virkelighed refererer til, hvad en given person har lært af hans eller hendes egen 

erfaring, og som derfor har karakter af absolut sandhed for denne person. Imidlertid 

behøver denne sandhed ikke at deles af andre. 

 

KontekstKontekstKontekstKontekst----afhængighed og kontekstafhængighed og kontekstafhængighed og kontekstafhængighed og kontekst----uafhængigheduafhængigheduafhængigheduafhængighed    

I en kontekst-uafhængig, ensrettet kultur har begivenheder klare universelle betydninger. 

Hvorimod i den kontekst-afhængige kultur med gensidig årsagssammenhæng kan 

begivenheder kun forstås i sammenhæng, betydningerne kan variere, kategorierne kan 

forandre sig, og årsagssammenhængen kan ikke opstilles entydigt. 

 

Moralisme Moralisme Moralisme Moralisme –––– Pragmatisme Pragmatisme Pragmatisme Pragmatisme    

En pragmatisk leder tager udgangspunkt i sine egne erfaringer. Og en moralsk leder tager 

udgangspunkt i en overordnet filosofi, et moralsystem eller en tradition. 

 

Hvis vi anvender denne dimension på de grundlæggende, underliggende antagelser, som en 

gruppe opbygger, kan vi pege på forskellige områder til afgrænsning af, hvad der er sandt: 

• Rene dogmer, baseret på tradition og/eller religion. 

• Åbenbarede dogmer, dvs. visdom baseret på tilliden til vise mænds autoritet, 

formelle ledere, profeter eller konger. 

• Sandhed udledt via en ´rationel, juridisk´ proces. 

• Sandhed som dét, som overlever konflikt og diskussion. 

• Sandhed som dét, der fungerer, dvs. det rent pragmatiske kriterium. 

• Sandhed, som den opstilles ud fra den videnskabelige metode, som så igen bliver en 

slags dogme. 

 

“Ud fra denne analyses synsvinkel er man nødt til at bestemme... om der er enighed om de 

underliggende antagelser, som medlemmerne af en gruppe har. Kun hvis en sådan enighed 

eksisterer, vil samlingen af mennesker kunne udvikle sig som gruppe”81  

 

                                                
81
 Schein (1994), s 103 
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2.2 Vedr. 2. Tidsbegrebet 

Tidsbegrebet er et flerdimensionalt og uklart begreb. Men Schein mener at der formentligt 

ikke findes en mere betydningsfuld kategori af kulturanalysen end at undersøge, hvordan 

tid opfattes og bruges i en gruppe eller organisation. Tid påtvinger en social orden, og 

hvordan ting håndteres tidsmæssigt, medfører status og mening. Nedenfor præsenteres 

nogle relevante perspektiver på tid. 

 

Grundlæggende tidsorienteringGrundlæggende tidsorienteringGrundlæggende tidsorienteringGrundlæggende tidsorientering    

På organisationsniveau kan man skelne mellem virksomheder, der primært er orienteret 

mod:  

• Fortiden, - idet de tænker mest på, hvordan tingene plejede at være; 

• Nutiden, - idet de kun bekymrer sig om at få de øjeblikkelige arbejdsopgaver fra 

hånden; 

• Den nære fremtid, - idet de bekymrer sig mest om kvartalsresultater; og  

• Den fjerne fremtid, - idet de investerer kraftigt i forskning og udvikling eller i at 

opbygge markedsandele på bekostning af en kortsigtet fortjeneste. 

 

Monokron og polykron tidsopfattelseMonokron og polykron tidsopfattelseMonokron og polykron tidsopfattelseMonokron og polykron tidsopfattelse    

Monokron tid kan karakteriseres som et endeløst deleligt bånd, som kan rumme flere 

inddelinger, men hvor der kun er plads til én ting ad gangen. Monokron tidsopfattelse ses 

ofte i store organisationer, hvor der er brug for at kontrollere tidsanvendelsen.  

