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Projektmøder med 

innovationskraft  
E M P I R S K  U N D E R S Ø G E L S E  A F ,  H V A D  D E R  S K A B E R  F R E M D R I F T  

P Å  P R O J E K T M Ø D E R  

Abstract 

The objective of this thesis is to examine how progress happens in meeting in 

development projects. We make an empirical examination in order to find the drivers 

behind the progress. Our goal is to operationalize these drivers and thereby develop new 

tools for project leaders. 

The thesis consists of four parts. In Part one we motivate our research question. Though 

development project belong to the sphere of the knowledge society we often see that 

meeting are held as they were in the industrial society.  We make it clear that our focus is 

the project meetings as means to improve the products and activities of the whole 

project. 

We define important concepts, such as: development project, progress, meetings, 

innovation power, drivers, and knowledge. We also examine existing literature in the field 

to see if we can find inspiration elsewhere. We find out that there is quite a lot of 

literature on learning meeting, facilitating meeting, etc. But we cannot find any literature 

with our special focus. This is our main argument for developing a theory of our own by 

using the methodology of grounded theory. 

In Part two we describe the methodological universe around grounded theory. We explain 

the theoretical scientific starting point and the methodological principles. Then we set 

out the design of this thesis.  

In the second half of Part two we go deeper into the process and the technique of 

grounded theory. We use a certain version of the theory developed by Guvå and Hylander 

(2005) in which the process runs through four phases. We give examples of our findings 

in each phase. 
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In Part three we present our contribution to a theory. We argue from our empirical 

findings that following project leader competences are important if you want progress: 

The project leader must know the practical field of the project; The project leader must 

be able to make sense and overview of the project and be able to communicate this to the 

other players of the project; The project leader must be able to plan and facilitate 

different meetings; The project leader must be able to create trust amongst all players of 

the project; and finally the project leader must know the profession of project 

management so well that he/she can estimate what is necessary in order to create 

progress. 

We also point at important findings regarding meetings with progress. Following 

perspectives are important: The interaction between the players, the focus on the 

common goal of the overall project, and the focus on developing new knowledge in a 

non-hierarchical atmosphere. 

Then we present seven drivers important for creating progress and innovation power. 

These drivers are: 1. Sense making, 2. Negotiated protocols, 3. Real decision power, 4. 

Design, 5, Community, 6. Leadership in action, 7. Production of knowledge.  

Each driver has a number of structuring elements underneath. All of these are found in 

the substantial empirical material which can be seen in an appendix.   

Læsevejledning  

Masterafhandlingen er rammen om en empirisk undersøgelse, hvor praksis i forbindelse 

med det at skabe fremdrift på projektmøder bliver undersøgt. Grounded theory danner en 

metodologisk ramme omkring undersøgelsen. I den forbindelse vil der være metodiske 

greb eller metodiske begreber, der snævert knytter sig til grounded theory, som vi vil 

bestræbe os på at forklare og begrunde med henblik på at kunne give eksempler på 

delresultater, der fremkommer undervejs i analyseprocessen.  

Vi vil samtidig henstille læseren til at finde svar i bilagene, hvis det har betydning for den 

videre forståelse af analysens vej til resultaterne. Det bilagsmateriale, der knytter sig til 

denne undersøgelse, er bearbejdet og analyseret, og er et væsentligt supplement til den 

fulde indsigt i undersøgelsens analyseproces. Det er ikke realistisk at vedlægge den fulde 

undersøgelsesrapport i papirversion, men vi har samlet et repræsentativt udsnit, der 

illustrerer analyseprocessen (udsnit af undersøgelsesrapport dækker hele fase1og fase4, 

samt collager (billede 1-5) i fase 3. For den fulde undersøgelsesrapport med alle bilag se 

vedlagte CD rom) 
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Undervejs i masterafhandlingen, vil vi, hvor det er passende, indsætte udsagn fra 

interview for at illustrere analytiske pointer gennem det empirisk materiale og dermed 

underbygge vore teoretiske konstruktion i den sidste del af undersøgelsen. Det er dog 

vigtigt at påpege, at meningen med grounded theory er at reducere det empirisk 

materiale til få "mættede" begreber og ikke at bruge data på traditionel vis til at 

underbygge andres teorier. Derfor kan læseren måske tænke, "hvor er alt det empiriske 

materiale henne?". Og her må læseren være opmærksom på, at det ligger i begreberne, 

der skabes undervejs i analysen.  

Afhandlingen  er delt op i fire dele  

Del 1 indeholder vores motivation for at lave undersøgelsen og selve undersøgelsens 

spørgsmål og afgrænsning. I denne del er der en afklaring af væsentlige begreber i 

forhold til vores undersøgelsesspørgsmål, ligesom man her vil finde vores 

litteraturstudie, hvor vi har undersøgt relateret litteratur og forskning, for at begrunde 

undersøgelsens relevans 

Del 2a Indeholder en beskrivelse af analysedesign, der skal give læseren et overblik over 

analysens indhold og form. 

Del 2b indeholder fundamentet til den empiriske undersøgelse. Her redegøres for valget 

af grounded theory som gennemgribende metodologi. I den sammenhæng vil de 

metodiske regler, der knytter sig til metodologien, blive beskrevet. De 

videnskabsteoretiske rødder og udvikling i grounded theory vil blive drøftet.  

Del 2c indeholder analyseprocessen, hvor vi præsenterer feltarbejder og empiriske fund i 

sammenhæng med de forskellige faser, som undersøgelsen er bygget op omkring. De fire 

faser, som undersøgelsen bygges op omkring, gengives i fire uddrag, et for hver fase. 

Derudover henvises til bilag, der kan dokumentere den fulde analyseproces i 

undersøgelsen.  

Del 3 indeholder resultatet af analysen, der samles i en analyserapport. Gennem analysen 

klarlægges mønstre fra praksis omkring projektmøders fremdrift for dermed at gøre det 

muligt at drøfte en model for projektmøder med innovationskraft. Hvert element i 

modellen vil blive beskrevet i konceptualiseret form og underbygget med data fra det 

empiriske materiale.  
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Del 4 indeholder en konklusion, hvor elementer fra analyserapporten og vores bidrag til 

teori sammenfattes. Desuden indeholder denne del en formidlende artikel. 

DEL 1 OPTAKT 

1.0 Motivation   

Møder som vigtige arenaer for fremdrift understøttes af mange teoretikere. Blandt andet 

skriver Nina Tange i Mødebogen (Blicher-Hansen og Bay 2006): "Møder er for 

videnssamfundet, hvad samlebåndet var for industrisamfundet. Det er på møder og 

konferencer viden-arbejdere skaber det, som vidensvirksomhederne lever af. Derfor 

afholdes der stadig flere og flere møder og konferencer, da det er her, man skaber og 

udvikler viden. Problemet er bare, at vi ofte afholder møder og konferencer, som om vi 

var i industrisamfundet." 

Mange på dagens arbejdsmarked (både ansat i organisationer og i projekter) har oplevet, 

at den dyrebare mødetid ikke blev udnyttet optimalt. Opfølgende på denne pointe citerer 

Jan Bisgaard (Bisgaard 2008) Steen Jacobsen, sekretariatschef Wonderful Copenhagen, 

således (uddrag): "… Måden vi holder møder på, har til gengæld stort set ikke ændret sig 

de sidste mange år. Lidt våget kan man påstå, at Microsofts opfindelse af PowerPoint-

software og det faktum, at alle mødelokaler omsider er blevet røgfri, er det mest 

revolutionerende, der er hændt indenfor mødeområdet de sidste 20 år…". 

Hvis de to ovenfornævnte citater, er valide, kan man roligt sige, at der er en anomali1, der 

er værd at undersøge og dette har været en vigtig driver for vores motivation.  

Vi interesserer os for, hvad der skaber fremdrift på projektmøder. Vi lægger vægt på 

begge de to dele af det sammensatte ord: projekt og møder.  

Projekter har vores interesse, fordi det at arbejde i projekter ikke længere blot er 

ekstraordinært, men repræsenterer en større og større del af en mange menneskers 

arbejdsliv. Projekter er ligeledes interessante, fordi de som midlertidige organisationer 

etableres for løse en opgave af hvilket som helst omfang og karakter (Engwall, 2003).  

Projektet er gennemført, når opgaven er løst. Det er derfor iboende i projekttankegangen, 

at projektet gennemlever en bevægelse fra A til B, og at der er bevægelse, - fremdrift. 

                                         
1 I meget projektlitteratur opstår problemformuleringen ved en anomali.  
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Fremdrift kan man altså på den ene side forbinde med tiden (projektet starter på én dato 

og slutter en anden). På den anden side kan man knytte associationer i forhold til, at 

projektets resultater kan forny og forandre den omverden, som projektet afgrænses af; at 

projektets resultat vil bringe fremdrift til den omverden, der omgiver projektet. Det er 

sidstnævnte forståelse af fremdrift, vi er interesserede i. 

I bedste fald resulterer fremdriften i innovationskraft. Vi ser innovationskraften som den 

proces, der gør, at gode ideer bearbejdes, konkretiseres og implementeres. Eller sagt 

med andre ord gennemgår en proces fra nyt, over nyttigt til nyttiggjort. Men mere om 

senere, hvad vi mener med innovationskraft.  

Vi er i denne afhandling optaget af den fremdrift og forhåbentlige innovationskraft, der 

sker på projektmøder. Vi ser projektmøder som de fikspunkter, hvor projektets aktører 

mødes, skaber mening om samarbejdet og ny viden. Og vi ser møderne som fora, hvor 

projektlederen kan arbejde bevidst med dette.  

Udviklingsprojekter  

De projekter, vi vil beskæftige os med i denne masterafhandling, er regionale 

udviklingsprojekter. Vores motivation er blevet vakt af, at den offentlige sektor, hvor vi er 

arbejder, i de senere år fornyes netop gennem store udviklingsprojekter2 med det 

eksplicitte mål at skabe nye måder at gøre tingene på. Formålet med disse projekter er - 

gennem aktiviteterne og medarbejdernes udviklede viden og læring - at forny den 

overordnende organisation.  

Vi er bevidste om, at regionale udviklingsprojekter ikke svæver frit i verden, men skal ses 

i perspektiv af både tekniske og institutionelle omgivelser. Med de tekniske omgivelser 

mener vi alle de forhold uden for projekter, som virker direkte ind på, hvordan 

organisationen løser sine opgaver (ressourcer, resultater). Begrebet institutionelle 

omgivelser betegner den måde, hvorpå kulturelle forhold påvirker organisationer. 

((Jacobsen og Thorsvik).  

Udviklingsprojekterne producerer viden; - en viden, der har nyhedsværdi (ellers ville de 

bevilgende myndigheder næppe afsætte midler), og en viden, der kun finder sin 

berettigelse, hvis den kan forbedre en kontekstafhængig praksis, for eksempel gennem 

                                         
2 Regionerne har betydelige puljer til udvikling af henholdsvis uddannelses- og hospitalssektoren 
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aktiviteter, nye relationer eller andre måder at gøre tingene på. Målene er ofte visionære 

og abstrakte. De kompetencer, der skal bruges i projektet er forskellige eller ukendte ved 

projektets start (Lundin og Söderholm, 1994). 

Udviklingsprojektets skabte viden skal efterfølgende gerne kunne implementeres i en 

drift, og dermed skabe legitimitet til regionen og signalere, at man agerer "moderne" og 

således følger generelt accepterede grundlæggende antagelser, værdier og normer.  

Vi har dog erfaret, at udviklingsprojekter – på trods af at de indebærer tværinstitutionelt 

samarbejde, og således har en projektledelse, der refererer til flere institutioner – kan 

have svært ved at hæve sin forforståelse ud over en traditionel problemløsning. Der er 

med andre ord risiko for, at udviklingsprojekter bureaukratiseres i stedet for at moder-

institutionerne moderniseres.  

Vi kender også til eksempler på, at resultatet af arbejdet med udviklingsprojektets 

indsatsområde, ikke bliver til den unikke videns-værdi-tilvækst, der var tiltænkt, men 

derimod repetition af allerede udviklet viden. For eksempel er behovet for nye 

kompetencer i nogle projekter blevet "oversat" til at sende medarbejdergrupper på 

traditionelle kursusforløb, uden at man har indtænkt den efterfølgende organisatoriske 

implementering. 

Med denne erfaring in mente er det blevet klart for os, at det at skabe nyt kræver en 

fokuseret indsats af alle aktører i et udviklingsprojekt. 

Produktet er for så vidt en immateriel værdi, der kun skabes, hvis de mennesker, der er 

tilknyttet projektet, er i stand til at generere en fornøden innovationskraft på baggrund af 

viden. I processen, hvor værdien skabes, er "benzinen" de involverede aktørers 

engagement. Derfor er vores fokus netop på projektmøderne, idet vi har en formodning 

om, at netop her, hvor projektets aktører mødes og udveksler informationer og skaber 

mening, er de vigtige fikspunkter for projektets dynamik (for at blive i 

forbrændingsmetaforen). 

Vi har en formodning om, at projektlederen i sådanne udviklingsprojekter må være sig 

meget bevidst, hvordan han/hun skaber fremdrift sammen med (eller gennem) de 

involverede aktører for at skabe den vidensværdi, der er projektets mål. Eller sagt med 

filosofiske ord (Anders Fogh Jensen, 2009): "Et projekt er en aktivitet, der i de fleste 

tilfælde foregår i samspil med andre, hvis regler, udførelse eller mål ikke er fastlagt på 
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forhånd, men hvis aktivitet først må defineres og udformes undervejs. Projektet 

inkarnerer en ånd af, at man former fremtiden. Projektet bæres oppe af sin aktivitet – det 

er at sammenligne med en dynamolygte, man tænder: Når der tilføres aktivitet, eksisterer 

projektet".   

Projektlederen må vide, hvordan man tænder dynamolygten; hvor "tænd-knappen" 

sidder, eller for at komme tilbage til vores sammenhæng, hvilke "drivers" der kan skabe 

fremdrift, når vi taler om vidensprojekter, og hvordan møder kan blive de fixpunkter, der 

genererer fremdrift.   

Vi har i indledningen gjort rede for, at udviklingsprojekter indebærer, at ny viden 

udvikles, og at drivkraften er aktørerne. Vi har antydet, at projektlederen må være sig 

bevidst, hvordan han/hun skaber denne drivkraft, og at et vigtigt fikspunkt her er de 

forskellige møder i projektforløbet.  

Dette er udgangspunktet for denne masterafhandling.  

Vores fokus er at undersøge, hvilke momenter3 der skaber fremdrift og opstille en række 

"drivers4" som projektlederen skal kunne mestre med henblik på at skabe møder der 

tilfører innovationskraft5 til projektet. 

  

                                         
3 Momenter, er øjeblikke, der udmærker sig ved at de kan fastholdes i bevidstheden. Ofte skal disse momenter italesættes før end de  
kan tilføre værdi for den enkelte og andre. (vores egen definition af momenter) 

4 En driver er en drivkræft til at generere noget, - i vores tilfælde innovationskraft  (vores udlægning henter  inspiration fra begrebet 

"eksterne drivers, der i anvendt specialet Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor - en undersøgelse af styringsnetværks 

skabelse af samarbejdsdrevet innovation. Udarbejdet af Tanja Holmegaard Bjørn Roskilde Universitet April 2010, hvor hun bruger 

begrebet eksterne drivers i denne sammenhæng "offentlige myndigheder kan med fordel benytte sig af eksterne drivers i 

opgaveløsningen, da dette potentielt kan fremme skabelsen af nye og kreative løsningsforslag" . For yderligere uddybning af driver 

begrebet se afsnit 2.0 

5 Vi definerer Innovation som "Innovation er nyskabelse med værdiskabelse i bredere forstand for øje, altså en proces, hvor man 

ser muligheden, får en idé, gennemfører den, og ideen skaber værdi (Sørensen, 2010) Innovationskraft betyder, at det man fortager 

sig (mødet), har et innovationspotentiale, altså en mulighed for at tilføre værdi til noget (projektet). For yderligere uddybning se 

afsnit 2.0 

 

 

 



Projektmøder med innovationskraft  

 

 

Side 10 

1.1 Undersøgelsens spørgsmål 

Vi har i vores grounded theory undersøgelse, metoden tro, valgt at starte med en helt 

åben tilgang. Vi leder efter momenter, hvor projektledere har en oplevelse af, at der 

skabes fremdrift på møder. 

I vores undersøgelse foreligger, der fra starten et spørgsmål om momenter, der skaber 

fremdrift, baseret på en erfaring som projektledere. Øjeblikke, hvor man stopper op og 

tænker, "dette virkede godt på projektmødet og det fik virkning og værdi for det videre 

arbejde i projektet".  Findes der momenter, der skaber fremdrift og som kan iværksættes 

på møder? Kan disse momenter identificeres? Der findes fra starten ingen definition på 

disse momenter, men kun en interesse for at undersøge og begrebsmæssigt beskrive og 

forklare dette fænomen. 

I takt med at undersøgelsen er skredet frem er spørgsmålene blevet mere præcise. 

Hvordan kan møder skabe fremdrift i et udviklingsprojekt? Hvilke momenter skaber 

fremdrift på projektmøder i udviklingsprojekter? Og hvordan kan disse momenter 

generaliseres til konkrete drivers, der kan bringes bevidst i spil på projektmøder, og 

således bidrage til, at projektlederen kan tilrettelægge og gennemføre møder, der skaber 

innovationskraft på projekter.  

Formålet med undersøgelsen i denne afhandling er altså at indkredse momenter der 

skaber fremdrift med henblik på at skabe møder, der bliver projektets innovationskraft.   

Afhandlingen sigter mod at viderebringe resultater, der drøfter en model, som samler 

drivers, der skaber fremdrift på møder og bringer drivers for fremdrift på møder i 

sammenhæng med nyere projekt- og ledelsesteori.  

Med dette afsæt er undersøgelsens spørgsmål som følger: 

 Problemformulering/ Undersøgelsesspørgsmål 

Hvilke momenter mener projektledere skaber fremdrift på projektmøder? Og 

hvordan kan disse momenter blive til operationelle drivers på kommende 

projektmøder, således at møder skaber innovationskraft i projekter? 

 

Vi vil fastholde nysgerrigheden på projektlederens praksis i forbindelse med 

projektmøder, og gennem metodisk arbejde med data finde indikatorer, kategorier og 
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begreber, der danner udgangspunktet for en teorigenerering af drivers, der bidrager til at 

skabe fremdrift på møder – og dermed innovationskraft i udviklingsprojekter. 

Dette betyder at denne afhandling også er et metodisk projekt, hvor det at tage den 

gøren, der skaber fremdrift på møder, under lup, er det gennemgående tema.  Der er en 

sammenhæng mellem at tage noget under lup, lede efter momenter og vores valg af 

grounded theory som metodologisk ramme om undersøgelsen.   

1.2 Afgrænsning   

Vores fokus er møder set i projekt-fremdrifts-perspektiv. Det er således ikke det enkelte 

møde, vi fokuserer på, og dermed fokuserer vi heller ikke på teknikker på det enkelte 

møde "for teknikken skyld". Vores fokus er på den fremdrift, mødet bidrager til i 

projektsammenhæng. Vi vil for eksempel fokusere på, hvordan projektlederen bruger 

møderne bevidst til at skabe forståelse blandt projektdeltagerne for, hvad hele projektet 

handler om.  

Vores fokus er den fremdrift/de drivers projektlederen har indflydelse på. Vores vinkel er 

således ikke styregruppens, projektejerens eller for så vidt de enkelte deltageres. Vores 

fokus er projektet og den udvikling der bør ske i det, og som projektlederen er ansvarlig 

for. (vi inddrager naturligvis i fornødent omfang både styregruppen og de enkelte 

deltagere – for det er jo netop det, møder kan). Men vores empiriske grundlag hviler på 

projektlederen som aktør, og vores ønske er med denne masterafhandling at kunne give 

ham/hende nogle metodiske "håndtag", som han/hun kan "dreje på" i fremtidige 

projekter. 

 

Endelig fokuserer vi på fremdrift i indhold mere end fremdrift i tid. Det vil sige, at vores 

interessefelt ligger mere på den fremdrift, der sker i forbindelse med videnstilvæksten i 

forhold til projektets aktiviteter, end i forhold til den automatiske fremdrift, der sker ved 

at tiden går, og projektet bevæger sig fra start til slut på en tidslinje, styret af milepæle.  

