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Abstract
In the field of ’Working Life research’ there has been an increasing tendency to focus on
’boundarieless work’. Many sub-categories exist within the research on ‘boundarieless work’;
this master thesis will focus on the areas of ‘organizational frames’ and how leadership and
selfleadership constructs boundaries around the work created in a small creative organization.
This thesis explores, through an ethnographic study of the company ReD associates, how
leadership and selfleadership respectively takes and gives space in order to develop a project.
It is obvious that within this respective company the leadership and management rationale
used sets very clear boundaries as to what constitutes the work within a given project, and in
doing so also defines clear boundaries in regards to the concept of ‘boundarieless work’ also
employed within the same company. Using the same semiotic and performative approach that
the Actor Network Theory makes use of, I ask how leadership and selfleadership builds,
stabilises and disrupts the boundaries of work.

The study itself is made op of five narratives. These five narratives are the product of three
weeks of fieldwork in ReD associates, where I have been following the in-house work related
to a specific client project. The fieldwork consisted of observing the work going on, as well as
interviewing the associates involved with the project and gathering relevant documentation.
The five stories all provide an essential view on how the client project in question has been
transformed over the period of time it has taken to develop, from the initial negotiations
between the associates of ReD and the client, until the final result was on the table.

The initial three narratives show how human agency and management technology combined
define the structures of a project, and, more importantly, how the possibilities of what can be
developed upon becomes restricted by; choice of partners, project-models and set of values, in
such a way that these choices in the end render a project inflexible.
The fourth narrative demonstrates how a project is developed by a project group, how
solutions are found and how the project group itself interprets these solutions based on the
rationale that has been constructed for them, as described in the first three narratives. The fifth
and last of the narratives reveal how different perceptions have been created within the group
itself of how the solutions should be constructed through the course of the project. The
different contexts of the different actors disturb the selfleadership of the group. The result of
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this is that the leader ultimately must step in and set aside parts of the work accomplished by
the project group.

The discoveries of this study show that, in the case in question, boundaries are created in the
work of the project group through choices made by the individual actors as well as through
management technology. At the same time there is room to develop the project in a dynamic
way with the use of selfleadership within the project group itself.
However boundaries are also being broken down, which shows that the organizational frames
can be disrupted. The development of the project is dependent on the relations of the actors
within the process; therefore selfleadership will be dependent on additional knowledge that is
not common to the rest of the organization in general, in order to justify itself.
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1. En erkendelsesrejse

Denne afhandling er en Aktør Netværks teoretisk undersøgelse af,
hvordan ledelse og selvledelse konstruerer arbejdets grænser.
Afhandlingen tager konkret udgangspunkt i feltstudier i en lille kreativ
virksomheds måde at organisere et projektforløb på.

De næste sider beskriver min erkendelsesrejse fra de indledende idéer omkring specialets
form og indhold til dannelsen af den problemformulering, som er afhandlingens
omdrejningspunkt.
Jeg har valgt at introducere min erkendelsesproces til læseren fra de første idéer og frem til
dannelsen af min problemformulering. Dette beror på en tese om, at for at få mest muligt ud
af afhandlingen, er det nødvendigt at eksplicitere mine overvejelser, valg, fravalg og til sidst
formulering af afhandlingens problemformulering. Min motivation for at skrive netop dette
speciale udspringer først og fremmest af en teoretisk undren, som jeg i det følgende vil skrive
frem. Jeg er optaget af en række samfundsmæssige forhold omkring arbejdsliv og arbejdets
grænser, og de har vækket min nysgerrighed i forbindelse med både studie og studiejobs. For
at give et billede af rejsen fra udgangspunktet i en teoretisk formodning til dannelsen af det
problemorienterede empiriske fokus, er nedenstående figur lavet. De fire bokse skal læses
som en visuel illustration af fire milepæle i min erkendelsesrejse, fra min første undren til et
konkret forankret problem:
Samfundsmæssige
forhold og
kontrol

Organisation
s forhold og
grænseløshed
.

Arbejdslivet og
grænser for
ledelse og
selvledelse

Forankring
af ledelse og
selvledelse

Figur 1 – fra Idé til problemformulering

Det er svært at slå ned på, hvornår denne vandring startede. De ideer, der har formet sig
undervej, og de overvejelser, der er afstedkommet på baggrund af disse input, har spredt sig
over en lang række af arnesteder. Mit studiearbejde startede en empirisk undren om, hvordan
udviklingen i arbejdet sker, når så mange interne og eksterne interessenter påvirker dette.
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Samtidig har mit studie formet min teoretisk-refleksive måde at se på samfundet, på
organisationer og på den konkrete kontekst, jeg bevæger mig i – blandt andet mit arbejde.

Fra jeg startede denne erkendelsesrejse har tematikken cirklet omkring, hvordan arbejdets
udvikling faktisk konstrueres. Jeg har valgt at lade skildringen af min erkendelsesrejse starte
på samfundsniveau i nogle perspektiver omkring samfundet som determinerende for, hvordan
organisationer og arbejdet kan forstås. Idéen er, som figuren ovenfor også illustrerer, at jeg vil
tage fat på generelle forhold og følge dem ned til det problem, jeg til sidst fandt spændende
for udarbejdelsen af denne afhandling.

Samfundsmæssige forhold og kontrol
Det samfundsmæssige afsæt er vigtigt fordi, det er med til at definere konteksten for den
organisatoriske problematik, jeg vil iagttage. Organisationen kan ikke iagttages uafhængigt af
sin omverden, men organisationen og den enkelte medarbejders arbejdsliv er et resultat af
medarbejderens, organisationens og omverdenens ageren og den fælles afhængighed mellem
disse tre (Bakan 2004). Hele samfundet er på den måde inkluderet i perspektivet på
arbejdslivet, og derfor er det relevant at spørge ind til, hvordan samfundet er med til at skabe
det arbejdsliv, som vi kender i dag?
Lazzarato beskriver i sin artikel ’From Capital-labour to Capital-life’ omkring
kontrolsamfundet og hvilke effekter, der henledt heraf skabes i samfundet og hvordan det
påvirker arbejdslivet.
”In societies of control, it is no longer the activity of the worker that epitomises ‘alienation’,
but the activity of the cooperation between brains and controlled by the logic of the firm
without factories. (Lazzareto: 197)”
Lazzareto beskriver her et (viden)samfund, hvor der ikke kun tages udgangspunkt i fysiske
produkter, men hvor selve individets væren (Capital-life) er en del af arbejdet. Nye
styringsteknologier som f.eks. medarbejderkontrakter til kontrol af viden og
sundhedsordninger til kontrol af helbredet er eksempler på, hvordan livet ved siden af arbejdet
ikke kan isoleres fra arbejdslivet. Selve livet bliver sammenblandet med måden at ordne og
kontrollere individet på. Det, som er interessant i denne sammenhæng, er at rykket fra
Capital-labour til Capital-life betyder nye kontrolformer og mekanismer at styre efter både
som individ i samfundet og for individets arbejdsliv på organisationsniveau gennem de
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kontrolformer, der bliver udøvet (Ibid: 197f). Styringsteknologier bliver derfor en vigtig
forudsætning for at forstå disse kontrolformer.
I afhandlingen forstår jeg styringsteknologier som en teknologi, der kan kontrollere, og kan
bruges til at beskrive, hvordan der sættes grænser i arbejdet, hvorfor det er vigtigt at definere
min forståelse af begrebet. Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen definerer
styringsteknologi således, ”…styringsteknologier skaber socialitet, fordi de muliggør forholdt
mellem dem, der styrer, og dem, der styres…” (Åkerstrøm 2004: 10). Endvidere siger de
”...at styringsteknologier er iagttagelsesredskaber, der stiller en bestemt gentagelig forskel til
rådighed, hvormed der fortsat kan styres.” (Ibid: 14).
De siger derfor, at styringsteknologi skaber socialitet, der gøre det muligt at se forskellen
mellem noget, der styrer og noget, der styres og at denne forskel gør løbende styring muligt.
Min forståelse og brug af begrebet er, at kontrollen i sig selv ikke er relevant, men at det er i
samspillet mellem noget eller nogen (den styrede), der bliver sat grænser for af noget andet
(den styrende), og samtidig er det at sætte et bestemt fortegn for, hvad der skal styres efter,
altså hvad selve styringsmekanismen er. Styringsteknologier kan derfor være alt defineret, der
sætter grænser for arbejdet. Det kan være en kontraktlig indgåelse mellem virksomhed og
kunde, det kan være i en MUS samtale mellem leder og medarbejder eller en organisations
værdiset eller visioner, der arbejdes efter.

Organisationsforhold og grænseløshed
Med udgangspunkt i overvejelser omkring kontrolformer, og hvordan de bla. kan ses i
styringsteknologier, begav jeg mig herefter ned på et organisatorisk niveau. Med dette ryk
ønsker jeg at finde ud af, hvordan fænomenerne omkring disse nye kontrolformer konkret
udføres, og hvad det har af betydning for arbejdslivet. Forskellen mellem
samfundsbetragtningen og det organisatoriske niveau ligger i bevægelsen væk fra en generel
iagttagelse af individet og arbejdslivet, til en konkret iagttagelse af arbejdslivet og effekter af
arbejdslivets fænomener observeret i en konkret organisatorisk kontekst.
Jeg startede med at undersøge den udvikling, der lå inden for arbejdslivsfeltet, og hvad der
var af fokus på kontrolformer i arbejdet. Et område jeg hurtigt fandt særligt interessant, var i
en reformulering af, hvordan man ser på arbejdet og dets grænser. Dette fandt jeg interessant,
fordi der her tages fat på hvilken udvikling, der er sket med arbejdet og hvilken nye
kontrolformer, der er opstået.
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Igennem de seneste år er der dukket flere og flere referencer op omkring begrebet ’det
grænseløse arbejde’. Her studeres det blandt andet, hvordan arbejdslivet har skiftet karakter
(Allvin 2006, Hvid 2007b, Bottrup m.fl. 2008, Teknologirådet 2005). Det grænseløse er en
effekt af, at klassisk lønarbejde har flyttet sine grænser mod mere flydende og et mere
individualiseret arbejde. Grænserne er flyttet fra organisatorisk kontrol og fokus på
Government mod individuel selvkontrol og Governmentality. Det skal nævnes at betegnelsen
’grænseløst arbejde’ ikke er et nyt fænomen i den arbejdslivsteoretisk forskning, men er en
videreudvikling af fænomener, som har været kendt i mange år. Andre måder at beskrive
begrebet på er bla. fagbevægelsens Det udviklende arbejde, som fokuserer på en udvikling
hen imod mere kvalitet i arbejdet (Hvid 2007b: 10). Det fleksible arbejde, der fokuserer på
opløsningen af de klassiske afgrænsninger af arbejdet som tid, rum og hierarki (Limborg
2002: 19f). Ansvaret for eget arbejde (selvledelse), der fokuserer på nye styringsteknologier
og måder for at lede organisationen gennem medarbejdernes selvledelse (Teknologirådet
2005). Disse begreber er med til at definere, hvad det grænseløse arbejde er og hvilke
teknologier, der styrer arbejdet. I hovedtræk kan man sige, at der i det grænseløse arbejde til
stadighed opstår nye rammer for, hvordan man betragter arbejdet og dets påvirkning af
arbejdslivet. Samtidig er det et felt, der er defineret fra mange tilstødende arbejdslivsfelter
som f.eks. det udviklende og det fleksible arbejde, og som beskæftiger sig med mange
forskellige underliggende begreber.

På organisationsniveau har Helge Hvid og Henrik Lund lavet et studie af det psykiske
arbejdsmiljø i det grænseløse arbejde (Hvid 2007b). Her defineres det grænseløse ved, at det
bliver en idealtilstand, som udviklingen i arbejdet søger hen imod, men som ikke kan
etableres i en faktisk tilstand, da arbejdet altid vil være opbygget af grænser.
Jeg bliver således inspireret til at se på, hvad det er for grænser, der konstrueres i et arbejde,
som er beskrevet som grænseløst. Den måde jeg forstår grænser i det grænseløse arbejde er
ved, at noget sætter grænser i arbejdet for noget eller nogle andre. Dette kan f.eks. være
styringsteknologierne, som er med til at styre og sætte grænserne for arbejdet.
Ifølge Hvid er det grænseløse arbejde karakteriseret af at være en overgang fra en gammel
arbejdsorganisering og over mod en ny, hvis tilstand ikke overraskende er ’grænseløs’ eller
måske nærmere ’mere grænseløs’. Det grænseløse består i, at de klassiske grænser, som før
var tid & sted, politiske, kulturelle og organisatoriske forhold i dag er opbrudt i et omfang så,
’det nye’ arbejde ikke er til at kende i forhold til det traditionelle lønarbejde. Som Hvid
skriver (Hvid 2007b: s 35), så har det grænseløse arbejde skabt en situation, hvor de gamle
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arbejdslivsproblematikker som f.eks. tid og sted, mangel på indflydelse og endsige job i større
grad er fjernet. Dette er sket ved at skabe større fleksibilitet, så grænsen mellem leder og
medarbejder er nedbrudt, således at der er større indflydelse på eget arbejde og faggrænserne
flyder ud. Yderligere beskriver Hvid, at effekten heraf er, at arbejdslivet er blevet mere
interessant for den enkelte medarbejder. Disse gode konsekvenser er blevet mødt af nogle nye
problematikker, som paradoksalt nok er opstået på baggrund af nedbrydningen af de gamle
arbejdslivsproblematikker. De samme individer bliver stressede, brænder ud og bliver
langtidssyge og har sværere ved at finde balancen i arbejdet. Kort sagt er det et paradoks
mellem, ”når det gode arbejde også er dårligt – det nye arbejdes dobbelthed (Hvid 2007b: 9).

Inden det næste skridt tages, er det vigtigt at få et par betragtninger omkring det grænseløse
begreb på plads. Det grænseløse arbejde er i sagens natur grænseløst, men hvordan skal det
grænseløse i arbejdet forstås? Den bagvedliggende forskning beskæftiger sig med de flydende
grænser1 - om fleksibiliteten i arbejdet.
Litteraturen omkring det grænseløse arbejde beskriver også, hvordan grænserne er flyttet og
ikke, hvordan de er forsvundet (det grænseløse er ikke grænseløst). Tidligere bragte jeg
Lazzareto ind og hans syn på hvordan samfundet var skabt af det fysiske produkt og den
fysiske arbejdskraft, Capital-labour. Grænserne i dag er flyttet til et samfund bygget op
omkring individets personlige inkludering, Capital-life. Der ligger en paradoksal betragtning
i, at arbejdet bliver grænseløst, for alle der beskæftiger sig med begrebet kigger på disses
grænser, f.eks. mellem kontrol eller ikke kontrol, og hvor grænsen går for f.eks. mulighederne
i arbejdslivets udvikling. Sociologen Niklas Luhmanns arbejde foregår f.eks. ved at sætte en
forskel ved det der skal analyseres – for hvor grænsen for den analyserede genstand går. Det
spændende i systemteorien er, at det grænseløse er en del af selve den måde at iagttage
verden, og er ikke den analyserede genstand. Det er altså i iagttagelsen af grænser, at selve
analysen springer frem, og der spørges ind til problemet, ikke til selve handlingen på et felt,
men til selve den måde at spørge på (Åkerstrøm 1999).

Forskellen mellem min afhandlings og et systemteoretisk blik på, på hvilket niveau grænserne
skal betragtes, består i en teoretisk iagttagelsesforskel. Hvor er grænserne til det grænseløse?
Forklaringen omkring min brug af det grænseløse begreb, er ikke en spørgen ind til selve

1

Med flydende forstår jeg, at der ikke er nogen fast definerede rammer for, hvor kontrollen stopper og individet
tager over. Det betyder, at medarbejderne både har store frihedsgrader, men samtidig en udøvet kontrol over sig,
som ikke er klart defineret.
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forankringen af det grænseløse og det grænseløses grænser, men derimod til et grænseløst felt
jeg vil dykke ned i og trække grænseløse problematikker ud af.
Det er på baggrund af denne betragtning vigtigt at fremhæve to pointer i det videre arbejde. 1)
Det grænseløse arbejde som skal ikke forstås som grænseløst. Det er en ny form for
arbejdsorganisering, hvor grænserne er nye, flydende og flertydige. 2) Det grænseløse er
heller ikke en iagttagelses-distinktion, men det er en teoretisk undren, der skal
problematiseres, undersøges og gives et konkret svar på. Jeg vil i næste afsnit indsnævre det
grænseløse og fokusere på et konkret problem, der skal besvares i afhandlingen.

Arbejdslivet og grænserne for ledelse og selvledelse
At fokusere på det grænseløse arbejde viste sig hurtigt at være et bredt fokus, hvorfor jeg i det
videre arbejde valgte at gå i dybden med forskellige perspektiver indenfor forskningsfeltet. I
denne søgen dukkede flere problemstillinger op i forhold til at betragte grænser i arbejdslivet.
Et tema, som blev hængende i mine overvejelser under denne læsning, var omkring
organisering af det grænseløse arbejde, og hvordan ledelsen og selvledelse skaber arbejdets
grænser. Både Hvid og Lund (2007b) og Allvin m.fl. (2006) skriver som et af de centrale
aspekter i deres undersøgelser af organisatoriske forhold i det grænseløse arbejde, at
arbejdslivets udvikling har gennemgået store forandringer. De pointerer, at især videnarbejde
er organiseret ved en mere flydende tilstand mellem leder og medarbejder, mellem ledelse og
selvledelse. Paradokset mellem disse flydende grænser kommer især til udtryk i følgende:
”Medarbejdernes mangel på kontrol er en velkendt årsag til psykiske arbejdsmiljøproblemer.
Denne faktor synes også at gøre sig gældende i det grænseløse arbejde, som umiddelbart
forekommer frit og selvstyret? (Hvid 2007b: 23)”
Der eksisterer altså en usynlig kontrol af den selvledende medarbejder i det grænseløse
arbejde. Men det er samtidig blevet påvist, at arbejdet er omfattet af grænser, blandt andet af
styringsteknologier i et arbejde, som er eller forekommer frit og selvstyret.

Overvejelserne omkring, hvordan det er muligt at undersøge dette paradoks, er truffet på
baggrund af problematiseringen af det grænseløse arbejdsliv i Hvid og Allvins analyser. De
arbejder med et perspektiv, hvor de har identificeret denne dobbelthed, hvor det selvstyrede
arbejde er karakteriseret af at være under en form for kontrol? Der er dog ikke lavet konkrete
studier af denne sammenhæng. Der mangler perspektiver på, hvordan ledelse og selvledelsen
opstår i organisationen, og hvad de konkret er styret af (Hvid 2007b: 11). Hvid og Lund
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beskriver desuden, hvordan dette paradoks i sin idealtypiske form bedst kan iagttages i små
kreative organisationer. Strategi er her ofte utydelig, rammerne for forholdet mellem leder og
medarbejder er flydende, og de kreative processer skaber en flad og dynamisk organisering
(Hvid 2007b: 15).
Bevæggrunden for at beskæftige sig med de nye grænseløse former er, at den klassiske
organisatoriske kasse, som arbejder med faste managementregler, er mødt med nye tendenser,
hvori det er sværere at identificere grænserne. Desuden er det påvist, at der kan identificeres
en problematik mellem medarbejdernes påståede selvledelse, og at det selvsamme arbejde er
kontrolleret og ikke selvledet. Allvin beskriver i Gränslöst arbete omkring arbejdets
dobbelthed mellem ledelse og selvledelse.
”Det första är att de skilda vägarna verkligan motsvarar en skillnad mellan bra och dåliga
arbete. Det ökade självbestemmandet i den förstnamde ligger också närmare föreställingen
om det goda och utvecklande arbete, medan utbytbarheten [ledelsen] allmänt betraktas som
en re-taylorisering av arbetet.” (Allvin m.fl. 2006, s. 53)
Det viser, hvorfor der er en klar skildring mellem ledelsen og selvledelsen mellem det
grænseløse arbejde, og hvordan nye former møder klassiske management doktriner.

I mit valg af problemorienteret genstand vil jeg undersøge paradokset af disse flydende
grænser mellem ledelsen og selvledelsen og mere specifikt på, hvordan ledelse og selvledelse
konkret konstruere disse grænser. Jeg vil iagttage, hvordan ledelsen og selvledelsen opstår i
små kreative organisationer på baggrund af paradokset af, at det grænseløse arbejde både
fordrer godt og dårligt arbejde, men at det ikke er identificeret, hvordan disse grænser opstår.
Med ledelse forstår jeg og vil gerne kigge på, hvordan organisationen sætter grænser for
arbejdet og de muligheder, der eksisterer. Dette kan f.eks. være gennem styringsteknologier
som målstyring, tidsregistrering og MUS samtaler. Dette kan også være informations- og
kommunikationsteknologier, der sætter grænser, og det kan være direkte mellem to personer.
Som jeg ønsker at angribe problemstillingen, så er det ikke kun personer, der sætter arbejdets
grænser, men kan komme til udtryk gennem alle tænkelige enheder, der påvirker arbejdet –
Jeg forstår derfor ledelse som noget, hvorfra alle tænkelige forhold kan være styrende for
arbejdslivet, og jeg ønsker at iagttage alle de mekanismer, der sætter grænser i arbejdet.
Ledelse er derfor både en konkret human handling, såvel som det er arbejdets regler og
teknologier, der er styrende.
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Med selvledelse forstår jeg medarbejderens mulighed for at sætte grænserne i eget arbejde.
Her er fokus at se på, hvordan medarbejderens mulighed for at lede sig selv opstår. Er det i
samspil med, på trods af eller på baggrund af ledelsen?

Det spændende bliver at iagttage, hvordan ledelse og selvledelse konstitueres i organisationer
– eller er disse organisatoriske grænser så flydende, at man kan snakke om at ’alt flyder?
Nedenstående figur illustrerer hvordan jeg vil konditionere den analytiske genstand; hvordan
ledelse og selvledelse skal ses som en integreret del af organisationens arbejde, og hvordan
resultatet af min analyse fører frem til betragtningen omkring, hvordan ledelse og selvledelse,
konstruere arbejdets grænser i en lille kreativ organisation.

Lille kreativ organisation
ledelse

selvledelse

Hvordan de organisatoriske
grænser konstrueres.
Set i et ANT perspektiv
Figur 2 – det organisatoriske problemfelt

På baggrund af ovennævnte erkendelsesrejse mod min problemformulering kan det
konkluderes, at det ikke er relevant at snakke om et grænseløst arbejde, men som en udvikling
hen imod nye former for kontrol og mere flydende grænser i arbejdslivet. Men hvad er det så
for en kontrol (ledelse), og hvilken frihedsglæder (selvledelse) eksisterer i det grænseløse
arbejde?
Der er i afsnittet beskrevet en paradoksalitet ved de flydende grænser i det grænseløse
arbejde. Disse skaber både større frihedsgrader gennem selvledelse, men samtidig en
forværring gennem en kontrol af selvsamme frihedsgrader.
Denne paradoksalitet i det grænseløse arbejde har samtidig efterladt et tomrum for at forstå,
hvordan de organisatoriske grænser i en organisation opstår og flyttes. Formålet med
afhandlingen er derfor at undersøge:
”Hvordan ledelse og selvledelse konstruerer arbejdets grænser i en lille og kreativ
organisation?”
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Jeg ønsker med ovennævnte problemformulering, nærmere at undersøge følgende områder:
-

Hvordan ledelse og selvledelse opstår? Hvordan forankres ledelse og selvledelse
konkret i virksomheden, og hvad betyder det for arbejdets grænser?

-

Hvilken ledelse og selvledelse der bliver udført. Hvad sker der for selvledelsen, når
den udsættes for ledelse?

-

Kan der udledes noget omkring de to analyseparametre i forhold til dannelsen af
grænser for ledelsen og selvledelsen, eller er der faktisk tale om et flydende og
grænseløst arbejde?
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2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode
2.1 Baggrund
I det følgende vil jeg redegøre for, hvordan mine teoretiske og empiriske valg påvirker,
hvordan jeg griber analysen an. Analysen er min systematiske tilgang til at undersøge et
problem - min strategi er den konkrete planlægning. Det vil sige, at dette afsnits mål er, i
ordets bogstavlige forstand at beskrive opbygningen af en systematisk planlægning af et
problem. Formålet med dette kapitel er derfor også at få udviklet et iagttagelsesskema, eller
en iagttagelsesstrategi, om man vil, der strukturerer projektets analyse og diskussioner.
Udover de klassiske metodiske spørgsmål, er udgangspunktet for dette kapitel overvejelser
omkring analysestrategiske valg, samt at afhandlingen tager sit epistemologiske udgangspunkt
i konstruktivismen. Den retning handler ”Grundlæggende om at gøre rede for, hvordan den
sociale virkelighed konstrueres gennem anvendelsen af bestemte iagttagelsesledede begreber
(Esmark, 2005)”.

Det analysestrategiske udgangspunkt er Aktør Netværks Teorien (ANT), som udspringer af
konstruktivismen. Indenfor ANT arbejdes der efter et analytisk udgangspunkt, hvor ANTs
fædre Latour, Callon og Law har vist, hvordan selv de mest hårdføre teknologiske og
videnskabelig fakta er socialt konstrueret (Esmark 2005). I ’Kvalitative metoder i et
interaktionistisk perspektiv’ skriver Järvinen og Mik-Meyer endvidere, at forskellen mellem
konstruktivismen og f.eks. positivisme er en meget grundlæggende distinktion, som knytter
sig til selve analyseobjektet.
”Antages analyseobjektet at være af en mere eller mindre stabil størrelse (der måske nok i en
processuel forståelse kan forandre sig over tid) eller er analyseobjektet pr. definition et
flydende, ustabilt og flertydigt fænomen som bliver formet i møder med forskeren? (Järvinen
2005: 9)”
Gennem læsningen af litteratur omkring videnskabelig metode (Baarts 2005, Åkerstrøm 1999,
Järvinen 2005, Kvale 1997, Esmark 2005), fremgår det klart, at mange undersøgelsesformer
bygger på hinandens arbejde. Mange af disse metoder har en utrolig stor rigdom, som kan
bidrage til analyse og diskussion af teoretisk og empirisk materiale ved at trække på
hinandens styrker og til stadighed bygge videre på teori og metode. På den måde opstod ANT
også ved at være et modspil mod tidligere begrænsninger i den konstruktivistiske sociologi.
Samtidig med denne kobling af tilgange, er det nødvendigt at trække klarer linjer i sandet for
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at anskueliggøre, hvor mit analytiske snit lægges, og hvorfor det netop lægges der. – Det er
netop med dette udgangspunkt, at afsnittet er skabt.

Målet for afhandlingen er at finde frem til den måde, hvorpå ledelse og selvledelse
konstrueres. Inden for ANT betragtes både menneskelige individer såvel som teknologier,
regler og fysiske forhold som værende med til at forme organisationen, udvikle den og
kæmper om den. I den forbindelse er det naturligt for mig at vælge casestudier som mit
empiriske udgangspunkt for analyse, da det er her at ANT har sin berettigelse. Berettigelsen
skabes i den konkrete analyse af den måde, det sociale bliver konstrueret på i empirien. Den
måde jeg bruger casestudiet til at observere og analysere mit problem, bliver på den måde
ikke et studie af et konkret problem, som eksisterer i feltet, men derimod en teoretisk undren,
som skal iagttages gennem studier af feltet. I næste afsnit omkring min forståelse og brug af
teorien, vil jeg præcisere, hvad jeg med ANT kan iagttage, og hvorfor det er relevant for mig i
denne afhandling.

Måden jeg griber min dataindsamling an på, er inspireret af etnografiske metoder. Kort fortalt
vil jeg bruge Annemarie Mol og hendes værk The Body Multiple (2002) som udgangspunkt
for, hvordan det empiriske studie kan takles. Hun tillægger sig en etnografisk praksis, hvor
hun med sine iagttagelser kigger på, hvordan man kan diskutere fænomeners skabelse af
struktur for de Aktør Netværks Teoretiske aktører i samfundet - i mit tilfælde hvordan ledelse
og selvledelse – i iagttagelsen af det menneskelig, det naturlige og det tekniske - konstrueres i
casevirksomhederne. Det er en tilgang, som både er en detaljeret gennemgang af de sociale og
materielle forhold og en diskussion af de antagelser og begreber, der former disse forhold. I
de efterfølgende afsnit omkring analytisk design og feltarbejde vil jeg beskrive og diskutere,
hvorfor jeg har valgt denne tilgang og de metodiske overvejelser, jeg gør mig i forhold til mit
felt for at kunne observere og analysere, hvordan ledelse og selvledelse opstår. Men først vil
jeg gå til min casevirksomhed og fokusere på, hvorfor valget faldt på netop denne og ikke
enhver anden organisation.

2.2 Casestudiet Red Associates
Valget af virksomheder faldt ud fra to kriterier: Tilgængelighed og relevans. I forhold til
relevans var der nogle klare krav til hvilke organisationer, der passer i den analytiske
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kontekst. Først og fremmest skal det være en virksomhed, der lever op til de analytiske
parametre, der er opstillet i indledningen.

Type af virksomhed
-

Det skulle være en kreativ organisation, da måden at organisere og arbejde omkring
sit produkt er særegent i sådanne organisationer. Det kreative element er den styrende
kraft for arbejdslivet og udviklingen i samfundet i dag og er repræsenteret af bla.
arkitektur, uddannelse, kunst, design, computerprogrammører og mediefolk (Florida
2003: 68).
Med kreativt mener jeg en organisation, der fremstiller en vare eller serviceydelse, der
er forankret i en løsning, som baserer sig på viden og kompleksitet. Kendetegnet for
viden og kompleksitet er en organisation, der fremstiller løsninger som er koblet til
flere individer. Det er den faglige viden, der er slutproduktet gennem en kreativ
proces, hvor viden er størstedelen af bidraget, og hvor kompleksiteten kræver at flere
behøver at være med i arbejdsprocessen (Pearce 2004: 48ff). Valget af kreativ
organisation som type, blev truffet fordi ovennævnte karakteristika beskriver
virksomheder, der har en struktur, der kræver, at grænserne i arbejdet, sandsynligvis
også træffes af den enkelte medarbejder, og som beskrevet i indledningen typisk er
mere flydende. Nødvendigheden af den enkeltes viden og kompleksiteten af arbejdet
kræver, at der udover generel ledelse, bliver truffet beslutninger af medarbejderne selv
og i fællesskab (Hvid 2007b og Allvin 2006).

-

Det skulle være en mindre organisation, der skulle være udgangspunktet for analysen.
Med mindre mener jeg i størrelsen omkring 10-50 ansatte. Grunden til at fokus ligger
på mindre organisationer er, at jeg har en tese om, at mindre og kreative organisationer
formodentlig har en organisering, hvor den daglige kontakt og samspil mellem ledelse
og medarbejder er tættere.