Polykron tidsregning kan karakteriseres som flere paralelle tidsregninger. I 

polykron tidspofattelse defineres tiden mere i forhold til hvad der udrettes, hellere end i 

forhold til et ur. Her kan man godt arbejde med flere ting ad gangen. Polykrone 

tidsantagelser er mere effektive, når det gælder om at opbygge relationer og at løse 

komplekse problemer, hvor informationerne er spredt vidt omkring og stærkt 

sammenhængende, så det er nødvendigt at holde alle kanaler åbne hele tiden. Polykron tid 

er derfor mere velegnet på de tidlige trin i en organisations liv, i mindre systemer og i 

organisationer, hvor én person udgør det centrale koordinationspunkt. 
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Planlægningstid og udviklingstidPlanlægningstid og udviklingstidPlanlægningstid og udviklingstidPlanlægningstid og udviklingstid    

Planlægningstid kan eksemplificeres gennem en leders position. Ledere ser tiden på en 

retliniet, monokron måde, med mål og milepæle knyttet til eksterne, objektive realiteter 

som markedsmuligheder og aktiemarkedet.  

Som modsætning har vi udviklingstid, som kort kan udtrykkes som at “ting ta´r 

den tid, de ta´r”. 

 

Tidsmæssig symmetri og temposætningTidsmæssig symmetri og temposætningTidsmæssig symmetri og temposætningTidsmæssig symmetri og temposætning    

Polykront styret arbejde indeholder altid muligheden for at frustrere den person, som 

arbejder monokront. 

 

2.3 Vedr. 3. Rumbegrebet 

Betydningen og anvendelsen af rum hører til blandt de uigennemskuelige aspekter ved en 

organisations kultur, fordi antagelser om rum er tilbøjelige til fuldstændigt at blive taget for 

givet og derfor fungerer udenfor vores bevidste område. Alligevel finder jeg rumbegrebet 

yderst interessant og relevant netop i forbindelse med miljø, som består af selvstændige, 

uafhængige erhvervsdrivende med sin egen stærke norm/kultur/profil. Som leder af et 

sådant sted, vurderer jeg at styringen af det synlige fysiske miljø er ét af de få og vigtigste 

redskaber/midler, som en leder har i sit arbejde at påvirke og definere miljøets 

kultur/værdier olign. Rum kan analyseres ud fra et antal forskellige perspektiver. 

 

AfstaAfstaAfstaAfstand og relativ placeringnd og relativ placeringnd og relativ placeringnd og relativ placering    

Rum har både en fysisk og social betydning. For at koordinerede sociale handlinger skal 

kunne finde sted, må man have fælles antagelser om betydningen af fysiske genstandes 

placering i et miljø. Samtidig må man også vide, hvordan man skal placere sig i f.t. de øvrige 

medlemmer i ens gruppe. Ens placering i forhold til andre symboliserer ens status, sociale 

afstand og tilhørsforhold.  

I USA er der stor enighed om 4 former for “normal afstand”:  
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• Intim afstand: Det rum, vi kun tillader betrådt af mennesker, til hvem vi har et 

intimt forhold. (ca indenfor 15-45 cm) 

• Personlig afstand: Inden for denne afstand fører vi personlige samtaler med et andet 

menneske, selv om vi befinder os i en forsamling eller er til selskab. (ca mellem 45-

120 cm) 

• Social afstand: Dækker den afstand, hvor man taler til flere mennesker på én gang, 

fx ved et middagsselskab eller et seminar. (ca mellem 1 og 4 meter) 

• Offentlig afstand: På denne afstand opfattes publikum som udifferentieret, og vi 

hæver stemmen yderligere eller bruger mikrofon. (ca fra 4 meter og ud) 

 

De fleste kulturer har temmelig klare regler for, hvordan personligt og intimt rum 

defineres. Det sker gennem anvendelse af en lang række signaler. Vi bruger f.eks. 

halvvægge, mure, lydskærme og andre fysiske indretninger. 

 

Rums symbolikRums symbolikRums symbolikRums symbolik    

Organisationer udvikler forskellige normer for, hvem der skal have hvor meget og hvilken 

type rum. Visse organisationer anvender rumtildeling som et direkte statussymbol. “Det 

varierer fra organisation til organisation, hvor ting er placeret, hvordan de er lavet, hvilken 

arkitektur der er anvendt, hvilke former for udsmykning, der opfordres til eller tillades, 

møbleringen – alle de ting, der udgør det synlige miljø. Indretningen kan meget vel afspegle 

dybereliggende værdier og antagelser i den større kultur og hos de centrale ledere. Eftersom 

bygninger og miljøer omkring dem er meget synlige og forholdsvis fastlåste, forsøger 

organisationerne at symbolisere betydningsfulde værdier og antagelser gennem 

indretningen. Den fysiske indretning har ikke kun denne symbolske funktion, men er ofte 

anvendt til at vejlede og kanalisere organisationsmeddlemmers adfærd, hvorved den bliver 

en magtfuld faktor i dannelsen og forstærkningen af normer.”82 

 