2.0 Afklaring af væsentlige begreber 

I indledningen har vi, idet vi indkredsede vores problemfelt, allerede antydet, hvordan vi 

anvender væsentlige begreber i vores masterafhandling. Det uddyber vi i dette afsnit. Det 

gør vi for at bringe klarhed for læseren allerede fra start om, hvilken betydning, vi lægger 

i de forskellige begreber.  
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Felt:  

Vi anvender termen "felt" i Ulla Ambrosius Madsens betydning og tilgang til begrebet som 

"forskning fra og i et felt, der kan afgrænses socialt, kulturelt og fysisk" (Madsen, 

2003:84). Vi vil undervejs i vores analyse også anvende begrebet feltarbejde om 

dataindsamlingen og vi vil anvende det som en lidt bredere fællesbetegnelse for 

eksplorative og kvalitative dataindsamlingsmetoder  

Udviklingsprojekter 

Vores genstandsfelt er udviklingsprojekter. Med det menes den type projekter, der har til 

formål at udvikle differentierede svar i forhold til aktuelle problemer. Det kan for 

eksempel være fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne. Eller det kan være at 

skabe innovation i gymnasierne i Hovedstadsregionen6. 

 

Fremdrift:   

Projekter er lineære i modsætning til organisationer, der har en cirkulær livscyklus7. Et 

projekts fremdrift er dels en tidsbestemt bevægelse fra A til B, og dels er det knyttet til 

projektets scope, at nå det mål og de resultater, der ønskes inden for en given 

tidsramme. I vores tilfælde, hvor vi fokuserer på udviklingsprojekter, hvor merværdien er 

merviden i forhold til en ny og moderne måde at agere på i den offentlige sektor, er 

fremdriften tæt sammenhængende med de aktører, der deltager i processen. Det er 

sidstnævnte forståelse af fremdrift, vi er interesserede i.  

Vi er nok klare over, at vi kunne have valgt en mere snæver og målbar definition af 

fremdrift, knyttet tættere op på tid. Tid er altid et vigtigt parameter i projekter, der pr. 

definition har en begrænsning netop her, idet tiden normalt er defineret fra projektets 

start (se også Lundin og Söderholm, 1994). 

 Imidlertid er det netop vores ønske at udforske de uklare og ikke så målbare faktorer i 

forbindelse med fremdrift, der har at gøre med den unikke viden, der skabes i 

udviklingsopgaven, og det indsigt og forståelse, der sker med projektdeltagerne. – det, 

                                         

6 Vores konkrete reference er et par eksempler er henholdsvis et projekt, der p.t. gennemføres i Region Hovedstaden med titlen 
"Relationer, der forpligter". Her eksperimenterer tre store ungdomsuddannelses-institutioner med mentor-ordninger. Et andet projekt 
har til formål at udvikle de fire gymnasieretninger i Region Hovedstaden. Projektet hedder "Gymnasier med innovationskraft". I dette 

projekt eksperimenteres med at skabe innovative læringsmiljøer blandt de deltagende 32 gymnasier. Vi har førstehåndskendskab til 

begge projekter. 
7 Jesper Schlamowitch' slides til RUC-seminar april 2011 
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der i sidste ende er med til at betyde, om deltagernes forståelse og projektets produkt 

har "rykket" og skabt ny viden eller ej.   

Møder:  

Vi afgrænser os til at fokusere på møder i udviklingsprojekter. Det kan imidlertid være en 

lang række forskellige møder, både formelle og uformelle, og både på styregruppeniveau 

og arbejdsgruppeniveau. Vores fokus på fremdrift i projektet gør, at grænserne mellem 

den generelle projektledelse af projektdeltagere og deciderede projektmøderne i nogle 

tilfælde kan være uskarpe.  

Vores fokus på fremdrift betyder ligeledes, at det ikke er det enkelte møde, der er i fokus, 

men projektmødernes funktion som fremdrifts-drivers i sig selv. Når vi for eksempel i 

afsnit 3, hvor vi søger litteratur om relaterede emner, skriver, at vi ikke har kunnet finde 

svar i den litteratur, vi har haft kendskab til, er det netop fordi, meget mødelitteratur har 

fokus på, hvordan man får mest muligt ud af det enkelte møde. Vi ønsker at se mødet 

som et middel til fremdrift. 

Det vil fremgå af vores konklusion, at det viser sig at være en pointe.  

Innovationskraft:  

For at forklare begrebet innovationskraft vil vi først underbygge begrebet innovation 

Innovationsteorierne er trods mange forskellige ”definitioner” på innovation enige om, at 

innovation er skabelsen af en ide, der ved implementering medfører en forandring  

(Mulgan & Albury, 2003). En ide er derfor en forudsætning for (strategisk) innovation. Det 

er derfor også ideen, der skal være skabt i et samarbejde, for at en forandring kan 

karakteriseres som samarbejdsdrevet innovation (Considine et al., 2009), hvilket er 

tilfældet, når idéen skabes eller udformes på møder. 

En af måderne hvorpå innovationsteorien beskriver innovation, er at ved at identificere 

hvor ”markant” forandringen er. Innovation er en ændring i det institutionaliserede spor, 

der skaber en inkrementel, radikal eller systemisk forandring (Mulgan & Albury, 2003). 

Institutionaliserede spor kan f.eks. være rutiner og normer, der er skabt af og 

reproducerer sporafhængighed. Sporafhængighed er udtryk for, en gradvis udvikling, 

som følger samme institutionelle mønstre og derfor har samme retning som foregående 

handlinger (Campbell, 2006). Inkrementel innovation er udtryk for gradvis forandring af 

de eksisterende institutionelle mønstre på et overfladisk niveau, som ændrer ”sporets 
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retning”. Radikal innovation er en markant afvigelse fra de eksisterende forståelses- og 

handle mønstre, mens systemisk innovation er fundamentale afvigelser fra det 

grundlæggende institutionelle setup, der typisk tager flere år før de institutionaliseres 

(Mulgan & Albury, 2003). En innovation er derfor en markant ændring i de 

institutionaliserede spor, som skabes pga. generering og implementering af en ide.  

Vi tager altså udgangspunkt i en forståelse af innovationsprocessen, der er lineært 

fremskridende, og kan udtrykkes som en trappe med en række trin. Innovationstrappen 

(se modellen til højre) er en 

planlægnings– og procesmodel, der 

viser de forskellige innovationsfaser i 

et forløb. Fra nyt over nyttigt til 

nyttiggjort (Sørensen, 2010)8. 

Fremdriften i et innovationsforløb 

fremgår af de forskellige trin, hvor 

udviklingen fra nyt over nyttigt til 

nyttigtgjort hermed illustreres. Men 

noget skal drive fremdriften, tilføre 

innovationskraft. I denne 

masterafhandling fokuserer vi på de 

momenter/drivers, der på og i forbindelse med projektmøder, skaber innovationskraft for 

at sikre, at møder bliver en afgørende driver, der skaber innovationskraft til 

udviklingsprojekter.      

Momenter: 

Momenter, er øjeblikke, der udmærker sig ved at de kan fastholdes i bevidstheden. Ofte 

skal disse momenter italesættes før end til kan tilføre værdi for den enkelte og andre. 

Momenter, der fører til fremdrift - og i sig har innovationskraft - har at gøre med både 

meningsskabelse i organisationer og med kreativitet. Weick beskriver en proces, hvor der 

i hver fase er en række karakteristika, bl.a. "cues" (der kan oversættes med "stikord") der 

                                         

8 Mihalyi Csikszentmihalyi (1988) bruger også betegnelsen nyt og nyttigt i sin teori om, hvordan innovationskraften opstår, 

- hvor det det kreative individ, det intellektuelle domæne, og det sociale, vurderende felt mødes. Her findes det nye og 

nyttige (novelty and value).  
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er en betegnelse for den fortolkning, der sker, når et konkret udtryk begribes som en 

indsigt i en større kontekst. Weick kalder også disse cues for "sæd", hvorfra mennesker 

udvikler en større fornemmelse for, hvad der sker. Når der er tale om møder, hvor 

udvikling sker gennem menneskelige relationer, vil sådanne sæd forekomme som 

momenter. 

Ifølge Weick ligger der en betydelig magtkilde i at definere og fortolke disse cues, idet 

man ved at etablere sådanne fikspunkter dirigerer folks opmærksomhed netop derhen 

(Weick, 1995).  

Peirce (2007) taler om forgreningspunkter. Han skriver i en artikel om øjeblikke, som 

forandrer verden; øjeblikke der determinerer, om udviklingen går den ene vej eller den 

anden vej. Sådanne forgreningspunkter sker i den kommunikation, der sker, hvor 

mennesker forhandler om en fælles fortolkning af en opgave. Dette forstår vi som  

momenter.  

Drivers: 

En driver er en drivkræft til at generere noget i vores tilfælde innovationskraft. Vi forstår i 

denne afhandling drivers som bevidst iværksatte handlinger, aktiviteter eller fysisk 

understøttende artefakter i en kreativ udviklingsproces, som finder sted/ burde finde 

sted på møder i udviklingsprojekter. Der er ifølge andre forskere inden for kreativitet og 

læring (Mac og Ejlskov 2009) vigtigt, at der er understøttende miljøer, rundt om 

mennesker, der arbejder med udvikling og kreative processer.  

Quy Nguyen Huy (2001) beskriver faktorer, der tydeligt eller utydeligt kan få episodiske 

forandringer til at ske. De tydelige har at gøre med formelle strukturer og de utydelige 

har at gøre med mening og overbevisning. Disse faktorer vil vi i vores afhandling kalde 

drivers. Med til de formelle drivers hører for eksempel arbejdsopdelingen, - hvem gør 

hvad i projektet? De utydelige drivers udvikles i en lære- eller meningsskabelsesproces. 

De har at gøre med ideer, værdier, hvordan man motiverer folk, og hvordan man "sætter 

kant på" [edge] i forhold til vanskelige beslutninger.  

Ved at gøre det utydelige tydeligt bliver man i stand til at stille spørgsmål til det, og 

udvikle det til gavn for både organisation og den enkelte (Huy, s, 607). At lære 

interventioner som ovennævnte refererer til en analytisk og styret lære- og 



Projektmøder med innovationskraft  

 

 

Side 16 

meningsskabelsesproces, hvor de, der skal udvikles, selv deltager i processen. De er ikke 

passive, men samarbejder om deres egen personlige forandringsproces. 

Viden 

Vores genstandsfelt er udviklingsprojekter, der skal udvikle viden om nye måder at gøre 

ting på. Derfor er det været relevant i denne kontekst at forholde sig til, hvordan man kan 

operationalisere viden og måle, hvad folk har lært. Bloom's taxonomi er, skønt sine 

mange år på bagen9, stadig et væsentligt måleredskab, når man ønsker at vurdere, i hvor 

høj grad – og hvordan – viden er blevet til læring hos aktørerne. I en moderniseret udgave 

fremstår taxonomien i seks niveauer, rækkende fra huske, forstå, anvende, analysere, 

evaluere til kreere10. For hvert niveau er der en række verber, der karakteriserer den 

måde, man – hvis man har tilegnet sig viden på dette niveau – kan handle. F.eks. kan man 

på niveau 1 identificere og beskrive, på niveau 3 kan man anvende og demonstrere. Og 

på niveau 6 kan man producere og skabe, samt vurdere, fortolke, kritisere og konkludere.  

Blooms taxonomi anvendes som måleredskab for viden i pædagogisk projekt-

sammenhæng. Den har yderligere fået en ny dimension, idet Anderson og Kratwohl 

(2001) skelner mellem fire forskellige vidensformer: faktuel viden, kognitiv viden, 

handlingsorienteret viden og relationel viden (eller på ny-dansk: know-that, know-why, 

know-how og know when).  

3.0 Litteraturstudie  

Dette afsnit giver et vue over relevante teorier, der relaterer sig til masterafhandlingens 

emne, projektmøder med fremdrift. Vi har dels taget udgangspunkt i udleverede artikler 

og henvisning til litteratur i løbet af masteruddannelsen og dels har vi foretaget en 

søgning i biblioteks- og artikeldatabaser. 

Vi vurderer, at der er relativ sparsom forskningsbaseret viden funderet i empiriske 

undersøgelser af, hvad der skaber fremdrift på projektmøder med henblik på at tilføre 

innovationskraft i projekter.  Dette legitimerer vores metodevalg og styrker grundlaget 

                                         
9 Bloom udviklede sine niveauer for kognitiv tilegnelse i USA i 50'erne. Dengang sammenstillede man denne skala med to andre 

skalaer for henholdsvis affektiv og psykomotiriske færdighedsniveauer.   

10 I mange udgaver kaldes det sjette niveau for evaluere. I vores sammenhæng benytter vi os af terminologien i Andersons og 

Krathwohls version 
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for vores undersøgelsesfokus – at afdække, hvilke momenter, der i projektets liv, er med 

til at skabe fremdrift på projektmøder.  

Ikke desto mindre har en række forskere og praktikere beskæftiget sig med temaer, der 

grænser op til vores emne.  

Vi har startet vores litteraturstudie med at undersøge, hvilken litteratur, der er skrevet 

omkring Møder. Den litteratur vi har fundet, beskæftiger sig med forskellige aspekter af 

møder og tilgange til møder. I det efterfølgende vil vi først præsentere en generel tilgang 

til møder, der præger tiden. Vi vil underbygge tidens tilgang til møder gennem det 

litteratur som de mest fremherskende danske forskere inden for feltet har skrevet 

omkring møder. Der er tale om, Ib Ravn, Nina Tange og Steen Elsborg, et forskerteam på 

Learning Lab Denmark, DPU. Der er en oversigt over den litteratur til møder, som de har 

skrevet, der ligger til grund for vores generelle litteraturstudie om møder (se 

litteraturliste, særskilt, "litteraturstudie"). 

Derefter præsentere vi de forskellige tilgange og forståelser af møder vi er stødt på ud fra 

mødernes tema og diskuterer, på hvilken måde, det adskiller sig fra vores tilgang.  

Møder 

Der er en del produktive teoretikere og formidlere inden for dette område i Danmark, i 

særdeleshed Ib Ravn. De har skrevet såvel videnskabelige artikler og 

populærvidenskabelige artikler om møder og lærende konferencer. Deres pointer kan ofte 

pin-pointes til konkrete gode råd. F.eks. giver de gode råd om at tilrettelægge "Det 

lærende møde": Lav koncise oplæg, organiser processer til aktiv fortolkning, gør plads til 

videndeling og netværk, brug facilitator. Generelt bærer litteraturen om møder præg, af 

at være fokuseret på teknikker, der skal være med til at gøre møder mere lærende og 

meningsfulde for deltagerne. Teknikkerne er med til at sikre at deltagerne på møder 

bliver involveret i mødet, og at disse teknikker skal faciliteres af en facilitator. 

Mødeledelse er blevet en faglighed i sig selv.  

Ib Ravn har lige udgivet en ny bog. Facilitering: Ledelse af møder, der skaber værdi og 

mening . Bogen præsenterer teknikker til styring af form og proces på møder. Formålet 

er, at opnå, at deltagerne oplever stor mening og sammen skaber værdi ud af mødet.  

Her adskiller vores tilgang sig fra Ib Ravns, da han anskuer mødet ud fra en forestilling 

om, at mødet har en værdi i sig selv alene ud fra et deltagerperspektiv.  
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I bogens anden del kasserer Ib Ravn den klassiske sondring mellem autoritære møder og 

kollektivistiske møder og søger et nyt teoretisk fundament for moderne mødefacilitering i 

filosofisk procestænkning, forskning i spontan orden, positiv organisationsteori om 

mening i arbejdslivet samt det klassiske begreb eudaimonia, menneskers samblomstring. 

(inspireret fra boganmeldelse af bog, DPU11).  

 Her Fokuserer Ib Ravn igen på mødet og deltagerens oplevelse af at få tilført energi, 

alene gennem deltagelse i mødet og gennem den facilitering som deltageren oplever på 

mødet.  

Bogen bygger på et forsknings- og udviklingsprojekt, Møder der skaber værdi og mening, 

udført af Nina Tange, Joan Rokkjær og forfatteren i samarbejde med tre offentlige og 

private virksomheder.  

Denne præsentation dækker meget fint over tilgangen og forståelserne omkring møder 

der præger tiden. Vores undersøgelse afdækker momenter, der skaber fremdrift på 

projektmøder for at tilføre værdi til projektmøder, således at projektmøder giver 

innovationskraft til projektet. Vi har altså en forståelse af, at møder er en del af noget 

større, og dette er vores udgangspunkt for at undersøge møder. Der er sammenfald i den 

bagvedliggende tilgang om, at møder skal tildeles langt større betydning som driver i sig 

selv. De ting, som forskergruppen peger på som betydningsfulde for møder, er ikke 

empirisk funderet som en samlet undersøgelse, men teoretiske i deres udgangspunkt. 

Det er vores opfattelse, at der mangler empiriske undersøgelser, der begrunder de 

drivers, der skaber fremdrift på møder samt sætter mødet i sammenhæng med en 

omverden – i vores tilgang projektet. 

I det efterfølgende har vi ledt mere fokuseret efter de forskellige forhold på møder, som 

forskere har peget på som betydningsfulde.  

 

Lærende møder  

En del litteratur beskæftiger sig med lærende møder ( se litteraturliste, særskildt for 

litteraturstudie) I den litteratur om lærende møder, som vi har undersøgt fokuserer man 

meget på deltageraktivitet. Dette ud fra læringsteoretiske erkendelser om, at læring 

indebærer aktivitet hos dem, der skal lære. Den tilgang til læring som det udvalgte 

                                         
11 http://www.dpu.dk/aktuelt/kalender/arrangement/artikel/facilitering-ledelse-af-moeder-der-skaber-vaerdi-og-mening/ 
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litteratur bygger på er et konstruktivistisk videnskabsteoretisk grundsyn, der 

understreger, at mennesker er aktører i konstruktionen af fællesskaber og er i stand til 

radikalt at forandre institutioner. Dette fremgår bl.a. af Ib Ravns forskning og det betyder 

at opfattelsen af møder ændres fra at være belærende til lærende (Elsborg og Ravn, 

2006). 

Vi undersøger ikke fremdriftsaspektet ud fra et lærende perspektiv – altså om deltagerne 

har lært noget. I vores empiri undersøger vi hvad, der skaber fremdrift i forhold til det der 

er formålet med mødet. Her antager vi, at læring er et middel til fremdrift. Vores 

undersøgelse er kun fokuseret omkring møder i sammenhæng med projekter, og vi 

forholder os ikke til konferencer og ser i øvrigt mødet klart adskilt fra konferencer.  

Meningsskabende møder 

I bogen Projektkompetence (2009), taler Mac og Ejlskov om meningsskabende møder. De 

skriver bl.a. at projektmødet er scenen for udveksling af mening med projektet.  

I den sammenhæng tager de udgangspunkt i et kommunikationsperspektiv, idet de 

beskriver projektmødet som et rum, hvor man interagerer med andre gennem 

kommunikation. De afgrænser tre domæner i projektmødet (etik, refleksion og 

produktion), som hver især har sit kommunikationssprog (i produktionsdomænet 

diskuteres facts, i refleksionsdomænet diskuteres holdninger og forholdemåde, og i 

etikdomænet diskuteres etiske, moralske og æstetiske spørgsmål). 

Den paradigmeforståelse, som vores undersøgelse af, hvad der skaber fremdrift på 

møder, lægger sig op ad, har at gøre med møder og kommunikation som samproduktion 

af betydning. Vores empiriske undersøgelse, kan evt. supplere og underbygge de tre 

domæner i projektmødet i nye perspektiver og domænerelationer og endda stille 

spøgsmålstegn ved om de nævnte domæner er dækkende for projektmøder, der skal 

skabe fremdrift, som innovationskraft for projektet.  

Munk , (slides på RUC seminar, 2010) bidrager med sit syn på mødets tre faser: 

forberedelse inden mødet, selve mødet (mødets anatomi) og opsamlingen efter mødet. 