Disse er generelle kendetegn, som jeg har sat som ramme for mit valg af virksomhed. Efter
valget må feltarbejdet og den efterfølgende analyse vise, om jeg har haft ret i mine
formodninger, både omkring de konkrete valg af casevirksomhed, men også omkring det
generelle udgangspunkt for disse typer af virksomheder i forhold til størrelse, type, og hvilken
betydning det har for ledelse og selvledelse.
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Tilgængelighed og valg
I forhold til tilgængelighed af virksomheder har det hele tiden været et ønsket at finde en
casevirksomhed, som jeg på den ene eller anden måde har relationer til. Idéen er at denne
relation, eller kontakt, har gjort min adgang til virksomheden lettere. Første kriterium var at
finde frem til nogle mulige virksomhed gennem de typekrav, jeg før opstillede. Herefter har
jeg spurgt i mit netværk efter de typer, der har passet på denne profil. Der dukkede hurtigt
flere op. Jagten gik herefter på at finde de, som også havde ressourcer og motivation til at
deltage.
I denne proces udformede jeg et informationsbrev til de mulige casevirksomheder, som
udover min personkontakt skulle være adgangen til virksomheden. Herefter afholdte jeg indtil
flere møder med de mulige virksomheder. I løbet af min undersøgelsesperiode kom der seks
relevante og interesserede virksomheder frem; to grafiske virksomheder, to konsulent-, en
produktions- og en programmørvirksomhed. Til at starte med var de mest interesserede de to
grafiske virksomheder, men som alt andet former tingene sig ofte uforudset – en
omstrukturering, en afskedigelse, mangel på ressourcer gjorde mine fravalg, mens adgang til
spændende projekter og interesse fra andre virksomheder gjorde, at valget til sidst faldt på
konsulentvirksomheden ReD Associates, internt bare kaldet ”red” og i forskellige
sammenhænge skrevet R&D (herefter kun kaldet ReD) og postproduktionsselskabet Sonne
Aps.
I denne fase kan man betragte udviklingen, både som meget bevidste valg og fravalg fra min
side. Men i lige så høj grad har forløbet været uafhængigt af mine beslutninger, således at
mange af de fravalg, der har været, både omkring tid, sted og i sidste ende afslag omkring
videre samarbejde, er truffet uden min direkte indflydelse. Til sidst faldt de endelige aftaler på
plads. Dels fordi jeg allerede havde kontakter i virksomhederne, men i høj grad også fordi der
var en ledelse som var villig til at åbne op for informationer samtidig med, at jeg så en
mulighed for at få et indblik i den måde arbejdet bliver organiseret på.
Efter jeg havde indgået aftaler og lavet feltstudier, er de to casevirksomheder blev til en.
Årsagen er at materialet viste sig at være stort, og fokus på at jeg fandt den analytiske dybde i
materialet vigtigere end sammenligneligheden mellem de to virksomheder. Derfor blev Sonne
valgt fra. Fravalget af Sonne er sket med udgangspunkt i, at observationer og interview viste
mig, at selve arbejdet var mindre kreativt, og der umiddelbart var en meget større styring med
udviklingen af deres projekter.
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ReD som Casevirksomhed
ReD er et konsulenthus, der beskæftiger sig med kvalitative analyser af større organisationers
brugere, produkter, organisering eller markeder. Det ligger i hjertet af København med udsigt
over Kongens have i en gammel bygning med vindeltrapper, høje vælvinge og højpolerede
trægulve. Det er et ungt team, der har stiftet ReD, som i dag (2008) består af syv partnere. Det
blev grundlagt af fire højtprofilerede personer fra forskellige sektorer i arbejdslivet.
Grundideen var at lave en virksomhed, som skulle udvikle et produkt, der bidrager med
innovative løsninger af højeste kvalitet (www.redassociates.dk).
I ånd med den grundlæggende ide er deres produkt i dag en udvikling af viden omkring en
kundes problem, en indsamling, analyse, efterbehandling, design og herefter videregivet til
kunden. På Red arbejdes der efter etnografiske forskningsmetoder, hvor grundige studier af
kundens problem/mål er det produkt, der videregives. ReDs Projekter bygges op og
udarbejdes gennem tre faser:

Figur 3 - ReD proces wheel

1. Opstilling af analytisk genstand i et samarbejde mellem kunden og ReD, udførelse af de
etnografiske studier og analyse af casens kontekst. 2. Mønster genkendelse fra de etnografiske
studier og analyse og dannelse af idéer og løsningsprospekter. 3. Udvikling af konkrete
løsninger og rammer for implementering på baggrund af idéer og løsninger. Disse løsninger
består gerne af en handlingsplan, designmæssige løsninger eller anden visuel udvikling til
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kunden. Projektets løsninger er bygget op efter en idé om, at udvikle innovative løsninger for
kunden. Innovative i forhold til at det konkrete projekt gerne skal skabe en ny måde at se på
kundens brugere, produkter, organisering eller markeder, samtidig med at løsningen løser et
konkret problem. Altså nytænkning på et for kunden betydende område.
Et normalt projekt strækker sig mellem 10-12 uger fra start til slut, illustreret i ovenstående
figur. Der ligger en masse forudgående kontakt mellem ReD og kunden, inden selve projektet
startes, ligesom der ligger en masse administrative og kommunikative opgaver uden for deres
primære produktionsapparat - projektforløbet.
Selve organisationen er bygget op omkring en stab på ca. 45 personer, hvoraf 1/3 er
stabsansatte i form af administration, direktion, partnere mm. De øvrige medarbejdere
fungerer som researchere og designere fra senior- til juniorkonsulenter og freelancere 2. I 2007
blev der produceret 60 projekter til kunder i hele verden, gennemsnittet for denne produktion
lå på ca. 600 timer, hvilket vil sige at der blev arbejdet i alt 600 timer fra projektet blev sat i
gang, til det endelig resultat lå der. Projekternes variation gør, at de kan variere fra få
hundrede op til 1500 timer.

Valg af projekt
For at målrette min empiriindsamling aftalte jeg med ledere hos ReD, at mit arbejde hos dem
skulle fokusere på et igangværende projekt. Projektet skulle desuden repræsentere de
processer, der almindeligvis arbejdes med hos ReD. For at finde frem til det bedst egnede
projekt havde jeg flere snakke med projektgrupper og officemanager hos ReD. Det lykkedes
mig at få en aftale i stand med en gruppe, der lavede en case for en dansk medievirksomhed,
der omhandlende dennes innovationsevne. Da jeg kom ind i projektet var projektforløbet i
slutningen af fase 2 omkring analyse af empirien (mønstergenkendelse). De var således ca.
3/4 henne i udviklingen af at skabe en løsning tilpasset kundens problem. Da projekterne
normalt løber over 2-3 måneder, var valget her at komme ind i et forløb, hvor de stadig var i
gang med arbejdet, men ikke så langt, at det var ved at afsluttet og afleveret til kunden.
Kunderne bliver ikke nævnt ved navns nævnelse i afhandlingen, da aftalen med ReD er, at de
skal holdes anonyme. Dette får dog ingen indflydelse på selve empiriarbejdet. Det er desuden
aftalen med ReD, at deres virksomhed gerne må fremgå ved navn, da studiet ikke afslører
forhold, der ikke må fremstilles for andre.
2

Efter feltstudiet og det studerede projekt er afsluttet, er der afskediget otte medarbejdere. Dette har dog ikke
haft nogen direkte indflydelse på mit studie, men selvfølgelig på otte menneskers liv, hvoraf en af dem var
direkte involveret i nærværende projekt.
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Med denne beskrivelse af den empiriske case, vil jeg i næste afsnit beskæftige mig med mine
refleksioner over teoretiske og metodiske valg og fravalg. Hvad betyder disse valg og fravalg
for studiet af det felt, jeg har valgt, og hvad kan jeg herigennem iagttage, og lige så vigtigt,
ikke iagttage.

2.3 Operationalisering af Aktør Netværks Teorien
I det følgende vil jeg introducere, hvorfor og hvordan Aktør Netværks Teorien er relevant i
besvarelsen af min problemformulering, og hvordan jeg kan iagttage, hvordan ledelse og
selvledelse opbygges, stabiliseres og forstyrres?
ANT er en mangfoldig og kompleks teoriretning, der trækker på mange forskellige teorier og
fagdiscipliner såsom studier af organisationer, arbejde og kultur, i studier af markeder og
økonomi og studier af magt, teknologi, sundhed og politik. Inden for ANT er der ikke en
overordnet tilgang til det sociale, som beskriver verden ud fra en bestemt vinkel, men derimod
mange afarter, som defineres af den empiriske sammenhæng, den indgår i. For at gøre det
klart hvorfor jeg benytter Aktør Netværks Teorien, vil jeg vise, hvordan den er forskellig for
andre teorier. Deslige vil det blive synliggjort, hvad det er muligt at iagttage og ikke mindst,
hvorfor teorien er relevant for undersøgelsen af ledelse og selvledelse.
Min tilgang til ANT er primært formet gennem brug af Bruno Latours og hans nyeste værk,
En ny sociologi til et nyt samfund (Latour 2008), af Torben Elgaard Jensens beskrivelse af
ANT i socialkonstruktivistiske Analysestrategier (Elgaard Jensen 2005), af John Law i ANT
and After (Law 1999). I det metodiske afsnit vil jeg bruge Annemarie Mols tilgang til
etnografiske studier fra hendes bog the Body Multiplicity (Mol 2005) som udgangspunkt for
at forstå mit feltarbejde i et ANT perspektiv, og til selve analysen vil jeg benytte mig af
Michel Callons Writing and (re)Writing devices, fra Complexities – social studies of
knowledge (Law og Mol 2002) og Callons Some elements in a sociology of translations:
Domestification of the scallops and fishermen of St. Brieuc Bay (Callon 1986).

ANT er en tilgang, som har sine rødder hos Gabriel Tarde fra slutningen af det 19. århundrede
(Latour 2005). Den handler om, at når man beskæftiger sig med studier af det sociale, er det
ikke i den enkelte empiriske enhed, man skal iagttage genstanden, men i relationen mellem
disse. Alle ting er kun så vigtige og kan kun ses i de sammenhænge, de indgår i.
”Til grund for enhver ting ligger enhver anden reel og mulig ting (Latour 2005: 35)”

22

ANT og forståelsen af det soc iale
Indenfor ANT analyser benyttes en deskriptiv tilgang til analysen. Verden iagttages, som en
maske af netværk, der stabiliserer og destabiliserer sig – det er således en deskriptiv tilgang,
som frem for alt analyserer tingenes tilstand. Tingenes tilstand er en beskrivelse af, hvordan
noget handler og skaber relationer til noget andet, men kigger ikke på, hvorfor noget handler.
Essensen af teorien er, at der ikke er nogen essens, hvorfra noget udspringer. Der er ikke en
endegyldig sandhed, som der tages udgangspunkt i. Det er gennem beskrivelsen af det
analytiske objekt, at det bliver muligt at se på, hvordan det sociale konstrueres. På den
baggrund kan ANT anvendes som en analysestrategi til analyser af, hvordan relationer
konstrueres. ANT er således ikke en analysestrategi til at forklare, hvorfor ting opstår, eller
hvorfor tingene er. I en diskussion med en studerende forklarer Latour, hvordan ANT
beskriver det sociale eller rettere, hvordan det sociale skaber sig selv.
”ANT kan ikke gøre, hvad du beder om. Den vigtigste antagelse i ANT er, at det er aktøren
selv, der gør alt arbejdet, inklusiv skaffer deres egne rammer, deres egne teorier, deres egen
kontekst, deres egen metafysik, tilmed deres egne ontologier. Så vejen frem er flere
beskrivelser er jeg bange for (Latour 2008: 176)”
ANT er altså ikke en ramme eller et værktøj, som gør mig i stand til at løse konkrete
problemer. I højere grad bliver ANT en ontologisk strategi, der kan sætte mig i stand til at
beskrive problemer og muligheder, og hvordan de opstår. Når jeg tager fat i casestudiet, er det
således med ANT i hånden - som en uhåndgribelig måde til at beskrive, hvordan
projektarbejdet i en lille og kreativ virksomhed former sig, og hvordan ledelse og selvledelse
opbygges, stabiliseres eller forstyrres i relationerne mellem aktørerne.

Desuden er ANT som tidligere nævnt en teoriretning, der er opstået på baggrund af og som
modspil til tidligere sociologiske teorier. Men som alle innovationer, så er det også en
udvikling på baggrund af mangler eller muligheder i det eksisterende felt. ANT bygger altså
på relationer til flere andre, både teorier, forskere og studier.
”ANT overskrider de grænser/dualismer som andre klassiske sociologiske teorier opstiller,
konstruktionen af en netværksforklaring er således samtidig en dekonstruktion af en række
dualismer, som den traditionelle sociologi tilkender aprioriske naturlighed (Elgaard Jensen:
205f”). Som eksempler herfor kan nævnes de klassiske distinktioner mellem micro/makro,
humant/non-humant, socialt/materielt etc. Dette perspektiv er den anden del af essensen i
ANT - i bruddet med denne dualisme – alle enheder i det sociale er derfor lige. Det første
perspektiv var, at der ikke er nogen essens, hvorfra det sociale skabes. Forskellen mellem
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ANT og andre konstruktivistiske teorier kan iagttages, f.eks. hos Jürgen Habermas, der
forklarer det sociale ud fra en forestilling om, at alle individer har en Systemverden og en
Livsverden, som vi agerer ud fra, noget der styrer vores valg. Et andet eksempel er sociologen
Niclas Luhmann, der som udgangspunkt siger, at verden er opdelt i systemer, og at alt i den
opdeling enten er indenfor eller udenfor dette systems grænser. Både ANT, Habermas og
Luhmann arbejder ud fra en ide om, at det sociale skabes i relationer. Forskellen ligger i, at de
to sidstnævnte arbejder med en forudindtaget social logik, mens ANT lader denne logik opstå
i mødet med empirien.

Forståelse og konditionering af centrale begreber
I ANT er verden at betragte som en bevægelse af forbindelser og brud mellem aktører, som
kan iagttages i midlertidige knudepunkter, hvor den handlen som aktørerne foretager
opbygges og stabiliseres (Law 1999: 2f). Det er meget præcise metaforer til at beskrive,
hvordan fænomener, som i mit tilfælde et kreativt projektforløb, skabes og får virkning
gennem f.eks. projektskabelse, teamarbejde og teknologi. Netværket er det sted, hvor
aktørerne handler, og netværket er bestemt af den handlen og de relationer, som aktørerne
indgår i. Aktør og netværk skal derfor ses som gensidigt afhængige. Aktørerne er netværket
og netværket er aktørerne.
ANT fikserer som beskrevet ovenfor i midlertidige knudepunkter. Denne fiksering er dog
ikke afhandlingens analytiske udgangspunkt. Det spændende ligger i den handlen, som
aktørerne foretager for at nå til stabilisering eller forstyrrelse af knudepunktet. Hvordan opstår
denne bevægelse i projektet hos ReD, og hvordan opbygges, stabiliseres eller forstyrres
ledelsen og selvledelsen er det vigtige spørgsmål og det analytiske udgangspunkt, som er
spændende ved at benytte ANT’s
analytiske begrebsapparat. Den måde
ANT ser virkeligheden på, er ved
hjælp af tre grundbegreber som
definerer, hvordan verden iagttages:
1.) Netværk, 2.) Aktant (som er ANTs
definition på sociale aktører) og 3.)

Frem for at undersøge, hvordan ledelse og
selvledelse konstruere arbejdets grænser, kan jeg
ved hjælpe af ANT nuancere mit
undersøgelsesområde. Jeg vil med afhandlingen
undersøge, hvordan ledelse og selvledelse
opbygger, stabiliserer og/eller forstyrrer
grænserne hos ReD.

Translation.

24

Netværket
Som beskrevet ovenfor kan Netværket3 være en observation af alt både humant og nonhumant. F.eks. har teknologi, fysiske forhold og humane aktører lige stor vægtning i teorien,
ingen determinerer den andens udvikling. Det er strategien med ANT at opspore forbindelser
af enhver art, og vise hvordan netværket konstrueres. Det, som der kan iagttages, er dermed
aktanternes relationer til hinanden. I nærværende afhandling vil det betyde en iagttagelse af,
hvordan aktanterne i ReD i det konkrete projektforløb, gennem sine handlinger, konstruerer
knudepunkter, hvor igennem jeg kan skabe en sammenhæng for, hvordan der ledes og
selvledes.
Selve netværksbegrebet er meget åbent i ANT teorien. Således er der ingen
forhåndsantagelser om stabiliteten, styrken eller forbindelserne i netværket (Law 1999; 6).
Det er muligt at opstille begreber og definere forhold omkring ledelses og selvledelse, men i
sidste ende er det empirien, der definere effekten af disse. Latour bruger i sin diskussion med
den studerende følgende forklaring omkring relationen mellem ANT og generaliserende
begreber.
”Du kan beholde dem [begreberne] som kodeord. Eller du kan bruge dem til hurtigt at
udfylde de dele i det samlede billede, som ikke betyder noget for det du laver. Men tro ikke, at
de forklarer noget som helst. I bedste fald siger de det samme om alle dine aktører, hvilket
formentligt betyder, at de er overflødige, eftersom de ikke er i stand til at definere en forskel
på dem (Latour 2008: 177)”
Det er derfor op til den empiriske kontekst at definere, hvorledes aktivitet og bevægelse
skaber netværket. I afhandlingen er netværket det konkrete projektforløb, men det er analysen
af projektforløbet, der vil vise, hvor omfangsrigt det er.
I forhold til måden at strukturere afhandlingens forløb kan det ligne en selvmodsigelse
imellem ønsket om at lave et mindre litteraturstudie af hvordan jeg forstår grænseløshed (se
bilag 3) og på den anden side, at analysen af ledelsen og selvledelsen skal konstruere sig selv i
empirien. Jeg bruger dog litteraturen som undren og opstiller i afsnittet præmisser for hvad
jeg vil undersøge i empirien og ikke som en teoretisk analysestrategi, der skal bruges til at
skabe empirisk følsomhed.

3

Andre steder bruges også betegnelsen struktur, men da den egentlige grundtanke omkring ANT er at bryde med
aktør/struktur forståelsen, mener jeg, at den rigtige definition er netværk. Diskussionen omkring begrebet er dog
flersidigt, da begrebet netværk leder tankerne hen på en fast størrelse eller en fysisk dimension, hvorimod ANT
har en kontekst afhængig definition af dette.
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Aktanterne
Iagttagelse af ting og personer har en fællesbetegnelse, aktanter, der alle er med til at definere
netværket via sine relationer til andre aktanter i netværket. ”Pointen i aktør/aktantbegrebet er,
at der aldring er nogen kerne, hvorfra handling eller agency strømmer. Aktøreffekten opnås
ved, at netværket ordnes på en måde, at ét punkt (hos en aktant)[knudepunktet] i netværket
kommer til at tale eller påvirke på vegne af andre?” (Elgaard Jensen: 189f). Det kan
betragtes som en magtposition, idet knudepunktet i den givne situation viser, at aktøren har
magt til at definere, hvorledes de andre holdes på plads. Punktet er relationelt, og det er et
empirisk spørgsmål hvor længe det kan opretholdes. Derfor er magten også kun tilstede i det
omfang, en aktant definerer handlingen og relationerne til andre.
John Law beskriver analysens genstand på følgende måde ”It [ANT] takes the semiotic
insight, that of the rationality of entities [aktanter], the notion that they are produced in
relations, and applies it ruthless to all materials – and not simply to those that are linguistic”
(Law 1999: 4). Det sociale ligger gemt i alle aktanter, både humane og non-humane, og tager
afstand fra teoriretninger, som udelukkende kigger på det semiotiske. Sammensmeltningen
mellem aktør og struktur i aktantbegrebet er i princippet en oxymoron tilstand, hvor aktanten
beskriver en central placeret analytisk målbar genstand. På den anden side er netværket
placeret som en decentral enhed (Law 2004: 7).
Det betyder for afhandlingen, at alle aktører, der har en relation til hinanden i netværket, vil få
alt fra en effektfuld til en minimal betydning for, hvordan ledelsen og selvledelsen
konstrueres, men dog en betydning.

Translationerne
Måden aktanterne ordnes i netværket på, er via translationer4, der er en form for mediering,
der på samme tid viderebringer og forstyrrer et begreb (Elgaard Jensen: 190).
Translationsprocessen er de handlinger, aktanterne udfører, og er en effekt af, at der skabes en
forbindelse, som før var forskellige, men som i udgangspunktet kunne have været alt andet
(Esmark, s. 21-24). Aktøren træder her ind på vegne af en kæde af forudgående aktører. Før
netværket stabiliseres eller forstyrres af denne handling, ligger en lang række af tilknytninger,
som skaber det netværk, hvorved en aktant taler på vegne af mange. For at vende fokus mod
min konkrete brug af teorien betyder det, at jeg iagttager, hvordan aktanterne i det konkrete
4

ANT er også blevet kaldt ’the sociology of translations’ af både Latour og Callon, da det centrale for studier
med baggrund i ANT er hvilke relationer, der eksistere mellem aktører og som skaber af netværket. Den
oxymorone tilstand er således en effekt af de translationer, der sker i det sociale.
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projekt opbygger, stabiliserer eller forstyrrer projektets udvikling. Disse handlinger kan skabe
nye handlinger der skal ændres eller ikke ændres. Forud ligger en lang række handlinger, som
har skabt organisationen, og som er kontingente for de beslutninger, der træffes i nuet. På den
måde kan man i princippet følge sporene tilbage til tidernes morgen. Derfor vil et netværk
heller ikke have en ende, da det analyserede knudepunkt altid vil være stabiliseret eller
forstyrret af forudgående handlinger. Det vil dog altid være muligt at skabe et øjebliksbillede,
eller en række af disse, spørgsmålet er bare, hvor komplekse de er?
Elgaard Jensen bruger, med inspiration fra John Law, i sin beskrivelse af ANT en illustration
mellem et vejkort og et politisk landkort for at vise forskellen mellem ANT og andre studier
af det sociales formning. Et politisk kort deler sine grænser op med farver, der beskriver
forskellen mellem lande. ANT er til gengæld som at bruge et trafikkort. Det viser de vejeluft- og sejlruter, der forbinder aktørerne og skaber netværket (Elgaard Jensen: 188).

John Law beskriver desuden ANT som værende en gensidig afhængig teori mellem to
variable; den rationelle materialitet og performativitet (Law 1999: 7). På den ene side er det,
der iagttages, den rationelle materialitet som et udtryk, for hvordan aktanter fikseres i
knudepunkter som en funktion af de translationer, der sker i netværket. Der vil altid opstå
rationalitet idet der altid vil være translationer, som vil forstyrre knudepunkter og knytte an til
nye knudepunkter. Den måde det materielle knytter an til hinanden er gennem denne
performativitet, eller handling, da aktanterne er observeret gennem disse handlinger – sagt på
en anden måde; handlingen er translationerne. Det er udtrykket, for hvordan aktanterne
danner knudepunkter i netværket, altså hvordan aktanterne tilskrives handling i projektet –
fokus kommer altså til at ligge på hvordan, og ikke på hvorfor noget konstrueres.
På den baggrund bliver ANT, i min optik, en teoretisk forståelse til at kortlægge (veje for),
hvordan der dannes spor af ledelse og selvledelse i en kontingent social virkelighed, hvor
mange forskellige aktanter søger at tale og får lov til at tale på vegne af andre. Det spændende
bliver derfor, hvordan ReDs projekt får lov til at udvikle sig og hvordan visse aktanter får lov
til at lede og selvlede på vegne af en lang række andre.

Aktør Netværks Teori mellem teori og praksis
I mit arbejde med ANT har jeg identificeret et problem, som jeg på den ene side ikke
umiddelbart kan forene med teoriens epistemologiske udgangspunkt. På den anden side har
det været en nødvendighed for at gøre analysen konkret. Problemet er, at for at kunne skabe et
overblik over hvilket problem, der skal undersøges i afhandlingen, og hvordan det kan løses,
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er det nødvendigt at sætte en afgrænsning op omkring min forståelse af det felt, der skal
undersøges.
For at kunne se, hvad jeg gerne vil se, er jeg nødt til at opstille en distinktion mellem på den
ene side det, jeg ønsker at undersøge, hvordan ledelse og selvledelse i en lille og kreativ
virksomhed konstrueres, og på den anden side alt det, jeg ikke vil se, det som er uden for
virksomhedens relationer. I forhold til ANT, så er det dog en umulighed, idet alt uden for det
studerede projekt i realiteten har en indflydelse på de valg, der bliver truffet. Dette problem er
altså et spørgsmål om den empiriske kontekst, jeg undersøger. Derfor må jeg altså være åben
for alle muligheder, men samtidig lukke en masse muligheder ned for at gøre min
undersøgelse mulig. Jeg har således ikke lagt mig fast på en ramme for, hvordan ledelsen og
selvledelsen opstår, stabiliseres eller forstyrres – jeg har kun lagt mig fast på, netværk jeg vil
undersøge – men netværket er kun løst defineret, og bliver først konkret, idet det analyseres i
sin empiriske kontekst.

Definition af ledelse og selvledelse i en ANT optik
Nedenfor definerer jeg, hvordan og på hvilken måde ledelse og selvledelse iagttages i mit
feltarbejde, og hvordan jeg gennem begreberne kan fremkalde de relationer, som er skabt af
og skaber ledelse og selvledelse.
For at gøre det mere tydeligt, hvornår jeg opfatter, at der bliver bedrevet ledelse og selvledelse
hos ReD, er det vigtigt at kunne kende forskel på, hvornår det er handlinger, hvor aktanter
kæmper om pladsen og retten til at tale på vegne af andre, og hvornår der er tale om ledelse
og selvledelse.
Jeg har blandt andet en systemteoretisk opdragelse, som på mange områder er
referenceramme til de teoretiske og empiriske muligheder og forhindringer, jeg støder på
undervejs. I dette tilfælde har jeg kigget mig over skulderen til systemteorien, og har valgt at
bruge begrebet beslutninger for at gøre det mere tydelig, hvordan jeg forstår ledelse og
selvledelse. Ole Thyssen beskriver i sin bog Værdiledelse (2007), ”En beslutning er et
fikspunkt eller et skæringspunkt i et netværk af kommunikation. I ordet beslutning ligger ordet
’slut’, altså at gøre ende på – og det, der gøres en ende på, er en usikkerhed, også når en
beslutning lader valgmuligheder være åbne. Så ligger det fast, at der er områder, som ikke
ligger fast og som åbner for spillerum” (Thyssen 2005: 73).
Når aktanter handler er det i deres relationer til hinanden, at en aktant får projektet i ReD til at
opstå, stabilisere sig eller forstyrre det på vegne af resten af netværket. Ideen omkring
beslutninger tydeliggører denne proces, at en aktant er en beslutter, der nedsætter
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kompleksiteten i projektet, ved at gøre noget slut og muliggøre noget andet, på vegne af
netværket.

Forskellen på den systemteoretiske måde at se beslutningen på og så min ANT tilgang til den
er, at man i systemteorien tager udgangspunkt i at iagttage aktører gennem semantik. Disse
semantiske aktører har taget en beslutning. Beslutningen kan ses, når andre aktører griber den,
bruger den og altså viderefører den. Beslutningen kan altså ses i overførslen til andre, når
andre aktører knytter an til beslutningen. Den systemteoretiske logik er, at man iagttager
beslutningen i et system mellem noget, der er på den ene side, f.eks. kærlighed, og på den
anden side, hvis der ikke er kærlighed.
I ANT tilgangen bruger jeg beslutningen til at se, hvordan aktanter får lov til at beslutte –
fokus er her på den konkrete handling, og de relationer aktanterne indgår i. Aktanterne skal
derfor ikke ses i en distinktion mellem noget som i systemteorien, men skal udelukkende
iagttages der hvor de træffer valg på vegne af andre aktanter i netværket. Fokus er så på,
hvordan aktanter konkret bruger den be-slutning til at opbygge, stabilisere eller forstyrre
projektet i ReD.
For at give et billede af hvordan jeg ser ledelse og selvledelse, er ledelse beslutninger, der
beskriver og konstituere organisationen på et niveau, som skaber helhed (Thyssen 2007: 77ff).
Beslutningen er samtidig det, der i et muligt øjeblik sætter en grænse for, hvad der kan
handles på – der er truffet en beslutning, som der potentielt skal handles efter. Empirien vil så
vise om denne beslutning accepteres af andre aktanter eller måske bliver forstyrret. Med det
mener jeg, at en leder er noget, der bemyndiges til at træffe beslutninger på netværkets vegne.
En aktant, human eller non-human, bliver dermed en beslutter for projektet (netværket) på
vegne af resten af projektet – ”En leder er en beslutningstager [for organisationen]”
(Thyssen 2007: 77). På den baggrund betragter jeg selvledelse som det, at en aktant, human
eller non-human, træffer beslutninger på vegne af netværket omkring sit eget virke. En aktant
der leder sig selv er derfor også en be-slutter. Ledelse er derfor en aktant eller gruppe
aktanter, der beslutter på vegne af andre, hvad andre aktanter skal gøre. Selvledelse er en
aktant, eller gruppe aktanter, der beslutter på vegne af andre, hvordan denne selv skal gøre.
Den afgørende faktor for den empiriske analyse er at iagttage, om de andre aktanter så
efterlever beslutningen, hvordan de gør det, eller de i stedet forstyrrer beslutningen.

Det analytiske snit som ANT fordrer i forhold til denne ledelsesbetragtning er, at det ikke kun
er de humane aktanter, der bedriver ledelse. Således vil også informations- og
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kommunikationsteknologier, styringsrationaler og andre ikke-humane aktanter eller aktiviteter
være med til at bedrive den ledelse og selvledelse, der opbygges, stabiliseres og forstyrres hos
ReD. Inden vi bevæger os videre til en konkret oplevelse af det felt, der skal analyseres, vil
jeg gerne samle op på ANT, relationer, ledelse og selvledelse, og hvorfor det hele kan ses som
beslutninger.
Jeg bruger ANT til at se på, hvordan ledelse og
selvledelse opbygges, stabiliseres eller forstyrres. Det

Ledelse er når en aktant beslutter
på vegne af andre, hvad andre

kan iagttages ved at se på de relationer, som aktanterne

aktanter skal gøre.

indgår i i projektarbejdet – her vil nogle aktanter få lov

Selvledelse er når en aktant

til eller tilkæmpe sig retten til at tale på vegne af de

beslutter på vegne af andre, hvad

andre aktanter. Jeg vælger at kigge på beslutninger, da

denne selv skal gøre.

de sætter en i stand til at se på et valg, hvor
kompleksiteten nedsættes – hvad ledelse og selvledelse
er, er et empirisk spørgsmål, og det er op til min analyse af ReD at finde frem til, hvilke
aktanter, der udfører beslutningen, og hvordan de får mulighed for at gøre det.

2.4 Analytiske design og feltarbej det
I ANT studier er der forskellige veje til at bestemme måden et felt skal iagttages på. Nogle
studerer overvejende mikroprocesser, mens andre ser på globale infrastrukturer. Som før
nævnt er jeg inspireret af den analysestrategiske tilgang, som Annemarie Mol (2002) benytter
i sin analyse af laboratoriestudier, hvori udviklingsforløb følges gennem observationer af
aktanter i en hospitals og sygdomssammenhæng. Desuden bruger jeg Margarethe Järvinen og
Nanna Mik-Meyers bog omkring kvalitative studier (Järvinen 2005) til overvejelser omkring
min dataindsamling. Mit mål med Mols værk er, som det nok er muligt at forudse, ikke at
bruge de empiriske resultater, men at bruge hendes metode til at følge aktanterne.
Mit mål med det empiriske arbejde er at udarbejde en fyldig beskrivelse af praksis omkring,
hvordan ledelse og selvledelse konstrueres hos ReD. Det skal baseres på en
indsamlingsperiode, der strækker sig over relativ kort tid, men hvor jeg vil lade mit felt være
bredt og varieret. Jeg ønsker at afgrænse mine observationer på feltet gennem de præmisser
for det grænseløse arbejde, jeg kan finde i litteraturen (bilag 3). Samtidig vil jeg lade Mol
være inspiration for min måde at strukturere indsamlingen af data på, hvor jeg gennem de
daglige aktiviteter hos ReD, tager notater, mens jeg observerer, interviewer og indsamler
dokumenter, der passer ind i de studerede sammenhænge. Disse vil være baggrund for at
skabe en sammenhæng mellem den daglige praksis og den måde ledelse og selvledelse bliver
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formet hos ReD. For indsamling af dokumenterne betyder det, at det er situationen, der
bestemmer, hvad der skal indsamles, og hvad den kan beskrive omkring den virkelighed der
bliver konstrueret. Jeg søger ikke aktivt efter dokumenter og har derfor heller ikke en
forudbestemt indsamlingsstrategi.