 

 

 
                                                
82
 Schein (1994), s 117 
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"Ethvert rum vil automatisk bevidst eller ubevidst skabe en 

sanseoplevelse baseret på syn lugt og hørelse. Et rum medfører altid en 

følelsesrespons, der oftest kan beskrives i få ord […] Rumoplevelsen 

medfører endelig, efter den sansemæssige beskrivelse og det emotionelle 

respons, et overordnet indtryk eller en samlet konklusion."1  

Forfatterne bruger begrebet "subjektiv rumsansning.".  

De nævner 5 graduerede rumtyper: Det sublime rum - Det kvalificerede 

rum - Det indifferente rum - Det suppressive rum - Det usunde rum. 

Heslet og Dirckinick-Holmfeld (2007), s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Samspil melleSamspil melleSamspil melleSamspil mellem tid, rum m tid, rum m tid, rum m tid, rum og aktivitetog aktivitetog aktivitetog aktivitet        

Ovenfor er tid og rum præsenteret som to adskilte dimensioner, men i virkeligheden spiller 

de sammen på en kompleks måde. Tager vi f.eks. udgangspunkt i en monokron 

tidsantagelse, så er der bl.a. behov for at gruppemedlemmerne skal kunne holde aftalte 

møder. Og derfor er der behov for fysisiske faciliteter/rum til dette formål, f.eks. 

mødelokaler eller kontorer, som kan aflukkes. Da monokron tid er også forbundet med 

effektivitet, kræves der også en rumindretning, der tillader et minimum af spildtid. Der må 

således være let for folk at kontakte hinanden, afstande mellem betydningsfulde afdelinger 

må være minimal, og faciliteter som toiletter og kantiner må placeres på en måde, så det 

sparer tid.  

 

Tager vi derimod udgangspunkt i den polykrone tidsantagelse, så kræves der en rumorden, 

der gør det let for begivenheder at finde sted samtidig. Her opnås uforstyrrethed ved at 

være tæt ved nogen og hviske, frem for at søge tilflugt bag lukkede døre. Således findes 

store lokaler, der mere er opbygget som amfiteatre, der giver en overordnet person mulighed 

for at holde hof. Der er også grupper af kontorer og små aflukker, samlet omkring en central 

kerne, der giver let adgang til hvert enkelt rum. Man kan også forvente et mere synligt og 

åbent miljø med fx. store, uopdelte kontorer, hvor alle har god udsigt til hinanden 
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3 Fremsiden af Bitlands websted 

 

4 Fremsiden af Republikkens websted 
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5 Empiri fra Bitland, uge 44, 2009 

5.1 Fotografier af indretningen 
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5.2 Observationer – i dagbog 

Denne første halve side er på færøsk. Jeg vælger ikke at oversætte den her, men henviser til 

bilag fra feltarbejde i Republikken, hvor en tilsvarende tekst med samme indhold står. 

 

Præsentation af mig selv den første dag. Udsendt via SkypePræsentation af mig selv den første dag. Udsendt via SkypePræsentation af mig selv den første dag. Udsendt via SkypePræsentation af mig selv den første dag. Udsendt via Skype chat chat chat chat, klokken 14.30, klokken 14.30, klokken 14.30, klokken 14.30    

Hello Bitlanders, 

Here is at little BIT about me an my projekt...  

Sum Ólavur fyrr í morgun hevur greitt frá í kjatti, so eri eg á vitjan. Takk fyri sera góða og 

vinarliga móttøku. Eg havi fingið skriviborð á 3. hædd og skal sita her í eina viku. Eg eri 

lesandi á universitetinum Danmarks Biblioteksskole í Keypmannahavn og skrivi speciale:  

 

Í løtuni ljóðar mín problemformulering soleiðis:  

Hvordan anvender iværksættere et fælles fysisk rum Hvordan anvender iværksættere et fælles fysisk rum Hvordan anvender iværksættere et fælles fysisk rum Hvordan anvender iværksættere et fælles fysisk rum –––– når det gælder videndeling?  når det gælder videndeling?  når det gælder videndeling?  når det gælder videndeling?     