Hun beskriver mødediamanten (på selve mødet), hvor der skal være rum til at åbne op for 

diskussioner, undersøge feltet og lukke diskussionen igen. Hun forstår mødet som 

individets samspil med omverdenen, hvor individet bidrager med sin indholdsviden og 

sin drivkraft i mødet med den sociale situation– og samfundssituationen. Munk peger på 
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en ret traditionel opfattelses af mødedesign. Her er mødet en social begivenhed isoleret 

til denne begivenhed og mødet skabes at de personer, der er tilstede på mødet med 

deres indholdsviden. 

Møder, der fremmer en attraktiv arbejdsplads 

Sørensen, Mac, Limborg og Pedersen har beskæftiget sig med møder i forbindelse med 

udvikling af den gode arbejdsplads (2008). De pointerer møders forskellige funktion: der, 

hvor man træffer beslutninger, videregiver information, udstikker retningslinjer, 

koordinerer aktiviteter, giver hinanden feedback og reflekterer over arbejdet, samt mødes 

for social kontakt og udvikler det sociale fællesskab.  

Deres fokus er mødet som medskaber (af det gode arbejdsmiljø) og som betydningsfulde 

fora for dem der deltager og ikke for den omverden som er afhængig af mødet og det der 

kommer ud af mødet. Det er her vores fokus for vores undersøgelse ligger.  

Facilitering og mødeledelse 

I forbindelse med det at skabe nye mødeformer lægger mange forskere vægt på 

facilitatorrollen. Ib Ravn (i artiklen bedre møder gennem facilitering) taler han om 

facilitatoren som ham/hende, der gør noget lettere (facilis, latin: let at gøre). Facilitatoren 

hjælper mødedeltagerne til at opnå deres mål ved at styre processen stramt. En del 

litteratur bidrager med råd og fif i denne henseende. Heriblandt også den nævnte artikel. 

I sit speciale "Facilitering af læreprocesser ved større møder" (2008) problematiserer Jan 

Bisgaard faciliteringen med traditionelle lærings- og udviklingsforståelser, ved større 

møder, har betydning for tilsidesættelsen af deltagernes egne intentioner og erfaringer, 

hvilket har en problematisk effekt på deltagernes læreprocesser. 

Nogle forskere fokuserer på faciliteringen i forbindelse med innovationsprocesser. I 

forskningen omkring Kreativitetslaboratoriet ved Aalborg Universitet ("Den kreative 

Platform") er der udviklet metoder, der styrker skabende processer. (Hansen og Byrge, 

2009). Faciliteringen går i høj grad ud på at fjerne frygt for at blamere sig og at skabe 

tryghed til at turde, koncentration til at kunne og motivation til at ville. Den forskning vi 

har undersøgt omkring betydningen af facilitering på projektmøder er ikke empirisk 

funderet. Altså - det er ikke undersøgt om facilitering skaber fremdrift på projektmøder i 

sammenhæng til vidensprojekter.  
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Kommunikation og forhandling af mening 

"Projekter bliver synlige gennem kommunikation. De bliver skabt, lanceret, præsenteret, 

planlagt, forhandlet, udviklet, revideret, evalueret og formidlet gennem kommunikation". 

Således stod der på en slide, vi blev præsenteret for på RUC i foråret 2011 (Ravn Olesen, 

2011). Denne forståelse af kommunikation gennem sociale processer, - også præsenteret 

som "det andet kommunikationsparadigme" – har givet os et sprog til at opfatte 

meningsskabelsen gennem kommunikation, - og indsigt i de mange betydninger og 

modstridende budskaber, der kan være i enhver kommunikationssituation. 

At kommunikation er alle steder, og at mening løbende konstrueres, når mennesker er 

sammen om at fortolke arbejdsopgaver, har Lene Pries-Heje beskæftiget sig med i sin 

PhD-afhandling (Pries-Heje, 2009). Når mennesker arbejder sammen i organisationer og 

på tværs af organisationer er der behov for at de finder en måde at organisere deres 

arbejde, så det giver mulighed for, at forskellige aktører kan udtrykke deres fortolkning 

af den fælles arbejdesproces. Dette kalder Pries-Heje for fortolkning af protokoller. I 

phd'en bruger hun artikulationsteori til at underbygge sine resultater. 

Disse forhold er ikke bragt i sammenhæng til møder og empiriske undersøgelser, af 

hvordan kommunikation spiller ind på betydningen af den innovationskraft som skabes 

på møder i forhold til det videre arbejde i projekter. Både paradigmeforståelsen som 

meget kommunikationsteori tager udgangspunkt i og Pries-Heje fortolkning af 

protokoller giver os teoretisk indsigt, der er med til at udbygge vores teoretiske 

følsomhed, så vi kan benævne empiriske fund præcist.  

Meningsskabelse 

Vi har hos Weick fundet begreber, der kan underbygge vores teoretiske følsomhed (se … i 

metodeafsnittet). Det gælder ikke mindst meningsskabelse i organisationer og 

meningsskabelsesprocessen. Denne går over syv trin (1. grundlagt i 

identitetskonstruktion, 2. retrospektiv, 3. etablering af meningsfulde omgivelser, 4. 

social, 5. on-going (løbende), 6. fokuseret på og uddraget af "cues", som vi har ladet os 

inspirer af til at forstå momenter, og 7. drevet af plausabilitet snarere end af præcision).  

I vores sammenhæng, når vi beskæftiger os med vidensgenererende projekter er denne 

pointe omkring 6. og 7. særlig vigtig: sådanne projekter er løbende sociale processer 

med et stærkt fokus på plausible, funktionelle løsninger, hvor projektlederen skal kunne 

skabe en plausibel mening for sig selv og projektdeltagerne. 
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Også andre forskere har beskæftiget sig med meningsskabelse. Bl.a. beskæftiger Mac og 

Ejlskov (2009) sig med mening som en "on-going" proces, der løbende skal italesættes i 

en social kontekst (inspireret af Weick). 

Mac og Ejlskov fokuserer på det dobbeltsidede meningsperspektiv. Med det mener de, at 

projekter på den ene side skal skabe organisatorisk mening, og dermed bidrage til 

organisationens værdiskabende aktiviteter, og på den anden side består organisationen 

af individer, der har hver sin forståelse af, hvad meningsfuldt arbejde er. 

Vi ser projektmøder som et middel til at bygge bro mellem de to forhold og vi ser dem 

ikke stå i modsætning til hinanden.  

Projektledelse  

Kousholt (2008, s. 98) beskæftiger sig ikke meget med det, der får projektet til "at 

bevæge sig". Dog understreger han, at projektlederens personlige indstilling har 

betydning: det drejer sig om autoritet, evne til at kunne motivere og kommunikere, at 

være fleksibel og kunne få folk til at samarbejde, at være resultat- og kundeorienteret. Vi 

er meget optaget af projektlederens rolle i forbindelse med at skabe fremdrift på 

projektmøder, der tilfører innovationskraft til hele projektet. Vi er optaget af, at 

undersøge, hvordan projektlederens rolle lader sig afspejle, af de projektparadigmer som 

tiden og projektets indhold dikterer. Vi ser projektlederen som en leder, der skal sikre 

ledelse omkring det projekt som projektlederen leder og vi vægter en professionel 

indstilling til denne ledelsesopgave snarere end Kousholt tilgang om betydningen af 

projektlederens personlige indstilling 

 

Innovative projekter  

Innovative projekter vil altid være agile projekter, idet individer og interaktioner altid 

kommer frem for processer, og værktøjer og reaktion på ændringer kommer frem for at 

følge en plan12. I en empirisk undersøgelse har Andersen og Riis vist, hvilke agile 

elementer der er i spil i en projektorganisation. De har især fokuseret på, hvilke 

                                         

 12 I februar 2001 satte 17 softwareudvikler sig samme for at diskutere hvordan man kunne fremme brugen af 

agile metoder og kom frem til et manifest, som beskriver de grundlæggende værdier i agil udvikling. Ud over de 

to citerede ovenfor, indeholder manifestet også følgende to udsagn: "Fungerende software frem for omfattende 

dokumentation" og "Kundesamarbejde frem for kontraktforhandling"  



Projektmøder med innovationskraft  

 

 

Side 23 

projektledelsesmæssige kompetencer, der kan fremhæves for at styrke de agile 

elementer. 

I et konferencepapir sætter Grex og Møller (2006) der fokus på virksomheders evne til at 

skabe innovationskraft gennem projekter. Tidligere studier viser, at innovationstænkning 

ofte er fastlåst i traditionelle strukturer. I artiklen diskuterer forfatterne, hvordan man kan 

organisere innovationsaktiviteter i projektmiljøer.  

Her mener vi, at mødet er en hel central nøgle til at fremme projekters innovationskraft, 

men henblik på, at mange projekter i sig selv er sat i verden for at forny. Vi mener dog, at 

det centralt ikke blot at organisere innovationsmiljøer i projekter, men forstå 

sammenhængen mellem innovationsmiljøer og innovationskraft og gøre det til en 

integreret del af projektforståelsen. 

De væsentligste resultater af litteratursøgningen 

Der er forholdsvis sparsom dansk projektforskning indenfor vores tematiske område. 

Ligeledes må vi konstatere, at den empiriske forskning, vi har fundet frem, ikke fokuserer 

på, hvad der skaber fremdrift på møder med henblik på at gøre mødet til mere end en 

ritualiseret praksis. I vores litteratursøgning peger forskningen mere på hvordan mødet i 

sig selv kan tilføre mere værdi for deltagerne. Vi undersøger, hvordan møder med 

fremdrift skaber værdi for projektet.  I vores søgning finder vi også, især hos Ib Ravn, en 

tendens til, at møder skal faciliteres efter særlige teknikker og, at det er der fokus og det 

nye er orienteret. I vores undersøgelse ser vi ind på projektlederens rolle i et mere 

alsidigt lys.  Med andre ord har fokus ikke været at finde de underliggende momenter, 

der skaber fremdrift på møder, i den forskningsbaserede og populærvidenskabelige 

litteratur, vi har refereret til.  

De mønstre, der fremkommer i vores undersøgelse, er skabt gennem grounded theory og 

dermed et bud på at skabe teori på et område, hvor der umiddelbart ikke er så meget 

forskning, der undersøger de bagvedliggende mønstre i forbindelse med, hvad der 

skaber fremdrift på møder med henblik på fremdrift forstået som innovationskraft i 

projektet.   

Det er ikke vores hensigt i afhandlingen at inddrage sammenhænge mellem større 

teoretiske forskningsværker og det spørgsmål, som driver denne undersøgelse. 

Spørgsmålet vil alene besvares ud fra det empiriske materiale.  I den del af 
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litteraturstudiet, der er medtaget i det foregående, er, efter vores skøn, kun de 

væsentligste referencer medtaget.  

DEL 2A DEN EMPIRISKE UNDERSØGELSES FUNDAMENT - 

FORSKNINGSDESIGN  

En undersøgelse, hviler altid på et fundament, en forforståelse. Med forforståelse menes: 

den forudgående forståelse, der gør det muligt for os at forstå en tekst (eller en anden 

meningsfuld størrelse). Begrebet er særligt betydningsfuldt i Hans-Georg Gadamers 

hermeneutiske filosofi13. Forforståelse er altså et uundgåeligt udgangspunkt for 

forståelse.  

Sagt på en anden måde er forforståelse så at sige et vilkår i forskning. Spørgsmålet er, 

hvordan denne forforståelse anvendes. Som præmis eller som noget man skal slippe af 

med? 

Når man arbejder med grounded theory, er det væsentligt at eksplicitere sin forforståelse, 

at gøre sig den bevidst for at kunne se bort fra den og lade empirien tale sit eget sprog.  

Når vi tvinger vores forforståelse uden for denne undersøgelse, skal det understreges, at 

der hermed skelnes mellem vores forforståelse og det metodiske greb, hvor vi bruger 

vores erfaringer i forbindelse med at transformere empiri til teori. Husserl siger: "Det 

gælder om ikke at lade på forhånd antagne teorier bestemme vores erfaring, men 

derimod om at vores erfaring bestemme vores teorier" (Zahavi, 2001:71). Det er vores 

erfaring og vores kendskab til undersøgelsesfeltet projektmøder, der gør det muligt for 

os at kunne stille spørgsmålet til undersøgelsen.  

Den professionelle nysgerrighed, der kommer af erfaring fra feltarbejde og teoretisk 

viden, gør, at vi kan begynde at indkredse sammenhænge mellem begreber og 

fænomener, der springer ud af empirisk data og få disse til at krystallisere sig og tage 

form i udtryk af et spørgsmål, der kan undersøges.  

Det, at vi har kendskab til det fænomen, som vi undersøger i form af fagsproglig 

kendskab og praktisk erfaring i forhold til projektmøder, er med til at underbygge vores 

teoretiske følsomhed. Dette gør, at vi netop kan forsvare, at vi forsøger at hæve det 

                                         
13 Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi (www.denstoredanske.dk ). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/DOSO/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/98CFN94L/www.denstoredanske.dk
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empiriske materiale til et teoretisk niveau. Teoretisk følsomhed er et metodisk udtryk fra 

grounded theory og betyder i denne sammenhæng, at vi kan sprogliggøre eller benævne 

hændelser fra det empiriske materiale. Gennem vores forståelse for handlinger i 

projektfelten og vores kendskab til feltets fagsprog er det netop muligt at oversætte data 

med begreber, der generaliserer handlingerne og udtalelserne og dermed griber fat i 

teorien.   

I undersøgelsen vil vi forsøge at frigøre os fra såvel hverdagsantagelser, baseret på viden 

og erfaring fra praksis, som større teoretiske positioner og undgå at lægge en særlig 

videnskabsteoretisk retning ned over de empiriske fund, der udgør grundlaget for vores 

undersøgelse. 

Dette betyder, at vi vedvarende må stille spørgsmål til de data, som vi vælger ud for at 

være sikre på, at vores forforståelse ikke bliver bragt i spil mere eller mindre ubevidst.  

" A key to successful field notes is to push thinking in these notes by asking questions 

such as "What am I learning?" and " How does this indicator differ from the last?" 

(Eisenhardt, 1989) 

4.0 Det metodologiske univers omkring Grounded theory   

4.1 Undersøgelsens videnskabsteoretiske udgangspunkt: 

Vi er bevidste om, at grounded theory befinder sig i en videnskabsteoretisk diskussion, 

der bevæger sig mellem realisme og konstruktivisme.  

For at beskrive de forskningsmæssige forhold, der påvirker grounded theory lige nu, har 

vi orienteret os i The SAGE Handbook of Qualitative Research (2005). Her beskriver Kathy 

Charmaz, hvordan grounded theory har bevæget sig fra et udgangspunkt, hvor man fandt 

metodisk inspiration fra den naturvidenskabelige positivistiske retning, til et punkt i dag, 

hvor grounded theory har brug for inspiration fra mere konstruktivistisk tænkning. “...we 

must move further into a constructionist social science and make the positivist roots of 

grounded theory problematic.” (Charmaz, 2005:509). Hun begrunder dette med, at 

teorien skal være dynamisk og følge den videnskabsteoretiske udvikling. Barney G. Glaser 

og Aslem L Strauss (Glaser & Strauss, 1967) skabte teorien i en tid, midt i det 20. 

århundrede, hvor forskningen generelt var stærkt inspireret af traditioner fra positivistisk 

forskning.  
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Kathy Charmaz hævder, at både Glaser og Strauss & Corbin anvender forskellige 

positivistiske procedurer i deres forskningsteknikker. “In divergent ways Strauss and 

Corbin´s work as well as Glaser´s treaties draw upon objectivist assumptions founded in 

positivism.” (Charmaz, 2005:510) 

Kathy Charmaz priser de forskellige udlægninger af grounded theory velkommen, idet de 

forsøger at trække grounded theory væk fra de positivistiske rødder. Charmaz ønsker 

selv at bidrage til denne udvikling ved at trække inspirationen fra pragmatismen14 frem 

som et bærende element i tilgangen til metoden og derfra udvikle det til en 

socialkonstruktivistisk metode. De forskellige forskningsmæssige tilgange, der udfordrer 

grounded theory i sin klassiske form, er for eksempel forslag om re-grounding - 

grounded theory i en mere epistemologisk retning, som indtænker de seneste tendenser i 

metodologisk udvikling, eller et forslag om at integrere postmodernistisk følsomhed 

sensibilities (Charmaz, 2005) med grounded theory og udvikle nye analytiske værktøjer til 

at opdage og konceptualisere subtile relationer mellem de empiriske fund.   

Vi har brugt henvisningen til Kathy Charmaz for at sammenfatte udviklingen i kvalitativ 

forskning, når det gælder grounded theory. Denne videnskabsteoretiske diskussion vil i 

øvrigt ikke påvirke grundlaget for masterafhandlingens undersøgelse og ikke blive 

uddybet yderligere.  

VIDENSKABSMETODISK AFGRÆNSNING 

I masterafhandlingen forholder vi os ikke til den mulighed at anvende andre metoder. 

Vi beskæftiger os kun med, hvordan vi bruger grounded theory, og ikke med, om vi 

bruger grounded theory. Den teori, vi udvikler, vil udelukkende blive baseret på de 

empiriske fund, vi gør under analyseprocessen. Formålet er at skabe noget nyt ud af 

noget, der allerede er.  

4.2 Metodiske principper 

Grounded theory er en metodologi, og det betyder, at der er et sæt af principper til 

indsamling af data og en teori om forskning. For at kunne arbejde med data og bearbejde 

data hen i mod et resultat, er det helt centralt at kunne handle efter principperne og 

                                         
14 John Dewey er en af pragmatismens fædre. Dewey anser teoretisk indlæring for snævert forbundet men teoriernes anvendelse i 

konkrete, praktiske situationer (Dewey, 1974) 
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forstå teorien. I grounded theory skelnes der mellem det induktive og det deduktive 

princip. Desuden opererer man med abduktion: 

Det induktive er optaget af dataindsamlingen uden på forhånd at have en hypotese. 

Dataindsamlingen styres helt og holdent af den problemstilling, der ønskes undersøgt. 

Induktion kan betegnes som opdagelsens tilgang, hvor man med udgangspunkt i 

empirien enten skaber ny teori eller be- eller afkræfter eksisterende teori (Andersen, 

2002: 39ff / 2008). Rækkefølgen er omvendt af, hvad der er gældende ved den deduktive 

metode. Når indsamlingen af data er slut, analyserer man data og leder efter 

sammenhænge mellem forskellige egenskaber. Hvis datamaterialet er bredt nok, er det 

muligt at drage den slutning, at sammenhængen ikke alene gælder for det datamateriale, 

der ligger til grund for undersøgelsen, men at det gælder generelt. Datamaterialet 

verificerer hypotesen. Dette kaldes induktiv logik. Den induktive metode anvendes ved 

hermeneutiske undersøgelser uden hypoteser (Hartman, 2005). 

Det deduktive er optaget af spørgsmål, der vedrører verificering eller falsificering. 

Deduktion er bevisførelsens tilgang, hvor man med et udgangspunkt i eksisterende teori 

søger at identificere et bestemt fænomen, der hører derunder. Eksempelvis søger man at 

få en hypotese bekræftet gennem empiriske undersøgelser. Deduktion er altså en 

slutningsform, der går fra generel antagelse (teori) til en observation, der tvinger logiske 

følger af denne antagelse. Deduktion er den grundlæggende slutningsform i den 

hypotetiske-deduktive metode (Andersen, 2002/2008). 

Grounded theory placerer sig mellem det deduktive og det induktive. Det bliver til en 

blanding af begge tilgange.  

Abduktion og er et metodisk vilkår i grounded theory. Abduktionen bliver til ved at 

antage en hypotese, som bliver foreslået af fakta (Hartman, 2005), altså en bevægelse fra 

det induktive til det deduktive. Abduktionsbegrebet søger at fastholde dette første 

tvivlende skridt ind i undersøgelsen af, om en ny forforståelse kunne være frugtbar. 

Abduktionen kommer ikke ud af intet. Det abduktive handler netop om dér, hvor man 

kommer i første kontakt med den nye tanke.  (C.S. Peirce 15, refereret fra Hartman, 

2005:11).  Dette tvivlende skridt, kalder vi trædesten. Trædesten udtrykker en pause, 

                                         
15 C.S. Peirce (1994): Semiotik og pragmatisme. Gyldendal, s. 145. 
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hvorfra man kigger frem i undersøgelse og derfra vælge en hypotese, der tegner den 

videre vej frem.  