Når jeg iagttager den daglige praksis, vil jeg ikke se ledelse og selvledelse som en analytisk
position, der skal belyses fra forskellige aktanters egne iagttagelser, det som Åkerstrøm kalder
iagttagelse af anden orden (Åkerstrøm 2005) – og som er en af grundpillerne på studiet i
Politisk Kommunikation og Ledelse. Jeg vil derimod se ledelse og selvledelse som en
analytisk genstand, der kan iagttages i praksis, som noget der opstår og forsvinder med de
konkrete praksisser (i mit studie de konkrete beslutninger), hvor de håndteres, og som kan
være forskelligt fra en praksis til en anden (Mol 2002). Den analytiske position vil her være at
finde frem til, hvem der gør hvad hvornår. Forskellen ligger i, at Åkerstrøm betragter verden i
anden orden – altså en iagttagelse (forskeren gør), der iagttager iagttagelser (som aktanterne
gør) – fokus er her på, hvordan den analytiske genstand iagttager sig selv. ANTs
udgangspunkt er derimod iagttagelser af aktanter, der handler (i stedet for iagttager), og
derved skaber relationer i netværk. Begge dele er kontingente og konstruktivistiske tilgange,
men deres analysestrategiske genstand er forskellig.
ANT tager udgangspunkt i kontingens på en måde, hvor verden er et øjebliksbillede, hvor en
aktant taler på vegne af andre, gennem sin handlen, ikke gennem sin iagttagelse af sig selv
eller andre.

At forstå arbejdsprocessen
Udgangspunktet for afhandlingens metode, er at kunne rekonstruere en social sammenhæng,
hvordan den er konstrueret, og ikke hvordan den kan dekonstrueres, som f.eks. diskurs- eller
systemteorien med deres epistemologiske fokus gør.
I det konkrete feltarbejde spørger jeg ind til aktanternes aktiviteter, og på den baggrund kan
jeg iagttage det sociale, ikke gennem en tolkning af meninger, men gennem en række
handlinger som aktanterne udfører. Aktanterne taler altså om virkeligheden, mens den skabes
(Mol 2002). Jeg iagttager, hvordan aktanterne handler, og hvordan netværket gennem disse
handlinger opbygges, stabiliseres eller forstyrres. Måden jeg ser det på, er gennem de
beslutninger, som aktanterne bruger til at positionere sig selv eller andre. Næste afsnit handler
om at udforske praksis. Her kommer jeg ind på, med hvilke metoder beslutninger kan
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iagttages, og i afsnittet omkring databearbejdning og analyse vil jeg beskrive, hvordan jeg kan
trække beslutninger ud af empirien, for at vise hvordan projektet og ledelsen og selvledelsen
konstrueres.

Både med den etnografiske undersøgelseform og de teoretiske studier, har jeg igennem min
afhandling arbejdet med idéen om tre forskellige udgangspunkter, for at kunne analysere mig
frem til et gyldigt svar på problemformuleringen: En deduktiv tilgang til begrebsafklaring for
litteratur på det grænseløse felt, ANT som analysestrategi til at identificere i empirien,
hvordan aktanter beslutter, og etnografiske feltstudier som specifikt analytisk genstandsfelt,
for at have en klar metodisk strategi for det felt jeg skal indsamle data i.
Nedenfor er illustreret hvorledes disse tre indgår i et samspil for at skabe sammenhæng fra
problemdannelse til problemløsning.
Deduktion – Her har jeg taget udgangspunk i den eksisterende litteratur. Det er min
teoretiske tilgang til at forstå, hvordan samfundet som kontrol og magtinstans hænger
sammen med den måde grænseløshed konstrueres i organisationer i dag. Denne læsning har
skabt min problemformulering, men også det videre forløb til at forstå det empiriske felt. Det
har været med til at skabe min forståelsesramme for mine feltstudier, ved at definere hvordan
jeg kan forstå begrebet grænseløst arbejde og har helt konkret skabt min interviewguide til
brug i mit etnografiske arbejde.
ANT har givet mig mulighed for at observere projektarbejdet hos ReD på en ganske særlig
måde. Jeg tager den i brug for at sætte en analysestrategisk distinktion for, hvad jeg kan
observere, hvordan jeg kan forstå disse observationer og giver mig en forståelsesramme for,
hvorledes disse kan analyseres og diskuteres i forhold til at den observerede genstand, ledelse
og selvledelse.
Etnografiske studier er mit middel til at finde frem til hvordan det sociale former sig i
praksis. Ved hjælp af litteraturen omkring grænseløshed og det teoretiske begrebsapparat, kan
jeg iagttage ReD ud fra et bestemt analysestrategisk fokus, og det skaber grundlaget for min
analyse. Arbejdsprocessen kan illustreres på følgende måde:
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Deduktion

ANT

Teori om grænseløshed

Teoretisk iagttagelses-skema

r

Etnografisk metode og
feltstudier
Studiet af ReD

Analyse og diskussion
Hvordan ledelse og selvledelse

Refleksion over
problemformuleringen
Figur 4 – den analysestrategiske proces

Indtil selve feltarbejdet gik i gang, har der været en vekslen mellem deduktion og teoretisk
forståelse. Gennem læsning af ANT og læsning på baggrund af den grænseløse litteratur, har
jeg skabt et mere detaljeret udgangspunkt for feltarbejdet. De etnografiske studier har været
forankret i en meget intensiv periode på fire uger, hvor de to andre faser har dannet baggrund
for denne, jf. figuren. Selve feltstudiet er foregået både hos Sonne og ReD, fravalget af Sonne
skete først inden analyse blev sat i gang.
Min relation til min analysestrategiske tilgang er som en hermeneutisk læringsspiral, hvor jeg
over tid nærmer mig en større forståelse og overblik over mit arbejde. Det endelige resultat,
mellem deduktion, teori og feltstudie, mener jeg, sikrer en forståelse for min metode og
analyse, om end det har været en snørklet vej med flere spring frem og tilbage mellem teori
og metode. Jeg mener, det giver læseren et indblik i selve arbejdsprocessen og i, hvorfor
afhandlingen er opbygget op, som det er.

At udforske praksis
Jeg har valgt at arbejde med organisationer, og jeg ønsker at få en fyldig empiri, som kan give
mig svar på, hvordan ledelse og selvledelse konstrueres. Da jeg begav mig ud til ReD, havde
jeg på forhånd en begrænset viden til virksomheden, men havde dog en generel forståelse
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omkring deres arbejdsproces gennem mine samtaler med min kontaktperson. Opgaven var
herefter at udvælge det bedst mulige udgangspunkt for at observere de beslutninger, der
skaber stabilitet eller forstyrrer ledelse og selvledelse. Valget faldt i samarbejde med
kontaktpersonen på at følge et enkelt projektforløb for på den lettest mulige måde at kunne
afgrænse mit felt. På den måde var det muligt at skabe et observerbart og afgrænset felt, der
samtidig var kendetegnet ved at indeholde de arbejdsprocesser, som projekter hos ReD
normalt var bygget op omkring. Dette var vigtigt for at kunne skabe en valid
indsamlingsproces, der samtidig ikke var så bred, at alle dele af organisationen skulle
observeres. De primære årsager var muligheden for indsamling i en begrænset tidsperiode,
som dels var sat af organisationen og de mange ansatte, som har en utrolig travl hverdag, dels
af tidsrammen for selve afhandlingen. Derudover var det analytisk vigtigt at kunne sætte en
klar distinktion mellem relevante observationer og hvilke, der faldt udenfor kontekst for på
den måde lettere at kunne motivere og analysere mine data. Den faktiske indsamling foregik
over fire uger, og er nærmere uddybet nedenfor.

De konkrete metoder jeg har anvendt for at indsamle og dokumentere mine feltstudier, er ved
hjælp af Observationer, Interview og Dokumenter (Järvinen 2005).
Observationerne har sat dagsordenen for mit feltarbejde. Det har åbnet øjnene for de daglige
arbejdsprocesser, der opstår mellem aktanterne i organisationen, for relationerne mennesker
og materialer imellem – og ikke med fokus på specifikke personlige forhold. Jeg har brugt et
observationsskema til at observere ud fra. Det er mit grundværktøj i forhold til at observere
hos ReD og har giver mig nogle klarer mål for, hvad jeg har skullet observere, og hvad der
skulle fravælges. Helt konkret har det betydet, at observationsarbejdet har haft et fast
forankret udgangspunkt, men jeg har undervejs opdaget nye relevante elementer, hvorfor
dokumentet løbende blev udviklet til nyere versioner. Det har skabt enkelte pauser i min
indsamling i forhold til, hvor jeg skulle fokusere, men har i det lange løb skabt et mere
struktureret forløb og et mere sikkert indsamlingsarbejde.
De observationer jeg har gjort mig, har både været strategiske valg og et produkt af
tilfældigheder. Den første dag deltog jeg i det ugentlige morgenmøde, hvilket var tilfældigt,
ligesom det også har været at overvære snakke til frokost og på gangene, hvorimod
teamarbejde og projektmøder med partner, for det meste, har været forudbestemt. Det er dog
vigtigt at forstå, at der åbnede sig flere muligheder i øjeblikket – derfor denne deling mellem
strategiske valg og tilfældigheder.
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Interviewet har jeg anvendt for at kunne nå dybere ind i den observerede daglige praksis. Jeg
har brugt det til at underbygge de observationer, jeg allerede har skabt, men også for at finde
nye relationer mellem aktanterne og nye måder at knytte observationerne sammen på.
Problematikken med interviewet er, at det modsat observationer og dokumenter foregår i et
samspil, hvor jeg som interviewer leder, spørger ind til og griber fat i specifik viden, mens
andet falder bort og ”hvor to sæt af forudsætninger, holdninger og interesser brydes mod
hinanden. Interviewets materiale er et resultat af dette møde – og derved interviewerens og
interviewpersonens fælles bud på en række >>plausible forståelser af verden<<” (Järvinen
2005: 29). Udgangspunktet for interview har derfor været, at fokusere på konkrete handlinger,
lig ANTs analytiske genstand. Men interviewet er en menneskelig relation, hvorfor det
forekommer dynamisk, om man vil det eller ej. Sagt helt konkret, så spørger jeg ind til, hvad
folk gør - til deres konkrete handling (Mol 2002). Måden, det er blevet uddybet på, er ved
hjælp af narrativ historiefortælling, hvor respondenten har genfortalt relevante historier
omkring arbejdet med projektet, om beslutningsprocesser, valg og forstyrrelser i arbejdet.5
Dokumenter er, som beskrevet i starten af afsnittet, et resultat af de beslutninger og relationer
mellem aktanter, jeg har fået øje på i mine observationer, og de fælles forståelser af den
plausible verden, som er blevet skabt i interviewet. Mik-meyer og Järvinen beskriver,
hvorledes dokumenter kan bruges som et landkort over standardiseringer. Mit ønske med
indsamlingen af dokumenter er nemlig at dokumentere, hvordan dokumenterne kan være med
til at konstruere beslutninger. Dokumenterne er hos ReD f.eks. projektplaner, systemer for at
sortere viden, arbejdspapirer, nyheder og politiker. Det vigtige er at finde frem til, hvilken
betydning disse har, når der træffes beslutninger i organisationen, hvor de træder ind, og
hvilken relation de har i projektet. Nedenfor er illustreret i hvilket omfang jeg har benyttet de
anvendte metoder.

For alle tre metoder er det vigtigt at bemærke, at det er fokus på at bevæge sig på feltets
præmisser, at kunne gengive virkeligheden uden at forstyrre projektarbejdet med min
tilstedeværelse. Men når det er sagt, så er jeg som observatør, interviewer og indsamler af
dokumenter også med til at skabe den virkelighed, jeg ønsker at analysere, jeg er altså
medproducent af virkeligheden. For at gøre det helt eksplicit, så er denne proces en

5

Jeg har brugt en ustruktureret spørgeguide til at styre mine interview med respondenterne. Spørgsmålene er
åbne for at skabe det bedste grundlag for at få historierne med, og lade respondenten fortælle de vigtige historier
og projektets udviklingsforløb. De åbne spørgsmål er med til at sikre, at de temaer jeg ønsker at undersøge også
bliver behandlet.
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nødvendighed for at danne sig ny empiri, og kvalitativ viden kan derfor umuligt dannes uden
at have denne præmis i baghovedet.
Materiale
Interview

Observationer af

Dokumenter

ReD
9
1 leder, 1 mellemleder, 4 projektmedarbejdere og 3 back
Office personel
- Teamarbejde i projektudviklingen af flere omgange
- Et morgenmøde
- En arbejdsdag på kontoret
- De forskellige faciliteter
- Brug af mail, telefon og computersystemer
- diskussionsdokument – udvikling af kundes
innovationsevne
- ReD værdier (’What is quality?’)
- Atlas og registrerings system
- ReD ‘proces wheel’
- Staffing oversigt

Figur 5 - overblik over datamateriale

Min vandring ud i feltet, var en søgen efter handlinger, men samtidig en søgen efter
beslutninger, hvor ledelse eller selvledelse konstruerer muligheder for nogle aktanter til at tale
på vegne af andre.

Mine observationer
Jeg opholdt mig i ReD i dagtimerne, indenfor de ansattes almindelige arbejdsdag. Jeg kiggede
på de informationer, som jeg i samarbejde med min kontaktperson havde fundet frem til.
Gennem informationerne og min metodetriangulering fik jeg skabt en fortsat nuancering og
forståelse for organisationernes kompleksitet. Det var fra start fastlagt, at jeg skulle deltage i
nogle faste observationer, men mulighederne for at overvære andre relevante processer,
aftalerne med medarbejdere og indhentningen af dokumenter var tilfældig i tid og opstod
efterhånden, som jeg fik endevendt ReD. Jeg vil derfor konkludere, at jeg ikke kan vide mig
sikker på at have samlet al relevant viden, men på den anden side er de mange observationer
og interview med til at sikre mig, at de nødvendige handlinger, materialer og systemer er
indhentet og dokumenteret i et omfang, der gør jeg kan påvise beslutninger og relationer
mellem aktanterne.
I mine opdagelser af feltet, er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at ”Det materielle,
som etnografer arbejder med, således netop er tolkninger, sådan som de viser sig i praksis
(herunder samtaler og dokumenter), det vil sige som materiale som en ’observeret
virkelighed’” (Järvinen 2005: 106). Jeg vil som iagttager kunne beskrive, hvordan den sociale
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kontekst påvirker interaktionen mellem aktanter og ikke lede efter dybere lag i den enkeltes
private oplevelser. Denne skelnen mellem objekt og subjekt gør min observation af feltet
deskriptiv, og jeg vil således ikke vurdere de handlinger, som aktøren udfører, men se på hvad
der kommer frem i deres handlingers kontekst.

Validitet
Der er en modsatrettethed mellem at skulle udforske praksis for at forstå problemet og løse
dette, og så lade praksis være styrende for sit problem. Jeg skal lære feltet at kende for at
kunne forstå og analysere dette. Men for at kunne observere dette til perfektion er det vigtigt
at have et godt iagttagelsesapparat klar, således at jeg ikke overser noget i indsamlingen. Det
største problem med empirien eksisterer i det perspektiv, at jeg begav mig ud i felten som
forsker, mens jeg stadig bearbejdede min teori og forståelse af det grænseløse felt. På den
anden side skal et ANT studie baseres på empirien, hvorfor den eneste måde at skabe et
analytisk grundlag, er ved at ’kaste sig ud i det’, og det er iflg. ANT i empirien, at man finder
sin genstand, hvorfor arbejdet ikke kan startes før. Det er et ambivalent forhold, idet jeg både
føler at nogen empiriske perspektiver, måske, kunne studeres mere nuanceret med et endnu
grundigere teoretisk studie – men på den anden side er jeg også sikker på, at denne tvivl på
nuancerne ville eksistere under alle omstændigheder.

Databearbejdning og analyse
Databearbejdning og analyse er to processer, der starter, idet jeg begiver mig ud i feltet og
starter min indsamling af empiri. Det har hele tiden været mit mål at lade empirien tale sit
eget sprog, hvilket også er udgangspunktet for ANT. Teorien kan kun fortælle mig noget om,
hvordan jeg skal kigge efter aktanter og relationer i empirien, men det er empirien, der skal
være skabende for, hvad jeg vil fortælle om mit problem.
”… enhver teoriudvikling skal være funderet i det konkrete datamateriale” (Kristiansen og
Krogstrup 1999: 171)
Den vigtigste forudsætning for min bearbejdning af data i denne sammenhæng er, at mine
opdagelser er skabt ud fra en iterativ proces, hvor viden og problem har skabt hinanden i
gensidig influering. Min empiri er således fritaget fra direkte påvirkning fra teori, men de
mønstre jeg kigger efter (ANT) og den genstand, jeg ønsker at belyse (ledelse og selvledelse),
giver mig et fokuseret afsæt for, hvad jeg iagttager. På samme måde vil min empiri og de
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mønstre jeg kan se lede mig i en bestemt retning i forhold til den analyse, som denne iterative
proces er et resultat af.

Mine fortolkninger af data er en proces, der har forløbet sideløbende med indsamlingen af
empirien. Jeg har løbende med mine observationer, interview og indsamling af dokumenter,
skrevet kommentarer til de overvejelser både feltet og jeg selv som iagttager har gjort mig.
Dialogen med mit felt har sat spor og nye refleksioner i gang. Allerede i det indledende
arbejde blev der derfor skabt mønstre i min empiri, som jeg gennem noter har brugt i det
videre arbejde med min analyse. Denne løbende databearbejdning sluttede således heller ikke
efter mine feltstudier blev afsluttet – men er fortsat indtil det sidste punktum i analysen er sat.

Analysen er afhandlingens omdrejningspunkt. Jeg vil ikke lave uddybende betragtninger her,
men vil i stedet lade overvejelser og valg indgå som en integreret del af analysen. Derfor
starter analysen også med en bearbejdning af det perspektiv, den Aktør Netværks Teoretiske
tilgang får - herunder både de strategiske og empiriske muligheder og begrænsninger.
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3. Eksplorativ analyse af hvordan ledelse og selvledelse
konstrueres
3.1 Analyse fremgang - Iagttagelse af et konkret projektforløb hos
ReD
Nedenstående er en illustration af det projektforløb jeg har iagttaget hos ReD. Det foregår i tre
forløb indikeret ved de tre farver. For at forstå hvordan dannelsen af empiri, bearbejdning af
data og iagttagelse af ledelse og selvledelse er foregået, er figuren tænkt som illustrativ guide.
Jeg vil forklare forløbet via de tre farver. Det første forløb er det konkrete projektforløb i
casevirksomheden. Det andet er min indtræden i det konkrete projekt, i det analysestrategiske
afsnit kaldet etnografiske studier, altså min metode. Det tredje forløb er min beskrivelse af
projektets translationsproces, dannelsen af mønstre og iagttagelsen af beslutningsprocesser.
Det første forløb – ReDs projektarbejde
En beskrivelse af det fysiske projektforløb. Der er en indikation af, hvornår projektet konkret
starter, ved nedsættelse af projektgruppe, og hvornår projektet slutter ved aflevering af projekt
til kunde. Der eksisterer en lang række overvejelser og valg forud for projektet, markeret ved
den venstre stiplede linje. Samtidig er der en efterbehandling af projektet, efter at den nedsatte
projektgruppe har afsluttet projektet, markeret ved den højre stiplede linje.
Det andet forløb – Mit feltarbejde
De grønne markeringer indikerer mit feltarbejde under udførelsen af projektet. Der er en
markering af, hvornår jeg indtræder i feltarbejdet. Den stiplede linje illustrerer mit deltagende
forløb, fra jeg træder ind i processen indtil afslutningen. De to stiplede bokse forklarer,
hvordan jeg har tilegnet mig viden omkring projektforløbet. Således er interview og
dokumenter underbyggende for mine undersøgelser igennem hele projektforløbet, mens
observationerne giver et billede af den konkrete organisering.
Det tredje forløb – Min analyse
Det mørkerøde område markerer mit analyseforløb. Det undersøgte projektforløb og
analyseforløb er to forskellige enheder i afhandlingen, men hænger samtidig uløseligt
sammen, da det er den samme genstand, der er på spil. Linjen som markerer projektet og
kassen, som markerer iagttagelsen af projektet, skal ikke forstås som tidsmæssigt sideløbende
perioder, men derimod som et udgangspunkt for den samme tid – først arbejdet i reel tid (det
blå), dernæst en analyse af den reelle tid (det røde). Tid kommer derfor ikke til at være en
faktor i afhandlingen, forstået på den måde at tiden ikke skal betragtes lineært, men som
nedslag i projektforløbet. Tid kan dog spille en rolle for udformningen af det konkrete
39

projektarbejde, hvorfor jeg på nuværende tidspunkt ikke kan undsige mig at kigge på tid som
et forhold i organisationen, der definerer, hvordan der ledes og selvledes.
Udgangspunktet for analysen ligger i problemformuleringen. Problemet iagttages gennem de
beslutninger, der træffes i organisationen. Svaret på problemet opstår i afhandlingen ved at
iagttage, hvordan relevante beslutninger fikseres af aktanter, hvordan de træffer beslutninger
på vegne af andre, og hvordan relationer i disse fikseringer bliver konstrueret i
projektarbejdet, og hvordan forstyrrelser fra andre aktanter er en kilde til evig uro for disse
beslutninger.
Den måde de konkrete beslutningsprocesser skal iagttages på, er ved nedslag i tid, hvor
beslutningerne kan iagttages – i figuren nedenfor er disse eksemplificeret ved de stiplede
vertikale linjer, der går mellem analyse- og projektniveauet.
De konkrete nedslag i tid er bestemt af mine observationer, altså den empiri jeg danner. Det er
således i den konkrete analyse af projektet, at beslutningerne opstår. Måden min iagttagelse af
disse beslutninger og deres relationer og forstyrrelse opstår i analysen, er gennem en
fokusering på historier. De observationer, dokumenter og interview, der er foretaget,
indeholder alle en masse historier, der beskriver hvordan beslutningerne opstår. Det er altså i
historierne, at jeg kan iagttage beslutninger, og hvordan aktanterne ved at beslutte samtidig
enten udøver ledelse, ved at en aktant træffer en beslutning på vegne af andre om andres
arbejde, eller udøver selvledelse ved at en aktant træffer beslutninger på vegne af andre om sit
eget arbejde. I empirien har jeg observeret fem historier, som er udgangspunkt for min
analyse og som vil blive behandlet indgående i resten af afhandlingen.
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ReD’s Projektets forløb

Forberedelser
til projektet

Empiri gennem
- Interview
- Dokumenter

Projekt
start

Starter mit
feltarbejde

Efterbehandling
af projektet

Empiri igennem
- Interview
- Dokumenter
- Observationer

Projekt
slut

Analysens historier
Punkterne er historier fra projektforløbet. De skaber et
fokus på feltets kompleksitet. Ved at iagttage
aktanternes
beslutninger
skabs
knudepunkter,
relationer og forstyrrelse som kan vise hvordan
ledelsen og selvledelsen opbygges, stabiliseres eller
forstyrres.
Figur 6 - Illustration af projektarbejdet i casevirksomheden og analysens forløb

Det interessante ved at iagttage projektforløbet er på den ene side, at det er ReDs kerneydelse,
dvs. den viden de producerer til deres omverden og tjener penge på. Men det er også en
mulighed for at isolere en masse beslutninger, som løber igennem virksomheden, og samtidig
muligheden for at se på, hvordan disse opstår i en kompleks sammenhæng.

For at komme frem til analysen af disse beslutninger, som er min analytiske genstand til at
forklare, hvordan jeg iagttager ledelsen og selvledelse, er det nødvendigt at skabe et overblik
over de begreber, jeg sætter i spil i min ANT analyse af ReD. Som start på analysen vil jeg
definere, hvordan og hvilke aktanter jeg har fundet interessante, og hvilken historier i
empirien, der har været med til at definere mit problem, og hvordan disse er med til at
konstruere netværket.
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Konstruktionen af aktanter hos ReD
Måden jeg vil iagttage beslutningsprocessen på er, ved at identificere aktanter og relationerne
i mellem disse i det studerede projektet. For at kunne skabe overblik over min iagttagelse af
beslutninger, vil jeg beskrive hvilke aktanter, jeg har identificeret, og hvilke beslutninger i
projektforløbet jeg vil dykke ned i. I ANT eksisterer der ikke nogen essens, hvorfra det
sociale bliver skabt, men disse relationer bliver skabt af aktanternes beslutninger og
tilknytning til hinanden. Derfor kan beslutningerne hos ReD kun analyseres i de givne
handlinger, som aktanterne udfører.
Jeg vil i det efterfølgende udpege, hvilke aktanter og beslutninger jeg faktisk identificerer i
mit feltarbejde. Disse er opstået på baggrund af de historier, jeg har fået øje på under
feltarbejdet. Min indledende beskrivelse af aktanterne er på baggrund af disse fikseringer. Jeg
vil her kort beskrive, hvordan de opstår, og hvorfor de er taget med i analysen.

Måden jeg iagttager beslutningerne hos ReD, er som beskrevet i indledningen til analysen,
ved at se efter de historier, der opstår i det studerede projekt, og som beskriver den måde,
aktanterne beslutter i projektet. Det er ikke en beskrivelse af, hvad nogen aktanter mener om
andre aktanter, af deres beslutninger og af den ledelse og selvledelse, der bliver udført. Det er
heller ikke en beskrivelse af, hvordan nogle aktanter iagttager deres egne eller andres
beslutninger omkring arbejdet. Det er en iagttagelse af, hvordan nogle aktanter konkret
handler. Hvordan denne handlen kan ses som translationer som skaber relationer og nogle
aktanter, der handler på vegne af andre. Det er også et fokus på, hvordan denne handlen på
vegne af andre kan ses som beslutninger. Og hvordan det er muligt gennem beskrivelserne af
disse beslutninger at se, hvordan ledelse og selvledelse opbygges, stabiliseres eller forstyrres.

De beslutninger som skal analyseres, opstår i de historier, jeg har iagttaget. Det er små
historier som kan ses isoleret og som giver et øjebliksbillede af, hvordan ReD fungerer. Men
samtidig bliver disse også til noget helt andet. Når historierne lægges sammen, og netværket
bliver spundet af mange beslutninger, er det muligt at konstruere et sammenhængende billede
af, hvordan aktanterne skaber ledelse og selvledelse. Særlig fordi beslutningerne er kontigent,
og kunne have været meget andet, men er ganske unik i sine relationer imellem aktanterne hos
ReD.
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Som fremlagt i mine empiriske overvejelser, har jeg gennem feltarbejdet fået mulighed for at
interviewe de humane aktanter. Jeg observerede desuden, i en periode, projektforløbet og de
valg og fravalg, som alle aktanterne foretog. Men vigtigst af alt har jeg opdaget nye aktanter
igennem mit møde med feltet. Min opfattelse af projektforløbet i ReD er således styret af at
være i der, mens det udvikles, og på baggrund af det der allerede er udviklet, inden jeg
besluttede at arbejde med det.
Nedenfor har jeg listet alle de aktanter jeg har observeret, for at give et indblik i
mangfoldigheden i aktanter der er på spil. Fælles for de fire er, at de alle har relationer til
hinanden i det konkrete innovationsprojekt hos ReD, og alle taler de på vegne af eller bliver
talt på vegne af. De bidrager altså til beslutningsprocessen eller er mellemled for denne.
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Figur 7 - Aktanter i ReD projektet
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Alle aktanterne er kendetegnet ved, at de enten kan være besluttende for andre aktanter,
Aktant A → Aktant B. En aktant vil altså beslutte, hvordan en situation skal være, mens andre
aktanter vil være besluttet for. En anden og selvledende mulighed er, at en aktant beslutter for
sig selv, på vegne af andre, hvordan en situation skal være, dvs. de slutter op om selvledelsen,
Aktant A → Aktant A. Som udgangspunkt har de fire kategorier alle potentiel mulighed for at
være en beslutter i form af ledelse eller selvledelse, men den empiriske analyse vil udpege,
hvem der faktisk beslutter og hvordan.
Den ovenstående figur kan muligvis give indtrykket af, at der er en forskel på aktanterne. Det
er der også, da menneskelige aktanter, styringsteknologier, IKT’er og de fysiske rammer alle
er forskellige. De har forskellige udtryk og fungere forskelligt. Men i forhold til at konstruere
en social sammenhæng, har de i udgangspunktet alle samme potentiale, de kan alle påvirke og
tale på vegne af andre, og de kan også beslutte på vegne af hinanden.

For at give et billede af hvordan det ville se ud, kan man bruge et atom som metafor. Der vil i
et rum i et givent øjeblik være et vist antal aktanter, måske i form af personer, lamper, tøj,
borde og stole, og det som ellers hører til i dette rum. Alle disse ting er opbygget af atomer,
som i udgangspunktet har det samme meta-fysiske niveau, men er også forskellige, hvis man
kigger på den måde, de er sammensat. Når man iagttager på det niveau, er de alle ens, men det
er deres bevægelser og de måder, som de indgår i relationer med hinanden på, som gør en
forskel – bare tænk på en A-bombe.
Det må derfor være op til min analyse af empirien at afgøre, hvordan relationerne opstår. Man
kan på den baggrund sige, at jeg udfører en anden ordens translation. Jeg konstruerer en
translation af de translationer, som aktanterne i ReD konstruerer. Jeg er på den måde også
selv en analyserende og filosoferende aktant, der prøver at beslutte om, hvordan noget er på
vegne af noget andet (i dette tilfælde et projektforløb).

Konstruktionen af et projektforløb hos ReD
Ligesom med aktanterne er det også vigtigt at fortælle, hvordan jeg konstruerer empirien. Jeg
vil her prøve at definere, hvordan jeg forstår og har afgrænset ReD’s projektforløb.
Da jeg trådte ind på feltet på ReDs kontorer, var mit problemfelt under udarbejdelse og min
problemformulering løst defineret. Mulighederne var stadig åbne, hvorfor de indledende
observationer og interview i lige så høj grad var for at se, hvilke muligheder der lå i det
projekt, jeg havde en aftale om at studere, som for at lave selve indsamlingsarbejdet. På den
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baggrund havde jeg kun enkelte antagelser om, hvordan feltet fungerede. Der lå således ingen
konkrete strategier for, hvordan feltet skulle iagttages, men idéer til hvad der skulle iagttages.
En del af denne proces var at finde ud af, hvilket projektforløb der ville være interessant at
observere og analysere. Efter denne beslutning var truffet kom en anden analytisk relevant
overvejelse. Hvordan kan jeg bestemme, hvad et projekt er og sætte rammerne for, hvad der
skal indsamles og analyseres? ReD har en klar definition af, hvad et projekt er for dem,
beskrevet ved deres kontraktindgåelse med kunden. Men som vist i figuren med projekt og
analyseforløb, så ligger der beslutninger både forud og efter den formelle kontrakt med
kunden. Det må derfor være op til min analyse af empirien at fastsættes, hvilke aktanter der
deltager, og i hvilken periode projektforløbet skal studeres!

Der er forskellige udgangspunkter for, hvornår et projektforløb hos ReD starter, og hvad der
derfor er relevant for mig at beskæftige mig med. Valget af den historie, som skal starte
analysen, er derfor taget efter, at jeg har haft overblik over det arbejde, som ReD har
gennemløbet, og hvilke beslutninger der kan vise ledelse og selvledelse.
For eksempel definerer Christian, som er partner, et projekt som et løbende arbejde. Det
starter gennem flere møder med en virksomhedsdirektion, som munder ud i et strengt
defineret projekt formuleret gennem nogle problemer for virksomheden og løsninger herfor.
Men disse efterlader nye muligheder og problemer som til stadighed diskuteres mellem
partner og virksomhed, også efter kontraktens afslutning. Som jeg ser det, har projektet derfor
ikke et fastlåst tidspunkt for start og slut. Som jeg har iagttaget det, har konsulenterne en
anden tilgang til dette, i forhold til det studerede projekt. De bliver ansat til at indgå i et
teamarbejde af ledelsen og bliver sat på en bestemt opgave. For dem starter arbejdet med en
bestemt kunde og kan ske på forskellige tidspunkter i projektforløbet. Enten, når der skal
udfærdiges et tilbud til kunden (letter of proposal), inden projektet og feltarbejdet går i gang
eller efterfølgende, når der skal dannes mønstre og designes løsninger til kundens problemer.