Især fokus på: de menneskelige relationer og det fysiske rum.Især fokus på: de menneskelige relationer og det fysiske rum.Især fokus på: de menneskelige relationer og det fysiske rum.Især fokus på: de menneskelige relationer og det fysiske rum.    

 

Umframt Bitland, havi eg eisini avtalu um at vitja á einum líknandi staði á Vesterbrogade í 

Keypmannahavn, sum eitur Republikken. (www.republikken.net) 

 

Ætlanin er at eygleiða og uppliva tykkara gerðandisdag við mínum fakligu og teoretisku 

brillum. Umframt small-talk, so vóni eg at fáa eina tilrættislagda samrøðu við onkran av 

tykkum. 

 

Úrslitið av hesum arbeiði skal vísa seg í einum speciale. Eg eri takksamur fyri at fáa loyvi 

at gera mítt feltarbeiði her. Og fyri at kunna bjóða nakað afturfyri, so hugsið eg, at um 

onkur av tykkum hava hug at hoyra eina framløgu tá speciale einaferð er liðugt, so hevði 

tað verið ein spennandi avbjóðing fyri meg. 

 

Vit síggjast! 

Vinarliga heilsan 

Svend (www.svend.me) – all about me and my brain ;o) 
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DAGBOG 

 

Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af 

specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at udeladeudeladeudeladeudelade beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine 

observationer og iværkobservationer og iværkobservationer og iværkobservationer og iværksætternes udtalelser. sætternes udtalelser. sætternes udtalelser. sætternes udtalelser.     

    

 

 

Sidste besked på chatten:  

(Helt kort betyder det på dansk: Mange tak for denne gang. Og held og lykke til jer alle!) 

 

So kom fríggjadagurin og mín vitjan á Bitland er av! Eg fari higani nakað áðrenn klokkan 

15 í dag beint oman á farstøðina og so í flogfarið.  

Takk fyri at eg slapp at vera partur av tykkara gerandisdegi, og takk fyri at tit hava tikið 

væl ímóti mær. Eg havi fingið væl burturúr og eisini skriva nakrar síður við eygleiðingum 

og samrøðum. Í næstu viku er ætlanin at gera sama arbeiðið á einum líknandi staði, sum 

eitur Republikken og liggur á Vesterbrogade í Kbh. Einaferð, væntandi tá speciale er liðugt 

skriva, so vóni eg at hava onkrar spennandi konklusiónir, eygleiðingar ella annan íblástur, 

sum eg kundi deilt við tykkum – td. við eini framløgu ella á skrift.  

Stóra takk fyri hesuferð! Og góða eydnu til tykkum øll! 
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5.3 Interview med lederen af Bitland, 27. oktober 2009. 

5.3.1 Interview guide: 

Bitland står på tre ben: Projektstyring, Rådgivning og kontorfællesskab.  

Hvordan vil du kort beskrive kontorfællesskabet i Bitland (3. og 4. etage i Handilskjarnin)? 

(- fiske efter buzz-words!) 

 

Lederrollen: 

Hvordan vil du beskrive organisationsstrukturen her på stedet?  

• Hierakisk – Flad 
• Formelt - Uformelt 

Hvor synlig ønsker du at være, som leder? 

Hvordan kan du beskrive dine opgaver, som leder? Eller hvordan udøver du dit lederskab? 

Hvordan oplever du selv at miljøet påvirker dig selv? Hvad får du selv ud af det? 

(aktivitetsniveau, kontakter, inspiration, udvikling...) 

Hvad synes du at kontorfællesskabet kan tilbyde iværksætterne og tilføje til deres 

projekter? 

I dag ankom en ny person. Hvordan plejer nye at blive budt velkommen/indsluset? 

 

Det sociale: 

Er der nogen bagtanke med sammensætningen af iværksætterne i Bitland? F.eks.: 

• Uddannelsesniveau 
• Uddannelsesretninger/Faglighed 
• Brancher 
• Geografisk oprindelse (Tórshavn, Færøerne, Udefra kommende...) 
• Udviklingsstadie på iværksætterens projekt. 

 

Hvorfor netop denne sammensætning? 

Og lever den op til dine forventninger? 

Hvad vil du evt ændre fremover i denne sammenhæng? 

Hvilke tiltag/arrangementer finder sted? (fundir/møder, foredrag, rutiner/frokost og andet). 