Mads Hermansen siger i indledningen til Hartmans Funderet teori, at "Grounded theory 

således [er] en konkret metode til strukturering af arbejdet fra det abduktive mod det 

hypotetiske eller teoretiske." (Hartman, 2005:12). 

Det indebærer, at man gentager udvælgelse af data, dataindsamling og analyser igen og 

igen.  

Denne metodiske, meget systematiske og lidt langsomme tilgang betyder, at vi i vores 

analyse ikke får udviklet en for tidlig teoridannelse og derved springer til lettere løsninger 

som at svare på spørgsmål, der udspringer af et allerede forudsat begrebssystem inden 

for projektmøder, jf. Hartman. Dataindsamlingen er gennem hele processen styret af 

teoretiske overvejelser, men overvejelserne kommer ikke fra en allerede forudsat teori, 

men fra idéer, som man har udviklet ud fra de data, man selv har indsamlet, (Hartman 

2005). Strauss og Glaser mener, at teorier, der er baseret på grounded theory, er 

bestandige, fordi man ikke kan underkende teori, som er funderet i data.  

Uenigheden eller forskellige udlægninger af grounded theory som metodologi åbner for 

en frihed til at udvikle sine egne tolkninger af metodiske greb. Udlægningerne af 

metoden svinger fra mere løse til meget metodestyret tolkninger. Men denne mulighed 

åbner også for den fare, at nogle metodiske udlægninger ikke er i overensstemmelse med 

de overordnede metodiske principper, der ligger til grund for bearbejdning af data og 

dermed ikke er grounded theory. Vi prøver at lægge os helt tæt op af de metodiske 

principper for grounded theory i denne undersøgelse.  

Det har gjort det vanskeligt hele tiden at være i metodisk tvivl om, hvordan en udfordring 

skulle løses. Men vi vælger at se dilemmaet som en del af de vilkår og de præmisser, der 

er i grounded theory. Et vanskeligt kardinalpunkt har været at operationalisere 

principperne, bygge analysen op efter principperne og ikke mindst finde en 

formidlingsvenlig form at skrive såvel analysens proces som resultat i.   
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5.0 Undersøgelsesdesign  

Vi ønsker med undersøgelsen at bidrage konstruktivt til skabelsen af en oversigt og 

en model for, hvad der skaber fremdrift på projektmøder. Undersøgelsens formål 

understøtter, at vi arbejder eksplorativt gennem hele vores undersøgelse.  

Undersøgelsesdesignet er en empirisk undersøgelse, hvor grounded theory som 

metodologi sætter rammen.  Vi vil i det følgende beskrive, hvilket empirisk grundlag 

undersøgelsen bygger på.  

Der er tale om 9 dataudvælgelser, der udgør undersøgelsens empiriske fundament. De 

fordeler sig mellem 8 interview og en fotocollage med billeder fra forskellige kreative 

projektmøder.  

Der er fire analytiske faser i undersøgelsen, og dataudvælgelsen er sket trinvis i takt med 

analysens fremskreden.  

5.1 Interview 

Vi har gennemført 8 åbne kvalitative interview med udvalgte informanter.  

Kvalitative interviews er en metode, der muliggør indsigt i hvilke aktører, der 

interagerer, hvordan de interagerer, og hvordan aktørerne oplever denne interaktion. 

Kvalitative interviews har tre styrker, nemlig, at de giver mulighed for indblik i 

processer, hvor vi ikke selv har kunnet være til stede f.eks. lukkede, interne møder 

eller uformel interaktion. En anden fordel ved benyttelsen af kvalitative interviews er, 

at det er muligt at stille specifikke spørgsmål i direkte relation til aktøren og en tredje 

og vigtig fordel ved kvalitative interviews er, at de kan bidrage med viden om, 

hvordan de individuelle aktører forstår, oplever og forholder sig til de processer, de 

indgår i. Alle tre forhold er vigtige for vores undersøgelse. 

I interviewformen i vores interview, vil vi lade os inspirere af fænomenologisk 

interviewtradition (Kvale og Brinkmann, 2009). Vores interesse er at spørge ind til 

informanternes oplevelse. I disse interview er vi interesserede i fænomener, og 

hvordan disse opleves i interaktive hændelsesforløb.  
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"Når det drejer sig om kvalitativ forskning, er fænomenologi i almindelighed et 

begreb, der peger på en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes 

egne perspektiver og beskrive verdenen, som den opleves af informanterne, ud fra 

den antagelse, at den vigtige virkelighed er den, mennesker opfatter". (Kvale og 

Brinkmann, 2009:44) 

 

Eftersom grounded theory bygger på, at tilværelsen konstrueres og forandres 

gennem interaktion mellem mennesker, tager vi vores udgangspunkt i et 

aktørperspektiv (Guvå & Hylander,2005).  

 

Vi undersøger altså, via grounded theory sociale hændelser og stiller spørgsmål som, 

"Hvad sker der ud fra et aktørperspektiv?" Og "hvilken betydning har de sociale 

handlinger, der opstår?". Vi ønsker derfra gennem vores interview at undersøge 

mellemmenneskelige interaktioner og disses betydning, hvor møder danner rammen 

for disse mellemmenneskelige interaktioner.  

 

Vi vælger et åbent interviewtema hvor vi vil spørger: Vil du prøve, så nøjagtigt som 

det er dig muligt at fortælle om momenter, der skaber fremdrift på møder.  

 

Spørgeformen er således, at vi spørger uddybende og sikrer, at interviewet holder sig 

til temaet. Interview-formen betyder, at der ikke er udviklet interviewguides. Formen 

kan bruges til både individuelle interview  og gruppeinterview. De sidste interview 

adskiller sig fra de første, på den måde, at vi ikke længere leder efter alt, som i de 

første interview, men leder mere specifikt efter "noget". Interviewformen et stadig 

åben, med det samme indgangsspørgsmål, men vi spørger undervejs mere specifikt 

og detaljeret og dermed bliver der tale om mere strukturerede interview i slutningen 

af vores empiriske undersøgelse. 

 

 I vores interviewanalyse foretager vi meningskodning, dette vil kunne læses mere i 

afsnit 8.2 til 8.5. Arbejdet med grounded theory indebærer helt konkret en 

omhyggelig kodning af materialet. Koder er umiddelbare og korte og definerer den 

handling eller oplevelse, der beskrives af interviewpersonen. Målet er at udvikle 

kategorier, der giver en fuldstændig beskrivelse af de oplevelser og handlinger, der 

undersøges (Kvale og Brinkmann, 2009:224) 
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5.1.2 BESKRIVELSE AF INTERVIEW OG INFORMANTER 

Syv interview er individuelle interviews. Et interview er et gruppeinterview. 

I de første seks Interview, satte vi en tidsramme på en time til hvert interview. Alle 

disse interview er blevet transskriberet, så det empiriske materiale står klart, 

troværdigt og enkelt at kode i fulde meningssammenhænge. De sidste to interview er 

ikke blevet fuldt transskriberede. Interviewene er blevet båndet og vi har 

efterfølgende lyttet til dem og nedskrevet de valgte indikatorer (For forklaring af 

indikator se afsnit 8.1).   

Udgangspunktet for vores interview er, at vi har talt med projektledere, som i 

interviewform fortæller om deres udlægning af momenter, der skaber fremdrift på møder. 

Alle projektlederne taler med specifikke projekter som udgangspunkt, men kommer 

under interviewet ind på momenter, der skaber fremdrift, fra andre projekter end i det 

projekt, der er udgangspunktet. Vi har desuden talt med en projektleder, der i sit 

interview fortæller om hverdagserfaringer fra et deltagerperspektiv. I vores 

gruppeinterview i sidste fase har alle deltagerne et deltagerperspektiv. Det er et bevidst 

designmæssigt valg at supplere projektledernes udtalelser om, hvad der skaber fremdrift 

på projektmøder, med et deltagerperspektiv. Dermed styrkes nogle af de fremdrift 

momenter, der fremhæves af projektledere. For en oversigt over sammenhæng mellem 

hvilke informanter, der giver interview i hvilke faser, se afsnit 7.0. 

5.1.3 OVERSIGT OVER VALGTE INFORMANTER 

I det følgende præsenteres vore informanter i forbindelse med interview.  

Interview 1, har vi valgt at dele i to (interview 1a og 1b), af hensyn til kodningsprocessen i 

fase 1, se afsnit 8.2. Vi forkorter deres navne til initialer, f.eks. informant 1 (PB). 

 

Informant Interview nr.  Stilling  Projekter, der ligger til grund for 

besvarelser 

Informant 1 

(PB) 

(interview 1a og 

1b) 

Projektleder/Udviklings-chef, 

Copenhagen Business Academy 

(CBA) 

Diverse små og store projekter, 

specifikt regionsprojekt "Iværksætter 

huset"  

Informant 2 

(CG) 

(interview 2) Projektleder/ Udviklings 

konsulent, Teknisk 

Diverse små og store projekter, 

specifikt regionsprojekt "Relationer 
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Erhvervsskole Center (TEC) der forpligter" 

Informant 3 

(KD) 

(interview 3) Projektleder, projektansat ½ tid 

af Region Hovedstaden, 

derudover, selvstændig. 

Specifikt regionsprojekt 

"Innovationskraft på gymnasierne i 

regionhovedstaden" 

Informant 4 

(MF) 

(interview 4) Projektleder, 

projektansat på Glostrup 

Hospital/Region Hovedstaden 

Specifikt regionsprojekt 

"Sammenhæng omkring KOL 

patienter i region hovedstaden" 

Informant 5 

(JC) 

(interview 5) Projektleder, projektansat ½ tid 

i Undervisnings- 

Ministeriet (UVM), derudover 

selvstændig facilitator. 

Specifikt 

Socialfondsprojekt/ 

UVM projekt. 

"Pionerkampagne og 

pioneruddannelse" 

Informant 6 

(SL) 

(interview 6) Lokal projektleder, 

arbejdsgruppemedlem, 

projektansat på et projekt i 

Region Hovedstaden, 

derudover underviser  

Diverse små og store projekter, 

specifikt regionsprojekt 

"Innovationskraft på gymnasierne i 

regionhovedstaden" og UVM 

projektet "Praktikum" 

Informant 7 

(CR) 

(interview 7) Projektchef/Fuldmægtig i 

Undervisnings- 

Ministeriet 

Specifikt 

Socialfondsprojekt/ 

UVM projekt. 

"Pionerkampagne og 

pioneruddannelse" 

Informant 8 

(gruppe – DI, 

HO, FS) 

(interview 8) Udviklingsgruppe/UVM, 

derudover undervisere og 

konsulenter 

Specifikt 

Socialfondsprojekt/ 

UVM projekt. 

"Pionerkampagne og 

pioneruddannelse" 

5.2 Foto 

Vi har fremstillet to fotocollager. Den ene består af billeder fra forskellige kreative 

projektmøder, som vi har deltaget i over en periode på et halvt år (dec. 2010 til maj 

2011) (se undersøgelsesrapport, fase 3, collager billeder 1-2). Den anden fotocollage 

stammer fra ét konkret møde i et udviklingsprojekt, hvis formål var at finde og prioritere 

fælles ideer til det fortsatte udviklingsarbejde. Dette sidstnævnte møde fandt sted i 

februar 2011(se undersøgelsesrapport, fase 3, collager billeder 3-5) 

Vores valg af foto i fase 3 har to begrundelser: 

1. Med billeder kan man få andre historier frem.  
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Dette illustrerer vi med et aktuelt eksempel: I et interview med Paul Auster (PA) valgte 

DR1's litteraturmedarbejder Nanna Mogensen (i maj 2011) – på trods af, at hendes 

intellektuelle spørgsmål stod i kø for at blive formuleret – at tage udgangspunkt i en 

række billeder, hun mente havde betydning i forfatterens liv. Bl.a. ét af en skrivemaskine. 

Hermed fik hun historier frem om forfatterens forhold til pc'ere og skrivemaskiner. I løbet 

af interviewet roste PA intervieweren for dette valg. Han blev selv engageret i den historie, 

der kom frem, og sagde, at denne tilgang gjorde ham i stand til at formulere nogle helt 

andre svar, end han ville have kunnet med traditionelle interviewspørgsmål 

 

2. Foto som dokumentation for observation 

I grounded theory har vi brug for empiri, - såvel gennem interview som gennem 

observationer. For at dokumentere eksempler på møder, der bruger andre hjælpemidler, 

har vi fastholdt observationsindtryk gennem foto. Vores foto er eksempler på, hvordan de 

arbejdende møder giver sig udtryk i det fysiske rum  

DEL 2B ANALYSENS PROCES OG INDHOLD  

6.0 Analysens proces 

Dette afsnit indeholder et overblik over analysens proces. Afsnittet skal anskue 

arbejdsprocessen for at læseren kan følge teknikken 

Vores analyse er bygget op omkring følgende struktur 

1. Vi indsamler data fra et udvalg af data. 

2. Vores data analyseres induktivt. 

3. Vi foretager en ny udvælgelse af data. Det vil sige, at vi beslutter os for fra 

hvem eller fra hvad eller fra hvilke, der skal ske ny dataindsamling, hvor 

dataindsamlingen er deduktivt baseret på den gennemførte analyse.  

4. Dette forløb foresætter indtil teorien er blevet udviklet.   

Denne fasetilgang, struktur kaldes den interaktive proces – hvor dataindsamling og 

analyse gensidigt påvirker hinanden (Hartman, 2005).  

Det er dog vigtigt igen at påpege, at det induktive princip er styrende for den måde et 

forskningsprojekt, der anvender grounded theory, lægges til rette på (Madsen, 2003). 
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”En proces, hvor man systematisk opsporer sandheden om virkeligheden. Den interaktive 

proces styres af særlige regler, som klargør, hvornår man har analyseret de indsamlede 

data tilstrækkeligt, hvornår man foretager ny udvælgelse af data, hvad man skal lede 

efter i datamaterialet m.m. Metoden man anvender ved analysen af data kaldes konstant 

sammenligning (constant comparison), det vil sige idéer om kontinuerligt at sammenligne 

data, som er indhentet fra forskellige dataudvælgelsesgrupper.” (Hartman, 2005, 36) 

Metoden går altså ud på, at man hele tiden sammenligner data, og gennem denne 

sammenligning træder det centrale i datamaterialet frem, og det er ved disse gentagelser, 

at teorien træder frem.  

”Teorien kommer til at udvikle sig eller vokse frem af data samtidig med at den er baseret 

på data.” (Hartman, 2005:66)  

6.1 Oversigt over arbejdsprocessen i grounded theory  

Vi vælger i denne analyse at lægge os op af Guvå og Hylanders metodiske tilgang til 

grounded theory og bruge deres benævnelser om de forskellige trin i hver af faserne. De 

centrale begreber, som de anvender, er begreber, som de har valgt efter det 

betydningsindhold, begreberne har fået for dem gennem deres arbejde med grounded 

theory (Guvå & Hylander, 2005).  Vi vil efterfølge referer til deres begreber i vores analyse 

og forklare begreberne i sammenhæng til den kontekst, hvor i, de indgår.  

(oversigtsskema Guvå, & Hylander, 2005:77) 

 Udvælgelse  Kodning  Komparation  Konceptualisering  

Fase 1 Identificering og 

benævnelse af 

indikatorer på sociale 

hændelsesforløb 

Åben teoretisk 

udvælgelse 

Åben kodning Sortering Rudimentære 

begreber 

Fase 2 
Formulering af 

dynamiske begreber ud 

fra kategorisering af 

indikatorer 

Strategisk 

udvælgelse 

Begrebskodning Begrebs-

sammenligning 

Forankrede 

dynamiske begreber 

Fase 3, Identificering, 

kortlægning og 

fortolkning af mønstre, 

der består af interaktive, 

komplekse 

sammenhænge mellem 

dynamiske begreber 

Variations-

/relationsudvælgelse 

Teoretisk kodning Mønsteranalyse  Mønstre 

Fase 4:  
Integration af mønstre 

og identificering af en 

kerneproces, hvormed 

man kan forstå og 

forklare de fund, man 

har gjort 

Selektiv udvælgelse Fokuseret kodning Helhedsanalyse Teoretisk model 
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Skema 1 

6.2 Analyseteknik 

Metoden gennemføres i fire faser. Teoretisk udvælgelse af data, kodning, komparation og 

konceptualisering (memoer), går igen i alle faserne.  

1. Identificering og benævnelse af indikatorer på sociale hændelsesforløb.  

2. Formulering af dynamiske begreber ud fra kategorisering af indikatorer. 

3. Identificering, kortlægning og fortolkning af mønstre, der består af interaktive, 

komplekse sammenhænge mellem dynamiske begreber. 

4. Integration af mønstre og identificering af en kerneproces, hvormed man kan 

forstå og forklare de fund, man har gjort. 

Guvå og Hylander beskriver forskningsprocessen som: 

”En cirkulær spirallignende proces, hvori de forskellige trin i faserne, er i uafbrudt 

vekselvirkning med hinanden. Resultatet af det første skridt er en foreløbig 

konceptualisering, der så foranlediger ny, teoretisk udvælgelse af data og så fremdeles.” 

(Guvå & Hylander, 2005, :28) 

7.0 Analysens indhold 

7.1 Oversigtsskema over det empiriske materiale i forskellige faser. 

Følgende oversigt i skemaform over faserne i vores metodiske fremgangsmåde viser, 

hvilke data, der er brugt i analysens fire faser. Data fra tidligere faser kan blive brugt 

løbende igen i de forskellige faser for at mætte de forskellige kategorier. 

Anvendelse af data i analysen kan skitseres således:  

Fasebeskrivelser Dataaktivitet 

In
te

rv
ie

w
 

F
o

to 

Fase 1 - Fra rådata 

til benævnelsen af 

indikatorer 

Interview 1 a og b 

Interview 2 

X  

Fase 2 – 

Begrebsdannelse 

(inkl. data fra tidligere fase) 

Interview 3. 

Interview 4  

X  
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Fase 3 – 

Mønstersøgning 

(inkl. data fra tidligere faser) 

Foto  

Interview 5 

Interview 6 

X X 

Fase 4 – 

Teorigenerering 

Interview 7 

Interview 8 

Samt tidl. interview 

X  

  

Fase 1: Interview 1a, 1b og 2: 

Informanterne i fase 1 er valgt ud fra kriterier om, at de er erfarne projektledere og har 

deltaget i mange projekter som projektledere. Derfor har vi en forventning til, at de 

trækker på erfaring, ikke blot fra det aktuelle projekt, men også fra tidligere projekter.  

Informanterne i denne fase er ligeledes valgt ud fra deres organisatoriske kontekst. Idet 

de er fastansatte i hver sin organisation, hvor projektets resultater til sidst 

implementeres, har vi en forventning om, at de vil være i stand til at indtænke forhold fra 

organisationen i sammenhæng til udviklingsprojektet og, at dette bevirker, at de har et 

stort handlerum at tale udfra. De adskiller sig fra hinanden ved deres projekters karakter: 

Informant 1 er projektleder i et projekt (1), der udelukkende finder sted på én 

uddannelsesinstitution, mens informant 2 er projektleder i et projekt (2), der omfatter 

flere uddannelsesinstitutioner. Man kan sige, at projekt 1 "vokser indad" i organisationen 

og ændrer organisationen indefra, men projekt 2 "vokser udad" og har det mål at skabe 

forandring i flere organisationer. 

Endelig er de valgt i fase 1, fordi de som projektledere har ansvar i forhold til alle 

projektets mødetyper (for eksempel arbejds- og styregruppemøder).  

Data, der fremkommer i denne fase, er induktive. Det vil sige at dataindsamlingen er sket 

uden en på forhånd opstillet hypotese (eller fastsat spørgeramme). 

Fase 2: Interview 3 og 4: 

Informanterne i denne fase er valgt ud fra kriterier om, at de er projektansatte. De er 

begge erfarne og bringer med sig erfaringer fra flere organisationer og 

organisationstyper. Informant 3 er projektansat i en uddannelsesinstitution, mens 

informant 4 er projektansat i hospitalsverdenen.  