På den baggrund er det svært at definere, hvor projektet starter og hvilket empirisk omfang,
der skal arbejdes med. Målet er gennem projektet at finde ind til de historier, der viser
hvordan ledelse og selvledelse opstår. De historier jeg i analysen tager udgangspunkt i, er
bestemt af min iagttagelse af projektet. Således er afhandlingens empiri bestemt ved de
historier, der knytter sig til projektet, om det så er en partners besluttende snak med kunden,
en beslutning om udvikling af projektet i kerneteamet, i beslutning om brugen af teknologier
eller beslutning om støtte fra tredje part etc..
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Det er mit mål at gribe fat i nogle af de konkrete historier fra projektarbejdet, hvorfra jeg kan
se, at der indgår beslutninger, hvor relationerne mellem aktanterne træder frem, og det er
muligt at beskrive, hvordan ledelsen og selvledelsen opbygges, stabiliseres eller forstyrres.

3.2 Fem historier om ReD
Målet er her at udvikle analysen af ledelsen og selvledelsen i ReD, men også kort at forklare
både hvorfor og hvordan, jeg operationaliser historierne. Historierne er empiriske beskrivelser
af beslutningerne fra ReDs projekt, og vil gennem analysen vise min forståelse af, hvordan
ledelsen og selvledelsen konstrueres. Det er altså gennem denne historiefortælling, at
netværket omkring projektet skabes.

Callons fire translationsbegreber
For at finde frem til de relationer, som aktanterne indgår i, tager jeg udgangspunkt i Callons
måde at opdele en analyse af translationsprocesser på. Han har gennem sit arbejde defineret
fire begivenheder (moments of translation), der viser hvordan aktanter, gennem translationer,
opbygges, stabiliseres eller forstyrres i netværket (Callon 1986: 205). Callons begivenheder
bruger jeg som analytiske faser til at iagttage historierne med, for at finde ud af, hvordan
aktanterne opbygger, stabiliserer eller forstyrrer projektet. De fire translationsfaser fungerer
altså som min analytik til at strukturere, hvordan nogle aktanter kan få lov til at beslutte på
vegne af andre.

De fire translationsfaser Callon anvender, har jeg operationaliseret i forhold til mine begreber
og min problemformulering i nedenstående fire afsnit. Det er en gennemgang af, hvordan jeg
bruger Callons model på min empiri, med udgangspunkt i mit fokus på beslutninger og
ledelse og selvledelse:
1.) Problematisering. I første fase defineres det, hvad problemet og historien er, og hvem de
relevante aktører er. Denne problematisering er en formodning, som analyseret gennem de tre
andre faser kan ses som bekræftet eller forstyrret. Det er beslutteren, der fremsiger
formodningen (beslutningen). Den videre analyse vil herefter vise, hvordan denne formodning
ender. Den aktant, som prøver at beslutte, vil prøve at stille sig mellem aktørerne og
netværket, således at denne bliver uundværlig. Ved at blive uundværlig, vil de andre aktanter
træde ind i de roller, som den besluttende aktant beslutter for dem. De andre aktanter bryder
dermed med alle de andre muligheder, de ville have haft, og stiller sig under den besluttende
aktant.
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2.) Interessekonstruktion. Den/de aktanter, som prøver at beslutte (beslutteren), prøver i denne
fase at gøre andre aktanter interesserede i denne beslutning. Her vil aktanten prøve at skabe en
forbindelse til de andre involverede aktanter ved at overbevise dem om, at den definerede
rolle er acceptabel. De aktanter, som her påvirkes, er repræsentanter for de aktanter, som
beslutteren forsøger at træffe en beslutning for. I Callons analyse, viser han hvordan review
artikler bliver brugt som repræsentant for videnskaben til at overtale andre forskere til at
indgå i forskningsprojektet. I ReDs eksempel kunne det f.eks. være en projektmanager, som
på vegne af projektgruppen acceptere en beslutning som de ledende partnere har stilet i udsigt.
Det betyder, at beslutteren prøver at overtale repræsentanterne, som måske accepterer
beslutningen på vegne af de øvrige aktanter i netværket. Beslutteren → repræsentanter →
øvrige aktanter.
3.) Indrullering. Her viser det sig om interessekonstruktionen mellem beslutter og
repræsentant er lykkedes. Repræsentanterne træder ind i de roller, som de i beslutningen er
tiltænkt, hvorfra beslutteren herefter prøver at styre de andre aktørers handlingsrum.
Indrulleringsfasen viser, hvordan den besluttende aktant får repræsentanterne til at udfylde en
bestemt rolle. Igen er det op til empirien at vise hvordan det sker – med hvilke teknikker
accepterer repræsentanterne den beslutning, som de er forelagt?
Hvis dette accepteres, er den foreløbige beslutning for projektarbejdet vedtaget. Beslutningen
er foreløbig, fordi den er kontigent og til hver tid vil være i en situation, hvor den kan
forstyrres af aktanterne.
4) Mobilisering af allierede ”Det næste store spørgsmål om masserne, dvs… [de øvrige
aktanterne]… vil følge deres repræsentanter. Callon bruger endnu en krigsmetafor og kalder
denne proces for mobilisering. Processen drejer sig om at sikre koblingen mellem talsmænd
[repræsentanten] og de entiteter, de taler på vegne af” (Elgaard Jensen 2005: 203).
Hvis de resterende aktanter accepterer og dermed indtræder i beslutningen, har de nu givet
deres stemme, og den måske besluttende aktant er blevet beslutter for de aktanter, der har
accepteret beslutningen.

Som opsummering på de fire translationsfaser, vil jeg bruge endnu et citat fra Torben Elgaard
Jensen ”Hvis hele denne øvelse lykkedes, kan projektets initiativtagere fremstå som vidende
og magtfulde aktører, der kan tale på vegne af alle. Men denne magt og viden er aldrig
garanteret. Projektmagerne kan når som helst blive underløbet af aktører, der undslipper fra
deres tiltænkte rolle” (Elgaard Jensen 2005: 204).
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De fire begivenheder og min analyseform er anskueliggjort igennem nedenstående figur, lavet
med inspiration fra Callons translationsfaser:
HISTORIEN
Analysens fem
historier vil hver
især gennemløbe
disse fire faser.
En analyse af
hvordan ledelse
og selvledelse
konstrueres
hos ReD.

1) Beslutningen – Den mulige beslutning og aktanterne
2) Overtalelses forsøg –
Beslutterens overbevisnings
forsøg af repræsenta nter

3) Strategi for accept –
Repræsentantens accept af
beslutning

4) Mobilisering af beslutning – En aktiv tilslutning hvor
aktanterne følger deres repræsentanter? Eller afviger?

Hvordan ledelse og selvledelse
Med baggrund i de fem analyser, som
gennemføres
med
ovenstående
udgangspunkt, er det muligt at diskutere,
hvordan ledelse og selvledelse opbygges,
stabiliseres eller forstyrres hos ReD?
Figur
6 – Analysemodel
for beslutninger
Jeg har
identificeret
fem historier,
som viser, hvordan rummet for projektarbejdet ændres. Jeg

vil igennem disse historier anskueliggøre, hvordan beslutningerne bliver truffet, hvilke
aktanter beslutter, hvilke aktanter bliver besluttet for og hvilke aktanter, der er med til at
videreføre eller understøtte beslutningerne. Callons model bruger jeg i den forbindelse til at
dele de empiriske historier op i analytiske bidder.
Der vil ikke være nogen stringent orden af historierne i forhold til tid, men jeg vil analysere
dem, efterhånden som de har mulighed for at fortælle forskellige vinkler af ledelsen og
selvledelsen hos ReD og arbejdet med projektet.

De første indtryk
Når man begiver sig mod ReD i hjertet af København, er der flere ting, der dominerer
indtrykket: De historiske omgivelser, alle forretningsfolkene, og når man træder ind på
kontorerne, så føles der på flere måder som højt til loftet.
Allerede fra starten af min opdagelsesrejse med ReD var det klart, at der eksisterer besluttere
og dem, der er besluttet for! I køkkenet på hovedkontoret i Kronprinsensgade er der flere
illustrative plancher, billeder og modeller, der fortæller om arbejdet som konsulent, om
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resultaterne fra projekter, om ReDs værdier i forhold til arbejdet kaldet ’what is quality in
ReD’, og en oversigt over de projekter og den arbejdsdeling, der lige nu er hos ReD. Disse
tekster giver mit et indtryk af, at nogle har truffet en beslutning om, hvordan arbejdet skal
opdeles, hvilke hænder der skal udføre hvilke opgaver, og hvordan værdien af det ønskede
arbejde skal være - hvis man skulle være i tvivl. Det er mit mål at undersøge denne undren i
historierne, for selvom det ser sådan ud på opslagstavlen, så er det op til min analyse at
beskrive, hvordan jeg ser relationerne mellem de mange aktanter.
Jeg har igennem mit feltstudie observeret, hvordan alle hos ReD spiser, snakker og arbejder
sammen. Men jeg kan også iagttage en opdeling af, hvem der gør hvad, hvem der siger hvad,
og hvem der går hvor.

Prolog – Fem historier om et dy namiske, men ufleksible projekt
De følgende fem historier er en beskrivelse af de teoretiske og empiriske overvejelser, som
jeg har gjort mig gennem indsamlingen af empirien, og som er resultatet af min analyse. Den
samlede beskrivelse er skrevet i tre dele:
Første del (historier et, to og tre) er en identificering af, hvordan rammerne for ReDs projekt
bliver sat. Hvad er styrende, og hvordan beslutter nogle aktanter, hvad der skal gøres?
Anden del (historie fire) fokuserer på selve udviklingen af projektet. Hvordan udvikles
projektet under de rammer, der er sat, og hvilke aktanter beslutter omkring udviklingen?
Tredje del (historie fem) beskriver de forstyrrelser, der opstår på grund af projektets
udvikling, og hvordan disse forstyrrelser kommer til udtryk. Samtlige historier fokuserer på,
hvordan beslutningerne enten kan ses som ledelse eller selvledelse, hvad det betyder for
udviklingen af projektet og for de grænser, der skabes.
Gennem analysen vil jeg beskrive, hvordan projektet opstår som dynamisk, men ufleksibelt,
og hvordan beslutningerne gennem opbyggelse, stabilisering og forstyrrelser giver disse
udfald. I historierne om dette projekt indgår forskellige aktanter, der alle er med til at påvirke
beslutningerne i historien. Der er personer, som optræder i forskellige roller i historierne;
kunden, partner, projektmanager og projektmedarbejdere. Der er styringsteknologier, der alle
har til hensigt at sikre, at projektet udvikles inden for bestemte rammer, som f.eks. ’proces
wheel’ som er ReDs projektmodel. ’Proces wheel’ er hele konceptet bag ReD omkring
udviklingen af dybdegående kvalitative projekter. Det dybdegående og kvalitative kommer til
udtryk gennem den måde, hvorpå de udvikler og fremstiller deres løsningsforslag.
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” The goal of our work is not to sell ideas, but to present a rigorously prepared set of
insights, frameworks and perspectives into the marketplace, and opportunities upon which
our clients can make sound decisions to improve their market position.”
(www.redassociates.dk)
Desuden er der en masse andre aktanter i spil, såsom teknologier, IT, whiteboards og lokaler,
der alle spiller en rolle i udformningen af det projekt, der skal afleveres til kunden. Alle
aktanterne vil løbende i de fem historier blive introduceret i de relationer, jeg ser dem indgå i.

I det konkrete projekt jeg har studeret, er fokus på, at ReD skal researche sig frem til en
forståelse af kundens marked og deres kunders brug af virtuelle medier. Målet er at skabe
grundlag for en fælles innovativ platform, hvor hele kundens organisation indgår. Dette på
baggrund af de udviklede ’insights, frameworks and perspectives’.
Den vinkel og retning, ANT og mit fokus på beslutninger giver empirien, er, at projektet skal
iagttages som en lang række af beslutninger, som udføres gennem ledelse og selvledelse. I
denne proces får nogle aktanter lov til at oprette, stabilisere eller forstyrre på vegne af andre.
Historierne tager som tidligere nævnt udgangspunkt i performativiteten i projektet. Der ses
derfor på handlingerne og den udvikling, som aktanterne konstruerer i deres relationer - ikke i
deres forståelse af disse.

3.3 Første Historie – Det ufleksible projekt oprettes
”Projektet er ikke fleksibelt” (bilag 1: 13), lyder det fra én af seniorkonsulenterne på
projektet under et interview. At projektet i den grad skulle være ufleksibelt, som
seniorkonsulenten her giver udtryk for, vækker en undren hos mig. Denne undren bunder i, at
mine første indtryk af ReD var, at projektarbejdet netop var bygget op omkring en høj grad af
fleksibilitet. At der er stor valgfrihed i projekterne, og at der er en stor grad af
medbestemmelse og dialog, var nogle af de første indtryk, jeg nedfældede i min feltbog.
Derfor finder jeg det interessant at gå nærmere ind i, hvad deres arbejde så er, og hvad de
beslutter omkring? De næste historier vil udbygge dette perspektiv.
Seniorkonsulenten uddyber endvidere: ”Der er lagt en projektplan af partner, kunde og
projektmanager [projektmanager er ikke med i denne indledende fase] med konkrete
afleveringsdatoer og mål for problemløsning. Deadlines rykker ikke, de ligger fast” (bilag 1:
13). Som seniorkonsulenten siger, at der ikke er nogen fleksibilitet tilbage - når først projektet
er framet i samarbejde med kunden. Fleksibiliteten er derfor udgangspunktet i denne historie
om, hvordan projektet bliver framet. Målet er desuden at se, hvordan projektaftalen indgås, og

50

hvad det betyder for den videre projektudvikling. Som seniorkonsulenten udtaler, så sætter
projektplanen rammer for projektet. Så stærke, at der åbenbart ikke er nogen fleksibilitet
tilbage ifølge seniorkonsulenten. Grunden til, at jeg inddrager nærværende historie, er, at det
er her projektet bliver defineret, og der bliver indgået skriftlige aftaler mellem ReD og
kunden. Da jeg ikke har haft mulighed for at observere eller kommunikere med kunden, er
denne historie afskærmet i forhold til at komme i dybden med de relationer, som er mellem
ReD og kunden i opstartsfasen. Jeg har dog både personer og dokumenter i ReD, som kan
vise, hvordan forløbet er foregået, hvorfor det er muligt at se, hvordan beslutningen skabes.

Projektejer som beslutter
For at der overhovedet kan etableres et projekt og mulighed for at skabe et projektteam samt
udvikle ’insights, frameworks and perspectives’, må der først etableres en kontakt til kunden.
Partneren Christian udtaler, at der i forbindelse med projektet ”er forhandlet i 1½ år inden
projektet startede, hvilke problemer hvilket issues” (bilag 1: 1). Den måde, aftalen
konstrueres på, er gennem en løbende kontakt mellem partner og kunde. Når projektet
etableres, transformeres partner til projektejer (jeg vil efterfølgende kun bruge betegnelsen
projektejer).
I denne forhandlingssituation søger projektejer at sælge et projekt, og i de løbende
diskussioner udvikler projektejer og kunde sammen projektets ’letter of proposal’6. ’Letter of
proposal’ er det tilbud, som kan betegnes som projektets første byggesten rummende
virksomhedens problematisering og forslag til løsninger. Projektejer: ”Jeg laver ’letter of
proposal’ sammen med dem [kunden] – fire til seks versioner er der opstået undervejs” (bilag
1: 1). Målet med beslutninger er, udover at der skal skabes grundlag for et projekt, at
rammerne for projektet skal sættes. Som seniorkonsulenten nævnte tidligere, så er det i denne
fase, at kundens problem identificeres og nedfældes. Projektejer har i den sammenhæng en
meget dominerende rolle i forhold til at konstruere projektarbejdet. ”Jeg deltager ikke i
projektet - i alt hvad der er defineret” (bilag 1: 1). Han beskriver her, hvordan han ikke er
med i selve projektet, men at han alligevel er med til at sætte rammerne for projektet. Så
længe det er defineret, er det ikke nødvendigt for ham at deltage. Det projektejer forsøger at
beslutte om i denne historie, er altså omkring defineringen af projektet. Det gennemgående
tema for denne historie er, hvordan han kan beslutte. Hvordan overtaler han kunden og dennes
repræsentanter?

6

Det er ikke muligt at bruge ’Letter of proposal’ som bilag i afhandlingen, da kunden bliver nævnt gentagne
gange. Det er, som tidligere nævnt, en aftale med ReD om, til en hver tid at holde kundens identitet skjult.
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CEO og strategichefen repræsenterer kunden
I etableringsfasen af projektet er kontakten mellem ReD og kunden holdt til at være mellem
projektejer og to af deres øverste chefer, deres CEO og strategichef. Det er denne relation,
som skaber muligheden for, at et projekt opstår. De to kontaktpersoner hos kunden er
repræsentanter for hele organisationen og står for de forhandlinger, som løber over 1½ år.
Projektejer forsøger at få de to kunderepræsentanter til at acceptere sin beslutning ved at
indgå i disse forhandlinger. Som jeg har beskrevet ved Callons fire translationsfaser, så er
accepten et overtalelsesforsøg på at få nogen til at indgå i beslutningen og dermed styrke den
mulighed, der er for at få beslutningen mobiliseret. I sit overtalelsesforsøg har projektejeren
en løbende dialog med repræsentanterne omkring kundens strategi og udviklingsmuligheder.
Projektejer kalder selv denne fase for rådgivning og kommenterer i følgende, hvad interessen
er: ”Det er en virksomhedsdagsorden, som jeg interesserer mig for – så er selve projektet et
redskab til at udføre nogen af disse samtaler. Vi har fat i strategien og ledelseslaget i
virksomhederne” (bilag 1: 2).
Når man kigger nærmere på denne rådgivning i forhold til, at målet for projektejers beslutning
er at kunne etablere et projekt, så kan processen omkring rådgivningen og forhandlingerne om
projektets indhold ses som en overtalelsesstrategi for at kunne gennemføre projektet. Målet
for projektejer er at overtale kundens repræsentanter til at vælge sin beslutning, frem for at de
vælger alle andre mulige beslutninger. Det kunne f.eks. være et valg om ikke at lave et
innovationsprojekt, at vælge en konkurrerende konsulentvirksomhed, at vælge at løse
problemet internt, eller helt at se bort fra problemet. Problemet bliver med andre ord
konstrueret i den overtalelse, som projektejer udfører. I sidste ende er denne øvelse et
spørgsmål om, at ReD ’får et projekt hjem’, og at de kan tjene penge. Det er deres berettigelse
som konsulentfirma. Kunden ønsker på den anden side at få løst dette problem, som
projektejer har været med til at konstruere. De 1½ års forhandlinger er netop et udtryk for
disse ønsker.

Indrullering gennem forskellige overtalelsesstrategier
Den måde overtalelsen af repræsentanterne foregår på, er ved at projektejer holder en løbende
dialog med kunden i form af sparring omkring problemer og udviklingsmuligheder i
virksomheden. Det er også en overtalelse at fremvise tidligere resultater og fremvise de
unikke kompetencer, som ReD har erhvervet sig, og det er ikke mindst gennem deres særlige
måder at udvikle projekter på. Der er altså tre strategier til at overtale repræsentanterne for at
få dem til at acceptere beslutningen, som projektejer anvender. Som tidligere nævnt, er der en
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løbende sparring med virksomheden omkring strategien og ledelseslaget. Over de 1½ år som
projektforhandlingerne løber, udvikles der flere forskellige udgaver af den endelige
projektplan. ’Letter of proposal’ er den projektplan, der laves, og som nedfælder alle de
aftaler, som projektejer og kunden har indgået.
’Letter of proposal’ er bygget op omkring ReDs projektudviklingsværktøj ‘proces wheel’
(beskrevet mere indgående på side 15f, i
beskrivelsen af casevirksomheden) ’Proces
wheel’ er inddelt i tre faser omkring etnografiske
studier, analyser og løsning af kundens problem,
og er den model, ReD bygger alle deres projekt
op omkring. Det er denne metode, der leder ReD
frem til deres ’insights, frameworks and
perspectives’.
Sidste del af overtalelsesstrategien er ReDs
tilegnede kompetencer inden for kundens marked. Det er tydeligt, at projektejer bruger meget
tid på at fortælle om de kompetencer, de har tilegnet sig. Der er i ’letter of proposal’ en
udførlig beskrivelse af andre relevante projekter og en gennemgang af de ’insights,
frameworks and perspectives’, der er resultatet af dem.

Indrulleringen gennem de tre overtalelsesstrategier er altså her en 1½ årig proces. Accepten af
projektejers overtalelsesforsøg kan først ses som accepteret, idet CEO og strategichefen har
godkendt det endelige ’letter of proposal’, når den endelig projektplan ligger færdig. Gennem
det 1½-årige forløb er der fra projektejers hånd foregået et langt overtalelsesarbejde.
Overtalelsesarbejde i form af at sælge ReDs ’proces wheel’, kompetencer og gennem løbende
sparring omkring kundens strategi- og ledelseslag. Kundens repræsentanter lader sig overtale
ved at indgå i dette samarbejde med projektejer og definere, hvilke problemer ReD skal løse,
og hvordan opgaven skal udføres. Relationen mellem de to parter er langvarig, men det er
ikke muligt at sige noget om de specifikke forhandlinger, da det ikke været muligt at snakke
med kunden. Det er derfor heller ikke muligt at opstille en helt specifik beskrivelse af,
hvordan indrulleringen er foregået. Det vigtige ved denne historie er at fremhæve, hvordan
beslutningen omkring projektindgåelsen træffes, hvem der træffer den, og hvad det betyder
for ledelsen og selvledelsen i projektet. Er projektet fleksibelt, og hvilken indflydelse har
denne del af projektudviklingen på ledelsen og selvledelsen?
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En ting, der er vigtig at fremhæve er, at de overtalelsesstrategier, som projektejer bruger, er
med til at forme problemet og løsningen herpå. Når ’proces wheel’ (som aktant) accepteres af
kundens repræsentanter, betyder det, at ReDs grundlæggende projektstruktur (‘proces wheel’)
bliver omdannet til metodemæssigt udgangspunktet for projektet og løsningen.

Kundens endelig accept
Det sidste og endegyldig ’letter of proposal’, som CEO og strategichef accepterer, indeholder
en oversigt over projektets rammer. Den endelige accept af projektet sker i det øjeblik, der
bliver nedsat en styregruppe fra kunden. Denne styregruppe er et udtryk for, at kunden har
købt projektet og accepteret projektejers ønske om at starte et projekt med kunden.
Styregruppen har accepteret den lange forhandlingsproces, der har været mellem partner og
deres egen CEO og strategichef. Gruppen og kundens organisation som helhed, bliver således
en del af beslutningen, idet styregruppen bliver skrevet ind i ’letter og proposal’ og accepterer
de rammer, der er sat for projektet.
Følgende er taget fra projektplanen og viser hvad, der er indgået aftale omkring.
Problemstilling for projektet hedder ”udvikling af strømlinede innovationsprocesser” – det er
dette, kunden og projektejer har defineret som kundens egentlige problem, og her ReD skal
udvikle løsninger på baggrund af projektarbejdet. Der er en mere detaljeret projektbeskrivelse
af, hvad der skal undersøges gennem ’proces wheels’ forskellige faser, og hvordan ReD
kommer frem til deres ’insights, frameworks and perspectives’: 1a. innovations audit, 1b.
etnografisk brugerstudie, 2. analyse af feltstudier og 3. idé- og konceptudvikling. Derudover
indeholder ’letter of proposal’ en timeline, der beskriver projektets udvikling over et fastlagt
udviklingsforløb på 11 uger, en økonomisk plan for de forskellige faser i projektet, og til sidst
en oversigt over de involverede konsulenter fra ReD. Den sidste del er analysens anden
historie, og omhandler etablering af projektet internt hos ReD.

Definering af det dynamiske men ufleksible projekt
Projektejer lykkes med sin beslutning om at starte et projekt. Gennem indrulleringen af
forskellige overtalelsesstrategier, er projektet først blevet accepteret af kundens CEO og
strategichef, for herefter at bliver accepteret og mobiliseret hos kunden, idet de opretter en
styregruppe. Projektet bliver nedfældet og bliver på den måde en realitet - før var det at
betragte som en mulig beslutning, der gennem 1½ års forhandlinger er blevet realiseret. Fra
ReDs side er det udelukkende projektejer, der deltager i denne proces. I et ledelsesperspektiv
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er det projektejer, der beslutter, hvordan projektet skal ordnes, hvornår det skal være, og
hvilke problemer, der skal løses.
ReDs ‘proces wheel’ er, som beskrevet i indrulleringen, ikke kun en strategi til at overtale
kundens repræsentanter, men er i sig selv en aktant, der sætter grænserne for projektet.
’Proces wheel’ er en styringsteknologi, projektejer anvender til at overtalelse af kunden, og
som samtidig skarpt definerer hvilke processer, der skal gennemløbes og i hvilken
rækkefølge. Det er herefter op til projektejer og kunde at udfylde meningen med modellen, at
definere kundens problem, at fortælle, hvad der skal ske i ReDs innovations audit og de
etnografiske brugerstudier.
På denne måde skaber projektejer en grænse i projektet ved at fokusere på hvilke problemer,
der skal løses og hvordan. Projektejer udtaler omkring sin rolle, at: ”Det er relativt banalt,
hvad jeg har med af rolle i projektet – jeg ved hvad, der sker, jeg har stor indflydelse, jeg har
framet det, jeg beslutter omkring, hvad der er vigtigt i
mønstergenkendelsen.”
(bilag 1: 1). Projektejer er altså den besluttende kraft omkring
projektets oprettelse, i defineringen af dette. Projektejer har altså

Projektets
arbejdsområde

konstrueret den cirkel, som projektet skal operere inden for, se
figuren. Cirklen er stiplet, da denne kun er nedfældet på papir, i
’letter of proposal’. Projektet er endnu ikke udført. Det må

Figur 8 – Det ufleksible projekt

herefter være op til min analyse af de øvrige historier at
beskrive, om de andre aktanter stabiliserer projektejers beslutning og lukker cirklen, eller de
prøver at forstyrre, åbne og ændre den.
Som seniorkonsulenten udtalte i citatet, der indleder første historie, så er projektet ifølge ham
ikke fleksibelt, da alle projektets rammer er defineret af projektejer. Problem, tid og faglige
rammer er alle nedskrevet i ’letter of proposal’. Denne cirkel lukker sig omkring projektets
indhold, men idet selve udviklingen af projektet går i gang (i tredje del), vil
projektudviklingen åbne op for udviklingen af det indhold, som denne beslutning har sat
rammerne for.

Der er i denne historie tale om et klart udtryk for ledelse. Projektejer træffer sin beslutning om
at oprette projektet gennem et samarbejde med kundens CEO og strategichef, som
virksomheden efterfølgende accepterer. Projektejer får desuden lov til at beslutte på vegne af
ReD som organisation, hvordan projektets skal planlægges. Det er i denne beslutning, at
ledelsen ligger, da han selv fortolker sit mandat og på den måde beslutter på vegne af andre,
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hvad de skal gøre. Samtidig træffer han denne beslutning inden for det rum, som ’proces
wheel’ stiller til rådighed. For at kunne udøve sin ledelse er han nødt til at bruge dette for at
kunne overtale kunden, og samtidig acceptere de rammer, som de stiller. Dette sker dog kun
som et beslutning, der nedfældes på papir. Som nævnt ovenfor, vil de følgende historier
beskrive, om det også er tilfældet, når projektet udvikles, om de involverede aktanter
accepterer og stabiliserer denne beslutning eller vælger at forstyrre den?

3.4 Anden Historie – Historien om dukkeførerne, ”Der er bånd, der
binder…”
I en af mine observationer uden for de fastlagte projekt-møder talte jeg med to af
konsulenterne på projektet. Den ene fortalte hvordan: ”Man har mulighed for at ønske, på
hvilke projekter, man gerne vil staffes. I dette projekt blev det dog egenrådigt fastsat af
partnerne.” (bilag 2: 25). Denne udtalelse fortæller, hvordan projektmedarbejderne bliver
valgt af andre, hvordan andre beslutter for dem, at de skal indgå i et projekt.
Projektmanageren fortæller også, at ”Valget af mig som projektmanager er, fordi jeg skal
prøve forskellige projekter. Det tror man, at jeg kan gøre, og jeg er ledig. Det er om at få
korthuset til at gå op” (bilag 1: 6). Disse to udtalelser viser meget tydeligt, hvordan
projektgruppen sammensættes. Hvordan der er andre, der vælger for dem, hvad de skal
foretage sig i den periode, som projektet strækker sig over. Det er denne histories mål at vise,
hvordan projektgruppen bliver sammensat. Hvordan bliver beslutningen om projektgruppen
til, og hvem træffer beslutningen? Med andre ord, hvem bestemmer, hvordan korthuset skal se
ud, og hvilke bånd er det, der binder?

Partner og projektejer som dukkefører
Projektejeren fortæller omkring ‘staffing’, at: ”Når der kommer et projekt ud af det, så
kommer der en projektleder på.” og efterfølgende ”Herefter bliver der sat team på. – Kunden
og projektgruppen har før det ikke mødt hinanden” (bilag 1: 1). I den første historie handlede
det om at definere et problem for kunden ved projektejers overtalelse af kunden. På baggrund
af dette problem kunne en projektaftale indgås. Denne beslutning medfører også, at det er
projektejer, der definerer, hvad projektet er. I denne historie fokuserer jeg på ReDs interne
etablering af en projektgruppe.
Der er en fast måde, hvorpå ReD udvælger en projektgruppe. Udvælgelsen ligger hos
projektejer og en af partnerne med personaleansvar. Denne del af projektudviklingen kaldes
‘staffing’. ‘staffing’ er det begreb og den metode, som ReD anvender til at finde
medarbejdere, der skal indgå i projektets kerne-team (hos ReD kaldes de faste
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projektmedlemmer Core-team, hvilket er den betegnelse, jeg vil benytte fremover). Der er det
initierende staffingforløb, som er oprettelsen af projektgruppen, som sker en gang, og som
fastsætter, hvem der er deres core-team. Derudover er der en løbende ‘staffing’, der
koordinerer samtlige projekter. Det foregår hver fredag, og det korrigerer for nye tiltag og
mangel eller overforbrug af ressourcer. I denne historie vil jeg fokusere på opbygningen af
core-team, mens den anden form for ‘staffing’ vil blive præsenteret i de næste historier.
Når projektejer og personaleansvarlig partner forsøger at udvælge medarbejderne, prøver de at
skabe en relation til ‘staffing’ som det udvælgelsesværktøj, der styrer udvælgelsesprocessen.
Hvis de kan ’overbevise’ staffing om, at de rammer, som staffing giver, er nok til, at
projektejer og partner kan finde medarbejdere til at indgå i projektet, vil de skabe en situation,
hvor de kan beslutte, hvem der kan indgå i projektet.