Og hvilke formål har disse tiltag? 
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Det fysiske rum: 

Kan du beskrive hvilken tankegang/motivation ligger bag indretningen indretningen indretningen indretningen af 3. og 4. etage?  

Hvem har besluttet udseendet (du, sammen eller ekstern rådgivning?  

– findes der nogen skriftlig dokumentation om det? 

Hvad vil du/I med indretningen?  

Hvilken virkning var forventet? Og hvordan virker det?  

Hvilken betydning oplever du at det faktisk har? 

5.3.2 Interview-referat 

 

Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af 

specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at udeladeudeladeudeladeudelade beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine 

observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser.     
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5.4 Interview med iværksætter i Bitland, 29. oktober 2009 

5.4.1 Interview guide: 

Bitland står på tre ben: Projektstyring, Rådgivning og kontorfællesskab.  

Hvordan vil du kort beskrive kontorfællesskabet i Bitland (3. og 4. etage i Handilskjarnin)? 

(- fiske efter buzz-words!) 

 

Enkeltmands virksomhed og Bitland: 

Fakta: 

Hvilket fag hører den enkelte iværksætter til? (tværfagligligt miljø?) 

Hvor mange ansatte? 

Hvornår stiftet? 

Hvornår ankommet til Bitland? 

 

Diverse vurderinger: 

• Hvorfor valgte de oprindeligt at “melde sig ind” i Bitland? (forventninger) 
• Levede Bitland op til deres forventninger? 

 

Det sociale: 

• Hvad er du glad for i fællesskabet? 
• Hvad kunne være anderledes/bedre? 
• Hvordan arbejder de sammen med de andre i fællesskabet? (fælles projekter eller 

parallelt) 
• Hvor / hvordan møder du ellers de andre? 
• Har DU nogle personlige mål på vegne af Bitland? – (Udvikling af stedet) 

o For sin egen business? 
o For fællesskabet? 

• Hvilke overvejelser har de i forhold til fremtiden og kontorfællesskabet? 
o Hvorfor vil de fortsætte? 
o Hvorfor vil de ikke fortsætte? 

• (Hvad karakteriserer de videndelingssituationer, da de begge(flere) deltagere oplever 
at modtage ny (og relevant) viden?) 

• Tør alle at tale frit her? 
• Er der kliger? – I såfald hvorfor? 
• Er det vigtigt at alle har ens indstilling i forhold til fællesskabet?  

o I såfald: Hvilken indstilling er vigtig at have for at dette sted skal fungere? 
o Give – og/eller få. 
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Rummet / kontorlandskabet: 

• Hvad synes du om Bitlands fysiske indretning? 
• Synes du indretningen betyder noget?  

o Hvordan betyder det noget? 
o I forhold til hvad, hvilke processer, situationer...? 

• Hvorfor har du valgt at sidde dér hvor du sidder? (fordele) 
• Ser du alligevel nogel ulemper ved din placering? 
• Hvordan kunne det blive endnu bedre? 

 

Ledelses-rollen 

Lederen gav udtryk for, at han gerne ville høre en vurdering af ledelsens rolle: 

• Hvad synes du om ledelsen af dette sted? 
o I forhold til dig?  
o I forhold til de andre iværksættere? 

• Styrker og svagheder? 
• Forskelle på Ólavur og Katrin (og Helena) 

 

5.4.2 Menings-referat 

 

Af hensyn tAf hensyn tAf hensyn tAf hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af il de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af il de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af il de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af 

specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at udeladeudeladeudeladeudelade beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine 

observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser.     
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6 Empiri fra Republikken, uge 46, 2009 

6.1 Fotografier af indretningen 
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6.2 Observationer – i dagbog 

Mail sendt til Republikken. Onsdag den 28. oktober 2009 – under feltarbejdet på Bitland. 

 

Kære Ivan, Republikken 

  

Som aftalt i telefonen for et øjeblik siden, så sender jeg min anmodning pr mail. Mit ærinde er, at jeg har 

et ønske om at besøge Republikken i én uge (helst i kommende uge, uge 45).  

  

For ca to måndeder siden var jeg på uanmeldt besøg hos jer, og fik en pæn modtagelse med rundvisning 

og kaffe. Jeg præsenterede mit Speciale, og fik indtryk af at I var positivt indstillet. Siden har jeg 

også meldt mig ind i ´Republikkens friends´ på LinkedIn. Jeg oplevede Republikken som et super 

spændende sted, hvor der tænkes og handles for at optimere miljøet.  