Fase 3: Interview 5 og 6 samt fotocollage 
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Denne fase dækkes datamæssigt af to interview med projektledere med udviklede 

facilitator-kompetencer og af en fotocollage. Data fremkommet fra disse informanter (og 

fotos) har vi haft brug for, for at kunne skabe dækkende mønstre. Informant 5 og 6 er på 

hver sin måde stærke, når det gælder kreative metoder og facilitering. Fotocollagen 

indgår i denne fase for at supplere vore begreber og mønstre med andre sanseindtryk.  

Fase 4: Interview 7 og 8 

Informant 7 og 8 er valgt ud fra de kriterier, at informant 7 har været projektleder for et 

stort projekt, der har skabt betydelig fornyelse og informant 8 (gruppen) har været 

arbejdsgruppe og udviklingsgruppe i et stort udviklingsprojekt, der har flyttet noget, 

altså skabt innovationskraft. 

Data fra disse interview gør os i stand til at sikre et helhedsblik på projektmøder fra 

projektstart til forandring og dermed kan vi nu foretage en fokuseret kodning og 

opbygge en storyline, foretage en helhedsanalyse og opstille et udkast til en teoretisk 

model 

8.0 Arbejdsprocessen i analysen 

Ifølge Guvå og Hylander er formidling af proces ikke enkel i grounded theory (Guvå og 

Hylander, 2005). Vi har valgt at give eksempler på forskningsprocessen, der udgør 

udvælgelse, koder, komperering og konceptualisering i hver af de fire faser. (se 

oversigtsskema afsnit 6.1) . Det har vi valgt for at kunne dokumentere de teoretiske 

noter, der udgør teorigenereringen til en konstruktion af en model for drivers, der skaber 

fremdrift på møder. De forandringer, der sker med empirien under kodningen i de 

forskellige faser, er en tænkt orden, der forsvinder i det øjeblik, der sker sammenligning 

– alt gennemgår en stadig forandring, og dette er ikke enkelt at fremstille. Det er ikke en 

lineær arbejdsproces, og derfor er det svært at præsentere analysen på den gængse 

måde, man normalt skriver analyser på.  

Vi har valgt at beskrive forskningsprocessen i hver af de fire faser. 

I vores eksempler vil de metodiske greb blive underbygget med eksempler fra data, der i 

den første fase bruges til indikatorer, i anden fase bliver til begreber, så til mønstre og 

endelig til teorigenerering.   

Vi har valgt at beskrive analyseprocessen i den åbne fase meget grundigt. Dette 

begrunder vi dette med, at fasen er kompliceret at styre på grund af den store mængde af 
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rådata, der gennem kodning og konstant sammenligning skal ordnes i strukturer. Det er 

vigtigt at give læseren et grundigt indblik i anvendelsen af de metodiske principper for at 

se sammenhængen i analysemønstrer, og endelig fordi fase et indeholder alle de 

efterfølgende metodiske greb til konstant sammenligning.  

Dette er af betydning, da det ligger uden for rammerne af denne afhandling at beskrive 

metodegennemgangen i alle faserne ligeså grundigt. Vi vil derfor i de efterfølgende tre 

faser give korte beskrivelser med enkelte eksempler og underbygge med empirisk 

materiale for ikke at lade det processuelle helt tage styringen i afhandlingen.   

Hele undersøgelsesrapporten, der indeholder alle de bilag, der refereres til i afsnittet 

findes i sin fulde form på tilhørende CD.  Der er et uddrag i papirversion, hvor hele fase 1 

og fire er at finde, samt fotocollager fra fase tre.  

8.1 Afklaring af væsentlige analysebegreber  

Dette er vores egen udlægning af analysebegrebernes betydning i forhold til den måde de 

anvendes på i analysen. Vi refererer til Guvå og Hylander (2005).  

Rådata:   Rådata (Guvå og Hylander, 2005) er det rene, ikke analyseret, 

empiriske materiale. Transskriberet interview er også rådata. 

Rådata anvendes kun i analysens første fase 

Indikator:  Indikator (Guvå og Hylander, 2005) er et udvalg af rådata, som 

undersøgeren vurderer har betydningen for det, der undersøges 

og derfor vælger det ud. 

Kode:  Kode (Guvå og Hylander, 2005) er en oversættelse af 

dataudvælgelser, f.eks. indikatorer. Oversættelsen til enten 

verber eller verbalsubstantiver gør det muligt at sammenligne 

dataudvælgelse i forskellige fase.  

In vivo koder At koden (Guvå og Hylander, 2005), der vælges til at dække over 

udtrykket i en dataudvælgelse inspireres fra dataudvælgelsens 

ordlyd.  
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In vitro koder At koden (Guvå og Hylander, 2005), der vælges til at dække over 

udtrykket i en dataudvælgelse inspireres fra teoretiske kendte 

begreber.  

Kodenøgle  Kodenøgle (frit efter Guvå og Hylander, 2005) definerer det 

samlede antal koder efter endt kodning af et antal indikatorer 

(f.eks.). 

Kodeliste: En kodeliste (frit efter Guvå og Hylander, 2005) er en 

sammenligningsliste, en slags trædesten, der gør det muligt at 

sammenligne ny data med koder på kodelisten. Gennem 

konstante sammenligninger med data og nye kodelister, der 

skabes undervejs, bliver det derved muligt at mætte begreber, 

der komplementerer hinanden undervejs i analysen.  

(Kode)-klynge:   Klynge er et forstadie til en mere overordnet kategori (Guvå & 

Hylander:54) En klynge opstår under sammenligning af f.eks. 

indikatorer eller koder med samme "klang". Klyngen kodes 

efterfølgende med et paraplybegreb, der dækkes klyngens 

samlede betydning.  

Klang  Klang (egen definition) er et udtryk, der her betegner en ens 

betydning eller udtryk mellem ord og begreber. Ord eller 

begreber, som der er i harmoni  med hinanden, en fornemmelse 

af sammenhæng.    

Paraplybegreb:  Et paraplybegreb (frit efter Guvå og Hylander, 2005) samler 

klynger i overbegreb, der dækker den samlede klynges 

betydning. 

Mætning Mætning(frit efter Guvå og Hylander, 2005) Flere 

koder/paraplybegrebet med samme klang får flere indikatorer 

under sig . At der er flere indikatorer gør, at kodens/begrebets 

validitet styrkes. 

Kategori: Kategorier (frit efter Guvå og Hylander, 2005) opstår ved at 

sammenligne klyngers indhold med lignende klyngers indhold, 
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således at de komplementerer hinanden (mættes). 

Paraplybegreber sammenlignes derefter, således at de 

komplementerer hinanden (mættes). Samlende begreber opstår, 

der benævnes kategori.  

Teoretiske noter: Teoretiske noter (frit efter Guvå og Hylander, 2005) opstår i 

kodningsprocessen. Her noterer vi  stikord, der – ud fra vores 

teoretiske og erfaringsbaserede forforståelse – er med til at 

knytte den enkelte indikator/kode/paraplybegreb til en større 

kontekst, der til sidst skal ende med at blive vores teoretiske 

model.  

 

8.2 Uddrag af første fase: Fra rådata til benævnelse af indikatorer16  

Vi har indledningsvis gennemført to interview med informanterne PB og CG. Interviewet 

med PB blev gennemført over to gange og benævnes derfor interview1a og 1b, vedlægges 

i undersøgelsesrapport som interview 1 (ikke delt) i mappen transskriberede interview. 

Interviewet med CG vedlægges i undersøgelsesrapport som interview 2 i mappen 

transskriberede interview.  Disse interview udgør materialet, der bearbejdes i fase 1. 

 

Processen starter med fase 1, der består af følgende elementer (Guvå og Hylander, 2005; 

s.50): 

 

 

Udvælgelse  

 

Kodning  

 

Komparation 

 

Konceptualisering 

Fase 1, Identificering og benævnelse af 

indikatorer på sociale hændelsesforløb  

Åben teoretisk 
udvælgelse 

Åben kodning Sortering Rudimentære 
begreber 

 

Formålet med den åbne fase er at opdage, identificere og benævne indikatorer(se afsnit 

8.1) på hændelsesforløb, der må antages at være væsentlige for undersøgelsens 

spørgsmål.  

Åben teoretisk udvælgelse: 

                                         
16 Overskrifterne i afsnittene 8.2, 8.3, 8.4 og 8.5 svarer til de overskrifter, Guvå og Hylander (2005) bruger i det afsnit, der beskriver 

arbejdsprocessen i grounded theory (kap. 5, s. 48)  
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Vores interview er gennemført som fænomenologiske interview (se afsnit 5.1). Det vil 

sige, at vi har stillet åbne spørgsmål til de første to informanter. Vores indledende 

spørgsmål lød: ”Vil du prøve, så nøjagtigt det er dig muligt at fortælle om momenter, der 

skaber fremdrift på møder”. Når vi efterfølgende så på vore transskriberede interview 

fandt vi en række udsagn, som vi fandt væsentlige. 

 

Kodning – åben kodning 

Kodning er en induktiv proces, hvor der stilles spørgsmål til materialet. Hvad siger 

data om det, der undersøges? Hvilke hændelser beskrives i data? Hvilke sociale 

handlinger eller interaktive mellemmenneskelige processer kan skelnes? Svarene på 

disse spørgsmål kodes/benævnes. Kodningen genererer ideer til, hvordan data kan 

ordnes ud fra forskellige aspekter og blive til kategorier af hændelser (Guvå & 

Hylander, 2005). Kategorier fremkommer som resultat af denne første åbne kodning 

af data – fra tekst (rådata) over indikatorer, der identificeres, til de begreber, der 

danner grundlaget for identifikationen af den egentlige kategori.  

Kodningen er altså en oversættelse af empirisk data, hvor data bearbejdes til en mere 

teoretisk form. Koder er symboler, der giver idéer til, hvordan data kan ordnes, og 

hvordan der kan skabes relationer mellem begreberne.  

Under kodningen stillede vi spørgsmål til disse udsagn. Vi diskuterede grundigt med 

hinanden, hvad disse udsagn kunne fortælle os om vores undersøgelsesspørgsmål. 

Og vi markerede dem, vi fandt vigtige, som indikatorer og farvede dem med rød 

skrift. Se eksemplet nedenfor på ”noget” om engagement: 

 

Få dem til at blive engagerede, få dem til at kunne se, hvor vi skal hen med det her, og ligegyldigt størrelsen 

af det projekt (Dokument 1, Interview 1a) 

 

Hver eneste indikator benævnte vi dernæst hver især med en kode. Vi valgte 

fortrinsvis  in vivo koder (se afsnit 8.1), som  vi så vidt muligt  benævnte med verber 

eller verbalsubstantiver, f.eks. ”skabelse af engagement”. Det gjorde vi for dermed at 

få koderne til at udtrykke handling, og dermed understøtte, at det er sociale 

interaktive processer, vi er optaget af at analysere. 
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Vores forskellige bud på koder sammenlignede vi dernæst og blev enige om én kode for 

hver indikator. Vi fandt i alt 224 indikatorer ud af det samlede rådatamateriale i fase 1 (se 

undersøgelsesrapport, fase 1, del 1a, bilag 1-3) 

Guvå og Hylander beskriver den åbne kodning som hårdt psykisk arbejde og 

understreger, at det er vigtigt at bruge sin "næse" og fange betydningsindholdet i hvert 

enkelt udsagn. "Det handler om at "lugte” og at "smage” på hvert udsagn og få idéer om, 

hvordan forskellige aspekter kan benævnes ud fra en ikke-given nomenklatur." (Guvå og 

Hylander, 2005: 53). 

Vi arbejdede hændelse for hændelse og byggede idéer induktivt. Vi var meget 

opmærksomme på, at vores forforståelse ikke skulle prægede os, så vi afstod fra at 

forsøge at knytte ydre teorier eller egne idéer til data.  Vi stillede os selv kritiske 

spørgsmål, såsom: "Hvad er det egentlig, vi ser her i dette udsagn?", "Kan det forstås på 

en anden måde?", "Hvad kan forklare informantens udsagn og de grundlæggende 

processer og hændelser, der ligger til grund?". I det følgende er en indikator lig med en 

kode: 

Indikator Kode 

Jeg kører hele tiden med opstartsmøder, Afholdelse af kontinuerlige møder  

og så kører vi med ugentlige orienteringsmøder på alle 

projekter. 

Udvikling af forskellige mødetyper 

det er meget sjældent, at vi alle sammen deltager på samme 

møde hver uge 

Fleksibel fysisk deltagelse i møder  

Ja, og det er for også at sikre vidensdelingen projekterne 

imellem  

Forpligtelse til videndeling 

 

Så har jeg angivet en vidensdelingplatform, som vi så 

anvender,  

Udvikling af teknikker til 

Videndeling 

hvor man går ind og kommenterer ligesom facebook, så 

man kommenterer bagefter. 

Fornyelse af kommunikationsveje 

(medier)  

Og så holder jeg særskilte projektmøder. Og der varierer alt 

afhængigt af hvert projekt, 

Særskilt fokusering på projektmøder  

Til konferencen var der lagt ugentlige projektmøder ind. De 

sidste to måneder op til konferencen 

Intensivering af møder op imod 

deadline 

de så kunne melde ind, om der var behov for, at jeg var der 

eller ikke var der. 

Behovsafstemt deltagelse i 

projektmøder 

Kodenøgle XXX 

Udsnittet stammer fra undersøgelsesrapport bilag 4, fase 1, del 1b, interview 1a (fra 

kodenummer 36 – 43): 
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Komparation i fase 1 

Komparation er en sammenlignende analyse. Her sammenligner man ny data med 

kodenøgler forstået således, at nye indikatorer sammenlignes med allerede kodede 

indikatorer:  

”Forskeren stiller sig selv spørgsmålet? Er disse udsagn eller observationer indikatorer på 

de samme hændelsesforløb.” (Guvå & Hylander, 2005:45) 

Metoden er mere deduktiv. Guvå og Hylander benævner denne deduktive proces som 

analytisk deduktion. Komparation foregår samtidigt med kodningen. Ved gentagende 

sammenligninger får forskeren idéer om, hvordan kodede indikatorer kan samles i 

forskellige kategorier, der så kodes. Ved at forsætte den sammenlignende analyse skabes 

der et overblik, eller man får idéer til, hvad der er overordnet og mest karakteristisk for 

hver kategori. 

I fase 1 komparerede vi på følgende måde: 

1. Vi komparerer, når vi benævner indikatorer med koder. Komparationen sker 

løbende ved bestandig at sammenligne indikatorer og koder med hensyn til lighed 

og forskellighed.  

2. Vi tager hvert datamateriale for sig. Vi har ingen foreskrevne kategorier. 

3. Indikatorer med samme klang gives samme kode.  

4. I første fase får hvert datamateriale en kodeliste (der er således tre kodelister til 

vores fase 1 (se eksempel bilagsmateriale, dokument 15, 16 og 18) 

5. Når det er lavet kodeliste forsvinder indikatorerne. 

6. Koderne samles i klynger og der findes et overbegreb, der rummer kodernes 

"klang", et paraplybegreb 

7. Disse paraplybegreber udgør de rudimentære begreber17 efter fase 1 

At behandle hver datamateriale for sig har sikret, at koderne ikke er blevet bestemt af 

hinanden. Vi har løbende drøftet de koder, vi hver især har lavet. Denne diskussion har 

valideret kodningen. Dette har resulteret i tre tabeller, der benævnes kodelister 1, 2, og 3 

(se undersøgelsesrapport, fase 1, del 1d, bilag 10-12) 

 

                                         
17 Rudimentære begreber betyder uforarbejdede begreber kommer af latin rudimentum afl. Af rudis 'rå', uforarbejdet (Etymologisk 

ordbog, 2000). 
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Eksempel på kodeliste  

 Uddrag af kodeliste  

66 Optimering af talent 

67 Forventningsafklaring  

68 Udfordring  

69 Rolleafklaring  

70 Innovationsskabelse  

71 Skabelse af overraskende koblinger 

72 Fri forholdelse til klassiske projektteorier 

73 Kunstnerisk skabelse  

74 Frigørelse fra hverdagsleverpostej 

75 Overraskelse  

76 Sammensætning af ikke homogene grupper (typer) 

77 Inkludering   

78 Ikke-fordømmelse 

79 Gensidig respekt  

80 Anerkendelse af samfundets love 

81 Tydeliggørelse af værdier 

81 Kodenøgle 

Uddrag fra bilag 10, kodeliste 1a, 

  

Dernæst klippede vi de tre kodelister op og sorterede dem i klynger, som vi benævnte 

med paraplybegreber. Hermed opstod vore kategorier i første fase med rudimentære 

(ufuldstændige) begreber.  

Eksempel på kodeklynger og paraplybegreber   

Den følgende liste er opstået ved, at alle koder "med samme klang" (se afsnit 8.1)blev 

lagt i samme bunke (klynge). Paraplybegreberne er vores benævnelse af disse 

kodeklynger. Efter fase 1 var vores liste over paraplybegreber, der samlede de første 

kategorier på 32. 

 

Nr.  Paraplybegreb 

(samler en kategori) 

Kodeklynger  Teoretiske noter 

5 Viden Projektvidenskabelse (know that, know why, 

know how og know when) 14 

Transformation af viden 29c 

Tilpasning af ny viden til handling 23c 

Vidensskabelse 22c 

håndskrevne 
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Karaterisering af viden 68c 

Oversættelse af viden til produkt 68c, 69c 

Forståelse af praksisviden 43c 

 

6  Færdigforhandlede 

mødeprotokoller 

(mødelogistik) 

Oversigt over deltagere i møderne 53c, 56c 

Afholdelse af kontinuerlige møder 28 

Udvikling af forskellige mødetyper 28 

Erfaring med mødeskabelon 72c 

Oversigt over møderækken 52c 

Udstikning af rammer for møder 60c 

Særskilt fokusering på projektmøder 32 

Udstikning af rammer for møder 59c, 61c 

Karakterisering af udviklingsmøde 58c 

 

Uddrag fra dokument 19, Kodeklynger samlet i paraplybegreber 

Konceptualisering 

Konceptualiseringen er en meget central del af teorigenereringen; den teoretiske 

skabelsesproces. Konceptualiseringen er tæt knyttet til kodningen og komparationen. 

Konceptualiseringen benævner Hartmann som teoretiske idéer eller teoretiske noter, og 

det er i det arbejde, at teorien vokser frem (emerge) (Hartman, 2005). Idéerne og de 

teoretiske tanker nedskrives kontinuerligt, fra start til slut – altså parallelt med kodning 

og komparation. Disse teoretiske udkast (memoer) kan betragtes som røde tråde, 

efterhånden som materialet bindes sammen. Under memoskrivningen er forskeren fri til 

at tænke nyt og gentænke (Guvå & Hylander, 2005). Formålet med memoer er at løfte 

materialet samt at udvikle kategorier til begreber og mønstre til teori. 

Vore teoretiske noter18 har været omfattende i forbindelse med analysearbejdet under 

den åbne fase. Det er her igennem, vi har kunnet slippe vores teoretiske konstruktioner 

løs. Det har hjulpet os til at bevare et fokus og et mål og ligeledes sikret, at vi ikke er 

druknet i detaljer, som synes næsten umulige at ordne. Vi har ført flere udførlige 

håndskrevne noter. I det følgende gives eksempler:  

 Som en styret proces, fokus væk fra individet og hvad individet har lært.  

 Der er fokus på at give viden – fokus på samspil og gensidig inspiration, at arbejde med idéerne.  

 Projektlederen faciliterer processen til skabelse af mening i fællesskab med henblik på at producere viden.  

 mødeproduktet bliver skubbet frem under proces,  

 fange idéer og transformere dem  

 sikre fremdrift og produktion ved møder 

                                         
18 I noget litteratur om grounded theory benævnes teoretiske noter memoskrivning 
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Her ses de første frie teorikonstruktioner, der er et tydeligt anslag til noget. De teoretiske 

noter har virket inspirerende og bygget en "trædesten", en abduktion til fase 2 (se afsnit 

7.0). Vi nåede efter fase 1 til at konstatere, at der er behov for mere fokuseret viden, hvor 

den organisatoriske sammenhæng til projekterne ikke er et vilkår. De rudimentære 

begreber i kategorierne fra fase 1 danner nu et udgangspunkt til fase 2.  