‘staffing’ repræsenterer medarbejderne i udvælgelsen
Det er gennem ‘staffing’ at projektejer og personaleansvarlig finder ud af, hvilke personer
skal tilknyttes projektet. Det er denne proces, der definerer, hvem der skal inddrages i
projektet. ‘staffing’ er således en proces til at styre udvælgelsen af medarbejdere. ‘staffing’ er
en udvælgelsesproces, hvor medarbejderne bliver vurderet på deres kompetencer i forhold til
kundens problem og problemområde. Der skeles til medarbejdernes tilgængelige ressourcer,
som en opgørelse over deres tid til rådighed og muligheden for at lære og udvikle sig som
medarbejder. ‘staffing’ sætter altså grænser for projektejer og personalepartners mulighed for
at beslutte, hvem de kan rekruttere til projektet.
Projektejer og personaleansvarlig søger på den måde at gennemføre en beslutning om at staffe
bestemte medarbejdere. Når du bruger staffingprocesserne legitimeres deres udvælgelse, og
projektejer og personaleansvarlig kan derved opnå accept af de medarbejdere, de har valgt, da
de holder sig inden for de opsatte regler for at staffe medarbejderne. Når medarbejderne bliver
udvalgt på den måde, vil ‘staffing’ fungere som repræsentant for dem, da ‘staffing’ inden for
disse processer vil legitimere udvælgelsen. Hvis projektejer og den personaleansvarlige
udvælger sine medarbejdere inden for den ramme, som ‘staffing’ giver dem, vil ‘staffing’
ikke kunne underkende udvælgelsen, hvorfor selve udvælgelsen vil være legitim med de
fastlagte regler for ReD. På den måde bliver både de ansvarlige partnere og ‘staffing’ som
styringsrationale til dukkeførere, der fører de enkelte projektmedarbejdere ind i projektet.

’Letter of proposal’ som overtalelses-strategi
For at kunne starte en staffingproces, som repræsenterer de enkelte medarbejdere, hvor
projektejer og personaleansvarlig forsøger at beslutte, hvem der skal rekrutteres til projektet,
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skal der være et projekt. For at der kan etableres en rekrutteringsproces, skal der være et
’letter of proposal’. Da projektet behøver projektmedarbejder til at udvikle projektet, betyder
det også, at idet, der etableres et ’letter of proposal’, skal der også være en etablerende
staffingproces. ’Letter of proposal’ og ‘staffing’ bliver derfor afhængige af hinanden og til de
relationer, som de knytter til andre aktanter omkring sig. ’Letter of proposal’ er afhængig af,
at ‘staffing’ udføres for at kunne rekruttere projektmedlemmer og løse kundens problem,
mens ‘staffing’ behøver et ’Letter of proposal’ for overhovedet at være berettiget til at
rekruttere. Ergo; da der er etableret en aftale om at udvikle en løsning på kundens problem,
skal der besluttes om, hvilke projektmedlemmer, der skal løse problemet, som ‘staffing’
gennem sin styring er med til at sætte rammerne for.

Medarbejderne bliver ’ført ind’ i projektet
Når projektejer og den personaleansvarlige partner sætter sig sammen for at prøve at føre
deres ’dukker’ ind i projektet, kan forløbet sammenlignes med et puslespil med flere
variationsmuligheder. Metoden er, som de puslespil man (måske) brugte som barn, hvor der
ikke var en billedflade, men hvor hver brik var en terning med seks flader, der tilsammen
kunne danne seks forskellige billeder (dette er et billedligt eksempel, og i nærværende
eksempel er terningen nærmere tusindsiddet). På samme måde fungerer ReDs staffing. De to
partnere finder frem til de udvalgte medarbejdere via de mulige billeder, som ‘staffing’ har sat
for dem. Nogle gange lykkedes det ikke at sammensætte det rigtige billede, men det er
nødvendigt at prøve igen ved at omdefinere, hvad gruppen er. Denne og de næste historier er
derfor også et perspektiv på, hvordan ‘staffing’ udvikler sig, om det stabiliserer sig eller
forstyrres?

Staffingen foregik i dette kundeprojekt ved at projektejer og personaleansvarlig havde et
overblik over de ressourcer, der var til rådighed, gennem et time-sheet (se nedenfor). Med
ressourcer menes de timer, som de enkelte medarbejdere har pr. uge. Disse er så enten fordelt
på projekter eller placeret som frie og tilgængelige for andre projekter. Derudover har
projektejer og personaleansvarlig adgang til en oversigt over de projekter, der er i gang, og de
ressourcer, der afsat ud i fremtiden. Den måde ReD fordeler projekterne på er vist i
nedenstående figur. Dette er en oversigt over en konkret projektplan for uge 24, 2008.
Kunderne har jeg manuelt taget ud af billedet efterfølgende. De grønne rubrikker markerer de
enkelte projekter og det ressourceforbrug (altså de medarbejdere), som projektet optager pr.
uge. I sammenhængen omkring ‘staffing’ er de enkelte medarbejdere altså gjort til
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timeklodser, som de staffingansvarlige kan flytte rundt på. Relationen mellem projektejer og
personaleansvarlig på den en side og medarbejderne på den anden er derfor opgjort i de
ressource-klodser, som medarbejderne er et udtryk for, og som styringsteknologien ‘staffing’
giver projektejer og personaleansvarlig råderum over.

Figur 9 – time sheet

Grundlaget for ‘staffing’ er at gøre projektet klar, således at der kan udvikles ’insights,
frameworks and perspectives’ til kunden, så man kan få ressourcerne til at passe. De enkelte
medarbejdere ser jeg derfor som legoklodser - klodserne illustreret ved den tid, de har til
rådighed, som partnerne sidder og rykker rundt på. De bygger så deres projektorganisering af
disse klodser og får på den måde konstrueret en sammenhæng, som måske fungere? Dette
byggeprojekt er grundelementet i anden historie, i hvem der beslutter (eller leger med klodser)
og om, hvem der skal indgå i projektorganiseringen.
Som de indledende citater gav udtryk for, så er relationerne mellem projektejer og
personaleansvarlig som besluttere, at de benytter de rammer, som ‘staffing’ sætter. Deslige
benytter de ’letter of proposal’, som et nødvendigt punkt for beslutningen til at afgøre, hvilke
projektmedarbejdere, der skal indgå i projektet. I forhold til selve rekrutteringen, accepterer
projektmedarbejderne beslutningen, idet de lader sig mobilisere i projektet og gør
rekrutteringen af medarbejderne mulig, men også projektets mulighed for at udvikle sig.

Fra starten var der inkluderet nogle få konsulenter plus projektmanager, men flere kom på
som projektet udviklede sig, og der blev brug for andre kompetencer og flere ressourcer. En
af konsulenterne udtaler: ”Jeg startede ikke som en del af core-teamet. Defakto blev jeg en del
af core-teamet således, at jeg ikke kunne pilles ud af projektet, som en søjle der er
fundamentet for projektet, og som ikke kan få projektet til at falde sammen” (bilag 1: 8). På
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samme måde som projektmanager er de enkelte konsulenter blevet valgt af projektejer og
personaleansvarlige. Accepten og mobiliseringen af projektets core-team er derfor sket ved en
udvælgelse, som de enkelte medarbejdere har accepteret gennem deres inkludering i projektet.
Men det er en beslutning, de ikke har haft indflydelse på.

Styringsteknologien og partnerne leder staffingforløbet
‘staffing’ sætter således et bestemt fortegn for, hvordan der skal staffes, og hvordan der skal
træffes en beslutning om, hvilke medarbejdere, der skal være med til at udvikle selve
projektet. Ud fra disse betingelser er det partnerne, der træffer en egenrådig beslutning om,
hvem der skal inkluderes i core-teamet. Altså hvem der har tilgængelige ressourcer og de
efterspurgte kompetencer til rådighed.
I den forrige historie skabte projektejer med sin beslutning om at starte projektet også en
ramme for, hvad projektet skulle indeholde. Dette valg ser jeg som et klart udtryk for ledelse.
Beslutningen om, hvem der skal indgå i core-team, er også en ledelsesbeslutning. ‘staffing’
som styringsteknologi sætter en klar grænse for, hvad der skal bruges til udvælgelsen af
medarbejdere. Det er herefter projektejers og den personaleansvarlige partners rolle at
tilknytte medarbejderne ud fra den styring, som ‘staffing’ stiller til rådighed. Således er både
‘staffing’ og partnerne en del af beslutningen. ‘staffing’ beslutter på vegne af projektet, hvilke
muligheder der er i udvælgelsen af medarbejdere, og partnerne beslutter på vegne af
medarbejderne, hvem der skal indgå i projektarbejdet. De enkelte medarbejdere i skikkelse af
projektmanager, researchkonsulenter og designere, er holdt uden for beslutningen, men
accepterer efterfølgende beslutningen ved indgåelsen i projektet.

3.5 Tredje historie – Projektmanager styrer, med lidt hjælp fra sine
venner
Projektejer fortæller om sit arbejde med projektet, at ”Jeg kan ikke være alle steder. Der er
fem-seks projekter samtidig. Jeg er afhængig af en stærk projektleder” (bilag 1: 2). Og
projektleder er, hvad projektmanageren også er. Projektmanager er med projektejers ord
uundværlig i den daglige beslutningstagning og er blevet transformeret til en administrativ og
mulig beslutter omkring projektets ledelse gennem sin rolle som projektmanager (som
beskrevet i anden historie). Som projektejeren udtrykker det her, så er projektmanageren en
mulig beslutter og én, der kan lede. Fra starten af denne tredje historie ligger der i projektejers
beskrivelse også en beskrivelse af, hvordan han er afhængig af andres muligheder for at
beslutte. I foregående historie beskrev jeg, hvordan projektejer besluttede, at projektmanager
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blev til projektmanager på projektet. Projektejer fortæller altså her, hvordan projektmanager
også er hans forlængede arm, for han er afhængig af, at hun kan beslutte og styre projektet.

Projektmanager er daglig leder
Den tredje historie beskriver de beslutninger, som projektmanager forsøger at tage i forhold til
den daglige drift. Hvordan hun træffer beslutningerne, og hvem hun taler på vegne af.
Projektmanageren udtaler selv, at ”Det er projektmanagerens rolle at få de tildelte ressourcer
til at gå op med løsning af problemet.” (bilag 1: 7)
Når den første historie tages i betragtning, og man efterfølgende ser på projektmanagers rolle
i innovationsprojektet hos ReD, er det muligt at iagttage to forskellige tilgange til den måde,
hvorpå projektmanageren beslutter. Dels som en aktant, der har ansvaret for at lede den
daglige drift for løbende ‘staffing’ og dels for ressourcefordeling og det daglige ansvar for
teamet og projektudviklingen. Derudover er hun en aktant i projektgruppen, som er med til at
udvikle projektet. Hun laver feltarbejde, mønstergenkendelse og er med til at aflevere et
slutprodukt til kunden. Denne historie vil således også beskæftige sig med projektmanagers
daglige ledelsesansvar.
De forhold som projektmanager beslutter omkring må, som alle andre beslutninger i mit
analyseapparat, have en modtager - noget det kan besluttes for. Projektmanageren udtaler i
følgende citat hendes daglige driftsfokus. ”Det er projektlederen [projektmanager], der
planlægger hele arbejdet; tidsrammen, ressourceforbrug. Det er også projektlederen, der
sidder til staffingmødet[det ugentlige] og finder, hvem der skal staffes” (bilag 1: 4). Rollen
som projektmanager er altså helt konkret at administrere de timer, som medarbejderne
gennem deres tilknytning til projektet stiller til rådighed, og igennem denne ressource at løse
kundens problem. Hvis der er uoverensstemmelser, så er midlet at få flere ressourcer gennem
en ny ‘staffing’ eller at ændre fokus for arbejdet for at nå projektets deadlines. Som flere af
konsulenterne udtaler, så er deadlines faste og kan ikke ændres på. Rammerne er derfor givet,
og de knapper, som projektmanager kan skrue på, er defineret inden for den ramme, som
’letter of proposal’ sætter. Muligheden er derfor at rekruttere flere medarbejdere til projektet
eller på anden måde skaffe flere ressourcer. I den femte historie vil jeg komme nærmere ind
på, hvilke beslutninger der træffes i projektarbejdet for at komme ressourceproblemer til livs.

Projektmanagers hjælpere
Når der løbende træffes beslutninger i projektet, hvor projektmanager er nøgleaktant, ser jeg
det ske på to måder. En af de faste opgaver, som er defineret forud, er den ugentlige fredagsstaffing, hvor alle medarbejder-klodserne bliver sat i spil i forhold til den samlede
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projektportefølje hos ReD. Projektmanageren fortæller, at: ”…hver fredag holdes der
staffingmøde, med alle projektmanagerne. Alle medarbejderne er i et Excelark. Her vælges og
fravælges medarbejderne til projektforløbet. Det er projektmanageren, der styrer denne
proces. Hele huset koordineres om fredagen (bilag 1: 6). Disse beslutninger er ikke
forbeholdt projektgruppen, men er et resultat af den situation, projektet er i, ved at projektet
overholder deadlines og er staffet korrekt, eller af, at der mangler ressourcer i form af
arbejdskraft, som skal findes og tildeles projektet. Det er en naturlig del af projektarbejdet, at
der kommer og går projektmedarbejdere. Nogle er staffet til core-team, som er grundpillen, og
indgår i forskellige faser i projektforløbet. Enkelte af medarbejderne er dog ikke forud-staffet,
men bliver efterfølgende staffet af projektmanager og indgår således, når der er brug for dem.
Fredags-staffing er forbeholdt alle projektmanagerne og den personaleansvarlige partner. Det
vil sige, at projektmanagerens beslutning ikke kun er forbeholdt hendes egne ønsker, men er
lagt ud til at skulle besluttes af flere repræsentanter, som tager udgangspunkt i andre
projekter. Derfor hendes beskrivelse af, hvordan ’hele huset koordineres om fredagen’.
Repræsentanterne for, at hun kan beslutte omkring projektets løbende ‘staffing’, er derfor de
øvrige repræsentanter fra ReDs projekter og den personaleansvarlige partner. På disse møder
vurderer projektmanager status for projektet og vurderer altså, om der skal indtrækkes flere
ressourcer. Hele denne øvelse bliver foretaget for at opnå den nødvendige faglighed og den
optimale løsning for projektet (jf. målsætningen med ’letter og proposal’ fra første historie.
Uddybes også i femte historie). For at opnå dette er projektet også bygget op omkring en
administrativ leder, projektmanageren, som skal sikre adgang til de nødvendige ressourcer,
for at kunne opnå en tilstrækkelig løsning. Jeg vil i den femte historie komme mere ind på
fagligheden og kvaliteten i arbejdet.

De fleste af beslutningerne er dog ikke kun defineret af projektmanager og de øvrige daglige
ledere. Kontakten mellem projektmanager og resten af projektgruppen er meget intensiv, da
projektmanager er en del af det faglige team. I de diskussioner, som foregår i projektgruppen,
handler det primært om det faglige indhold, hvilket den fjerde historie beskæftiger sig med.
Men derudover handler diskussionerne også om struktur og ressourcer. Ved de observerede
arbejdsmøder blev der snakket en del om de tidsmæssige rammer og arbejdsfordeling i
projektet, som alle er en del af. I diskussionerne omkring projektets udvikling i forhold til
hvem, der skal gøre hvad og hvornår, har det været en fælles diskussion, hvor alle i større
eller mindre grad har været involveret. Man har ikke nødvendigvis været enige, men mange
har været med i diskussionen. Der bliver snakket intenst omkring den sidste fases fordeling af
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tid og om, hvem der skal arbejde med hvad. Når der diskuteres er alle i spil, nogen sidder med
deres høretelefoner på, mens de skriver, andre sidder hen over bordet og diskuterer. Alle i
projektgruppen er dog en del af diskussionen, men ikke nødvendigvis hele tiden. Der foregår
ofte flere simultane forløb, som individuelt arbejde, snak om faglighed og snak om struktur.
(jf. bilag 2, observationer af møder). Projektmanageren nævner også disse observationer i
hendes interview ”Jeg bruger teamet, og vi skal være enige om den vej, vi går. De fleste valg
er oppe til åben diskussion” (bilag 1: 5). I flere tilfælde var det dog projektmanager, der
besluttede omkring vejen og valgene, i andre tilfælde samlede hun op på diskussionen fra
projektgruppen, og der blev truffet et fælles valg. Derfor er resten af projektgruppen også
repræsentanter for mange af de beslutninger, som projektmanager prøver at beslutte omkring
projektets administrative udvikling.

Styring af mulighedsrummet
Når der opstår situationer, hvor projektmanager skal træffe beslutninger, så har hun i
udgangspunktet én ting at forholde sig til, og det er ’letter of proposal’. De repræsentanter,
hun søger hjælp hos, er alle nogen, der er med til at skabe beslutningen gennem deres fælles
relationer til projektet og til ReD. Men i sidste ende er det hende, der skal træffe valget. Hver
gang muligheden for en beslutning skabes, ligger den inden for de rammer, projektplanen
definerer, ved ‘staffing’, ved forhold omkring ressourcerne og i diskussioner i projektgruppen.
Når projektmanager beslutter, er det derfor alene med udgangspunkt i det foruddefinerede
projekt, som projektejer i samarbejde med kunden besluttede omkring i den første historie.
Disse beslutninger giver hende mulighed for at blive en ledende person i projektarbejdet, og
definerer samtidig, hvad der kan besluttes omkring og hvilke knapper, der kan drejes på –
altså en vurdering af tilgængelige ressourcer, de fremtidige behov og i den daglige beslutning
omkring rummet for projektets faglige udvikling.

Ressourcerne bestemmes
Projektet ændrer sig, idet beslutning bliver endelig accepteret i projektet. Når der har været
brug for ekstra projektmedarbejdere, eller der er ændret i projektets struktur omkring
fordeling af tid eller ressourcer, er disse altid blevet nedfældet og lagt ind på projektets
fællesdrev.
Idet projektgruppen nedfælder deres ændringer på fællesdrevet, er de indtrådt i det regelsæt,
som projektet skal arbejde efter. På den måde vil de nedfældede beslutninger også være et
udtryk for, at beslutningen er blevet gennemført. Der har i dette projekt ikke været brud på de
aftaler. Enkelte gange har jeg observeret, at de tidsmæssige rammer er blevet presset. Her har
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projektgruppen været nødt til arbejde ekstra hårdt (de har arbejdet op til 80 timer om ugen),
men beslutningen omkring dette har ikke brudt med de rammer, som ’letter of proposal’
sætter.

Projektmanager er den daglige leder - med lidt hjælp fra sine venner
Projektmanager er den ledende skikkelse i denne historie. Hun bestemmer over projektet, men
gør det i samarbejde med en masse andre aktanter. Den øvrige staffinggruppe hjælper hende
med at finde overblikket i de tilgængelige ressourcer og fordele dem imellem sig, som når en
masse hærførere deler tropperne, mens det store slag udkæmpes. I de daglige valg i
projektgruppen beslutter hun også de veje, som projektet skal gå. I størstedelen af tilfældene
er det projektgruppen, der når til enighed omkring beslutningen, enkelte gange skrider
projektmanager ind og fortæller, hvor de skal hen. Det er under alle omstændigheder hende,
der har ansvaret overfor projektejer, og som er blevet til den uundværlige daglige leder.
Alle disse beslutninger sker inden for den ramme, som ’letter of proposal’ definerer - inden
for projektets foruddefinerede ramme. Hun er projektmanageren, som projektejer i starten af
historien fortalte, er hun hans forlængede arm. Hun træffer beslutninger inden for de grænser,
som der i de to første historier er blevet truffet beslutning omkring. Projektmanager er på
baggrund af denne beskrivelse også en beslutter. Hun indgår dog i en anden type beslutning,
hvor relationerne er lagt op på diskussion og forhandling med både projektgruppe og andre
projektmanagere. I de første historier, var beslutningerne ikke baseret på dialog mellem flere
interne aktanter hos ReD, men blev truffet på baggrund af projektejers forhandlinger eller
styringsrationalers regler. I denne historie er beslutningerne derimod lagt ud til forhandling
mellem flere aktører hos ReD. Det er projektmanager, der beslutter, men hun gør det i dialog
med en masse andre aktanter. Hun taler derfor ikke kun på vegne af en masse andre, men taler
i lige så høj grad med en masse andre aktanter. I sidste ende er beslutningen hendes, men den
er præget af dialog frem for autonomi.

Første del slutter
Første del af de tre dele af beskrivelsen om ReD projektet, er nu færdiggjort. Jeg har i de tre
historier identificeret to markante bevægelser med baggrund i de relationer, som
beslutningerne skaber. Dels er der projektejer og styringsteknologier, der sætter rammen for,
hvad projektet kan arbejde med, dels er der den sidste historie, hvor projektmanager indgår i
forskellige forhandlingssituationer om, hvordan projektet skal planlægges. Med nedenstående
figur vil jeg vise, hvordan de forskellige beslutninger ændrer projektarbejdets rammer, og
hvordan nogle aktanter styrer projektet. Efterhånden som de forskellige beslutninger træffes,
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bliver styringsrationalet også mere og mere klart, og den cirkel, som projektet kan udvikle sig
indenfor, bliver tættere og tættere, men samtidig mere og mere tydelig i forhold til de
valgmuligheder, der er. Valgmulighederne er således blevet besluttet forud for
projektarbejdets egentlig start.
De første tre historier har dermed vist, hvordan ledelsesbeslutninger lukker for det
mulighedsrum, der ligger i projektarbejdet, og hvordan det sætter nogle grænser op for, hvad
der skal arbejdes og ikke arbejdes med.

Første historie
Det ufleksible Projektet
oprettes

Tredje historie
Anden historie
Projektmanageren
Historien om dukkeførerne
og
vennerne

Anden historie
Historien om
dukkeførerne

Figur 10 – Det ufleksible projekt

3.6 Fjerde historie – Det dynamiske projekt udvikles, ”Der er ingen
bånd, der binder os…”
”Når vi ser projektplanen, så ved vi, hvordan arbejdet ser ud, og hvor deadlines ligger.
Herudfra kan teamet planlægge nogle interne arbejdsdeadlines for at undgå sene
arbejdstider. Det minder meget om at studere” (bilag 1: 18). Designeren fra core-teamet
fortæller her om, hvordan de i det ufleksible projekt selv kan skabe en dynamik ved at vælge
de rammer, de vil arbejde under. Et af de andre projektmedlemmer beskriver, hvordan
arbejdet i projektet har været. ”Hvis dine antagelser er, at ReD er bygget op omkring flad
struktur, det er relativt frit, og der er selvledelse osv. osv. Det er en af vores nedfældede
værdier her, og det vil jeg også mene, er det, som er gældende. Dette projekt er ekstremt
inden for dette. Der har været meget stor mulighed for at gøre sådan inden for netop dette
projekt” (bilag 1: 8).
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Som de to konsulenter udtrykker det, så oplever de, at der er en stor grad af frihed i projektet.
De fortæller, at det er som at studere, og i dette projekt har strukturen været flad. Når
konsulenterne snakker om frit og selvstyret projektarbejde, så falder mine tanker tilbage på
den første historie - at det faktisk også var mit første indtryk. Men når de snakker om denne
planlægning, om flad struktur og værdier, så bliver jeg nysgerrig på at finde ud af, hvordan de
enkelte projektmedarbejdere har disse friheder eller disse muligheder for at lede sig selv med
accept fra resten af projektet? I de første historier er konklusionen, at alt bliver besluttet og
dermed også ledet for medarbejderne på projektet. Hvordan kommer selvledelsen, friheden og
muligheden for at arbejde så frem, når de skal udvikle projektets løsninger?

De frie projektmedarbejdere
Dette er historien om projektarbejderne, som er sat frie til at udvikle projektet. Jeg har indtil
videre fortalt, hvordan forskellige aktanter har haft indflydelse på de ledelsesbeslutninger,
som foregår i projektet hos ReD. Nogle styringsteknologier er med til at definere, hvad
projektet er. Nogle personer har truffet beslutninger, og en masse aktanter som tid,
kompetencer, dokumenter og personer har været med til at forstærke eller acceptere ledelsen.
I denne historie vil jeg kigge på, hvordan projektgruppen leder sig selv, gennem den måde de
beslutter omkring udviklingen i projektet. Udgangspunktet for denne historie er at
identificere, hvordan selvledelsen kommer til udtryk? Hvordan bliver det accepteret af de
andre aktanter i projektet og hvordan hænger det sammen med projektets ufleksible
styringsrationale?

De ting, projektgruppen har udviklet igennem projektet, er helt forenklet fortalt ReDs
løsningsforslag i form af ’insights, frameworks and perspectives’. Når de udvikler projektet,
er det med fokus på at give et svar via de faser, der skal gennemløbes (’letter of proposal’);
1a. Innovations audit, 1b. Etnografisk brugerstudie, 2. Analyse af feltstudier og 3. Idé- og
konceptudvikling. Gennem disse projektfaser har projektgruppen handlefrihed til at fokusere
på de valg og fravalg, de i projektgruppen selv finder mest relevante. I de observationer, hvor
jeg har fulgt projektet, er det gennemgribende, at projektarbejdet sker gennem fælles arbejde,
gennem udvikling og idegenerering på plancher og fællesmøder omkring de empiriske fund,
de har gjort sig, og de idéer, der er dannet. De bruger deres kommunikationsmedier til at
ordne arbejdet, de gemmer på fællesdrev og udviklingen af projektet går faktisk kun gennem
fællesskabet, i de fælles diskussioner. Der, hvor arbejdet er lagt ud til den enkelte, er i
arbejdet med at indsamle data og identificere mønstre fra disse etnografiske studier. Herefter
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foregår alt arbejdet i fællesskab. ”Analysen foregår hele tiden, og fra folk kommer hjem fra
feltarbejde er projektgruppen hele tiden samlet om dette projekt” (bilag 1: 8)

Når jeg fokuserer på udviklingen af projektet, så er projektgruppens mål at løse kundens
problem, som styringsrationalerne har sat for dem. To af projektmedarbejderne udtaler
omkring projektets rammer. ”Der er altid for lidt tid, set fra mit synspunkt. Det er jo ikke mig,
der sælger projektet. Jeg vil gerne have så meget tid og gøre det så godt som muligt” (bilag 1:
10). En anden fortæller, at ”Som konsulent vil man altid gerne have en uge mere til at udvikle.
Man er hele tiden under en form for tidspres for at levere noget, man kan stå inde for.” (bilag
1: 14). Tidspresset er et billede på de rammer, som styringsrationalerne opstiller, og som
definerer de muligheder, der er tilgængelige for at løse problemet. Projektmedarbejderne kan
altså udvikle de rette idéer på baggrund af disse. Det er her projektgruppen selv kan udvikle
projektet, selv kan beslutte omkring sit arbejde og selv kan lede sig selv. Jeg har illustreret
meningen med selvudfoldelsesrummet i nedenstående figur. Inden for cirklen er det muligt at
udvikle projektet - inden for cirklen er projektarbejdet dynamisk. Det er inden for denne
cirkel, inden for de ufleksible rammer, at projektgruppen konstruerer sine relationer til
projektejer, til ’letter of proposal’ og til ’proces wheel’, og det er her, de kan udvikle en
løsning til kunden.
De ufleksible
rammer

Det dynamiske
projekt

Figur 11 – Det dynamiske projekt

Projektets mål styrer relationerne
For at projektet kan betragtes som en succes, skal projektets mål opfyldes, hvilket betyder, at
projektgruppen skal løse kundens problem. De mål, der er stillet i udsigt for projektets
løsning, er de forhold, som projektmedarbejderne skal forholde sig til i udviklingen af
projektet. For at det kan lykkes at lave det planlagte projekt, må de derfor løse virksomhedens
problem ved at arbejde efter de mål, der er sat i ’letter of proposal’. Projektets mål er f.eks. at
skulle levere grundige og anvendelige resultater til kunden gennem deres faste
projektmetoder. Projektmedarbejderne indgår i udviklingen af projektet, i en relation med
’letter of proposal’, hvor de skal udarbejde løsninger, der svarer overens med disse mål.
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I projektarbejdet er ’letter of proposal’ både direkte og indirekte blevet brugt som reference.
Når projektgruppen i udviklingen af projektet forholder sig til mulige løsninger, har det hele
tiden været projektmålet, der har været styrende. For at skabe en mulighed for at udvikle
projektet, har projektgruppen holdt sig inden for rammen af projektets mål, hvilket samtidig
har givet dem accepten til at kunne udvikle en løsning for projektet. Det er derfor tydeligt at
se, hvordan ’letter of proposal’ sætter begrænsninger for projektgruppens løsninger, men
samtidig også giver dem målene for, hvad der skal løses og redskaber til at løse det med.

Projektudviklingen
Når projektgruppen udvikler projektets løsninger, gør de det ud fra ReDs projektmodel,
’proces wheel’. De benytter sig af de metoder, som der er foreskrevet, for at kunne leve op til
de krav, som ReD stiller til løsning af sine produkter. De etnografiske studier bliver
udarbejdet af projektmedarbejderne, samlet op og gemt i en central lagerenhed og kodet i
kodningsprogrammet Atlas. Løbende bliver der lavet genkendelse af mønstre på baggrund af
de studier, der er foretaget, og efterfølgende bliver mønstrene analyseret for at finde frem til
brugbare løsningsforslag. Der er to ting, som går igen i denne proces. Det ene er, at alle disse
processer er foreskrevet som en del af projektplanen, og metoderne er derfor fastlåste. Den
anden er, at projektgruppen selv udvikler studiet, de finder selv respondenterne, de laver selv
analyserne og finder mønstrene, og de skaber selv de visuelle platforme og løsninger, som i
sidste ende afleveres til kunden.
Derudover er der en løbende dialog med projektejer. ”De ringer hele tiden. Jeg har aldrig
ansvaret for nogen slides – jeg laver aldrig noget. HA HA. Men de spørger mig hele tiden.
Det foregår meget via telefonen. Jeg lytter til hvilke fund, de har gjort, og fortæller dem, hvis
kunder kender disse resultater i forvejen eller med evt. rettelser” (bilag 1: 2). Det er tydeligt,
at projektejer, som designeren beskrev det i indledningen til denne historie, er som en vejleder
for dem. Når jeg har fulgt dem, er han kommet med vejledninger til, hvad de kan gøre bedre,
og hvad virksomheden ved i forvejen. Han er i denne funktion én, der berettiger de fund, de
har konstrueret, eller retter de fejl, der måtte være, i forhold til projektets mål.
Både ’proces wheel’ og projektejer går derfor ind og retfærdiggør projektgruppens udvikling
af projektet og er på den måde med til at retfærdiggøre de ’insights, frameworks and
perspectives’ de skaber, og at beslutningerne, de træffer, er de rigtige.

Mobilisering af ’insights, frameworks and perspectives’
Løsningen af projektet kommer via relationer til både ’letter of proposal’, ’proces wheel’ og
projektejeren. Den måde, projektgruppen konkret forankrer projektet, er gennem nedfældning
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af de opdagelser omkring kundens problem, de gør sig på baggrund af deres empiriske studie
af kundens målgruppes brug af virtuelle medier. Et par konkrete observationer omkring
projektarbejdet er skitseret i nedenstående.
Herefter bliver der snakket meget indhold i projektgruppen, og der bliver snakket meget
arbejdsmetode. Hvilke resultater er der opnået indtil videre, hvordan er de nået dertil, og
hvilke informationer skal trækkes ud af feltarbejdet i forhold til at give kunden konkret
feedback i form af løsninger til deres innovationsevne? - snapshot (bilag 2: 26)
Under projektmødet bliver der snakket om en spændende mail, som et andet gruppemedlem
har sendt. Den er spændende, fordi der ligger nogle gode idéer til, hvad der kan ses i deres
datamateriale, og hvordan det kan give løsninger - snapshot (bilag 2: 27)
Når de bruger projektets rammer til at skabe en udvikling i projektet, er det her, dynamikken
opstår. Projektgruppen bruger de data, som eksisterer i feltarbejdet, til at fortolke de rammer,
som blandt andet projektejer, ’letter of proposal’ og ’proces wheel’ sætter for projektet. Det er
dynamisk, fordi de udvikler det i fællesskab gennem en løbende diskussion over hele
projektperioden. Det er denne dynamik, jeg identificerer som projektgruppens selvledelse,
eller det som en konsulenterne i starten af historien beskrev som den flade struktur.
Dynamikken opstår i projektudviklingen, i den faglige udvikling i projektgruppen.