  

Derfor vil jeg gerne lave feltarbejde hos jer i forbindelse med mit speciale. Feltarbejdet vil bestå af 

observationer og højst en håndfuld interviews. Mine konkrete ønsker til jer er simpelthen bare, at I stiller 

et skrivebord til rådighed, - helst i et rum, hvor der i forvejen sidder mange beboere. Fra min plads vil jeg 

så observere, og venligt henvende mig til enkelte af beboerne for at aftale korte interviews. Min 

tilstedeværelse skal påvirke jeres hverdag mindst muligt. Dog skal jeg nok sørge for at fortælle hvem jeg 

er og hvad jeg laver, sådan at beboerne ikke oplever det mystisk at jeg sidder i miljøet. 

  

Min overordnede interesse ligger i iværksættermiljøet og kontorfællesskabet. Jeg vil gerne forsøge at 

sætte ord på, hvad iværksætterne får ud af at dele kontorfællesskab. Jeg er studerende på universitetet 

Danmarks Biblioteksskole, hvor uddannelsen hedder Biblioteks- og Informationsvidenskab. Derfor er min 

faglige vinkel Viden, - eller viden om viden. I øjeblikket lyder min probleformulering:  

 

Hvordan anvender iværksættere et fælles fysisk rum – når det gælder videndeling?  

Især fokus på: de menneskelige relationer og det fysiske rum. 

 Via interview vil jeg fx gerne høre: 

 

- Ledelsens tanker om Republikkens spændende indretning, hvilke erfaringer I gør jer og hvilke respons I 

får fra beboerne. 

- Beboernes oplevelse og erfaring af stedet - rummet og de sociale relationer. 
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Derudover vil jeg selv observere - mest med fokus på hvordan rummet ser ud til at påvirke videndeling 

via sociale relationer. 

Og så har jeg en masse teori at forholde jeres virkelighed til. 

  

I øjeblikket sidder jeg i et lignende kontorfællesskab i Tórshavn på Færøerne, som hedder Bitland 

(www.bitland.fo) og laver det samme feltarbejde. 

  

Derfor vil jeg i specialet have mulighed for at trække nogle sammenligninger. 

  

Hvad kan I få ud af dette? 

Jeg kan desværre ikke betale for mit ophold. Men jeg vil gerne præsentere mine resultater for jer, når 

specialet er færdigt. Hvis det har jeres interesse, så kan vi finde ud af om I fx ønsker et mundtligt oplæg 

eller noget på skrift. Derudover kan det tænkes, at min tilstedeværelse kan sætte tanker og diskussioner i 

gang vedrørende mit emne.  

 

Specialet skal afleveres den 1. februar 2010. - Om 3 ca måneder. 

  

Jeg håber at I vil tage godt imod mit ønske - og at jeg hører fra dig snarest. 

 

Med venlig hilsen 

  

Svend Højgaard   

  

Rektorparken 22, 4. tv.  

2450 København SV  

Danmark  

Mobil: 3025 3056   

  

PS: Her forsøger jeg at holde en slags faglig profil og drive et virtuelt kontor: www.svend.me 
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Præsentation af mig selv den første dag i RepublikkenPræsentation af mig selv den første dag i RepublikkenPræsentation af mig selv den første dag i RepublikkenPræsentation af mig selv den første dag i Republikken, udsendt pr mail ca klokken 14:, udsendt pr mail ca klokken 14:, udsendt pr mail ca klokken 14:, udsendt pr mail ca klokken 14:    

Hey Ivan, 

Her er en kort præsentation af mig selv og en introduktion til mit speciale og feltarbejde i 

Republikken.  

Det ville være fint, hvis du ville videresende denne mail til beboerne på republikken. 

  

Hey beboere på Republikken, 

De kommende 5 dage vil jeg opholde mig her hos jer. Jeg vil - på en respektfuld og fluen-på-

væggen-agtig måde - lave observationer og enkelte interviews i forbindelse med mit 

speciale. Jeg er studerende på universitetet Danmarks Biblioteksskole.  

  

Min foreløbige problemformulering lyder: 

Hvordan anvender iværksættere et fælles fysisk rum – når det gælder videndeling?  

Især fokus på: De menneskelige relationer og Det fysiske rum. 

Mit ønske er at observere og opleve jeres hverdag gennem mine faglige og teoretiske briller. 