Det er kun fase 1, der er åben og induktiv. De næste faser er deduktive.  

Vi afslutter fase 1 med 32 paraplybegreber, der er samlede i kategorier, som vi har 

kunnet benævne. Dette er fundamentet til næste fases "dynamiske begreber", der skal 

fungere som ledetråde i den forsatte udforskning: 

8.3 Uddrag af anden fase: Fra sorteringsbunke til dynamiske begreber 

 

 

Udvælgelse  

 

Kodning  

 

Komparation 

 

Konceptualisering 

Fase 2, Formulering af dynamiske 

begreber ud fra kategorisering af 

indikatorer 

Strategisk 
udvælgelse 

Begrebs 
kodning 

Begrebssammenli
gning  

Forankrede, 
dynamiske begreber 

 

Strategisk udvælgelse og begrebskodning 

De kodede indikatorer bliver til begreber. Guvå og Hylander kalder dem for dynamiske 

begreber, hvilket betyder, at de kan ændre sig undervejs i analysen. Dynamiske begreber 

har benævnelser, der kan give associationer i mange retninger og dermed relateres til 

mange andre begreber. (Guvå og Hylander, 2005) 

I fase 2 har vi suppleret med indikatorer og koder fra interview 3 og 4 (se 

undersøgelsesrapport, fase 2, del 2a, bilag 14-15) 

 Vores begrundelse for at interviewe netop disse personer fremgår afsnit 5.1.2. Vi har 

markeret indikatorer og kodet disse to interview, - først hver for sig, og dernæst har vi 

sammenlignet vore koder. Denne proces har gjort, at vi har opnået en endnu mere 

gennemarbejdet forståelse af indikatorer og koder, og at vi blev i stand til at 

begrebsliggøre koderne i forhold til de rudimentære begreber i kategorierne fra fase 1.   

I det følgende ses et eksempel på denne proces. Den røde tekst i indikatorkolonnen 

markerer, at indikatoren kan sættes ind i et paraplybegreb, der allerede er oprettet i fase 

1 (her: DYNAMISK PROJEKTFAGLIGHED). Dette paraplybegreb "mættes" hermed. 

Nedenunder står koden, der er knyttet til indikatoren (her: Den fagligt funderede pl). 
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Den grønne tekst markerer, at denne indikator ikke umiddelbart kan sættes ind i en fase-

1-paraply. Det har efterfølgende ført til, at vi har oprettet flere paraplybegreber med nye 

koder i denne fase. 

Nr.  Indikator  PARAPLYBEGREB 

Kode 

7b og giver mig godt grundlag at stå på, fordi jeg rent fagligt kan 

argumentere, hvorfor vi gør det ene eller det anden, og kan 

forklare sundhedschef, hvorfor han skal bruge xtusind til at få 

lavet et eller andet i sin kommune 

 

DYNAMISK PROJEKTFAGLIGHED 

Den fagligt funderede pl 

9  Kernen er de mdr. styregruppemøder(1), hvor tingen sker, hvor alt 

skal nås sammen og besluttes. Det er meget essentielt, at jeg også 

definerer dem som kernen i projektet, i og med der er så mange 

forskellige interesser.  

INVOLVERING AF 

STYREGRUPPEN  

Den besluttende styregruppe 

 

11a Så har jeg mine arbejdsgruppen (2) – 6 arbejdsgrupper – og det er 

sådan arbejdsmøder, hvor vi diskuterer ting, vi skal have gjort, vi 

indstiller ting, og afdækker ting før vi får lavet indstillinger. Det er 

to forskellige kategorier. 

 

SAMSKABNING  

De arbejdende arbejdsgrupper 

(diskutere, afdækker, indstiller) 

11b Hvad er arbejdsgruppernes primære funktion? Afdække 

muligheder for problemløsninger, og finde ud af, hvad skal der til, 

og hvor lang tid vil det tage at lave, og lave indstilling til 

styregruppen, og når det så er lavet, føre det ud i livet og få 

tingene sat i værk. 

 

FORSKELLIGE MØDETYPER 

Arbejdsgrupper afdækker 

problemløsning 

 

Uddrag fra bilag 15,del 2a Indikator til PARAPLY/kode 

Begrebssammenligning  

Denne proces, hvor fase 2's paraplybegreber sammenlignes med de begreber, der 

allerede var genereret efter fase 1, betegner vi som en begrebssammenligning. Guvå og 

Hylander siger om denne proces, at "variansen inden for begreber og mellem begreber 

analyseres" (2005, s. 62). Vores indbyrdes drøftelse resulterede som følge af denne fælles 

analyse i mange rettelser og tilføjelser. Bl.a. fremgår det af eksemplet ovenfor, at nogle 

indikatorer blev delt i to koder og paraplybegreber.   

Forankrede, dynamiske begreber 

Resultatet af analysen resulterede i en forbedret liste over paraplybegreber/ 

kategorier. Nu har vi givet kategorierne et mere kvalitativt og dynamisk navn. Vores 

antal af kategorier efter fase 2 blev 35. Nogle kategorier fra fase 1 har fået nye navne, 

andre er lagt sammen og nye er kommet til. Eksempel på kategorier/paraplybegreber 

efter fase 2 kan ses her neden for: 



Projektmøder med innovationskraft  

 

 

Side 48 

Mødemiljø 

Måling af effekt på processen 

Meningsskabelse 

Viden, faglig fokusering 

Færdigforhandlede mødeprotokoller (mødelogistik) 

Projektflow 

Redskaber/ værktøjer/ teknikker 

Uddrag fra bilag 16, del 2b, Kodeklynger samlet i paraplybegreber efter fase 2 

Interviewene har valideret vores kategorier/ rudimentære begreber fra fase 1 ved, at de 

fremdrager momenter med fremdrift tæt knyttet til projektfeltet og bringer dermed 

bredden i momenter med fremdrift fra de to første interview tættere på projektmøder.  

De bringer nye perspektiver ind. Ligeledes valideres de dynamiske begreber fra interview 

3 og 4 ved, at vi nu kan sammenligne to organisatoriske kontekster inden for 

udviklingsprojekter i den offentlige sektor.  

Vore dynamiske begreber, der er fremkommet efter fase 2, har vist et behov for at 

komme tættere på stemningen ved skabende og aktive møder og få uddybet kreative og 

faciliterende aspektet, når det gælder møder med fremdrift. 

8.4 Uddrag af tredje fase: Mønstersøgning 

 

 

Udvælgelse  

 

Kodning  

 

Komparation 

 

Konceptualisering 

Fase 3, Identificering, kortlægning og 

fortolkning af mønstre, der består af 

interaktive, komplekse sammenhænge 

mellem dynamiske begreber 

Variation/ relations-
udvælgelse 

Teoretisk 
kodning  

Mønster analyse  Mønstre  

Mønstersøgning 

De dynamiske begreber udvikler sig til teoretiske koder. Teoretiske koder skal forstås 

som abstrakte begreber, der beskriver relationerne mellem de dynamiske begreber. Det 

teoretiske begreb er et allerede eksisterende begreb, som i sin natur relateres sig til det 

sproglige og forskningsmæssige fundament, forskeren har med i sin bagage. (Guvå og 

Hylander, 2005) 

Vi indledte vores arbejde i denne fase med to yderligere interview med to projektledere, 

der har udviklede faclitator-kompetencer (se afsnit 7.0). Ligeledes vurderede vi, at fotos i 

denne fase ville bringe nye aspekter ind i forhold til mønster-genereringen. 

Formålet med fase 3 var at finde teoretiske sammenhæng mellem de begreber, der er 

genereret af data. Hvordan forholder begreberne sig til hinanden? Kan man finde 

mønstre? (Guvå & Hylander, 2005, s.62) 
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Vi indledte derfor vores arbejde i denne fase med en omhyggelig gennemgang af vores 

liste over kategorier/paraplybegreber. Vores hensigt var at vurdere, om der var 

sammenhæng mellem de enkelte kategorier/paraplybegreber og om vi kunne uddrage 

nogle mønstre.  

Hver enkelt kategori blev vurderet i forhold til, om den kunne lægges sammen med 

andre, - herved blev antallet af kategorier reduceret til 23. (se undersøgelsesrapport, fase 

3, del 3a, bilag 17) 

Dernæst "mættede" vi det reducerede antal kategorier med udsagn fra interview 5 og  6 

samt med billedindtryk fra fotos. (se undersøgelsesrapport, fase 3, del 3b, bilag 18-19) 

og fotos (fase3, collager billede 1-5). 

Man kan sige, at vi afprøvede, om de nye og bredere kategorier var holdbare ved at føje 

flere koder på. Guvå og Hylander beskriver det, der sker i denne fase således (Guvå og 

Hylander, 2005, s. 63): "Kodningen bliver nu mere kompleks, og spørgsmålet er, hvordan 

dette trin i processen egentlig skal beskrives, da det mindst af alt arter sig som en 

systematisk fremgangsmåde. Snarere opleves det som en planløs skitsering, hvor man 

som forsker skifter mellem forskellige koder og forsøger…at finde nogle måder at ordne 

de forskellige dele til en helhed på for at komme ud af et begrebsmæssigt kaos". – Dette 

citat betegner udmærket vores proces i denne fase. 

Vi afsluttede fasen med at gå igennem den reducerede liste én gang til. Denne gang med 

de nye interviewindikatorer sat ind, og denne gang med øje for, om der evt. var nogle 

kategorier, som ikke var relevante i forhold til vores undersøgelsesspørgsmål, eller om 

nogle af kategorierne hørte til i en overordnet teoretisk sammenhæng. derved kom listen 

over kategorier ned på 16. Disse kategorier benævnte vi nu "mønstre", for at komme 

tættere på at kunne opstille drivere, som er målet med vores undersøgelse (se 

undersøgelsesrapport, fase 3, del 3c, bilag 20) 

Fase 3's data har bidraget til at skabe mønstre, der giver forståelse for sammenhænge 

mellem vigtige aspekter ved vores undersøgelsesspørgsmål. For at komme til fase 4 fandt 

vi imidlertid ud af, at vi havde brug for data, der kunne give os viden om et mere 

entreprenant perspektiv vedrørende betydningen af projektmøder, der skaber 

innovationskraft. 
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8.5 Uddrag af fjerde fase: Teorigenerering  

 

 

Udvælgelse  

 

Kodning  

 

Komparation 

 

Konceptualisering 

Fase 4, Integration af mønstre og 

identificering af en kerneproces, hvormed 

man kan forstå og forklare de fund, man 

har gjort 

Selektiv udvælgelse  Fokuseret 
kodning  

Helhedsanalyse  Teoretisk model  

Jagten på kerneprocessen   

Guvå og Hylander kalder denne fase for "Jagten på kerneprocessen": "I denne fase spørger 

forskeren sig selv, hvordan den kerneproces, der nu begynder at fremtræde, varierer i 

forskellige sammenhænge…" (G&H, 2005, s.69).  

De har erfaring for, at denne fremtræden optræder sent. Det var også vores erfaring. Vi 

begyndte dog denne fase med at se på de 16 mønstre for at vurdere endnu engang, om 

nogle ikke var mere vigtige for kerneprocessen (dvs. at finde drivere) end andre. Denne 

gennemgang resulterede i, at vi i starten af fase 4 havde 6 forslag til drivere. (se 

undersøgelsesrapport, fase 4, del 4a, bilag 21) 

Vi gennemførte to interview mere (se undersøgelsesrapport, fase 4, del 4b, bilag 22-15) 

Vi havde behov for i denne fase at interviewe dels en projektleder og dels 

projektdeltagere i et decideret innovativt projekt, for at kunne være sikre på, at det var de 

rette drivere til at skabe en sådan fremdrift, der kan resultere i innovationskraft som 

følge af gode møder med fremdrift.  

Det resulterede i, at vi fandt ikke 6, men 7 endelige drivere for fremdrift på møder. (se 

undersøgelsesrapport, fase 4, del 4e, bilag 26). Da der var validitet for disse syv drivere, 

valgte vi nu at benævne drivere som mødedrivere.  

De syv mødedrivere er: 

1. Meningsskabelse 

2. Færdigforhandlede protokoller 

3. Reel beslutningskraft 

4. Design 

5. Fællesskab 

6. Aktionsledelse 

7. Vidensproduktion  
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DEL 3 ANALYSE RAPPORT - MØNSTRE FOR MØDER MED 

FREMDRIFT/INNOVATIONSKRAFT 

9.0 Analyserapport: Projektmøder med innovationskraft  

I del 2 blev teorigenereringsprocessen afsluttet, og i del 3 vil vi fokusere på det endelige 

resultat af vores arbejde med grounded theory ud fra vores kodning.  

Arbejdet er mundet ud i et bidrag til en teori, omkring mødet som middel til fremdrift i 

projekter, således at projektmøder giver innovationskraft til hele projektet.  I denne del 

præsenterer vi først fundamentet for "Møder med innovationskraft-teorien". Derefter 

præsenterer vi vores model for teorien, før vi går i dybden med de enkelte mødedrivere. 

I forbindelse med vores analyse stødte vi ind i forskellige interessante problemstillinger. 

Mange af de fund, som udsprang af vores empiriske materiale, tydede på, at mange af de 

momenter, der skaber fremdrift, fandt sted både på mødet, rundt omkring mødet og ude 

i projektfeltet19.  

9.1 Fundamentet i "Møder med innovationskraft-teorien" 

Vores fokus har igennem vores empiri-indsamling været projektlederen. Projektlederen 

må kunne samle viden og data fra projektet og kunne bruge projektmødet til at samle 

deltagerne omkring meningsskabelse af viden og information herfra. Vi kan illustrere det 

således:  

 

                                         
19 Projektfeltet er en samlet betegnelse for de aktiviteter, der er sat i gang i kraft af projektet, de aktører, der arbejder med disse 

aktiviteter og de produkter, der kommer ud af projektaktiviteterne 

Viden Inde:

Møder 

projeklederen

Viden ude

omverden 
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Projektlederens evne til at få "disse hjul" til at dreje er essentiel i forhold til fremdrift, og 

ikke mindst fremdrift, der skaber innovationskraft. 

9.1.1Projektlederen er i sig selv væsentlig for fremdrift 

Der er nogle træk, der går igen i vores empiriske fund, når vi har set, at projektlederen er 

i stand til at skabe fremdrift på møder. Disse træk vil vi med belæg i vore empiriske data 

uddrage som vigtige i forhold til projektledelse med fremdrift. Det er følgende: 

 at projektlederen selv går ud i felten (i projektets omverden) og får "hands-on" 

begreb om, hvad projektets kerne er 

 at projektlederen kan skabe mening og overblik blandt alle projektets 

interessenter om projektet 

 at projektlederen kan vælge, planlægge, facilitere og evaluere de rette møder 

på de rette tidspunkter  

 at projektlederen kan udøve tillidsbaseret ledelse såvel vertikalt som 

horisontalt (i forhold til styregruppe og arbejdsgrupper) 

 at projektlederen kan sit projektledelseshåndværk så godt, at han/hun kan 

vurdere, hvad der skal til hvornår i forhold til at skabe fremdrift (og dermed 

også benytte de relevante mødedrivere, som vi peger på i det følgende) 

 

Vi vil se nærmere på de forskellige aspekter af projektlederens rolle i det følgende: 

 Projektlederen i felten 

Det er i løbet af arbejdet med denne afhandling blevet mere og mere klart for os, hvor 

vigtigt det er, at projektlederen på egen krop og i konkret dialog med aktørerne ved, hvor 

problemerne virkelig ligger. Projektlederen kan kun ved at være i stand til at håndtere 

hændelser i den konkrete praksis skabe den respekt for sig selv, som er en forudsætning 

for at fungere som drivkraft og skabe fremdrift (få hjulene i illustrationen ovenfor til at 

køre).  

Det kan vi underbygge ved adskillige interviewudsagn fra for eksempel MF, der siger: "Vi 

kalder det roadshow, hvor vi tager ud og møder praktiserende læger i hver kommune. Vi 

prøver at få tæt kontakt med de sundhedsfaglige folk på stedet. Vi tager ud og finder 

problemerne. Man kan sige, at det ikke er formuleret som feltarbejde, men for mig som 

projektleder er det faktisk feltarbejde… Jeg har lige bebrejdet en medarbejder, at hun 

aldrig tager med ud til de møder, fordi…undskyldninger! Hun får aldrig nogensinde fod 
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på det her, hvis hun ikke hører praktikerne fortælle om de problemer, der betyder noget 

for dem. Kun på den måde kan man finde ud af, hvad man skal lave, og hvor vi skal 

lægge vores energi" (MF30, 31 og 32) 

Kun i mødet med praksis kan projektlederen se, hvor de virkelige forbedringspotentialer 

ligger, og kun ved at kende den konkrete praksis kan projektlederen opnå den 

troværdighed, som vi ovenfor har fremhævet som vigtig i forhold til projektledelse 

horisontalt og vertikalt. MF fortæller: "Så må styregruppen ind og høre, hvordan de 

arbejder [i arbejdsgruppen]. Hvad er det for en argumentation, der kommer frem? Så må 

de høre det! vi lavede en tre timers workshop, hvor vi både arbejdede med kriterier for 

sårbarhed, og noget med målsætning, og bagefter konkret, hvad det er projektet skal 

sætte i værk. Jeg oplevede stor overensstemmelse, da først disse ting blev udtalt." 

(MF38). Det er kun på grund af MF's eget indgående kendskab til praksis, at tilliden hos 

styregruppen er stor nok til, at den deltager i et sådant arrangement. 

 Projektlederen som meningsskaber 

Meningsskabelse er et grundlæggende fundament i vores forståelse af, hvad fremdrift 

indebærer. Det at kunne se meningen med det, man laver, er væsentligt for at turde 

bevæge sig ud af den komfortzone, som daglig rutine er. Når vi indledningsvis citerede 

forskeres og praktikeres udsagn om møder, og gjorde rede for den ritualisering, der ofte 

er omkring møder, kan vi have en formodning om, at det er, fordi disse møder har mistet 

deres mening. Man har glemt, hvorfor man egentlig mødes. Møderne afholdes, fordi de 

nu engang skal afholdes.  

Det er her projektlederen som meningsskaber kommer ind. Projektlederen skal kunne 

begrunde og give mening til, at møderne afholdes. Derfor indebærer det naturligvis, at 

mødet er vigtigt, og at det netop er de rette mennesker, der deltager. Det vil sige, at 

projektlederen skal kunne sætte sig ud over ritualer og vaner – og kunne begrunde sine 

valg af mødeformer og deltagere. 

Weick kalder meningsskabelsen en løbende proces. Set i vores sammenhæng indebærer 

det, at projektlederen er i stand til at fortælle meningen med projektet igen og igen – 

uden at blive utålmodig (CG siger om, hvad projektet går ud på, "Den historie skal 

fortælles hele tiden" (CG15)), og det indebærer, at projektlederen har 

fingerspidsfornemmelse for, hvad der er brug for hvornår. PB siger (i PB 1a 26 og 27): "Så 
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når [projektdeltagerne] kommer for 20. gang, og det gør de jo, og spørger: "Hvad er 

formålet med det her?", så siger jeg det igen" og hun fortsætter: "Så jeg gør det både 

skriftligt, jeg tegner det, og jeg stiller også gerne op, hvis de har behov for, at jeg gør 

det"). 

 Projektlederen kan vælge, planlægge og facilitere møder 

I forlængelse af ovennævnte bliver intet møde derfor rutine. Projektlederen skal kunne 

begrunde nødvendigheden af mødet, og være klar over, hvad han/hun vil have ud af det, 

og derudfra vælge den rette facon. Mac og Ejlskov taler om tre domæner, henholdsvis 

etik, produktion og refleksion (2009). Projektlederen skal overveje, hvilke af de tre 

domæner, der skal bearbejdes, og ud fra disse overvejelser vælge den rette mødeform og 

invitere de rette deltagere, - og når de er der, kunne facilitere processen, så det 

understøtter det formål, der var med mødet. 

 Projektlederen kan udøve tillidsbaseret ledelse 

Vi har set, at det er af stor betydning, at der er gensidig tillid mellem projektleder og alle 

de andre aktører i projektet (både i arbejdsgrupper og i styregruppen). Tillid skaber 

simpelt hen frihed for projektlederen til at være kreativ - både i forhold til styregruppen 

og i forhold til arbejdsgrupperne. 