Den måde, de konkret forankrer deres arbejde på, er gennem mail med idéer, projektplaner,
ændringer, som de sender til hinanden. Hele projektet er forankret i en fællesmappe, hvorfra
alle kan udvikle mønstre, analyser og løsningsforslag (illustreret i nedenstående). Deslige
udvikler de idéer og løsninger på plancher og whiteboards, som bliver kørt rundt i huset, alt
efter hvor projektgruppen befinder sig.

Figur 12 – Projektmapper
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Alle de ovennævnte aktanter er med til at gøre projektet virkeligt. De fastholder projektet ved
at nedfælde projektets udvikling i mapper, på plancher og på mails. De fungerer som
mellemled (intermediaries) i beslutningen, hvor projektmedlemmerne udvikler projektets
løsninger, inden for de rammer som ’proces wheel’, ’letter og proposal’ og projektejer stiller
dem i udsigt. Men de har ikke nogen egentlig indflydelse på, hvad der besluttes omkring.

Dynamisk udvikling og selvledelse, afslutning på anden del
Det er gennem historien om det dynamiske projekts udvikling beskrevet, hvordan
projektgruppen beslutter for sig selv, hvordan projektet kan udvikles. Set igennem
afhandlingens beslutningsoptik, har de været i stand til at udføre selvledelse på baggrund af
accept fra to styringsteknologier; en projektejer og aktanter, der nedfælder og visualiserer
projektets udvikling. Denne historie er altså en beskrivelse af, hvordan projektet er dynamisk
for de enkelte medarbejdere. De udvikler projektet gennem en lang fælles diskussion, ved
brug af forskellige teknologier til at fastholde deres beslutninger. Denne proces er dynamisk,
da svaret ikke på forhånd er givet, men skal findes igennem deres samarbejde, igennem deres
brug af metoderne i ’proces wheel’ og i deres fortolkning af den indsamlede data, ud fra de
rammer som ’letter of proposal’ definerer. Således har de frie hænder til at styre processen og
skabe en dynamisk proces gennem deres fortolkninger. Projektet er derimod ikke fleksibelt.
Det er ufleksibelt, fordi rammerne ikke brydes. Tidsrammerne overholdes ved at arbejde
hurtigere, projektets mål søges, og projektplanen følges.
På den baggrund kan man tale om, at der udøves selvledelse – denne selvledelse eksisterer på
fagligt niveau i projektgruppens arbejde med at udvikle løsninger til kunden. Når
projektmedlemmer i starten af historien taler om en høj grad af selvledelse, må det derfor
være omkring det dynamiske i projektets udvikling, i deres valg af tid, diskussioner og
analyser. De enkelte projektmedarbejdere beslutter for sig selv og for gruppen omkring
projektets udvikling, inden for rammerne af en masse forudbestemte præmisser.

3.7 Femte Historie – En leder til at beslutte over dem alle
Kl 11.20 bliver Christian (partner) kaldt ind til en snak omkring indholdet i præsentationen til
kunden og den sidste udvikling i projektarbejdet. Han kommer med vigtige rettelser til
indholdet af præsentationen, og hvad der skal ud. Han fortæller meget eksplicit, hvad der skal
ud, og dermed hvad der ikke holder. De andre lytter efter, og der spørges ind til, hvordan det
skal gøres. Charlotte (projektmanager) er ikke til stede, resten af gruppen skal derfor
overlevere til hende – snapshot. (bilag 2: 28)

70

Som tidligere beskrevet er projektejer den, som har kundekontakten. I relationen mellem ham
og projektgruppen er det projektejer, der har føling med, hvad kunden vil have og hvor
projektet skal hen for at nå sit mål. Ud fra ovenstående observation er det i denne situation,
projektejer der beslutter, hvordan projektets faglighed skal udvikle sig - Det er ham, der ved
bedst og ved, hvad løsningen på kundens problem er, eller hvad de gerne vil have. Som
beskrevet i den foregående historie, er de data, projektgruppen har indsamlet, og de idéer og
platforme, der er skabt på den baggrund, transformeret til ’insights, frameworks and
perspectives’. Dette er typisk for den måde, projektet har udviklet sig på. Til forskel fra denne
typiske beslutningsproces er hele det ovenstående snapshot mellem projektejer og
projektgruppe foregået meget egenrådigt. I forhold til den måde dialogen har været
grundstenen i projektudviklingen hidtil, er der her, én der taler, mens resten lytter og
indordner sig. Jeg vil i denne historie beskrive, hvordan projektejer overtaler de andre
aktanter til at acceptere denne og andre lignende beslutninger, og hvad det betyder for
projektet og den måde, det er blevet ledet og selvledet på indtil nu.
Dette ’indgreb’ fra projektejer i projektets sidste fase er ny i forhold til den autonomi, som
projektgruppen hidtil har kørt under. Der har været møder, hvor de i fællesskab har drøftet
projektets status og udvikling, men der har før dette ikke været dikteret ændringer i
forbindelses med projektets løsning. Efter at projektejer har forladt lokalet, aftaler
projektgruppen, hvordan ændringerne implementeres i præsentationen, og hvem der skal
overlevere den nye vinkel til projektmanager – snapshot.

Projektejer er den dynamiske leder
I forhold til ovenstående uddrag af projektarbejdet er det tydeligt, at projektejers vurdering af
’insights, frameworks and perspectives’ har afgørende betydning for, hvordan projektets
resultater kommer til at se ud. Projektejer går ind og definerer, hvilke resultater, der skal
anvendes og ikke anvendes, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. På den måde
overskrider han projektgruppens ’selvledelses territorium og træder ind i projektets
dynamiske midte, hvor beslutningerne bliver truffet gennem diskussion og konsensus. En af
projektmedarbejderne fortæller her om, hvordan projektejer har været en del af
projektudviklingen. ”Christian, som er projektejer, gik meget ind i projektet til sidst. Han
dikterede, hvor meget tid der skulle bruges på nogen af møderne m.m. Det var i den mest
travle periode.” (bilag 1: 15). De områder, som tidligere er beskrevet som projektgruppens
beslutningsramme, er gennem denne beslutning blevet en del af projektejers.
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Denne sidste historie omkring ’En leder til at beslutte over dem alle’ er derfor en beskrivelse
af, hvordan projektejer til sidst i projektet prøver at beslutte, hvordan projektet skal udvikle
sig. Dette er også historien om, hvordan projektejer forsøger at udføre beslutningerne, og
hvilke strategier han bruger for at overtale de øvrige aktanter til at acceptere, at det er ham,
der har det sidste ord.

Kvaliteten er styrende for beslutningsmagten
Der, hvor projektejer går ind og forsøger at beslutte i projektet, sker det i forhold til det
indhold, som indtil det øjeblik er resultatet af projektgruppens udviklingsarbejde. En af
konsulenterne fortæller her omkring udarbejdelsen af et projekt, og hvad der forventes af ReD
og partnerne: ”Kravet fra ReD er, at der altid skal leveres det bedste af det bedste. I køkkenet
hænger en planche med værdierne [what is quality]. Kravet fra ReD er, at man er det bedste,
at man gør det super godt og er super skarp. Altid leverer mere end man har lovet kunden.”
(bilag 1: 13). Personen udtrykker her, at kun det bedste er godt nok. I den situation sidder
partneren med en implicit viden, som ingen af konsulenterne har. De har en konkret
projektplan, som de kan styre efter, med nedfældede målsætninger og metoder for, hvad
projektet er, og hvordan der skal findes en løsning på problemet. Gennem disse metoder har
de desuden identificeret løsninger på kundens problem. I modsætning til denne ekspertise har
projektejer igennem 1½ år forhandlet med kunden og har en relation både til denne og dennes
problemer, som projektgruppen ikke har. Når han i denne sammenhæng bryder ind i
projektarbejdet, så er udgangspunktet i beslutningen, at der skal ændres noget, da kvaliteten af
projektets resultater ikke er gode nok.
Når projektejeren snakker om sin relation til projektet og til den løsning, der skal udarbejdes,
er fokus på følgende: ”Det er det bedste argument, der er afgørende, og det er folks pligt at
gøre oprør, hvis noget er forkert, Det er det rationelle, der er det afgørende. Men jeg kender
kunden så godt, at jeg har en helt anden indsigt” (bilag 1: 2). Alle er med andre ord
ansvarlige for produktet, men der er alligevel én, der ved bedst, nemlig projektejer.
Projektejer kender til kundens problemer gennem 1½ års forhandlinger, projektgruppen
kender til kundens problem gennem ’letter of proposal’ og gennem audit studie, som bygger
på branchekendskab, kendskab til virksomheden og til målgruppen for ReDs undersøgelse,
som er brugere af elektroniske medier.
I forhold til de beslutninger projektgruppen tidligere har udøvet gennem selvledelse, er denne
beslutning og forsøget på, at det bedste argument er afgørende, helt anderledes. Her lyttes og
efterleves på baggrund af projektejers beslutningsforsøg, men der eksisterer ingen dynamiske
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forhandlinger. Ergo må det ’være rigtigt’ ifølge projektejers udsagn, da det ellers er alle
andres pligt at gøre oprør? Som jeg anvender ANT til at iagttage projektet, så er alt en
forhandlingssituation og bliver afgjort i de konkrete relationer, som jeg undersøger. Hvordan
relationerne mellem de forskellige aktanter udspiller sig, skal vurderes i disse handlinger og
ikke i nogen forudindtaget holdning om relationer omkring pligten til at gøre oprør, eller det
rationelles afgørende betydning. Rationalitet og pligt afgøres derfor i de konkrete beslutninger
og accepteres eller forstyrres af de øvrige aktanter. Det spændende i denne historie bliver
derfor også at iagttage, hvordan projektgruppens fortolkning af de indsamlede data på
baggrund af ’letter of proposal’ er forskellige fra den fortolkning af de løsninger, som
projektejer har. Denne kamp mellem to beslutninger, mellem projektgruppens valg og
projektejers ændringer, forstår jeg ikke som rigtig eller forkert, men som to beslutninger, som
er truffet ud fra forskellige kontekst, hvis netværk har været forskellige, og hvis forståelse af
kundens problem derfor også har været forskellige.
Derfor er det min interesse at identificere, hvordan projektejer forsøger at gennemføre hans
beslutning, og hvad det betyder for ledelsen og selvledelsen i projektets sidste del.
I projektejers forsøg på at
gennemføre disse
beslutninger bliver
kvaliteten og ReDs
nedfældede værdier ’what
is quality’ til endnu en
styringsteknologi, der
sætter en standard for, hvad
der skal opnås i
projektarbejdet. Kvalitet er
dog et flydende begreb, da kvaliteten er et vurderingsspørgsmål og ikke har

Figur 13 – ’What is
quality in ReD?’

nogen eksplicitte værdier i forhold til projektets mål, men kommer til
udtryk gennem de empiriske opdagelser og efterfølgende valg, som bliver foretaget i
projektet. Det er her projektejer forsøger at træffe en beslutning omkring projektets videre
udvikling. Der eksisterer altså en viden eller evne til at vurdere den konkrete kvalitet hos
projektejer, som projektgruppen ikke har. De handler ud fra en anden kontekst og træffer
derfor også deres beslutninger ud fra en anden viden, og de må derfor nødvendigvis også have
en anden forståelse for, hvad kunden vil have, eller hvad god kvalitet er. Når der i ’What is
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quality in ReD?’ står, at ’clients come first’, betyder det, at løsning af projektet har
førsteprioritet. I de relationer, der eksisterer mellem kunden og de forskellige besluttere hos
ReD, indgår projektejer som forhandlingspartner med kunden. Projektgruppen har en anden
relation, idet kunden for dem er en case og et problem, som skal løses. Projektejer har en
relation, som kan ændre sig gennem disse forhandlinger, mens projektgruppen har nogle
foruddefinerede relationer, som de skal udvikle svar til. For udviklingen af dette projekt
betyder det, at projektejer har adgang til en anden viden, og dermed også en anden mulighed
for at vurdere omkring kvaliteten af ’insights, frameworks and perspectives’.

En af projektets seniorkonsulenter fortæller om de relationer, der er mellem projektgruppen
og projektejer. ”De fire fyre, der startede det herinde [de fire partnere, heriblandt
projektejer,] er sindssygt dygtige. De har en meget høj grad af autoritet. Når de kommer med
idéer, så er det som oftest gode idéer, det er det bare - de er ikke kun fede, fordi de er ens
chefer… De kommer tit med idéer, men ofte er det også sådan, at det er det her, jeg vil have
fra jer.” (bilag 1: 21)
Hans vurdering af kvalitet er altså, at projektejere er dygtigere end resten af organisationen,
de har en større viden og er derfor også berettigede til at bestemme over kvaliteten, og hvad
der skal stå i løsningerne. Jeg bruger derfor kvaliteten af arbejdet som målet for projektets
resultater. Opnåelsen af kvalitet er i den forbindelse det, som repræsenterer projektet. Hvis
kvaliteten af projektet er bedre end det forventede, så er projektet klar til aflevering.
Projektejer forsøger derfor at beslutte omkring projektets løsninger på baggrund af en ekstra
viden eller måske en status som mere vidende end resten af projektgruppen – han er i sit
forsøg på at beslutte garant for kvaliteten i højere grad end projektgruppen.

Ekspertvældet
Denne viden kommer konkret til udtryk gennem ‘staffing’ af to eksperter sidst i projektet.
”Jeg bestemmer f.eks., hvornår der skal hjælp [ekspertviden] ind over projektgruppen. Det
gør jeg. Jeg kunne se, at der manglede konceptuel tænkekraft. Så smed jeg to ekstra på. Jun
og Bernd som er virkelig stærke der. Det reddede projektet. Det er min fornemmelse i
situationen.” (bilag 1: 2)
Det er altså en potentiel beslutning, som udmønter sig blandt andet i denne konkrete handling,
udover at projektejer meget dikterende fortæller, hvordan projektet skal forme sig. Som
projektet har udviklet sig, er det altså hans beslutninger og overblik omkring kvaliteten af
arbejdet, der har reddet projektet. Det spændende er her at bemærke, at det er projektejer, der
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er i fokus i handlingen, at det er ham, der forsøger at træffe en beslutning om at ændre vejen
for projektets udvikling. Designeren fra projektgruppen fortæller, hvordan den ekstra
‘staffing’ foregik: ”Der blev trukket på flere ressourcer i ReD for at få rådgivning omkring
specifik viden. Christian havde overblik til at ’ploppe’ Jun ned som hjælp til at afklare
indholdet i nogle af koncepterne i projektet.” (bilag 1: 17).
Resultatet er, at der er kommet to ekstra konsulenter ind - to konsulenter, som havde en
specifik viden der kunne løfte projektet. Dette overblik besad projektejer, som herefter
udnyttede sin viden til at staffe disse. I udgangspunktet er tilgangen af flere ressourcer godt,
hvis projektets ikke lever op til sin målsætning. Det er dog ikke denne afhandlings opgave at
se efter kvaliteten i projektet, men derimod at se efter, hvad beslutningerne omkring
opnåelsen af den rette kvalitet betyder for, hvordan der bliver ledet eller selvledet i projektet.
Tilknytningen af eksperter er, med udgangspunkt i hvordan kvaliteten kan sikres, et skridt
mod at forbedre denne. Det er her projektejers beslutning træder frem, da han er den, der
vurderer at denne beslutning er nødvendig og med tanke på projektets succes vælger at gribe
ind og staffe to eksperter til projektet. Det er også med det fokus, han går ind og beslutter,
hvilken retning projektet skal drejes i, og hvad der skal bruges tid på.

Kvaliteten og ekspertvældets betydning
De beslutninger, som projektejer prøver at indføre i projektet, står sin prøve ved projektets
forankring af disse i den sidste fase. Den måde, udviklingen af projektet foregår på,
visualiserer seniorkonsulenten her. ”Projektudviklingen fungerer konkret ved, at man har en
løbende diskussion over 2½ måned. Vi bygger en fælles historie – det svarer lidt til at koge
fond. Det handler om at koge det ind, og koge det ind. Det kan så til stadighed blive ved med
at krydres op – f.eks. som da Jun kom ind på projektet i den sidste uge. Han hjalp med at
vende og dreje på baggrund af hans medieerfaringer.” (bilag 1: 20)
Projektgruppen forankrer beslutningerne i løbet af de 2½ måned, projektet løber over. Som
seniorkonsulenten fortæller, så bliver det krydret med input udefra. Udviklingen sker i
relationen mellem mange aktanter: i det ændrede fokus fra projektejer, i hans vurdering af
kvaliteten af arbejdet som et flydende begreb, der skal fyldes med mening, i hans rekruttering
af de eksperter, der bruges til at løfte kvaliteten og til sidst i projektgruppen, som udfører
projektarbejdet og ændringerne og finder frem til de endelige ’insights, frameworks and
perspectives’. Uden forhandlinger vælger projektgruppen at acceptere beslutningerne fra
projektejer. Jeg ser relationerne opstå, idet projektejers beslutninger fungerer som betydende.
Han bruger sin viden gennem 1½ års forhandlinger til at korrigere i forhold til projektet. Han
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beslutter at tilføje et andet fokus til projektet og indfører eksperter i projektgruppen, uden at
projektgruppen aktivt vælger dem til, men derimod accepterer dem og arbejder videre under
de nye forudsætninger.

Øget ledelse - forstyrrelse af
selvledelsen
Når projektejer i projektets sidste fase beslutter,
hvor projektet skal hen, og hvordan det skal
gøres, er det samtidig en overtrædelse af den
grænse, som var konstrueret mellem projektets

Projektejers beslutninger
i projektets sidste fase.

ufleksible ramme og den dynamiske udvikling af
projektet, der var i selvledelsen. Denne dynamik forsvinder når
projektejer træder ind og beslutter omkring projektets indhold. I

Figur 14 – Den dynamiske
projektejer

forhold til den cirkel, der har udviklet sig gennem historierne, betyder denne historie, at han
overtager en del af det dynamiske rum, som selvledelsen før rådede over. Han beslutter, at
deres beslutning ikke er god nok, og derfor indskrænker han projektgruppens rum endnu
mere.
I denne historie er udviklingen i projektet, ifølge projektejer, ikke god nok. Beslutningerne
omkring de efterfølgende ændringer er hans, men muliggøres på baggrund af de andre
aktanters accept. Accepten sker meget tydeligt, idet projektgruppen indskriver projektejers
ændringer i projektet. Efter at projektejer har forladt lokalet, aftaler projektgruppen, hvordan
ændringerne implementeres i præsentationen, og hvem der skal overlevere den nye vinkel til
projektmanager. Beslutningen bliver ikke diskuteret i projektgruppen, men bliver accepteret
og efterlevet – snapshot.
Projektet var i et presset stadie til sidst, og muligvis reddede projektejer dette med sine valg,
men det er samtidig et udtryk for den ledelse, han udøver i den sidste fase. Som overskriften
på historien også antyder, så er denne historie et klart udtryk for, at der er én, der har den
endelige beslutningskompetence. Projektejer beslutter på vegne af de øvrige deltagere,
hvordan projektet skal styres, han er så at sige ’En leder til at beslutte over dem alle’, da han i
sin relation med kunden er i en position til at beslutte, om den rigtige kvalitet på vegne af
resten af projektgruppen. Ledelse kommer her til udtryk, når projektejeren beslutter på vegne
af projektgruppen, at de har truffet forkerte beslutninger, og derfor underkender den
selvledelse, de har arbejdet under. Det betyder samtidig, at det dynamiske rum projektgruppen
besad, og som de kunne udvikle projektets løsninger i, er overskredet. Grænserne mellem
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ledelsen og selvledelsen er i denne situation flydende, da lederen træder ind over denne
grænse.

Epilog
ReDs Projekt blev i sidste ende afleveret til kunden. Der blev brugt flere dage på at overlevere
’insights, frameworks and perspectives’. Projektgruppen afleverede resultaterne til kundens
følgegruppe, mens projektejer og projektmanager overleverede resultaterne til den øverste
ledelse, dvs. CEO, strategichef og andre ledende personer. Min forståelse af ReDs
succeskriterier er, at projektets resultater i sidste ende blev gode, hvilket er illustreret ved, at
der er planer om at udføre nye projekter i de enkelte divisioner, som kundens organisation er
bygget op omkring. ReD har altså fået afsluttet projektet og tjent deres penge, men har i
samme åndedrag fået muligheden for at arbejde videre med flere andre projekter. Således er
døren blevet åbnet for nye projekter. Projektejer går herefter ind i sin gamle rolle som partner,
lige indtil de nye projekter måske skal opstartes, og han igen bliver til projektejer. Et nyt og
måske ufleksibelt, men dynamisk projekt kan starte.

3.8 Hvad har historierne betydet for min forståelse af casen ReD?
Jeg har igennem mit feltstudie kunnet pege på en masse beslutninger. Af disse blev særligt
fem historier interessante, da de gennem min fortælling tydeligt viser mig, hvordan der hos
ReD træffes beslutninger, og hvordan ledelsen og selvledelsen former arbejdets grænser.

Min analyse har gennem historierne centreret sig omkring humane og styringsteknologiske
aktanter, som har ledet og selv-ledet projektets rammer og skabt en ufleksibel, men samtidig
dynamisk udvikling af projektet. Rammerne for projektet var fra start flydende, men gennem
1½ års forhandlinger med kunden lykkedes det projektejer at definere, hvad projektet skulle
være. Efterfølgende har forskellige styringsteknologier været med til at sætte rammerne for,
hvad projektet er, og har defineret nogle meget stringente styringsrationaler, som projektet og
projektgruppen har arbejdet efter. Projektet er derfor defineret som ufleksibelt, alene fordi
ledelse gennem beslutninger, der indskrænker projektets muligheder, har gjort grænserne for
projektarbejdet ufleksibelt. Herefter er det op til projektgruppen at kaste sig over (resterne af)
projektet. Der skabes en dynamisk udvikling, da alle beslutninger i gruppen foregår i tæt
dialog. Det er projektgruppens fortolkning af løsningen på kundens problem, der er
grundlaget for resultaterne. Eller indtil projektejer finder ud af, hvad der er udviklet. Hans
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vurdering e, at der skal andre folk ind, løsningerne skal ændres, og tiden for arbejdet skal
omfordeles. På den måde fjerner han den selvledelse, som han i starten var med til at sætte
rammerne for, og som projektgruppen selv kunne besluttes inden for. Han forstyrrer ikke de
beslutninger, der har skabt rammerne, men laver en ny beslutning der forstyrrer selvledelsen.
Der er altså et lederskab, der står over selv-lederskabet andre.

Den måde aktanterne i projektet beslutter at organisere projektet på, er direkte årsag til,
hvordan arbejdet med projektet udvikler sig. Flere af projektgruppens medlemmer udtalte,
hvordan de oplevede projektarbejdet som frit og selvstyret. ”Arbejdet er meget intenst og
bygget op omkring deadlines. Det er et krav at kunne arbejde fleksibelt og meget, men hvis
man ikke er indstillet på det, arbejder man ikke hos ReD særligt længe.” (Bilag 1: 5)
”Der tages meget fra ReD i forhold til engagement og tid fra medarbejderne, dvs. de giver
meget. Men til gengæld får de meget fleksibilitet tilbage. De får mulighed for at skabe deres
egen arbejdsdag og flekse i det omfang, de ønsker. Dette er et aktivt ledelsestiltag.” (bilag 1:
9).
Projektgruppen snakker altså om fleksibilitet i forhold til at kunne beslutte omkring tid i deres
arbejde. Jeg har i projektet identificeret, hvordan tidsrammen blev besluttet for dem.
Projektgruppen har så selv beslutningskraft inden for de enkelte projektfaser, men målene skal
overholdes, og det eneste middel til dette er ekstraarbejde eller ekstra ressourcer, hvilket de
ikke selv har besluttet omkring. Når jeg fokuserer på ReD og den omtalte flade struktur, som
er relativ fri og selvledende, er det så tilfældet? Både ja og nej. Jeg har vist, at det også kan
være en selvledende organisation, når de selvledende aktører er underlagt en masse
styringsrationaler, som beslutter for dem, hvad de kan og ikke kan. Det rum, hvor de beslutter
for sig selv, er på et begrænset område, og de beslutninger, de træffer omkring projektets
udvikling, er begrænset til et fagligt løsningsorienteret niveau. Der er altså ingen beslutninger
omkring projektets rammer, som sætter dem ud over de valg, som er truffet for dem. Men
projektarbejdet er dog selvledende på en dynamisk og dialogbaseret måde, inden for de
rammer som styringsrationalerne har sat for udviklingen af projektet. Denne frihed bliver så
brudt i den sidste historie. De grænser, der er sat mellem, hvor ledelsen beslutter for
projektgruppen, og hvor projektgruppen leder sig selv, overtræder projektejer ved at komme
med ændringer til projektets løsninger. Da han er projektejer, er han i en position, hvor han
kan ændre projektet, og hans relationer med kunden gør også, at han besidder en anden viden,
og giver et andet udgangspunkt for at vurdere projektarbejdet. Det er derfor ikke ’forkert’ af
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ham at lave ændringerne, men det har været mit mål at vise, at de sker, og hvordan de altså er
sket.
Den sidste historie viser i høj grad, hvordan projektgruppens selvledelse kun er til låns, da
projektejer går ind og bryder denne grænse og skaber et flydende rum for hvor ledelsen og
selvledelsen går.

Er ReD en kreativ organisation? Ja og nej. Hos ReD arbejdes der indenfor fastsatte og meget
styrende rammer, der i særlig grad er styrende og rammesættende for projektgruppen. Disse
grænser sættes primært ind projektet startes i form af målbeskrivelse, udvælgelse af
medarbejdere, tid og faser og løsningsværktøjer, der skal anvendes i besvarelsen.
Projektgruppen er dog også kendetegnet ved en lille kreativ kerne, som projektet kan udvikle
sig indenfor. Denne kerne er meget dynamisk, og når projektet er i gang, er udviklingen,
dialogen og intensiteten høj.

Det er ikke muligt at definere endegyldige svar, hvilket mine tvetydige ja’er og nej’er også
bevidner, men det er muligt at trække nogle meget tydelige spor (translationer) op på
baggrund af mine feltstudier og de efterfølgende analytiske historier. Det, der i min
sammenhæng kan siges om dette projekt hos ReD, er, hvordan ledelsen og selvledelsen
konstrueres i deres relationer til hinanden og til andre aktanter. Få kraftfulde
styringsteknologier gennemsyrer organisationen. Partnerne varetager nogle meget brede og
definerende opgaver, mens researchere og designere varetager konkrete og definerede
opgaver. Men hvordan det enkelte projekt udvikler sig, og hvordan relationerne mellem
partnere, projektmanager, projektgruppe, teknologier og styringsteknologier udvikler sig, er et
empirisk spørgsmål og er forankret i de beslutninger, der træffes mellem de involverede
aktanter. ”Charlotte er meget ny i ReD sammenhæng, hvilket betyder, at der ikke har været så
meget styring med projektet, som hvis der havde været en anden projektmanager på.
Ledelsesrummet har været endnu mere frit på baggrund af dette.” (bilag 1: 7).

Projektet er som alle andre unikt. Projektejers massive indblanden til sidst, er også et udtryk
for den manglende kvalitet i projektets resultater, men det viser stadig, hvem der har
muligheden for at beslutte, og at det bliver besluttet på baggrund af relationer i et netværk,
hvor projektejer er beslutter for både kunde og projektgruppe, mens projektgruppen er
besluttet for. Inden for det netværk, som jeg har konstrueret omkring udvikling og løsning af
ReDs projekt, eksisterer der derfor en masse aktanter, der beslutter. Disse aktanter har
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relationer på tværs af hinanden, på baggrund af det sted, de er i forløbet. De eneste faste
punkter jeg ser, er de styringsteknologier, som er gennemgribende for hele ReDs organisation.
Disse styringsteknologier er mørtlen, som holder klodserne sammen og viser i hvilken
retning, der skal arbejdes. Deslige viser styringsteknologierne internt, hvad de skal og
eksternt, hvad det er ReD kan og ikke kan.

80

4. Konklusion
Udgangspunktet for specialet var at iagttage, hvordan ledelse og selvledelse konstruerer
arbejdets grænser i en lille og kreativ organisation? Dette spørgsmål var opstået på baggrund
af læsning af teoretiske tekster omkring grænser i et grænseløst arbejde. Konkret er
spørgsmålet blevet udforsket ved, at jeg fulgte og analyserede et projekt hos
konsulentvirksomheden ReD. Ledelsen og selvledelsen ser jeg som handlinger, der
bestemmer en specifik vej at arbejde mod, og dermed også gør noget andet slut. Ledelsen og
selvledelsen ser jeg med andre ord som be-slutninger, der udføres i projektarbejdet.
Især fem historier sprang i øjnene, da jeg skulle analysere, hvordan ledelsen og selvledelsen
kommer til udtryk hos ReD.

De første tre historier viser hvordan der er nogle aktanter, der på vegne af andre definerer,
hvad det vil sige at lave et projekt og sætter grænserne for, hvad der i projektet skal arbejdes
med. Gennem en lang række beslutninger leder projektejer og en række styringsteknologier i
retning af en afgrænsning af, hvad projektet er. Alle disse ledelsesbeslutninger sætter grænser
for, hvad projektarbejdet kan være, og gør på samme tid projektet ufleksibelt. Efterhånden
som projektet bliver mere og mere defineret, mindskes muligheden for andre valg og
projektarbejdets grænser bliver tydeligere.
Den fjerde historie viser hvordan projektet udvikler sig inden for disse grænser. Grænserne
skaber ufleksibilitet, men ud fra disse grænser udvikler projektgruppen en løsning på kundens
problem og konstruerer et rum, hvor de gennem konstant dialog skaber en dynamisk proces
for udviklingen af projektet. Den udvikling projektgruppen skaber, og de beslutninger for
løsninger og veje, som projektarbejdet går, skaber de selv gennem deres selvledelse.
Den femte historie viser, hvordan projektejer går ind og beslutter på vegne af projektgruppen,
hvordan denne skal arbejde i projektet. Det der før var projektgruppens beslutningsområde,
træder projektejer nu ind på. Ved at beslutte omkring projektets løsninger, leder han dermed
projektgruppen og deres selvledelse. De grænser, der var mellem ledelse og selvledelsen
forsvinder, og grænserne for, hvor arbejdet går, gøres dermed flydende.

Beslutninger omkring ledelse og selvledelse, der træffes under projektet, har alle betydet
noget for arbejdets grænser. Når der træffes ledelsesbeslutninger, gøres noget slut, arbejdet
gøres mindre fleksibelt, og arbejdets grænser indsnævres hvilket betyder at muligheden for
selvledelse, som arbejder inden for disse grænser, også gøres mindre. Selvledelsen er med
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andre ord det område, hvor ledelsen ikke beslutter. Mit studie af ReD viser, at ledelse og
selvledelse har forskellige betydninger for hvordan arbejdets grænser konstrueres. Deslige
viser det mig, at det er i relationerne til hinanden, at aktanterne får sin styrke til at beslutte.
Når grænserne mellem ledelse og selvledelse flyder, er det fordi forskellige aktanter har
forskellige fortolkninger af, hvad arbejdet skal være.

Så vidt en bestemmelse af grænserne og rammerne for ledelse og selvledelse i en lille kreativ
virksomhed. Konklusionen bliver at grænserne i det grænseløse arbejde langt fra er
grænseløse. Min brug af ANT har været adgangsgivende for at drage konklusioner om, at
arbejdet hos ReD ikke er grænseløst, men bliver bestemt af ledelsesbeslutninger og af, at
medarbejderne selv kan sætte grænser i arbejdet. De flydende grænser kommer især til udtryk
i de fortolkninger, der ligger mellem ledelsen og selvledelsen. Med ANT perspektivet kan jeg
gennem min analyse af beslutningers opbygning, stabilisering og forstyrrelser af
projektarbejdet netop konkret pege på en række tydelige og nogle mindre tydelige
organisatoriske grænser i projektarbejdet hos ReD.
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Bilag 1 - Interview hos ReD
Christian (projektejer og Partner)
Projektejer – formaliseret
Dag til dag at styrer teamet – der er en styregruppe som projektlederen er leder for, jeg sidder
sammen med klienten.
Der er forhandlet i 1½ år inden projektet startede, hvilket problemer hvilket issues.