Udover lidt small-talk, så håber jeg at enkelte af jer vil være villige til et mere struktureret 

interview.  

  

Udover Republikken har jeg også gjort feltarbejde hos et lignende kontorfællesskab på 

Færøerne, som hedder Bitland (www.thebitland.com). Og I vil garanteret undre jer over min 

accent, så jeg kan lige så godt afsløre at jeg er færing, og har boet i København siden 2003, 

er gift og har to børn på 6 og 2 år. Mange tak for at jeg får lov at udføre mit feltarbejde 

her. Vi ses! 

  

Med venlig hilsen 

Svend Højgaard  

Rektorparken 22, 4. tv.  

2450 København SV  

Mobil: 3025 3056 

www.svend.me - mit virtuelle specialekontor.  
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DAGBOG 

 

Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af 

specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at udeladeudeladeudeladeudelade beskrive beskrive beskrive beskrivelserne af mine lserne af mine lserne af mine lserne af mine 

observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser.     
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6.3 Interview med lederen af Republikken, 11. november 2009 

6.3.1 Interview guide: 

Hvordan vil du kort beskrive kontorfællesskabet i Republikken? – Dine ord. 

(- fiske efter buzz-words!) 

 

Lederrollen: 

Hvordan vil du beskrive organisationsstrukturen her på stedet?  

• Hierakisk – Flad 
• Formelt - Uformelt 

Hvor synlig ønsker du at være, som leder? 

Hvordan kan du beskrive dine opgaver, som leder? Eller hvordan udøver du dit lederskab? 

Hvordan oplever du selv at miljøet påvirker dig selv? Hvad får du selv ud af det? 

(aktivitetsniveau, kontakter, inspiration, udvikling...) 

Hvad synes du at selve kontorfællesskabet kan tilbyde iværksætterne og tilføje til deres 

projekter? 

I dag sad en ny person i Rummet. Hvordan plejer nye at blive budt velkommen/indsluset? 

 

Det sociale: 

Kan du beskrive om der er nogen bagtanke med sammensætningen af iværksætterne i 

Republikken? 

Fx.  

• Uddannelsesniveau 
• Uddannelsesretninger/Faglighed 
• Brancher 
• Geografisk oprindelse (København, Danmark, udlændinge...) 
• Udviklingsstadie på iværksætterens projekt. 

 

Hvorfor netop denne sammensætning? 

Og lever den op til dine forventninger? 

Hvad vil du evt ændre fremover i denne sammenhæng? 

Hvilke tiltag/arrangementer finder sted? (møder, foredrag, rutiner/frokost og andet). 

Og hvilke formål har disse tiltag? 
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Det fysiske rum: 

Kan du beskrive hvilken tankegang/motivation ligger bag indretningen indretningen indretningen indretningen af Republikken?  

Hvem har besluttet udseendet (du, sammen eller ekstern rådgivning?  

– findes der nogen skriftlig dokumentation om det? 

Hvad vil du/I med indretningen?  

Hvilken virkning var forventet? Og hvordan virker det?  

Hvilken betydning oplever du at det faktisk har? 

6.3.2 Interview-referat 

 

Af hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og intervieweAf hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og intervieweAf hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og intervieweAf hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af r, har jeg i denne udgave af r, har jeg i denne udgave af r, har jeg i denne udgave af 

specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at udeladeudeladeudeladeudelade beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine 

observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser.     
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6.4 Interview med iværksætter i Republikken, 10. november 2009 

6.4.1 Interview guide: 

Hvordan vil du kort beskrive kontorfællesskabet i Republikken? 

(- fiske efter buzz-words!) 

 

Hvem er du? Enkeltmands virksomhed og Republikken: 

Fakta: 

Hvilket fag hører den enkelte iværksætter til? (tværfagligligt miljø?) 

Hvilke produkter/tjenester/service tilbyder de? 

Hvor mange ansatte? 

Hvornår stiftet? 

Hvornår ankommet til Republikken? 

 

Diverse vurderinger: 

• Hvorfor valgte de oprindeligt at “melde sig ind” i Republikken? (forventninger) 
• Levede Republikken op til deres forventninger? 