PB siger for eksempel, efter hun har fortalt om, at hun altid arbejder på at få styr på 

økonomi og organisation i forhold til styregruppen: "at så har jeg meget frie rammer, - så 

kan jeg selv sætte dagsordenen og kadancen" (PB6 1b) 

 

Tillid er en social praksis, der har at gøre med gensidige relationer20. Tillid opstår, siger 

Søren Jagd, når projektlederen har en konsistent adfærd, dvs. er troværdig og 

forudsigelig, har integritet (der er sammenhæng mellem tale og handling); når han/hun 

kan uddelegere, dvs. viser tillid til medarbejderne, har en kvalitativ kommunikation, (der 

er bygget på korrekte informationer, begrundede beslutninger og åbenhed) og kan 

demonstrere omsorg og velvilje (viser omtanke for medarbejderbehov og beskytter 

medarbejderinteresser). Disse stikord kan vi tilslutte os. I en projektsammenhæng er tillid 

til projektlederen meget vigtig. Dels fordi projektlederen jo skal gå foran i udforskningen 

og udformningen af ny praksis, og dels fordi projektlederen er ansat i et projekt, der per 

se er unikt og ikke-tilbagevendende. Der er derfor ingen mulighed for at gøre det bedre 

næste gang – i det aktuelle projekt.  Projektlederens bedste kort er derfor at opbygge et 

                                         
20 Søren Jagd, slides og indhold fra RUC seminar, april 2011  
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tillidsvækkende renommé, der gør, at både styregruppe og arbejdsgrupper tror på, at 

netop han/hun vil være i stand til at drive fornyelsen frem.   

9.1.2 Møder med fremdrift 

Gennem vores opsamling af data har der tegnet sig nogle overordnede mønstre, når det 

gælder møder med fremdrift. Det drejer sig om, Samspil, Viden og Innovationskraft  

Samspil  

Vi er kommet frem til, at et frugtbart samspil på møder hviler på flere elementer: Et fælles 

mål, en ikke-hierarkisk arbejdsform og dermed skabelsen af et magt-frit rum.  

 Et fælles mål 

At have det fælles mål i sigte, - og at arbejde på at tydeliggøre det fælles mål – er vigtigt 

for at samspillet kan bruges til noget. Man kan tale om, at deltagerne, når samspillet 

fungerer, er arbejder sammen om "det fælles tredje"21; det, der er uden for særinteresser 

og det, man kun kan opnå, hvis man arbejder sammen om det. PB siger: "…de kunne alle 

sammen se målet, og de kunne alle sammen se, hvorfor vi skulle gøre det". (PB 10). Og SL 

udtrykker det således: "Det er emner og issues, der er drivkraften. Så hvis man skal sidde 

der til kl. syv om aftenen, så gør man det. det er det her, man vil" (SL30). 

 Den ikke-hierarkiske arbejdsform og det magtfri rum 

Vi vil illustrere, hvad vi mener hermed gennem følgende citat fra SL, hvor han fortæller 

om, hvordan alle byder ind med hver sine kompetencer: "Alle har den overordnede 

forståelse af, at det her er et fælles ansvar, og der er ikke én, der lige har det hierarkiske 

overblik over alt, hvad der foregår" (SL18).  

Det magtfri rum er for os ikke et fysisk rum. Det er et mentalt rum, der kan skabes på et 

møde, hvor deltagerne får mulighed for at byde ind, med det de hver især kan bidrage 

med. Hansen og Byrge (2009) har udviklet "Den kreative platform", hvor de gennem 

eksperimenter har udviklet en særlig mødeform, der egner sig til at udvikle kreative 

ideer. Grundlaget for at det fungerer, er en ikke-vurderende tilgang. Det er den vinkel, vi 

                                         
21 Det fælles tredje er et socialpædagogisk begreb, introduceret af filosof, cand. mag. Michael Husen, forfatter til bl.a. Arbejde og 
identitet (1984). Socialpædagogik og arbejdsprocesser (1985) og Arbejde, rytme og tid (1988). Den særlige kvalitet ved den hele 

arbejdsproces er ifølge M. H. at deltagerne, ved at medvirke i alle processer, bliver særligt motiverede og ansvarlige for projektets 

gennemførelse. Han anvender udtrykket Det fælles tredje, når den voksne og børn i fællesskab udfører en arbejdsproces omkring et 
mål, de er fælles om, og som ikke vedrører deres indbyrdes relationer. 
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lægger i begrebet det magt-fri rum; det mentale rum, hvor man som mødedeltager finder 

tryghed til at turde, koncentration til at kunne og vilje til at gøre. 

Flere taler om "det magt-fri rum" som et begreb, der giver frihed til at skabe nyt, og 

dermed understøtter fremdrift. Projektlederen CRH siger: "Begrebet "det magt-fri rum" er 

så vigtigt. Ingen bedømmer og vurderer hinanden… alle accepterer hinanden. De er revet 

ud af konteksten, men taler samme sprog." (CRH7). Udsagnet understøttes af den 

professionelle møde-facilitator JC, der siger. "Arbejdsgruppen er meget bevidst om og 

giver udtryk for, at det er enormt inspirerende at mødes. Når de mødes og arbejder, 

bliver de inspirerede af hinanden. Der er ikke så meget vurdering, men det er mere et 

samspil". 

Viden 

Vores genstandsfelt er udviklingsprojekter, der skal udvikle viden om ny måder at gøre 

tingene på. Vores fokus er viden, der virker i praksis. Spændvidden i en sådan forståelse 

er bred, og i øvrigt vil vi perspektivere dette mønster yderligere i den mødedriver, vi 

kalder vidensproduktion. Imidlertid vil vi her knytte nogle grundlæggende betragtninger 

på temaet, der forhåbentlig tjener til yderligere uddybning. Det gælder viden som 

projektets merværdi, hvordan viden bliver til handling, og endelig teoretisk på viden, som 

inspiration fra teorier, eller som resultatet af deltagernes læreproces. Lad os se lidt på de 

forskellige perspektiver: 

 Viden som projektets merværdi 

De udviklingsprojekter, vi fokuserer på, skal producere ny viden om, hvordan tingene kan 

gøres. Den viden, der udvikles i projektet, kan man kalde projektets merværdi. det gør 

PB, når hun påviser, at der er behov for mere viden, og at denne viden kan skabe 

merværdi i et udviklingsprojekt. "..Så har jeg været dygtig til at skabe merværdi i 

projektet….ved at påvise og dokumentere et behov…Men det nye, der oplever jeg simpelt 

hen en højnelse af niveauet, ved at vi lige skal se på, hvordan vi passer ind. Hvad er det 

for en værdi [vi kan skabe] ved at gå ind og arbejde på nogle super sociale og strukturelle 

niveauer?" (PB16b) 

 At kunne omsætte viden til handling 

Scharmer illustrerer i sin U-teori, hvilken proces der skal gennemgås for at viden bliver til 

ny handling (Scharmer, 2010). Det kræver at viden i form af mønstre fra fortiden 

downloades, bliver set på med friske øjne, bliver udkrystalliseret, så man kan skabe nye 

prototyper, der derpå kan omsættes til ny handling. CG har på sine møder oplevet, at 
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projektmedarbejdere gennemgår denne proces. Hun skriver. "De omsætter det til deres 

egen forståelse, viden" (CG23) og fortsætter: " Vi forsøgte at blive konkrete i det vi 

fortalte" (CG26), og det betyder at han kan omsætte sin viden" (CG29). Udsagnene 

stammer fra en passage i interviewet, hvor CG fortæller om, hvordan det er lykkedes 

hende at gøre projektets mål til del deltagernes mål ved tålmodig fortælling om projektet 

på en række møder. CG er meget opmærksom på, at viden skal omsættes til produkter, 

forstået som aktiviteter i projektet (og at dette kræver kræfter af de implicerede): 

"Derefter er det en konkret opgave, hvordan viden kan bringes til et produkt. Det er 

bagsiden af den dynamiske proces, at skabe et konkret produkt". (CG 68 og 69)  

 Viden gennem inspiration udefra 

Udviklingsprojekter har brug for viden udefra. Viden, der kan bearbejdes i den konkrete 

projektkontekst. Vi har i vores data set eksempler på, hvordan en projektleder arbejdede 

systematisk med dette (PB). Hun havde på et tidspunkt i projektets forløb iagttaget, at det 

var nødvendigt at indhente ny viden fra andre praktikere eller teoretikere. Derfor 

arrangerede hun løbende seminarer, hvor hun og de andre projektdeltagere 

eksperimenterede med ny viden. Nogle gange lykkedes det, og andre ikke. "Det er ham 

spradebassen inde fra CBS [Ole Fog Kirkeby]. Han har skrevet meget med protreptik, og 

det er fra antikken, hvor man simpelthen går ind i værdien af ordet.  Og det har vi så 

prøvet at køre selv, hvor vi måtte erkende, at det var vi simpelthen så dårlige til, for vi 

endte med at sidde og snakke om hinanden og om os selv, og det er egentlig det man i 

protreptikken ikke skal gøre, der skal man italesætte det, man forbinder med ting." 

(PB43b). PB fortsætter: "Og det foranledede så, at vi i Videnscentret kørte en serie af 

møder og workshops, hvor vi diskuterede value propositioning og value creations, og det 

var simpelthen så sjovt. Nogle gange var det open ended workshops, hvor vi bare tog 

bordet rundt, andre gange var det en strøm faciliteret proces af mig". (44b) 

 Viden som resultat af en læreproces 

Flere projektledere arbejder bevidst på, at projektmedarbejdere bliver i stand til at 

producere, vurdere og skabe det, der er målet med projektet. Det vil sige tage vare på, at 

projektmedarbejderne opnår viden på et højt taxonomisk niveau (se afsnit 2.0, Afklaring 

af væsentlige begreber). For eksempel siger PB: "…En medarbejder, der er på projektet 

kan se konteksten, det er ikke kun dig selv, der ser konteksten. Det er i hvert fald min 

intention". (PB14). Hun fortsætter: "Da de først kunne se den mission og se, hvor vi var 

henne i de andre aktiviteter, som fandt sted, så blev det helt komplet. De undervisere, der 
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så skulle arbejde med det sammen med de studerende, kunne lige pludselig se koblingen 

fra coaching til workshops med undervisere til de studerende" (PB16 og17) 

 

JC bemærker. "Det er noget med viljen til forandring skal være til stede. Det er det samme 

med et læringsrum: Viljen til læring skal være der. Hvis den ikke er der, så kan du ikke 

gøre noget". (JC28)  

Men det er også et resultat af en læreproces. PB fortæller: "Jeg som projektleder skal gå 

ind og være opmærksom på, at man godt kan være et talent, altså virkelig have et 

potentiale at tage fat på, og så ikke have fået nogen færdigheder undervejs til noget af 

det, der er elementært i et projektforløb" (PB 61)  

Innovationskraft  

Samspillet og den udviklede viden er forudsætninger for innovationskraft. Som vi har 

redegjort for i vores afklaring af væsentlige begreber (afsnit 2.0) har innovationskraft 

med idéudvikling af gøre. Ideen udvikles i innovationsprocessen (fra nyt over nyttigt til 

nyttiggjort). Denne proces foregår i et samspil – og den skal faciliteres.  

Dermed kommer vi ind på nødvendigheden af at have møder, hvor dette finder sted; 

møder, hvor man eksperimenterer og tør prøve nye ideer af, møder hvor man hver især 

bidrager med sine erfaringer og kompetencer. Hansen og Byrge taler ligefrem om 

"mentale biblioteker", når de beskriver det, at man bringer hele sin historie med ind i den 

kreative proces (2009). CRH siger: "Gruppen brugte alle deres erfaringer. Hele tiden nye 

aspekter. Vi talte meget. Hele tiden nye ideer.. de bliver ved med at udvikle" (CRH 10) 

Vi har i det foregående ønsket at trække nogle grundlæggende forhold op om 

projektlederen og om møder med fremdrift. Disse forhold har vi fundet bekræftelse i fra 

vores informanter. De har alle – på hver sin måde – understreget vigtigheden heraf.  

Disse forhold ligger derfor til grund for de mødedrivere, vi er kommet frem til, som havde 

størst betydning for at kunne skabe fremdrift – og innovationskraft på møder.  

Vi har samlet mødedriverne i en model (se afsnit 10.0) 

En mødedriver er som vi allerede har beskrevet en faktor, der kan drive noget frem i 

vores tilfælde innovationskraft til projektet. Hver af disse mødedrivere er unikke i sig selv, 

samtidig med, at de står i gensidigt forhold til hinanden og overlapper i forhold til de 

aktioner, der skal ske på projektmøder. Mødedriverne er skabt ud af det empiriske 

materiale og ligeledes er de strukturerende begreber (begreber med driverklang), der 
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giver indhold til hver af de syv mødedrivere. Der er fire til fem strukturerende begreber 

under hver mødedriver. Tilblivelsen af de endelige mødedrivers og deres strukturerende 

begreber fremgår af det sidste bilag 26, 4e (endelig prioritering af mødedrivers og 

begreber med driverklang) 

"Møder med innovationskraft teorien" inkl. model og beskrivelse af mødedrivers er vores 

beskrivelse af kerneprocessen i almene (story) og begrebsmæssige termer (storyline). 

Delprocesser er blevet knyttet til kerneprocessen og sammenhængene i mellem dem er 

blevet analyseret.  (Guvå og Hylander, 2005:76) 
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10.0 Model med mødedrivers 

 

 

  

Projektmøder

med 

innovationskraft

d
rive

r

Menings-
skabelse

Reel 
beslutnings-

kraft

Design

Fællesskab
Aktions-

ledelse

Videns-
produktion

Færdig-
forhandlede 

protokoller
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• Fælles sprog/prototyping 
/italesættelse

• Fortælling af historien

• Fælles værdigrundlag

• synliggørelse

Færdigforhandlede protokoller 

• Overblik  over projektforhold inden 
mødet

• Orden/økonomi&generaliteter

• Ansvarliggørelse omkring 
færdigforhandlet  protokoller

Reel beslutningskraft

• Sagen i fokus (magtfrit, minus 
hieraki)

• Handling på effekt

• Motivation/ nysgerrig

• Informationsflow

Design

• mødemiljø /stemning

• forskellige mødetyper/ 
mødedeltagere

• redskaber/værktøj/teknikker

• mødeflow i projektet

Fællesskab

• Teamspirit

• Samskabning/synergi

• Mangfoldighed

• Engagement  (vi der vil)

• Kreativ i samspil

Aktionsledelse

• Facilitering

• PL. deltagende i hele 
Projektfeltet

• Tillidsbaseret ledelse

• Kommunikation/improvisation

• Autencitet 

Vidensproduktion

• innovationsskabelse 
(værditilførelse)

• videnskabelse (fra viden til data)

• antropologisk tilgang

• eksperimenterende tilgang (viden 
der virker)

• opgaven i centrum
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11.0 Uddybning af de enkelte mødedrivers 

11.1 Meningsskabelse 

I vores datamateriale har vi fundet mange indikatorer for meningsskabelse. Vi ser denne 

mødedriver som en nødvendig faktor i forbindelse med at skabe fremdrift, og ikke mindst 

fremdrift med innovationskraft. Under denne overskrift er der nogle strukturerende 

begreber, der så at sige giver  "klang" til mødedriveren. Det drejer sig om  

• fælles sprog/prototyping/italesættelse 

• fortælling af historien 

• fælles værdigrundlag 

• synliggørelse 

Med fælles sprog mener vi det, at man bevidst arbejder på at udvikle et sprog for det, 

man gør i projektet. Det kan være på det helt konkrete plan, at man for eksempel bruger 

de samme ord for de aktiviteter, der sker i projektet. Men det kan også være mere 

abstrakt, idet fælles begivenheder resulterer i fælles forståelser af begreber.   

Når den fælles forståelse af begreber er på plads, kan man prototype. I vores forståelse 

betyder prototyping, at man kan danne sig et fælles billede af, hvad man vil nå frem til. 

Begrebet prototyping bruges i forbindelse med innovation22 for den fase i 

innovationsprocessen, hvor der dannes et fælles billede (en prototype), der efterfølgende 

kan udføres.  

Italesættelse hænger sammen med de to andre begreber. Men begrebet går mere på 

den proces, der omdanner diffuse følelser og indtryk til noget sprogligt, som man 

kan tale med andre om, og som man kan bearbejde. Italesættelse er ikke noget man 

gør én gang for alle. Det er en kontinuerlig proces, der skal iværksættes på 

forskellige måder og i forskellige fora.  

Historien er i projektets historie. Det omfatter både rammerne om projektet og det 

gælder indholdet. Projektledere, vi har talt med i dette projekt, har fortalt hvordan de 

som nybegyndere i jobbet troede, at når blot man havde fortalt én gang, hvad projektet 

gik ud på, ja, så havde alle forstået det. De har fundet ud af, at "sådan er det ikke!". CG 

                                         
22 Se vores uddybning af Innovationskraft i afsnit 2.0 
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siger: "det at få fortalt historien er en langsom proces. Det kræver 3-4 måneder. Det 

gælder både rammer og indhold [i projektet]. Den historie skal fortælles hele tiden" 

(CG6-15)   

Værdigrundlaget skal afspejles i det store i det små. Det vigtige er at italesætte 

værdierne, så alle får fælles billeder af, hvad det indebærer. Det kan være meget kontant i 

forhold til en etisk holdning til, hvad man kan bruge skattekroner til (PB81). Eller det kan 

gå på, hvordan man ønsker at omgås (med anerkendelse og tolerance i forhold til 

forskellighed) 

I vores genstandsfelt, udviklingsprojekter, er der meget, der er usynligt. Man kan ikke se 

en kompetenceudvikling! – eller kan man? Det kan være meget virkningsfuldt at stille 

spørgsmålet: "Hvad ønsker vi at se, når kompetenceudviklingen er gennemført?". Dermed 

tvinger man gennem en sprogliggørelse også en synlighed frem, som kan fremme 

forståelsen. Man kunne forestille sig et svar á la "Elever, der lærer på en anden måde. 

Elever der bruger hinanden i stedet for kun at henvende sig til læreren" 

   

11.2 Færdigforhandlede protokoller 

Med dette begreb mener vi alt det, man allerede er enige om. Det vil altså typisk være 

rammer, man ikke kan lave om på. Når vi alligevel tager området med som en 

mødedriver, er det fordi også sådanne protokoller23 kan håndteres på mere eller mindre 

smidig, professionel måde. Vi har fundet fire strukturerende begreber, der er belæg for i 

vores empiri, der yderligere giver indhold til mødedriveren. Det drejer sig om: 

• Overblik over projektforhold inden mødet 

• Orden/ økonomi og generaliteter 

• Ansvarliggørelse omkring færdigforhandlede protokoller 

Det er væsentligt, at projektlederen har overblik over projektets formelle milepæle. Uden 

et sådant overblik mister han/hun straks et vigtigt aspekt i forhold til at få tillid fra 

projektets andre aktører. Man kan sige, at dette overblik er lige så væsentligt for 

projektets liv, som alfabetet er, hvis man vil læse skønlitteratur. Dette overblik kommer 

projektlederen ikke sovende til. Der skal forberedelse til, for at dette overblik kan 

formidles (og fortælles) til alle. PB1b siger: "Jeg er i hvert fald i 75% af tilfældene 

                                         
23 Med protokoller mener vi, inspireret af Lene Pries-Heje (2009) afklarede forståelser af, "hvordan man gør".  
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velforberedt..Jeg tror folk tænker, at jeg har tænkt tingene igennem, - altså at jeg har 

tænkt. Og det vækker tillid!" (PB 20b)  

  

Det samme gælder projektets økonomi. Jo mere overblik, projektlederen har, jo stærkere 

står han/hun i forhold til både styregruppe og arbejdsgrupper. PB siger: "Jeg overrasker 

de fleste ved, at jeg har ekstremt meget tjek på økonomien. Dvs. jeg sidder ikke og 

beregner dækningsbidrag, men jeg sidder og sørger for, at folk ved, hvad rammerne er, 

at folk ved, hvor mange timer, de har" (PBb1) 

 

Det kan ligeledes blive en dynamisk mødedriver at kende rammerne for projektet i sådan 

en grad, at man kan indbygge perspektiver, der "nødvendiggør" en fortsættelse i et nyt 

projekt. Dermed er grunden lagt for en ny ansøgning til et opfølgende projekt (kan man 

sige lidt kynisk). Men man kan også udtrykke det sådan, at dette kendskab kan gøre, at 

man bedre er i stand til at aflæse donorernes behov. 