Når der kommer et projekt ud af det, så kommer der en projektleder på.
Jeg har kun klientkontakten, to personer som er CEO (sponsor) og strategichefen (deres
projektleder).
Jeg laver letter of proposal sammen med dem – fire-seks versioner er der opstået undervejs.
Herefter bliver der sat team på – Kunden og projektgruppen har før det ikke mødt hinanden.
Jeg er ansvarlig for at de svarer på problemstillingen. Jeg er en form for universitetsvejleder,
holder metoden og er data stærk nok.

Hvordan er du konkret forankret i projektet?
Jeg deltager ikke i projektet, i alt hvad der er defineret. Det er vigtigt at teamet har stor frihed
– og jeg prøver at skærme dem for politik og klientballade og usikkerhed.
Jeg pakker dem lidt ind i forhold til kunden. Sådan så de kan få arbejdsro.

Jeg deltager i mønstergenkendelse ca. 1-2 timer om ugen. Jeg holder mig opdateret ved de
timer om ugen. I dette projekt måtte jeg bruge flere timer i dette projekt pga. mere uerfaren
projektleder.

Klienten har jo købt mig. De tror at det er mig der har lavet alt arbejdet.
Det er relativt banalt hvad jeg har med af rolle i projektet – jeg ved hvad der sker, jeg har stor
indflydelse jeg har framet det, jeg beslutter omkring hvad der er vigtigt i
mønstergenkendelsen.

87

Jeg kan ikke være alle steder. Der er 5-6 projekter samtidig. Jeg er afhængig af en stærk
projektleder.

Jeg dikterer aldrig noget.
Det er det bedste argument der er afgørende, og det er folks pligt at gøre oprør hvis noget er
forkert, Det er det rationelle der er det afgørende. Men jeg kender kunden så godt, at jeg har
en helt anden indsigt.
Der kører to forløb sideløbende – projektforløb og styregruppeforløb.

Jeg er sælger. Jeg taler med dem (kunden) om alle mulige ting. Når projektet stopper, så kører
denne snak stadig. Al denne snak materialiser sig en gang imellem i konkrete projekter. I salg.
Men salg for os er relationer.
Resultaterne fra dette projekt, udmønter sig i andre projekter omkring kundens
innovationsevne – så skal der laves konkrete projekter for de 6 divisioner.
Det er en virksomhedsdagsorden som jeg interessere mig for – så er selve projektet et redskab
til at udføre nogen af disse samtaler. Vi har fat i strategien og ledelseslaget i virksomhederne
(kunderne).

Din sparring i forhold til teamet.
De ringer hele tiden. Jeg har aldrig ansvaret for nogen slides – jeg laver aldrig noget. HA HA
. Men de spørger mig hele tiden. Det foregår meget via telefonen. Jeg lytter til hvilke fund de
har gjort og fortæller dem hvis kunder kender disse resultater i forvejen eller med evt.
rettelser.
Jeg er et filter mod virksomheden.
Det er vigtigt at projektet og kunden ikke blandes sammen. Mennesker er mennesker og
virksomheder er politiske og hvis man begynder at ligge filter af politik over, så bliver det
ikke en rationel proces. Holde proces og politik adskilt.
Men rolle er at holde tingene adskilt når det ikke er meningsfuldt og matche det når det er
meningsfuldt – og denne membran er jeg og hjælper til analytisk. Men jeg gør ikke noget!!!

Jeg bestemmer f.eks. hvornår der skal hjælp (ekspertviden) ind over projektgruppen (f.eks at
Jun assistere). Det gør jeg. Jeg kunne se at der manglede konceptuel tænkekraft. Så smed jeg
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to ekstra på. Jun og Bernd (designer) som er virkelig stærke der. Det reddede projektet. Det er
min fornemmelse i situationen.
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Charlotte (projektmanager)
Rollerfordeling
Antropologer og etnologer er ude at lave feltarbejde. Du definere meget selv din egen rolle på
managerniveau. Lige nu er jeg med ude og få input gennem feltarbejde.

Alle først laver vi deskresearch, hvad for en kunde og hvilke temaer. Dernæst laver vi en
feltbog, det er primært antropologer/ etnologer.
Efter feltarbejdet skal der laves mønstergenkendelse. Det er alle der indgår her, inkl.
projektejer. Primært dem som har været i feltet.
Projektejeren er den helt overordnede, og som ikke er med i det praktiske. Projektmanageren
kan selv vælge sin aktive rolle.

Projektgruppen har været enige om de temaer der er fundet. Den enkelte er så specielt
interesseret i nogle af temaerne. Jeg spørger ind til hvad man har lyst til at være en del af.
Hvilke indsigter den enkelte skal arbejde videre med. Så er der nogle der er mindre
interessante som også skal deles.

Det er projektlederen der planlægger hele arbejdet; tidsrammen, ressourceforbrug. Det er også
projektlederen der sidder til staffingmødet og finder hvem der skal staffes.

Vi fandt fem forskellige indsigter vi ønskede at arbejde videre med. De skal laves til
platforme som kunden skal arbejde videre med. Og en løsning til de fem udfordringer.
Hernæst kommer der designere på. Folk der har arbejdet med medier før.

Vi kom bagud. Og havde hele tiden kunden på besøg. Alt det gjorde at der ikke var tid til at
lave selve projektudviklingen. Specielt til sidst. Vi er gode til at finde de folk der har
kompetence til at finde eksperterne internt. Jeg skrev til Christian, har vi fundet alt? Han
svarede at vi kan bruge Jun. Det er hele tiden jagten på det perfekte. Udforderingen er hele
tiden at vide hvornår er vi i hus?! (Partnerne er smagsdommere)
Nanna som er tilknyttet som designer blev også suppleret (Bernd).
Hvis vi er bagud og ikke kan nå det, skal vi have ekstra folk ind.
Typisk vil det være Projektejeren og projektmanageren der aftaler det. Nogle af
projektmanagerne har meget mere erfaring og er sindssygt selvstændige (og derfor kører de
projekterne mere autonomt fra Projektejeren).
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De forskellige ejere arbejder man sammen med på forskellig måde. Nogle er
detaljeorienterede andre overlader til projektmanageren og gruppen.

Vi går åbent ud i felten. Det er først når vi kommer tilbage at vi kan danne mønstre. Her kan
vi som om vi har brug andre input – ekspertviden.

Jeg har ansvaret for ressourceforbruget. Det er mit ansvar at teamet kører og har det godt.
Hvor er vi, hvor skal vi hen næste gang og er folk med.
Hvor meget er du med til at styrer processen? Jeg bruger teamet og vi skal være enige om den
vej vi går. De fleste valg er op til åben diskussion.

Er der nogen overordnede rammer for hvad i skal gøre som projektmanager? Der er to uger til
hver fase. Disse er inddelt i underfaser. Det er lovet til kunden og det er styringen omkring
projektet.
Hvem kortlægger så disse faser i detaljen.
Der ved folk godt hvad de skal. Alle kender disse procedure. Der er nogen specifikke delmål
der skal nås. Deadlines er faste.

At have kunden på besøg så meget, er helt nyt og meget mere krævende en først forstået.

Hvordan foregår kommunikationen i teamet og til kunden?
Jeg har sammen med projektejer ansvaret til kunden. Under hele processen sidder teamet
sammen, derfor er ReD indrettet som det er. Der sparres i teamet, forankret i den meget faste
proces som projektet er forankret i.

Udviklingen sker fælles i teamet. Når projektmedarbejderne kommer hjem fra feltarbejde, ser
tingene ud på en måde (21:34 min)

Hvor meget tid bruger du på arbejdet på ugebasis?
Det er forskelligt – i slutningen bruges der meget tid, og inden kundemøder bruges der meget
tid.
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Arbejdet er forankret som at skrive et speciale. Der er en kunde og en ledelse der har klare
forventninger til projektet.

Hvem styrer tiden omkring projektarbejdet?
Jeg kan bestemme hvordan strukturen er, men det bliver oftest lagt op til teamet hvornår der
skal bruges tid.
Arbejdet er meget intenst og bygget op omkring deadlines. Det er et krav at kunne arbejde
fleksibelt og meget, men hvis man ikke er indstillet på det arbejder man ikke hos ReD særligt
længe.
Alle har en buddy – der er fire buddysamtaler om året, hvor du bliver rated i forhold til
hvordan man performer.

Lige nu er der mange projekter, så det er intenst at få korthuset til at gå op. Valget af mig som
projektmanager er fordi jeg skal prøve forskellige projekter. Det tror man at jeg kan gøre og
jeg er ledig. Det er om at få korthuset til at gå op (partnerne).

Det er meget deadlines der styrer rammerne for arbejdet. Der er 2½ måned til vi skal aflever
til kunden, og så tæller vi tilbage og finder ud af hvor meget der er til de forskellige faser. Når
der sker skred, så må der skrues på for tempoet. Det er hele teamet der skruer op for tempoet,
det er så op til de enkelte projektmedarbejdere at vælge tiden, hvornår kan de arbejde.
Det er milepæle undervejs der definere og er styrende for projektet.

Kunden køber et projekt, hvor der er identificeret et problem, men hvor løsningen endnu ikke
er klar. Vi kigger på en specifik målgruppe og ser hvad der er i vejen. Vi sælger et produkt
som vi ikke ved hvad er, i sidste ende.

Hver fredag holder der staffingmøde, med alle projektmanagerne. Alle medarbejderne er i et
excel ark. Her vælges og fravælges medarbejderne til projektforløbet. Det er
projektmanageren der styrer denne proces. ”hele huset koordineres om fredagen”.

Det er projektmanagerens (Charlottes) rolle at få de tildelte ressourcer til at gå op med løsning
af problemet.
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Alle registrerer desuden deres tidsforbrug, som er kontrollen for at de tildelte ressourcer
bruges korrekt og tilstrækkeligt.

Efter feltarbejdet er der mange timers data med video, som skal registreres og opdeles. Her
bliver Atlas brugt.

Til mønstergenkendelse (ideation) mødes hele gruppen i fællesskab og bruger eks. boards til
at sætte lapper på. Hvilke temaer dukker op. Hver respondent gennemgås for sig.
Herefter bruges nye boards til at identificere fælles temaer/ mønstre for alle respondenterne.

Udover at gruppen mødes i fællesskab, er det op til den enkelte medarbejder at identificere
temaer hos den enkelte respondent.

Det der er styrende for vores problemløsning er, at alle indsigterne skal hænge sammen med
løsningerne. Midt i processen er styringen at der er sammenhæng mellem feltarbejdet, til
identifikation af temaer for den enkelte respondent til fælles mønstergenkendelse som skaber
indsigter og til sidst løsning på kundens problem.

Evaluering af projektet skete i samarbejde med kunden. Herefter er der en intern evaluering i
projektgruppen. Desuden evaluerer Charlotte hver projektdeltager i forhold til et skema. Den
viden bliver også trukket videre til buddy.
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Iago (researcher konsulent)
Jeg startede på projektet efter 4 uger, efter feltarbejdet. Der var staffet for lidt og de havde
brug for en der var analytisk stærk.
Jeg startede ikke som en del af core teamet. Defakto blev jeg en del af core teamet således at
jeg ikke kunne pilles ud af projektet, som en søjle der er fundamentet for projektet, og som
ikke kan få projektet til at falde sammen. Således at jeg fik status som Louise
(projektmedlem) og Charlotte (projektmanager).

Jeg har været med til at kode i Atlas og været med til at udvikle indsigterne, været med til at
udvikle idéerne.

Det har været et meget kunde intensivt projekt. Værdier for ReD (deres værdiset) Primetime
is showtime, betyder at man skal være på når kunderne er der og det kræver stor forberedelse.
Det andet spor er at de kan være en del af processen. Her var Egmont for mange, for stor en
gruppe, og hele processen med at opbygge tillid etc. ville tage for lang tid.
Når vi mødes med kunden, tager det minimum det samme tid at forberede sig til dette møde.

De tager meget ejerskab med projektet fordi de har været så meget inde over hele processen.
Det har betydet at når kundens ledergruppe har stillet sig kritisk over for eks. metoden, har
projektgruppen fra kunden forsvaret denne.

Charlotte er meget ny i ReD sammenhæng, hvilket betyder at der ikke har været så meget
styring med projektet som hvis der havde været en anden projektmanager på. Ledelsesrummet
har været endnu mere frit på baggrund af dette.
Hvis dine antagelser er (mine som forsker) at ReD er bygget op omkring flad struktur det er
relativt frit og der er selvledelse osv. Osv. Det er en af vores nedfældede værdier her, og det
vil jeg også mene er det som er gældende. Dette projekt er ekstremt inden for dette. Der har
været meget stor mulighed for at gøre sådan inden for netop dette projekt.

Timesheets bliver brugt til at analyser forbruget i projektet, i forhold til de ressourcer der er
afsat til projektet. Al min tid er f.eks. brugt på kunden i sidste uge.

Hvordan fungere arbejdet i praksis, hvordan deler i idéer og viden med hinanden?
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Det vigtigste er i virkeligheden er nok at man bruger tiden sammen, og man sidder i de
samme lokaler – vi er i det samme lokale på de samme tidspunkter.
Analysen foregår hele tiden og fra folk kommer hjem fra feltarbejde er projektgruppen hele
tiden samlet om dette projekt.
Vi har nogle faser der er faste – setting the case som er en del af tilbuddet. En femtedel af
projektet er til forarbejdet hvor rammerne sættes. En tredjedel bruges til selve feltarbejdet.
Derefter bruges ca. to uge til at kode al data i Atlas.
Det interessante i denne proces bliver når vi begynder at finde temaer i det enkelte feltarbejde,
når vi sidder sammen om koder og analysere.

Vi tog en beslutning om at gå fra at side heroppe til at sidde nede i bunkeren. Det er meget
introvert og isoleret. Heroppe er det meget ekstrovert og dynamisk mens det i kælderen er
lukket og uden ydre påvirkninger.

Den måde vi forankre vores arbejde på, er gennem en fælles projektfolder. Der er rimelig
mappestruktur. Herfra dele vi ting. Desuden mailer vi dokumenterne rundt til hinanden og
bruge det som forankring af den daglige kommunikation.

Atlas spiller kun en rolle når vi koder, når feltarbejdet er overstået. Atlas danner herefter
baggrund for den videre analyse.
Koderne dannes logisk inden vi går ud i felten, og noget som der skal indhentes viden om.
Desuden dannes viden også på baggrund af de opdagelser der skabes i feltarbejdet.
Bagefter bruges koderne til at strukturerer denne viden i den videre analyse, til at
krydstabulere emner eller at se hvordan temaet/ koden beskrives.
Feltnoter er gode for din egen proces. Feltnoterne er meget implicitte. Disse feltnoter bliver
styret via Atlas.
Netop for at kodningen skal være frugtbar, er det vigtigt at sidde i det samme rum og kunne
have en dialog imens. Hvis ikke dette sker, vil man når selve analysen skal startes op, starte
fra nul, eller på et stadie hvor projektgruppen skal lærer hinandens områder at kende.

Vi mødtes meget med kunden. De ville gerne have del af processen, og den måde som ReD
arbejder på. Vi tager en meget systematisk og struktureret vinkel til det at få idéer og at
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udvikle en forretning. Det var kundens valg at have en 15 mand stor følgegruppe med, at
lærer processen frem mod at udvikle en plan og finde læsninger.

Jeg arbejder 47 timer om ugen i gennemsnit. Jo længere oppe i hierarkiet du er, jo mere
arbejder du. Det varierer meget – den sidste uge arbejde jeg 70-80 timer.
Det er svært at koble af når du går hjem. Det ligger meget i bevidstheden også når du ikke er
’på’ arbejdet.

Mekanismer der binder dig til at arbejde. Holdånd der forpligter dig til at arbejde.
Halvdelen af ReD er projekter – den anden halvdel er ad-hoc arbejde, løst arbejde etc.

Det stressende ligger i at jeg er en del af projektet, og hvis det går dårligt så er det mit ansvar,
at kunden, ReD eller vi selv ikke er tilfredse.

Hvor ligger ansvaret henne?
Arbejdet ligger i tidsrummet fra 9-17. Typisk bliver der arbejdet indtil kl. 18-19 stykker.
Der er dog stor fleksibilitet i forhold til planlægning. Der tages meget fra ReD i forhold til
engagement og tid fra medarbejderne, dvs. de giver meget. Men til gengæld får de meget
fleksibilitet tilbage. De får mulighed for at skabe deres egen arbejdsdag og flekse i det omfang
de ønsker. Dette er et aktivt ledelsestiltag.
Når der er faste deadlines er det ikke muligt at flekse. F.eks. kundemøder er der krav om
tilstedeværelse (dvs. at det kræves at man er der når projektet byder det - fleksibiliteten er
knyttet til dagligdagen)

Der er altid for lidt tid, set fra mit synspunkt. Det er jo ikke mig der sælger projektet. Jeg vil
gerne have så meget tid og gøre det så godt som muligt. (spændende perspektiv i forhold til
ledelse/ selvledelse)
Det der har været svært er, at der har været så mange kunderelationer. Fleksibiliteten har ikke
eksisteret på dette projekt, forbi kunden har haft en forventning om at der skulle ligge
bestemte ting og der skulle laves bestemte præsentationer.
Kravene fra kunder skulle overholdes – herefter skulle der lukkes huller når niveauet i
analysen ikke er nået. Det er tidsineffektivt.
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Fordelen er at kunden er forankret i projektet. De er med i forløbet og har godkendt
processen. Det sikre også at det endelig produkt bliver godkendt når projektet skal afleveres
endeligt til kunden og til direktionen.
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Louise (researcher konsulent)
Etnolog uddannet. For det første på projektet for at lave feltarbejde, for at lave research.
Derudover rent fagligt for at have styrke i at bearbejde og sætte det ind i en større forståelse.

Eksplicit på papiret er det en flad struktur. Alle forventes at bidrag på lige fod. Der er PM som
har det overordnede ansvar, og som har ansvaret for kvalitet. Men alle bidrager på lige fod i
forhold til input. Alle skal kunne bidrage på lige fod.
Sådan fungerer det også i praksis. Det er meget ligeværdigt.

På feltarbejde bruger vi computere, internet mm. Det er pissevigtigt at kunne få forbindelse.
Det er der flere mareridtsoplevelser med nettet der ikke virker.
Det er tit det ikke virker, forbindelserne på hoteller virker tit ikke.

Feltarbejdet skal bearbejdes for at kunne bruges til redigering/kodning, dette gør IT manden.
Sidst brugte jeg ikke server, der var ikke oprettet en FTP adresse.

Vi skriver meget mail til hinanden. Vi skyper til hinanden. Det er funktionelt at vi kan tale
flere sammen. Vi ringer til hinanden og skriver SMS’er.
Det er tilfældig kommunikation hvordan vi bruger vores IKT.

Der laves Excel spreadsheet med alt materiale og afkrydsning til at kontrollere hvor langt
arbejdet er nået. Kontrol af om feltarbejdet er lavet og arkiveret på den rigtige måde.
Det som det primært bliver brugt til er, om videomaterialet er blevet kodet. Dette arbejde
bliver ofte også udført af studerende, som kommer til og af projektet. Denne proces laves for
at skabe overblik. Det er en vigtig del for at bevare overblikket. Det er en evig kamp at bevare
overblikket.

Vores arbejdsmetode er rimelig standardiseret. Den måde feltarbejdet bliver lavet på. Alle
vores projekter er desuden mellem 8-10 uger. Der er fast tid til hver fase som igen er fast i
hvert projekt. Hele forløbet er standardiseret, men vi eksperimentere med formen, som f.eks.
at kunden har været utroligt meget med på dette projekt.
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Vi holder sjældent systematisk møder, da vi stort set er sammen hele tiden. Hvad der er
skemalagt er det som regel førstehåndsindtryk efter feltarbejdet. Det er til identifikation af
’pattern recognition’ og til kundemøder. Derudover er vi bare sammen hele tiden.

Vi arbejder alle sammen sammen, men der er brug for som en anden studiegruppe at sidde
sammen. Samtidig har vi brug for at fokusere på egen hånd (hørebøffer). Men der kommer
hele tiden spørgsmål op, som der skal tages stilling til.
Projektets form og indhold ændre sig løbende og der er en løbende diskussion af form og
indhold i det der produceres. Det er en løbende forhandlingsproces.

Hvor meget tid bruge du på arbejdet?
Arbejdet er 9-17 på papiret. Det er dog utrolig sjældent, som reglen altid mere. Nok mere på
de 45-50 timer. Langt størstedelen af arbejdet foregår her på kontoret eller i felten.

Jeg bruger ikke smart telefon med indbygget mail mm. det er et bevidst valg. Der er ingen
arbejde uden for arbejdstiden, ingen er underlagt regler for telefoni, mails mm.
Hele stedet er lagt an på at man er lagt an på at man har et fleksibelt forhold til timeantal. Du
kan på den anden side altid få en fridag, men der er ingen uformelle krav til timeantal.
Det hele ligger på at vi skriver gruppeopgave og vi er færdige når vi er færdige.

Hele teamet bliver der når der er brug for det, men kan sagtens tage fri til familien eller en tur
i biografen hvis man har brug for det – og der er tid til det!

Hvis det bliver en panikweekend så ved man det som regel et par dage i forvejen. Det er
teamet der selv er skyld i dette, ud fra de rammer der er opstillet. Men der er ingen pludselige
problemer som opstår.

Hvad har teamet selv af bestemmelse?
Projektet er ikke fleksibelt. Der er lagt en projektplan af partner, kunde og projektmanager
med konkrete afleveringsdatoer og mål for problemløsning. Deadlines rykker ikke, de ligger
fast.

Hvad vi fylder i projektrammen er en fællesproces. Der er altid nogen der har skrevet et letter
of proposal som sætter denne ramme.
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Herfra er alt åbent for gruppen, hvilke emner. Herefter udarbejdes temaer og spørgeguides.
Efter feltarbejdet er det sådan set en lang samtale om hvad vi har set og hvordan vi kan bruge
det til at udvikle projektet.

Kravene overordnet er meget strukturerede, men indholdet er flydende.

Kravet fra ReD er at der altid skal leveres det bedste af det bedste. I køkkenet hænger en
planche med værdierne. Kravet fra ReD er at man er det bedste, at man gør det super godt og
er super skarp. Altid lever mere end man har lovet kunden.

Nogen gange kan man godt tænke, at det letter at arbejde på den samme fabrik og lave den
samme kasse, men det gør vi heldigvis ikke. Det er hårdt at man skal opfinde den dybe
tallerken hver gang (essensen af udviklingen i arbejdet).

Som konsulent vil man altid gerne have en uge mere til at udvikle. Man er hele tiden under en
form for tidspres, for at lever noget man kan stå inde for (det bedste).
Vores varebetegnelse er dybde – nogen gang syntes jeg at det er frustrerende at man kun får
kradset i overfladen. Det har man aldrig tid til. Måske jeg bare skvatter over mine egne
valideringsmetoder.
Indskydelse – man kan ikke finde et rum hos ReD hvor der er ro (person bryder ind)

Afhængighed af hinanden i teamet?
Ingen kan kører sololøb, alle er med i hele processen og er afhængige af hinandens feedback.
Hinandens fund og overvejelser.

Jeg er med til; udvikles temaer og feltbog, i feltarbejdets udførelse, jeg er med til bearbejde
materialet til kodningen i Atlas, med til at analysere på materialet, til at udvikle indsigter og
til den datamæssige dækning/validitet, at omsætte det til muligheder til kunden, at udvikle
idéer og at præsentere produktet.
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Nanna (designer konsulent)
Jeg er ansat som konsulent og designer. Jeg kommer på efter konceptudviklingen på den fase
der er pattern recognition. Vi er med til at oversætte indsigterne og assistere
konceptudviklingen og visualisere disse i selve overleveringen.
Jeg er kommet på i den sidste tredjedel af projektet. Det er meget et spørgsmål om hvordan
staffingen er sammensat.

Din konkrete rolle?
Jeg er en del af teamet når jeg træder ind. Min opgave er at kunne visualisere, hvordan kan
den gøres mindre tekstbaseret.
Min rolle har været på det idemæssige, at få omsat alle indsigterne til formidling. Selve
visualiseringen er noget jeg udfører (core competencies).

Selve udmøntningen af dette projekt har vi udviklet nogle ideplatforme. Fra disse kan kunden
selv videreudvikle og vi har eksemplificeret disse platforme.

Hvordan er projektprocessen?
En projektmanager har det overordnede ansvar. Researcherne har mere kernekompetencer i
starten af projektet ved feltarbejdet. Designerne lapper over ved analysen, når indsigterne er
lavet (temaerne). Når vi ender med at udvikle platforme, kan vi se at der er brug for disse for
at kunne ideudvikle ud fra.
På en måde er jeg som designer en del af det hele, men det eneste er det overordnede ansvar
for visualiseringen. Konceptudviklingen lapper meget over med analyseprocessen.
Der er flere overlap end der er egentligt ansvar for projektforløbet.
Alt efter hvilke respondenter den enkelte konsulent får, er det også forskelligt hvilke temaer
den enkelte lægger mærke til.

Der er forskel fra projekt til projekt, hvordan forløbet bliver struktureret. Det kan være meget
individuelt opdelt med lidt samarbejde, eller et integreret forløb med alle som deltager
ligeligt. Projektmanagerens rolle og erfaringer spiller også en stor rolle for hvordan ansvaret
bliver taget og hvem der tager det.

Researcherne får et ejerskab til de analyser de sidder og laver, når designerne kommer på,
betyder det at det er naturligt at de arbejder videre med dem.
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Der opstod en indsigt mere, efter at konsulenterne lavede de indledende analyser, denne
indsigt fik jeg ansvaret for, da de andre allerede havde påtaget sig ejerskab med de andre.
Rollefordelingen er ikke fast forankret i formgivningen af projektet, men bliver udviklet
efterhånden som projektet forløber. Hvem har tid og viden til at analysere og udvikle
koncepter er afgørende for den struktur projektet får.

Processen leder sig selv og nogen gange er den meget styret?!
f.eks. har der været mange workshops mellem kunde og ReD, som har været styrende for
processen, både fordi processen skal speedes op og der skal præsenteres for kunden – de kan
ikke kun holdes inden for gruppen rammer.
Der var f.eks. en uge hvor vi havde tre workshops, hvilket er ret meget i forhold til
planlægning.

Vi kunne mærke, at det var fedt for kunden at følge med i processen.

Vi deler hele tiden hinandens ting (ansvarsområder) i projektforløbet, det foregår mundtligt.
Der er flere måder, at det f.eks bliver læst igennem af projektmanager eller projektejer. Det
kan også være at der er opstår idéer som vi så i fællesskab udvikler sammen. Vi deler ud af
vores ting i plenum.

Hvad bruger i til at styrer eller registrerer jeg projektproces?
Email er meget den måde vi deler på. Dokumenter og spørgsmål, idéer mm bliver hele tiden
sendt ud til alle.
Tidsregistrering bruger vi ikke til arbejdet i projektprocessen.

Christian som er projektejer gik meget ind i projektet til sidst. Han dikterede hvor meget tid
der skulle bruges på nogen af møderne mm. Det var i den mest travle periode.
Hele konsulentgruppen har en meget høj detaljeringsgrad, som måske ikke er nødvendig. Vi
tygger rundt i projektløsninger da vi er så meget inde i processen.
I den sidste fase gik Bernd og mig i gang med basic platforme, og byggede på efterhånden
med elementerne, så vi vidste at alle var definerede og kunne bygge på bagefter.
Visualiseringen er kun designerne.
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Jeg arbejder forskelligt, sidste uger f.eks. nogle og 60. Der er ikke rigtig noget der hedder en
almindelig uge. Nogle gange er der også fridage.
Der er nogle basic regler. Vi arbejder til opgaven er der – det ligger i kvaliteten af vores
arbejde.

Når vi ser projektplanen, så ved vi hvordan arbejdet ser ud, og hvor deadlines ligger. Herudfra
kan teamet planlægge nogle interne arbejdsdeadlines, for at undgå sene arbejdstider.
Det mindre meget om at studere.
Det er på turbo speed at man knokler sig igennem projektet. Selve forløbet er intenst, efter
aflevering kan man kører ned, få et break, hviske tavlen ren og så begynde på det næste
projekt.

Vi bliver sat på projekter, men vi kan også spørge og ønske, man kan godt have en special
request. Charlotte wangsgaard står overordnet får staffing, det er på staffing/manager møde
hver fredag.

Jeg er f.eks. ikke staffet på noget projekt, nu her hvor vi er ved at være færdige. Så sidder jeg
og skriver på et tilbud (og venter på), indtil jeg bliver sat på et projekt.

Som designer har jeg efter min indtræden i projektet været interesseret i at bruge mere tid på
den sidste del af projektet (konceptualisering og visualisering), på idéerne.
Man kan se hvordan alle ønsker og helliger sig de faser, og snakker om dem, som de er mest
forankret i – ønsker mere tid, tager udgangspunkt i dem. Men har også et større indsigt og
indlevelse i disse.
Det føles ikke som en hierarkisk proces – det er en joint venture. Der er ret stor care i forhold
til hinanden – til samarbejde og til at hjælpe.
Rolleuklarheden er en del af processen. Ingen har svaret før vi går i gang. Så skaber vi
løsninger efterhånden som vi gennemgår projektet.
Vi har ikke en nedskrevet projektproces. Det kan man ikke, det er nødt til at stå mere åbent.

I forhold til kundes ønsker og ændringer i forløbet, foregår det på manager og partner niveau.
Det har gruppen ikke nogen direkte påvirkning af. Projektmanager har kontakten til kunden (i
dette tilfælde meget Christian).
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De på forhånd fastlagte workshops kom til at fylde for meget, en tirsdag, torsdag og torsdag
var for meget at sidde 20 mennesker så meget.

Formen på projektet, dvs. hvilke medier og hvordan, bliver planlagt inden projektet går i
gang. Det som kunder syntes er godt, er f.eks. PP slides, som kunden herefter kan og bruge
videre.

Der er evalueringer efter hvert projekt. Den er meget struktureret. Både på os selv, produktet
og processen. Man giver point. Kunden laver også en evaluering som vi får tilbage.

I den sidste del af processen arbejdede jeg med fem koncepter, som blev til tre. Jeg havde for
lidt tid og derfor kom Bernd på, for at hjælpe mig. Han var ikke staffet, men det skulle laves
og derfor skulle jeg have noget hjælp.

Der blev trukket på flere ressourcer i ReD, for at få rådgivning omkring specifik viden.
Christian havde overblik til at ploppe Jun ned som hjælp til at afklarer indholdet i nogle af
koncepterne i projektet.
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Søren
Jeg har ansvaret for alt IT og informationshåndtering. Alle informationssystemer, computere,
telefoner, feltudstyr. Alt IT centralt, printere, netværk og software.
Derudover indkøber og underviser og faciliterer jeg også alle vores data og IT ressourcer.
Jeg er ikke tilknytte projekter – Jeg bidrager ikke med noget indhold. Nu har jeg ansvaret for
at alle projekter kører godt. Jeg sørger for at hjælpe hvis der er problemer og for at tingene
fungere.
Det er en alt i et funktion jeg har – alt fra IT support til indkøb og facilitering. Fra det
elementære til de store beslutninger angående IT.
Jeg refererer til vores Office manager, med større projekter eller beslutninger. Han refererer så
ingen til vores adm. Direktør Frederik Wiedemann. Udover det er jeg fuldstændig
selvkørende, jeg er en autonom enhed.