    

Det sociale: 

• Hvad er du glad for i fællesskabet? 
• Hvad kunne være anderledes/bedre? 
• Hvordan arbejder de sammen med de andre i fællesskabet? (fælles projekter eller 

parallelt) 
• Hvor / hvordan møder du ellers de andre? 
• Hvilke overvejelser har de i forhold til fremtiden og kontorfællesskabet? 

o Hvorfor vil de fortsætte? 
o Hvorfor vil de ikke fortsætte? 

• (Hvad karakteriserer de videndelingssituationer, da de begge(flere) deltagere oplever 
at modtage ny (og relevant) viden?) 

• Tør alle at tale frit her? 
• Er der kliger? – I såfald hvorfor? 
• Er det vigtigt at alle har ens indstilling i forhold til fællesskabet?  

o I såfald: Hvilken indstilling er vigtig at have for at dette sted skal fungere? 
o Give – og/eller få. 

 

Rummet / kontorlandskabet: 

• Hvad synes du om Republikkens fysiske indretning? 
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• Synes du indretningen betyder noget?  
o Hvordan betyder det noget? 
o I forhold til hvad, hvilke processer, situationer...? 

• Hvorfor har du valgt at sidde dér hvor du sidder? (fordele) 
• Ser du alligevel nogel ulemper ved din placering? 
• Hvordan kunne det blive endnu bedre? 

 

Ledelses-rollen 

• Hvad synes du om den måde hvorpå Republikken ledes? 
o Har du medindflydelse? 
o I forhold til dig?  
o I forhold til de andre iværksættere? 

• Styrker og svagheder? 
• Har de ledende personer forskellige roller? 

 

6.4.2 Menings-referat 

 

Af hensyn til de iværksætAf hensyn til de iværksætAf hensyn til de iværksætAf hensyn til de iværksættere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af tere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af tere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af tere, som jeg observerer og interviewer, har jeg i denne udgave af 

specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at specialet, som jeg gør offentligt tilgængeligt, valgt at udeladeudeladeudeladeudelade beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine  beskrivelserne af mine 

observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser. observationer og iværksætternes udtalelser.     
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7 Feltarbejderen Svend Højgaard 

Jeg hedder Svend og er 36 år. Jeg er gift og har to børn på 3 og 7 år. Vi kommer fra 

Færøerne, men har boet i København siden 2003. Vi er her for at tage videregående 

uddannelser. Min barndom har jeg tilbragt i et ganske almindeligt færøsk miljø; et 

bygdesamfund på ca. 700 mennesker med en folkeskole til 1. – 7. klasse. Min far har været 

sømand og lønarbejder og mor hjemmegående og hjemmehjælp. Jeg havde en tryg og fri 

opvækst. Der var gode transportmuligheder og sociale fællesskaber bl.a til nærmeste bygd 

med ca. 900 mennesker, som lå kun 5 km. derfra.  

Som læseren nok kan fornemme af ovenstående fortælling, så var det ikke på 

forhånd givet at jeg skulle beskæftige mig med hverken videnskab eller forretning. Og 

storbyen og dens puls og udtryk lå langt fra min barndoms hverdag. Min legeplads var 

gården rundt om huset, skolegården, de åbne græsmarker, langs en å, nede ved stranden, 

ude i vandet i en hjemmelavet legebåd o.lign. Jeg har dog erfaring med og indsigt i 

iværksætteri fra mit engagement i sociale og kulturelle sammenhænge i skolen, 

fodboldforeningen, ungdomsforeningen, arbejdet på det lokale skibsværft og fiskefabrik, 

nabobygdens amatørteaterforening, familiefødselsdage og bryllupper o. lign. Det er dog først 

nu, at det går op for mig, at jeg faktisk har været iværksætter siden teenageårene. 

Jeg blev student på et af de to gymnasier på Færøerne i 1997. Da meldte 

udlængslen sig kraftigt. Jeg tog på et 4 måneders folkehøjskoleophold i udlandet (Fyn, DK). 

Arbejdede i Finland i ét år. Var i London i halvt år sammen med min kone. Og tog en 

kortere videregående uddannelse indenfor turismeadministration i Randers. Jeg fandt det 

meget tilfredsstillende i mit arbejde og min fritid at formidle oplevelser og kulturelt indhold 

til andre mennesker. I 2004 startede jeg på Danmarks Biblioteksskole. Jeg ville gerne tage 

en uddannelse, som kvalificerede mig til at arbejde med formidling. Her har jeg nu boet i 7 

år, og lader gerne storbyens strømninger filtreres i min hjerne.   

 

 

 

 

 

 