Hvordan foregår supporten?
Nogen ringer, nogen skriver en mail og andre kommer ud til mig. Jeg har en fast plads som
betyder at folk ved hvor jeg er, eller hvor de kan ligge en seddel.
Det er ofte tekniske problemer. De kan ikke komme på vores FTP server, de kan ikke mounte
vores kameraer eller tingene går i stykker.

Alle steder i processen er jeg involveret, da jeg sammen med resten af back office servicere
hele firmaet og de enkelte projekter.
Jeg har ingen indflydelse på hvornår eller hvordan tingene sker i projekterne. Tingene skal
være der og fungere, men jeg har ingen indflydelse på forløbet eller indholdet. Tingene skal
være parate.
Egentligt er det folks ansvar at tingene kommer tilbage, men det sker tit ikke. Så er det, eller
det bliver, min opgave at jagte tingene. Jeg må ned i nummer 46 for at gennemgå folks skabe
og kasser.
Alle projekter kører efter en field work book – fra kontakt til respondenter og spørgeguide til
hvordan bruger jeg mit udstyr.
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Der er mulighed for at forbedre en masse omkring IT systemerne – bl.a. at skabe et open
space netværk – der er en masse muligheder, som ikke bliver grebet. Dette sker ikke pga.
manglende ressourcer og manglende dialog og feedback fra ledelsen.
Ledelsen har for travlt med mange andre ting – for travlt til at hører om forbedringer her!
Jeg kommunikere og fortæller om muligheder, men disse bliver ikke grebet. Nyudviklingen
sker i forhold til problemer.

Hvor meget arbejder du?
Jeg arbejder 40 timer på kontrakt – men jeg rammer aldrig 40.
Det er symptomatisk for ReD – der er ikke en stemple ind kultur.

Jeg er den eneste IT mand, og som kan hjælpe dem med at afhjælpe deres problem.
Jeg er tilgængelig altid – hvis kollegaer ringer efter arbejdstid, skal de lægge en besked.
Kunder tager jeg altid. Mikkel eller Frederik (partnere) tager jeg altid telefonen.
I og med jeg har en central funktion, skal folk (alle i huset) altid vide hvor jeg er.
Jeg er altid styret af andre – af dem jeg servicerer. 80-90% af alle spørgsmål kan jeg afhjælpe
på stedet.

Jeg laver også research til projekter, hvis der er noget information som f.eks. statistik eller
anden generel søgning gennem specifikke kvantitative databaser.

De ting jeg laver, er jeg den eneste i huset der kan lave.

I økonomiske spørgsmål er jeg afhængig af indflydelse fra ledelsen. De almindelig
driftsudgifter og spørgsmål herom, træffer jeg selv.
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Thomas (Researcher, Seniorkonsulent)
Jeg var på fra starten af projektet. I hele forløbet,. På nær debriefing, som var et møde
sammen med Kunden og hvor vi evaluerede og snakke om hvad så herfra. Vi skal derefter
holde møder med divisionerne og de øvrige direktører.
Jeg startede projektet op – vores manager var på ferie. Jeg valgte respondenter og fik det til at
starte op.
Vores projekter er meget lidt hierarkiske – det er teamet, og det er teamet der kører. Alle har
ansvar for det samme. Manageren er en lus mellem to negle, der skal ’call all the shots’ men
samtidig skal hun for den direkte kommunikation overfor projektejeren som er partner.
Hvis ejeren pludselig får en idé, er det manageren der skal få det igennem hos teamet.
Bortset fra disse er det meget lidt hierarkisk.

Projektudviklingen fungere konkret ved at man har en løbende diskussion over 2½ måned. Vi
bygger en fælles historie – det svarer lidt til at koge fond. Det handler om at koge det ind, og
koge det ind. Det kan så til stadighed blive ved med at krydres op – f.eks. som da Jun kom ind
på projektet i den sidste uge. Han hjalp med at vende og dreje på baggrund af hans medie
erfaringer.
Vi kan godt trække på hinanden – det er der dog ikke blevet så meget i dette projekt.
Jun og Bernd har været direkte tilknyttet – Christian har været ind over som vejleder i form af
sit ejerskab.

Vi snakker temmelig meget over frokost og andre steder om det vi laver om processen og
formen. På den måde kommer folk indover med gode inputs. Alle på ReD er på den måde en
del af processen. Det fungere som en osmose gennem huset.

Morgenmødet er en meget ustruktureret videndelingforløb. Hvis alt skulle vendes struktureret,
så ville det tage hele mandag formiddag, for alle projekterne.

Proceshjulet er den faste proces. De faser kommer vi alle sammen igennem. Vi arbejder op
imod projektarbejdet. Når det så kommer, så bliver det et helt andet projekt. Når vi så
kommer hjem er der en meget distinkt databearbejdningsfase, som leder hen mod en pattern
recognition med klienten. Når vores insights er klar, så ændre projektet struktur igen. Her
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forlader vi fokus på feltarbejdet. Når der så er dannet insights, så går vi ind i en
konceptudviklingsfase. Til slut når vi skal dokumenter, så gennemgår vi hele projektet igen.

Det er en enkelt model (projekthjulet) som styrer projektet meget. Det er en model som
virksomheden er bygget op omkring – hele projektforløbet.

Feltarbejdet foregår fra ca. 08-22. Man skal være utrolig meget på. Når man så sidder på sot
hotelværelse om aftenen, så laver man et mind dump – hvad var det lige der skete. Det gøres
via Email som sendes til de andre – for at få delt sine tanker med andre.
Noget af det der er herinde – de fire fyrer der startede det herinde er sindssygt dygtige. De har
en meget høj grad af autoritet. Når de kommer med idéer, så er det som oftest gode idéer, det
er det bare - de er ikke kun fede fordi de er ens chefer.
De er også projektejere – der er to succeskriterier, dels at få lavet et vildt godt projekt, det der
hedder ministerbeskyttelse. De skal ha det de skal bruge for at kunne lave et salg til den
samme klient igen.
De kommer tit med idéer, men ofte er det også sådan at, det er det her jeg vil have fra jer.

Bortset fra det så er alle meget lige i selve diskussionen. Managere, seniorkonsulenter,
studenter er alle meget lige. Det er noget af det der gør at man er meget lige.

Sidste uge klokkede jeg 82 timer ind. Jeg har ikke været under 50 timer nogen sinde. Jeg
ligger i gennemsnit på mellem 55-60 timer. I mine andre arbejder har jeg også haft en
arbejdsuge på min. 50 timer.

Det er primært bestemmer er processen. De deadlines og kundekontakter der er, dem arbejder
man virkelig op til. Der er ingen undskyldning.
Jeg vælger selv at arbejde så mange timer.

Vi er nødt til at have ret stram styring på projekterne. Når vi starter projektet så plotter vi
deadlines ind. Her gjorde Charlotte og jeg det sammen. De deadlines der bliver sat, skal
overholdes, for de kunder vi står til ansvar overfor sidder ret højt oppe i hierarkiet og har
meget travlt.
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Det skal være den dag, for hvis vi skyder det en dag fordi vi er kommet bagud, så har de ikke
tid. Det sker ret tidligt i processen og det ligger bare fast.
Manageren har en vis frihed, for det blander partneren sig ikke i. Det vindue af frihed lukker
sig ret hurtigt.

Det er kun Charlottes andet projekt, derfor har jeg nok været lidt mere inde over, også i
planlægningsforløbet.
Jeg har selv kun været ansat i tre måneder.

Denne her virksomhed er 100% fokuseret på projekter og er ret ligeglad med mennesker
dybest set. Charlotte fik projektet og spørger meget til råds og vi planlage det i fællesskab.
Hun tog på ferie i to uger hvor jeg så kørte projektet.
Tingene bliver gjort i fællesskab – der er ikke noget der hedder min idé, det er teamet der
laver tingene.

Vi er presset på tid og folk arbejder temmelig meget. Folk har et engagement og en
motivation der rækker langt ud over hvad de bliver betalt for, det mener jeg. Det er fordi at
der er man en del af en proces, her er du ikke medarbejder.
Der er modstridende ting, når tiden ikke er der (inden for den normerede 40 timers
arbejdsuge), det er det folk gør, og simpelthen bare knokler igennem, det er det vi forventer af
os selv, men det er i høj grad også det virksomheden forventer af os.

Nogen af de steder der kan komme modstridende krav er, at vi har etnografer ansat og
designere. Hvis vi ikke har belæg for at sige noget i vores analyser, eller hvis designer siger at
vi skal trække i en anden retning. ReD vil gerne have at alle gør det hele.
Det er et sted der kultiverer en bestemt type mennesker – der er meget klar på hvad de vil
have.

Ambitionerne er at være verdens bedste. det er fedt at være her, og det vi laver det er fandeme
godt. Det er faktisk derfor at ReD kan købe det for penge.
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Det er svært at vokse virksomheden så meget som direktionen gerne vil – der er et naturligt
udskift i personalet og det er svært at tage mere af den personlige fritid. Der kan det godt
komme til at knage.

Jeg har altid haft et motto der hedder: Hvis jeg bare er i den bedste halve procent, så skal jeg
nok klarer mig – jeg tror lidt det er sådan nogen arrogante røvhuller som mig der havner
herinde.
Det er det med at være den mest ambitiøse der trækker – det er federe at være en anonym
teamplayer her, end at være direktør et sted som er fedt, men som ikke er helt vildt fedt. Jeg er
mere nervøs hvis man som virksomhed siger at nu er vi tilfredse.
Vi er en gruppe af mennesker som er sådan – generelt er det den stemning som er herinde.
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Bilag 2 observationer hos ReD
Morgenmøde
Kl 09.00 Morgenmødet er sat til at starte kl. 09.00. indtil kl. 09.10 kommer fok dryssende til,
hvor det så starter. Der er under hele mødet forbindelse til deres kontor i Hamborg, hvor de
har tre ansatte.
Mødet holdes af ledende partner Mikkel. Der kommer informationer omkring de nyeste
projekter, en fælles besked omkring arbejdsrejse til Italien og information omkring studerende
som skal følge et kundeprojekt de næste dage (mig).
Selve morgenmødet tager 10 minutter, og der kommer ingen projektrelevante informationer
eller beslutninger op.

Projektmøde
Kl. 09.25 går projektgruppen ud for at finde et mødelokale. Det er umiddelbart svært for
gruppen at finde en plads, da alle medarbejdere har brugsret til alle lokaler og der ikke
reserveres. Efter lidt omrokering får de dog adgang til et lokale kun de er i.
Iago ”lagde du mærke til hvor svært det er at finde et lokale?”
Mødet bliver startet op, og Charlotte (projektmanageren) sætter rammen for hvor de er i
forløbet. De er nået til behandling af deres analyser, til design af deres løsninger og til sidst
overlevering af projektet til kunden. Det er Charlotte der står for kontakten mellem ReD og
kunden under projektudviklingen.
Herefter stiller hun et åbent spørgsmål, hvor er vi og hvem har lavet hvad?
Herefter bliver der snakket meget indhold i projektgruppen og der bliver snakket meget
arbejdsmetode. Hvad har vi lavet hidtil, hvordan har vi nået hertil og hvilke informationer
skal trækkes ud af feltarbejdet i forhold til at give kunden konkret feedback i form af
løsninger til deres innovationsevne?
Under denne proces er alle med udarbejdelsen, dvs. at hele projektgruppen deltager i forløbet,
videregiver deres specifikke viden.
Projektmanageren sætter dagsordenen, hvor er vi og hvor skal vi hen. Projektgruppen stiller
sig kritisk overfor forløbet, stiller spørgsmål til det sagte og efter projektmanagerens
indledende øvelse, er alle stillet lige i forhold til det videre arbejde.
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Under projektmødet bliver der snakket om en spændende mail som et andet gruppemedlem
har sendt. Den er spændende fordi der ligger nogle gode idéer til hvad der kan ses i deres
datamateriale og hvordan det kan give løsninger
Mødet foregår meget uformelt. Dvs. der bliver lyttet, snakket, læst mail og arbejdet med
projektet ved siden af selve mødet og idégenereringen.
Det er den måde projektgruppen organiserer deres arbejde på når de mødes. Fællestænkning,
men samtidig læsning og arbejde med specifikke opgaver. Derved foregår det meget uformelt
og ustruktureret.

Kl 09.38 laver de opbrud i projektgruppen. De arbejdspapirer der ligger skal samles sammen,
og et fællesdokument skal sættes sammen for at alle har den nyeste version af projektet.
Grunden er at projektgruppen ikke kan danne sig et overblik over det produkt som ligger på
nuværende tidspunkt – derfor skal alt samles og gennemlæses!

Kl 09.45 samles gruppen igen. Dvs. at de hele tiden har siddet sammen, men de starter en
diskussion på baggrund af de ting der er læst. Mange sidder og læser sideløbende, men
diskussionen tager opmærksomhed og alle bliver inkluderet i dette.
Der bliver snakket meget om betydningen af slides og hvilke der skal benyttes til næste
kundefremvisning. Hvilken orden de skal komme og hvilken betydning der skal lægges i de
enkelte.
Nanna ”Det er indsigtsguld man snubler over. Det er tilfældigt hvilke opdagelser som vi har
gjort os, der fanger hos kunden, altså hvilke idéer der vinder i sidste ende. Men
projektudviklingen er med til at sætte standarden for idéerne – Vi sætter rammen for hvilke
idéer der kan vælges fra”
Der er her en klar diskussion fra enkelte medarbejdere. Det er også tydeligt at de hver især
vægter forskellige elementer af præsentationen forskelligt. Derfor kommer det også til kamp
om hvilke elementer der skal vægtes og hvilke der skal væk og ikke er relevant for projektets
løsning.
Herefter er der en konkret gennemgang af de enkelte slides. Input til faserne kommer løbende
som de enkelte projektmedlemmer har noget at byde ind med.
Diskussionen bliver mere åben og konkret når der tages udgangspunkt i en specifik slide.

Flere af pointerne fra diskussionerne tages med til eftermiddagsmøde, da præsentationen skal
gøres færdig og der ikke er tid til at evaluere de enkelte initiativer.
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Kl 10.55 er mødet opbrudt – projektmedlemmerne arbejder videre med præsentationen hver
især.
Der er stadig snakken hen over computerne. Nogen sidder med head-set på hovedet, andre
snakker på livet løs, mens andre går ud og arbejder andre steder.
Stadig er organiseringen løs og ’møder’ opstår meget spontant

Kl 11.20 bliver Christian (partner) kaldt ind til en snak omkring indholdet i præsentationen til
kunden, det videre projektarbejde og ting der skal ud eller ikke holder i forhold til kunden.
Han kommer med vigtige rettelser til indholdet af præsentationen og hvad der skal ud. Han
fortæller meget eksplicit hvad der skal ud og dermed hvad der ikke holder. De andre lytter
efter og der spørges indtil hvordan det skal gøres. Charlotte (projektmanager) er ikke til stede,
resten af gruppen skal derfor overlever til hende.
Christian er den som har kundekontakten og derfor også har føling med hvad de vil have og
hvor de skal hen. Det hele foregår meget autoritært og i forhold til resten af dagen er der en
der taler og resten lytter og indordner sig.

Kl 11.45 projektarbejdet fortsætter og Christian går videre. Nanna (projektmedarbejder og
designer) sender et arbejdsdokument til Jako (projektmedarbejder og konsulent) til redigering
og sammenlægning. Når Jako har arbejdet på det, skal det videre til Louise
(projektmedarbejder og konsulent).
Denne arbejdsproces foregår i stilhed, men bliver ofte afbrudt af kommentarer til
meningsstrukturen i præsentationen (arbejdsformen).

Hele projektmødet forekommer presset. Der er kundemøde dagen efter. Alle valg bliver
truffet hurtigt på dette projektstadie, da der ikke er tid til fordybelse.

Jeg har iagttaget hvordan der ikke er egentlige møder, men mere er arbejdet forankret i
arbejdsdage hvor der løbende møder og idéer eller spørgsmål kan ’luftes’ hen over bordet.
Det er muligt for den enkelte at gå til og fra i forhold til arbejdsopgaver.

Fysisk organisering 1
Der er ingen faste pladser. Dvs. at alle har ret til at være alle steder.
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Det skaber utrolig stor dynamik at alle kan være og arbejde alle steder. Både i store lokaler, i
køkkenet, i arbejdsbunkeren (kælderen) etc. Det skaber også situationer hvor der skal ledes og
forhandles med andre medarbejdere og grupper for at få plads og ro til at holde gruppemøder.
Når der skal arbejdes individuelt, er det muligt at placere sig overalt. Typisk sidder
projektgruppen dog sammen, for at kunne dele spørgsmål, undren og fund (viden) med
hinanden.
Bærbare computere fungerer som forankring af kontoret.
Den bærbare er den enkelte konsulents kontor. De flytter rundt med det og har derfor
bevægefrihed til at arbejde med den under alle forhold på arbejdspladsen såvel som udenfor.
Timemanager (Apple Outlook) bruges til at holde styr på tiden, på møder og arbejdsopgaver.
Forud for hver handling er den enkelte medarbejders arbejdsdag koordineret i dette system.
Alle har adgang til at aftale, slette og redigere i denne, så den er ikke personlig. Det er op til
den enkelte at overholde og acceptere planerne som er lagt i kalenderen, eller som der de har
planlagt for sig selv. Den er åben på den måde at projektarbejdet bliver koordineret i
fællesskab, at projektgruppen er specielt knytte til hinanden blandt andet gennem dette
arbejdsredskab.
Mail er forankringen af kommunikation. Alle drøftelser og handlinger nedskrives her, i det
omfang det er muligt. Hver gang nogen har sendt lavet en ændring i et dokument, fået en idé
eller på anden måde har ændret noget i projektarbejdet, bliver det sendt til projektgruppen
eller de relevante for denne handling.
Mail bliver brugt som et kommunikationsmiddel, der løbende knytter de enkelte
projektmedarbejdere sammen. Gruppen kan løbende formidle til hinanden og man kan holde
hinanden ajour med informationer.
Fællesmappe(r) til forankring af viden (data, analyser og design). De data der bliver indsamlet
i løbet af projektet gennem feltarbejdet bliver uploadet hertil, fra det sted i verden
projektmedlemmet befinder sig. Analyserne og mønstergenkendelsen bliver gemt heri og
designet og det færdige produkt lægges her. Alt dette er tilgængeligt for hele organisationen.
Mappen bruges til at forankre den viden der bliver genereret i løbet af projektet.

Team møde – observation af flere omgange
Observeret mens jeg har gået rundt i huset
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Det er tydeligt at se der er en fællesskabsfølelse i projektgruppen. De sider alle meget tæt, og
arbejder side om side under alle de arbejdsdage hvor jeg har været til stede.
Flere gange har der været diskussioner af det faglige indhold, af de platforme som
projektgruppen har fundet frem til, og de løsninger som skal dannes på baggrund heraf. I
diskussionerne har de dog hele tiden været styret af en klar definition på hvad projektet er i
form af ’letter of proposal’.
Man kan sige at diskussionen hele tiden har været faglig og kontekst nært til empirien, mens
den strategiske ramme hele tiden har været på plads.

De bevæger sig rundt og benytter de fleste faciliteter på kontoret i Kronprinsensgade, også
kælderfaciliteterne 100 meter derfra. Det er meget mobilt den måde de arbejder på, da alle
sidder med computere og skriver i dokumenter og mails som bliver sendt rundt til alle eller
delt i projektets fællesmappe. Desuden er deres generering af mønstergenkendelse og
udvikling af platforme og design sat på plancher og lignende, som alle er mulig at flytte rundt
på.

Det er tydeligt at alle i projektgruppen har en indflydelse på hvad der besluttes i projektet,
hvor de skal hen og hvordan målet skal nås. Alle har noget at byde ind med, når der
diskuteres, og der snakkes både om projektets faglighed og om hvordan de skal nå derhen.

Observationer rundt i huset + kælder
1. Snak med to konsulenter uden for organiseret sammenhæng
I mellem et møde og en gruppesession havde jeg en snak med to af projektets konsulenter. De
fortalte blandt andet, hvordan staffingen var foregået og hvordan den foregår generelt.
Normalt kan man godt ønske, hvis der er noget der er ekstraordinært interessant, hvis der er
noget man gerne vil på. I sidste ende er det altid op til partner og Charlotte at finde de rette
medarbejder til projektet, hvilket er et spørgsmål om andre projekter, den tilgængelige tid og
hvor medarbejderen er henne. I dette projekt var det kun partner og Charlotte der valgte
hvilke medarbejdere der skulle på projektet.

-

Gennemgang af husets faciliteter og iagttgaelse af hvordan og hvornår tingene gøres

-

Mens jeg har været til frokost

-

Snakke med Mikkel

-

Snakke med Søren
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Observationer i forbindelse med interview – hvordan sker tingene

Mulighed for at interview – mange aflysninger og mange ryk i tid.
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Bilag 3 – Kort litteraturstudie af begrebet Grænseløshed
I indledningen til denne afhandling, var jeg kort inde på, hvad det grænseløse felt er i et
arbejdslivsperspektiv, og hvordan jeg definerer det. I det analysestrategiske afsnit var jeg
herefter inde på, hvordan jeg forstår ledelse og selvledelse som et udtryk for beslutninger,
altså handlinger som knytter an til nye handlinger. Som med den første introduktion vil jeg
gerne komme mere i dybden med de føromtalte begreber for at uddybe, hvor i processen jeg
er, og hvor jeg er på vej hen. Jeg vil dernæst gå dybere ned i nogle centrale elementer af disse
begreber for at sætte en ramme for feltarbejdet, grundlaget for analyser, og som er skridt på
vej mod svaret på problemformuleringen.

Det grænseløse arbejde er ikke grænseløst, det er et felt som bevæger sig mod mere flydende
og utydelige rammer, og det er et begreb, som via nye styringsteknologier og informations- og
kommunikationsteknologier har sat nye rammer for, hvad arbejdet er.
Ledelse er at træffe beslutninger omkring organisationen, og ledelse er at træffe beslutning på
vegne af andre og organisationen som helhed (Thyssen 2007). Disse bliver til beslutninger,
idet de analyserede handlinger, som træffes, knytter an til ny handling, og dermed kan
iagttages som translationer, og der dannes knudepunkter for den sociale kompleksitet. Disse
fikspunkter vil til stadighed blive forstyrret af nye handlinger, som vil pirre fikspunktets
position, og der vil derfor være en konstant kamp om, hvad der besluttes om. Selvledelse
bliver i denne sammenhæng, som med ledelse, at træffe beslutninger. Hvor ledelsen træffer
beslutninger på vegne af hele organisationen, er selvledelse at træffe beslutninger for sig selv.

Hvad er det grænseløse arbejde
Som nævnt i indledningen til projektet findes der flere nye analyser af ’det nye arbejdsliv’. De
fokuserer på tids- og rummelighedsaspektet omkring arbejdets fleksibilitet, omkring den nye
organisatoriske dagsorden, hvor leder og medarbejder indgår i et helt andet hierarkisk forhold,
at de politiske og kulturelle grænser for, hvordan arbejderbevægelsen er forankret har
forandret sig i takt med vidensamfundets stadig større betydning for medarbejderen (Hvid
2007 og Limborg 2002).
Der bliver også fokuseret på mere generelle samfundstendenser som arbejdets plads i livet/
work-life balance, de nye kompetencekundskaber, der efterspørges (Allvin 2006). Ligesom
der dykkes ned i et organisatorisk perspektiv, og der kigges på de nye styringsteknologiers
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betydning for arbejdets organisering og for medarbejderens rolle i organisationen (Emholdt
2008, Pedersen og Kristensen 2006, Bovbjerg 2003, Tangkjær 2005, Thygesen 2007)
Disse værker er en dråbe i det hav, som det grænseløse arbejde repræsenterer. Alle kan ikke
nævnes, men jeg vil gerne introducere den litteratur, der har skabt min forståelse for feltet, og
som er et udtryk for den måde, jeg går ud og iagttager min empiri.

Denne forståelse af det nye arbejdes styrker og konsekvenser for individet kommer fra
forfattere som Richard Sennet (2006) og Arlie Russel Hochschild (1997), som arbejder med
forståelsen af det grænseløse arbejde på samfundsniveau. Med inspiration fra Hans Jørgen
Limborgs bog omkring det fleksible arbejde (2002) har jeg i forhold til problematiseringen af
de flydende grænser i arbejdslivet brugt Sennet og Hochschilds skildringer af arbejdets
dobbelthed som samfundsfænomen, illustreret i nedenstående model:
Konsekvenser af det fleksible arbejde
Utryghed på grund af flydende rammer

Udviklingsmuligheder på baggrund af det
fleksible arbejde
Fleksible arbejdsforhold med stor indflydelse

Ingen forpligtigelse i samarbejdet mellem
mennesker

Rum for individets udfoldelse og egen
ansvarstagen

Overfladiske relationer mellem mennesker
Tabel x.x det grænseløse arbejdes dobbelthed

Gruppeorganiseret og dynamisk arbejde

Målet med ovenstående er ikke at lægge endnu et samfundsniveau på afhandlingen. Hvor
bevægelsen i først omgang foregik med fokus på kontrol og vidensamfundet ved Deleuze og
Lazzareto. Derimod ønsker jeg at vise, hvorfra disse perspektiver på samfundets betydning for
arbejdslivet er opstået, og hvordan de har skabt grundlaget for den arbejdslivsvinkel, jeg
arbejder videre med i afhandlingen.
Jeg vil i det videre forløb arbejde med analyser som tager udgangspunkt i disse betragtninger.
Analyser som har beskæftiget sig med konkrete empiriske studier af det grænseløse arbejdes
betydning.

Hvid og Lunds analyse af det grænseløse arbejde fører blandt andet frem til den konklusion,
at de nye processer i det grænseløse arbejde skaber nye muligheder og afhjælper nogle af de
arbejdsmiljøproblemer, som før eksisterede, men skaber samtidig større
arbejdsmiljøproblemer forankret i videnarbejdet forankret i de førnævnte faktorer. Derfor
bliver det grænseløse arbejdsliv et arbejde med både det gode og dårlige arbejde i samme
form.
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Der findes to værker som illustrerer Helge Hvids pointe omkring, at de gode mekanismer i det
nye arbejdsliv også er dårlige. Rolf Jensens ’dream society’ (2006) og Jesper Tynells ’det er
min egen skyld’ (2002) fortæller hver deres historie om det samme vidensamfund og
muligheder og begrænsninger, det kan efterlade individet med. Dream society handler om de
mange muligheder, som opstår i kølvandet, da vidensamfundet og det nye arbejdsliv, omkring
den frigjorte medarbejder og omkring lykken ved at have hardfun. Det er min egen skyld
beskriver på den anden side, hvorledes den ansvarsgivende organisation samtidig skaber en
organisation, hvor den enkelte medarbejder slider sig selv ned. Nye ledelsesteknologier,
herunder uddelegering til selvledelse, skaber et arbejdsmiljø, hvor kultur og organisering er
den afgørende faktor for, at individet gennem eget arbejdspres slider sig selv ned.
I det svenske studie af det grænseløse arbejde (Allvin 2006) er det analytiske udgangspunkt
anderledes. – Her kigges på, hvordan to faktorer er afgørende for den organisatoriske
strukturs påvirkning af arbejdslivet– individet er selv bestemmende for eget arbejde
’Flexibilitet genom förtroende’ eller at organisationen gøre sig organisatorisk uafhængig af
individet ’Flexibilitet genom utbytbarhet’. Det spændende er, at deres studier viser, at
videnarbejde med ’løse arbejdsvilkår’ skaber svære beslutningsgrundlag for individet. Det er
fravær af organisatoriske rammer, som øger kravene på individets egen beslutningskraft. Men
individet er dog ikke sat fri i arbejdet, i stedet træder flere andre systemer i stedet, som dog
ikke skaber en funktionel helhed, men er specielle teknikker, som kan tages i brug efter behov
på sine respektive områder, som f.eks. MUS/GRUS, tidsregistrering etc. Der er også her fokus
på måden, der organiseres på, hvordan ledelsen og selvledelsen er fundamentet for arbejdets
udvikling og for den fleksibilitet, der konstituerer arbejdslivet, men som samtidig kræver
klarer rammer for at kunne skabe og opretholde hele og velfungerende individer i
organisationen.

Kontrol og fleksibilitet
Spørgsmålet herefter er, hvilke aspekter omkring ledelse og selvledelse, der skal hives ud af
det teoretiske felt og bruges som iagttagelsesramme for den empiriske analyse. Hvad er det
som bedst kan fange problematikker omkring de flydende grænser, og hvilke aspekter
omkring ledelse og selvledelse skal skabe den teoretiske forståelse for den empiriske analyse?

Pointen med at gå mere i dybden med disse begreber er, at det har været udgangspunktet for
min empiriske undren. Det har samtidig været dette mindre litteraturstudies opgave, at sætte
rammerne for, hvad der skulle iagttages. For at skabe det bedste grundlag for dette feltarbejde,
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omhandler de næste sider den faglige gennemgang og de perspektiver, jeg har valgt at arbejde
videre med. Målet er at finde frem til, hvilke præmisser litteraturen beskriver, ledelsen og
selvledelsen konstrueres ud fra, når fokus er på paradokset af det gode arbejde, der også er
dårligt, og hvordan jeg herfra ved det empiriske feltarbejde kan iagttage arbejdets grænser.

Kontrol
Men hvorfor er det interessant at beskæftige sig med undersøgelsen af, hvornår der opstår
ledelse, og hvornår der opstår selvledelse. Som beskrevet i indledningen omkring det
grænseløse arbejde, er mit problemfelt den nye måde organisationer organiserer sig på, at
grænser for, hvornår der praktiseres ledelse, og hvornår medarbejderne kan lede sig, selv
bliver flydende.
Grundlæggende er der nogle mekanismer i enhver organisation, der betyder, at der altid vil
være et element af kontrol med arbejdet og med medarbejderne – med kontrol mener jeg at
kontrollere andres arbejde og derved have styring over de beslutninger, der træffes. Men har
det nogen betydning for de flydende grænser, og kan jeg iagttage noget vigtig her?

Turner & Makhija 2006 og Jermier 1998 beskriver begge, hvordan kontrol påvirker
organisationer. Kontrol vil altid være en del af en organisations udøvelse for at koordinere
arbejdet og medarbejderne.
”This is not entirely a nefarious state of affair. Throughout human history, configurations of
control have been used to steer organized actions down on path or another and, as every
organizational theorist knows, organized action have been responsible for most of humans
triumphs as well as its tragedies. (Jermier 1998, s. 235)”
De nævner desuden, hvordan videnarbejde og det at skabe udvikling i kreative miljøer kræver
særlige former for kontrol, hvor arbejdet skal have friere rammer for at kunne udfolde sig.
Samtidig fremhæver de, hvordan forskellige kontrolformer skaber udgangspunkt for
forskellige udviklingsmuligheder. Det spændende ved deres værker ligger i det perspektiv, at
de former for kontrol og type af ledelse, der stilles for videnarbejdet sætter
mulighedsrummene for, hvad der overhovedet kan arbejdes med og ikke arbejdes med.
Ingen af dem sætter dog fokus på, hvordan arbejdet har denne indlejrede dobbelthed, som er
afhandlingens perspektiv på det grænseløse arbejde. De kigger på, hvilke kontrolmekanismer
og ledelse, der åbner for hvilke muligheder, og beskriver hvorfor kontrol er vigtigt i
forskellige former i forskellige sammenhænge. De betragter ikke, hvordan de forskellige
kontrolmekanismer påvirker arbejdslivet. Kontrol er dog et grundlæggende element i
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organisationer, og det er vigtigt at have som forudsætning, at det er nødvendigt at lede eller
uddelegere til selvledelse i arbejdslivet.
Perspektivet på kontrol er vigtigt at nævne for at fortælle, hvorfor der altid vil være kontrol og
et element af ledelse i organisationer, hvordan kontrollen har forskellig betydning alt efter
virksomhedstype, og at der i kreative og videnintensive virksomheder er behov for andre
rammer for at kunne udfolde sig.
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