Et perspektiv på denne under-overskrift ansvarliggørelse omkring færdigforhandlede 

protokoller er, at kunne overskue projektets rammer i så høj grad, at man kan give 

projektmedarbejderne det fornødne overblik over projektets fremdrift, impact, forankring 

og formidling. 

11.3 Reel beslutningskraft  

Denne mødedriver, er af stor betydning for om projektmøder drives fremad. Der er altid 

tale om en formel beslutningskraft og en reel beslutningskraft. Den mødedriver som vi 

har benævnt reel beslutningskraft vil primært orientere sig omkring den beslutningskraft, 

der skal være til stede i de formelle styringsenheder af projektet, så som styregruppen. 

Reel beslutningskraft i en styregruppe er vigtig for om den fremdrift, en beslutning 

skaber, skaber fremdrift med innovationskraft eller det modsatte. Med det peger 

resultatet af vores undersøgelse på, at det er karakteren og kvaliteten af beslutningen, 

der afgør beslutningskraft med henblik på, at beslutninger truffet på styregruppemøder 

skal skabe innovationskraft til projektet og beslutningen alene, har ikke en værdi i sig 

selv. Det er fire forhold, der har dannet mønstret til at give indhold til begrebet reel 

beslutningskraft. 

 Sagen i fokus 

 Handling på effekt 
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 Motivation/nysgerrighed 

 Informationsflow 

Mange af vores informanter peger på, at den traditionelle styregruppe, der ofte bliver 

etableret i projektsammenhæng, hvor en repræsentation af de ansvarlige ledere sidder, 

ikke altid, alene i kraft af, at det er en styregruppe, giver den nødvendige 

beslutningskraft med henblik på fremdrift.   

"jeg oplever også, at nogle styregruppemedlemmer ser det som pro forma, at sidde der i 

styregruppen"  (interview 1b (pbblå)) 

"jeg har simpelthen været overrasket over at se, at der ikke er nogen henvendelser 

omkring projektet fra styregruppemedlemmer" (interview 1b (pbblå)) 

"styregruppen er ikke opsøgende selv, styregruppemøder er meget formelle" (interview 2, 

(cgblå)) 

" det vi i projektsekretariatet for ros for er ikke udvikling, men økonomi og 

administration". interview 2, (cgblå)) 

Ovenstående interviewudsagn, er alle udtryk for, at projektets styregruppe ikke lever om 

til det krav om involvering i projektet som må forventes af en styregruppe.  

I flere af vores interviews peger informanterne på vigtigheden af, at en styregruppe 

involvere sig og ikke kun ser på deres deltagelse som en formsag, der hurtigt skal 

overstås. En informant har peget på, at det gør en forskel når en fra en styregruppe 

involvere sig. Det giver kraft til projektet.  

" jeg vil godt høre mere fra dig (siger styregruppemedlem) Og så fik vi lavet nyhedsbreve 

og nu har vi også nogle uformelle møder osv. Meget relationsbåret" (interview 1b.(9b))  

Det er meget centralt for kvaliteten af de beslutninger som skal træffes af styregrupper i 

projekter at det er en motiveret styregruppe. Det kræver noget, at få etableret denne 

motivation. Her peger flere informanter på, at de har en opgave i at skabe et interessant 

mødemiljø for styregruppen. Det skal være noget interessant at beslutte.  

"Det er meget vigtigt, at de oplever (styregruppen) at gå derfra med noget nyt. Der er sket 

noget" (interview 4 (mf45)) 
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Mødet skal have en værdi og styregruppen skal kunne se effekt, at deres beslutninger. 

Det er meget centralt, at en styregruppe er nysgerrig på, hvilken effekt en beslutning kan 

have på forskellige handlinger og, at de aktivt går ind i arbejdet og er med til at tilfører 

innovationskraft til projektet gennem deres beslutningsarbejde på styregruppemøder.  

" De (styregruppen)har simpelthen valgt, at lære af deres erfaringer. De laver ikke 

evalueringer for sjov … Altså nu har jeg sat mig og læst deres seneste oplæg …., men jeg 

oplever simpelthen en ædruelighed og en erkendelse, at de kan ikke løfte de her ting, 

hvis de ikke samarbejder.  

Undersøgelsen peger på, at beslutningstagerne i projekter må være aktiv deltagende med 

sagen i fokus. Det er vigtigt, at det ikke er traditionelle hierarkier, der alene handler ud 

fra det perspektiv at træffe hurtige beslutninger på vegne af projektet. En projektleder 

udtaler: 

" styregruppen består af otte rektorer. Hos dem kan man mærke, at det at træffe 

beslutninger giver endofiner" (interview 3 (KD17) 

Det er vigtigt, at projektlederen kan holde igen på sådan en handlekraftig styregruppe ud 

i beslutninger. Der skal tilvejebringes en commitment i styregruppen, funderet på tillid og 

klar informationsflow, til at beslutningskraften ligger i samspillet mellem aktørerne og jo 

mere magtfrit disse kan interagere med hinanden i forhold til sagen, gør at de kan 

fremtræde med reel beslutningskraft.  

11.4 Design  

Design er en mødedriver. I gennem hele vores undersøgelser er der mange udsagn, der 

underbygger designtilgang omkring projektledelse i forbindelse med møder. 

I design begrebet ser vi noget unikt – at skabe noget, der er særligt til det formål, 

designet ligger op til. For at tænke i design, må man både kunne tænke i helheder og 

funktion, samt i detalje og form. Designbegrebet passer godt til møder. Vores 

undersøgelse viser, at der er mange designforhold, der spiller for at sikre at mødet 

skaber fremdrift. Begrebet design bliver også anvendt i forbindelse med ledelse. Design 

tænkning24 vinder indpas i ny ledelsestænkning. Design som ledelsesfilosofi handler 

                                         
24 Christian Bason, Erhvervs ph.d, offentlige ledere som designere. mandag morgen 2010 
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blandt andet om evnen til at balancere to modstridende ideer samtidig25, og at bruge 

modsætninger eller dilemmaer som afsæt for nytænkning.  

Under mødedriveren "design" er der fremkommet fire strukturerende begreber, der 

forklarer mødedriveren design.  

 Mødemiljø/stemning 

 Forskellige mødetyper/mødedeltagere 

 Redskaber/værktøj/teknikker 

 Mødeflow i projektet 

Stemning og miljø har stor betydning på projektmøder. Skabelsen af en stemning, hvor 

der forventes noget af deltagerne kræver forberedelse af forskellig art. En informant 

udtaler: 

"Der var en fleksibel og løsningsorienteret tilgang ….Her bliver det mere 

arbejdsorienteret… Vi er meget samarbejdsorienteret… (Interview 4(mf42))" 

Stemningen af, at der forventes at mødet skal give innovationskraft til projektet, stiller 

krav til skabelse af et særligt miljø. 

"stemningen skal opleves som "vi" ikke som "mig" (interview 2(cg80)) 

Vores undersøgelse peger på væsentlige karaktertræk i mødemiljøet, der skal skabes til 

projektmøder. Af særlige fokuserede forhold kan nævnes: sjov og skabende stemning  

(Sl14), deltagerne vil noget med mødet, vil gerne producere (SL16), anerkendende tilgang 

(CRH12). Opgaven at designe stemning kræver at projektlederen har evnen til at integrere 

forskellige perspektiver og tænke fortolkende og intuitivt26 

At kunne designe forskellige mødetyper kræver et solidt kendskab til mødeflow i 

projektet. Det er meget centralt for fremdriftperspektivet, at det rette møde er designet 

til det rette formål.  

" vi har lavet skabeloner for alle møder, jeg designer møder ret meget" (interview 2 

(CG71)) 

                                         
25

 "At tænke som en designer indebærer således en balancering mellem analyse (evnen til at strukturere data og tænke logisk) over 

for syntese (evnen til at integrere forskellige perspektiver og tænke fortolkende og intuitivt). (Roger Martin, fra Bason 2010) 
 
26

 (Roger Martin, fra Bason 2010) 
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Der tegner sig et tydeligt billede af forskellige møder, planlægningsmøder, 

samarbejdsmøder, arbejdsgruppemøder og styregruppe( mf 9-13) og at disse går igen 

med forskellige benævnelser hos de forskellige informanter. Nogle benævnelser mere 

opfindsomme end andre.  

" .. ja! det vilde møde.. Det var et fantastisk møde. Det var tilrettelagt som en 

markedsplads. .. stå og fortælle om konkrete ting i projektet og opleve en masse 

interesse og få en hel masse spørgsmål og være i dialog og efterfølgende en ½ time til 

oplæg. Det var jeg den eneste projektleder, der havde. Hvor jeg bare oplevede, at jeg 

kunne ryste eksempler ud af ærmet.  (interview 4 (mf52)).  

Et projekt har brug for forskellige møder. Typen af mødet sætter rammen og er med til at 

muliggøre fremdrift. Forskellige mødetyper kræver forskellig forberedelse både af 

projektlederen og af mødedeltagerne. Flere at informanterne peger på, at for at kunne 

lave et godt mødedesign skal de være metodemangfoldige og metodeansvarlige27. 

Projektlederen skal kende til forskellige Redskaber/værktøjer & teknikker (24), der kan 

virker f.eks. strukturerende, åbnene, analyserende, igangsættende, afsluttende med 

mere. Der bliver peget på at projektlederen skal kunne udvikle og designe 

projektstyringsværktøjer (46c, 47c)  I vores undersøgelse bliver der nævnt flere 

redskaber/værktøjer & teknikker f.eks.: Involvering af krop (KD9), benspænd(54b), 

scrum-agtige møder, byg på det i er særlige stolte af – tilgang (JC18), udvikling af 

håndbøger (KD23) og start seancen før den starter (mail 14 dage før) (JC33).  

For at understege mødemiljø og forskellige mødetyper, har vi valgt at underbygge disse 

med fotos fra møder (se undersøgelsesrapport, fase 3, collager billeder 1-5) 

Den ene billedeserie (billede 3-5) viser et projektmøde, hvor der skulle både skulle 

udvikles og besluttes forskellige aktiviteter. Mødedeltagerne var fra hele projektets 

interessentgruppe. Den anden billedeserie (billede 1-2) viser billeder fra blandede møder. 

Møderne har det til fælles, at de er meget forberedt med drejebog og forskellige 

redskaber/værktøjer & teknikker til at fremme fælles fokus med opgaven i centrum. 

Billederne viser en arbejdsom og en producerende stemning. Billederne viser "rod" som vi 

oversætter som engagement, samt man kan se på billederne, at der er anvendt forskellige 

redskaber/værktøjer og teknikker. Billederne supplerer de udtalelser om stemning og 

mødetyper som vores informanter beskriver i interviewform.  

                                         
27 Begreberne er taget fra Per Fibæk og Helle Bjerresgaard (2009) , Praktisk pædagogik, kap A, 2 21-26, Gyldendals lærerbibliotek 
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Design som mødedriver indeholder også et sidste meget væsentligt element, nemlig 

mødeflow i projektet. Projektlederen skal have en bevidsthed om et projektflow, der 

følger innovationstrappens tre faser, NYT, NYTTIGT OG NYTTIGTGJORT og at nogle af 

projektets møder skal følge den struktur.   

Der er alligevel nogle faser, der bliver særlig fremhævet og det er den åbne, prejektfase28 

under trappens fase NYT:  

"Det er jo prejektfasen, og det der er interessant at se, hvad er det så for en fremdrift der 

kommer der" (interview 1b(pb15)) 

" det er især i projektopstart, vigtigt" (at møder skal være hyppige og ofte, da 

projekthistorien er usynlig) (Interview 2(cg5)) 

Og det er ligeledes hen mod projektet peaks og deadlines er det noget, der peger på en 

intensivering af møder (pb42).   

Selv om er er disse særlige mødepeaks i projektet peger vores undersøgelse på, at det er 

helt centralt, at der bliver skabt fremdrift på møderne i alle projektets faser (KD2)  

11.5 Fællesskab  

Under mødedriveren fællesskab træder der fem strukturerende begreber, der giver 

karakter til mødedriveren. 

 Teamspirit 

 Samskabning/synergi 

 Mangfoldighed 

 Engagement (vi der vil) 

 Kreativitet i samspil.  

Mødedriveren Fællesskab peger både på betydningen det fælles skabte, der 

fremhæver det processuelle aspekt af fælles –skab og det fælles mente.  De begreber, 

som understøtter mødedrivers fællesskab peger på dette dobbelte forhold i 

mødedriveren. Teamspirit, engagement og synergi peger på det fælles mente, det 

fælles oplevede og samskabning, mangfoldighed og kreativitet i samspil peger på 

fælles skabelse af noget. Som en informant udtrykte det: 

                                         
28 Prejektfase er hentet fra Lotte Darsø, innovation in the making, børsens forlag 
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"…så bliver resultatet også at det er enkeltmandspræstationer, og det er ikke en 

projektpræstation. Og så bliver der ikke fredrift.." (interview 1a (PB62)) 

 

Her udtrykker projektlederen klart, at der er fokus på fælles præstationer, hvis man 

skal sikre fremdrift. Vi udleder altså, at der er en sammenhæng mellem det fælles 

skabte og så fremdrift (som følge af mødet) til projektet.  

 Mødet er en fantastisk projektarena, at samles i. For det første sikre projektet, at der 

er noget, at være sammen om og for det andet sikre projektmøder, at der er nogle 

opgaver, der er i fokus for, at projektet skrider fremad i sin tidsmæssige fremdrift 

med milepæle og andre styringsværktøjer, der hjælper med at holde overblik og styr 

på den type fremdrift.  

Engagement blandt deltagerne i projektmøder med henblik på at få fokus på opgaven 

er med til at løfte fællesskabet ind i en betydningsfuld sammenhæng for deltagerne. 

Mødet bliver således ikke et personligt møde mellem mødedeltagere, der er til 

projektmødet med hver deres agendaer. I den form,  bliver mødet ofte oplevet som 

rammen om et tvunget fællesskab.  En informant fremhæver: 

"Det er også personafhængigt i den forstand at vi føler os super ansvarlige for alt, 

hvad der foregår i det projekt. Det er ikke sådan, at jeg tænker, det der rør jeg ikke 

og det der skal jeg ikke. Vi er super ansvarlige, selv om vi officielt sidder to 

forskellige steder.  Så har vi samme type af ansvarlighed. Så har vi stor glæder og 

entusiasme i vores arbejde, når vi sidder sammen, så er det ikke tungt, så er det 

super nemt og vi er idéskabere og  så har vi nogle forskellige kompetencer". 

(interview 6 (Sl)) 

Udsagnet viser helt tydeligt at arbejde, altså produktion bliver knyttet til mødet og, at 

det sker i fællesskab. Vi har valgt at kalde dette forhold "samskabning"  der er forhold 

i vores undersøgelse som klart underbygger vigtigheden af denne tilgang. Det er 

udtalelser som, at gruppen bliver ved med at udvikle (CHR10), fokusering på fælles 

præstationer(50), samspil i arbejdsgruppen (JC6), ens tilgang til at ville skabe 

noget(SL10) kreativ i samspil(JC31), magtfrit fællesskab (SL18). Vores fotocollager (se 

undersøgelsesrapport, fase 3, collager billeder 1-5) fra møder viser også 

samskabning. Der er ikke mennesker på billeder, men man skal se, at de arbejder, at 

der bliver produceret noget på møderne som man er fælles engagerede omkring.  
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Vores undersøgelse peger også på betydningen af teamspirit som en central del til 

forståelsen af, hvordan mødedriveren "fællesskab"  skal konkretiseret og udtrykkes i 

handlinger. Her peger vores informanter på flere forhold så som, udnyttelse af 

hinandens spidskompetencer (24) samhørighed om opgaven blandt alle aktører(13) 

deling af succeser (38b) forståelse for hinanden (30c).  Teamspirit underbygges af 

engagement. Engagement kommer ikke af sig selv. Projektlederen skal være med til 

at sikre engagement ved at bevidstgøre om processer (41b), sikre at der er 

udfordringer til møderne (68) og at der er mulighed for talentudfoldelse (44) i 

gruppen. Mangfoldighed er ligeledes væsentligt udtryk til at "mætte" mødedriveren 

fællesskab. Vores undersøgelse peger på at inkludering er vigtig og at der bliver 

tilført inspiration til projektgruppen gennem forskellighed. Der bliver peget på at 

diversitet i erfaringer er vigtige, men et fælles teoretisk udgangspunkt er en styrke 

(JC9, CHR11) for at kunne samskabe til projektmøder.  

For at en gruppe kan lave peaks i præstation, skal projektlederen sikre 

minimumspræstationer i projektets downperioder (32b). Her er mødeflow og 

mødevarians, samt fokus på vidensproduktion i fællesskab løbende vigtige elementer 

i at sikre konstant fremdrift.  

11.6 Aktionsledelse 

Denne mødedriver har at gøre med den ledelse, der finder sted på de konkrete 

arbejdsmøder, hvor dialogen med medarbejderne tages. Den ledelse, der indebærer, at 

konkrete handlinger kan sættes i værk, og den ledelse, der skal kunne tackle 

konfrontationer og følelsesladede situationer. Der er en række konkrete forhold, der kan 

gøre, at denne mødedriver kan skabe fremdrift. Det gælder følgende: 

• facilitering 

• projektlederens deltagende i hele projektfeltet 

• tillidsbaseret ledelse 

• kommunikation/improvisation 

• autencitet  

Det at kunne facilitere møder er en vigtig kompetence for enhver projektleder. Hvis man 

vil drive fornyelse frem, er det vigtigt, at der er facilitering til at understøtte dette. 

Facilitering indeholder en række teknikker og værktøjer, som den dygtige facilitator kan 

anvende til de formål, der bedst fremmer den konkrete fremdrift, som ønskes i en 

konkret mødesammenhæng. Det vil vi ikke komme nærmere ind på her, blot henvise til 
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en række bøger, hvor dette er beskrevet indgående (for eksempel i Hansen og Byrges 

Kreative Platform (2009) eller i Funch Jensens og Kromann-Andersens KIE-model (2009).  

Og så vil vi henvise til vore fotocollager (i bilagsmappen) hvor man kan se eksempler på 

møder, der er blevet faciliteret. Man kan se, hvordan rummets indretning har ændret sig i 

løbet af mødeprocessen. Der hænger post-its på vægge og vinduer. Der er tegnet på 

plancher på vægge og borde. Man kan se mødeborde med kaffekopper, vandflasker og 

skriveredskaber i forskellige farver. Man kan antydningsvis skimte personer, der læner sig 

ind over bordene i aktivitet. 

 En bemærkning fra en af vore informanter fortjener dog her at komme med. Hun roser 

en navngiven facilitator for at være lydhør og formå at få det bedste frem på usynlig vis 

(CRH6). Det er vigtigt for den dygtige facilitator at kunne "stikke fingeren i jorden" og 

improvisere ud fra den konkrete situation.  

Projektlederens deltagende i hele projektfeltet er en meget central del af vores empiriske 

fund. Projektlederen får her en meget central rolle for at kunne bære viden rundt og 

bringe den rette viden i spil på projektmøder. En af vore informanter, MF, fortæller, hvor 

vigtigt det er for ham at være med hele vejen rundt i projektet; i styregruppemøder, i 

arbejdsgruppemøder, når der fortælles om projektet i projektets omverden. Dette er vi 

enige i, er en vigtig forudsætning for at kunne danne sig det nødvendige overblik. 

Vi har allerede under det generelle teoriafsnit om projektledelse knyttet perspektiver til 

tillidsbaseret ledelse. Som supplement til dette vil vi give et eksempel på, hvordan en 

projektleder nøje overvejer, hvor langt han kan flytte mødedeltageres komfortzone. JC 

understreger, at man skal kende hinanden godt for at vide, hvor grænserne for 

komfortzonen ligger. JC siger: "Det er fuldstændig afhængigt af, hvad det er for nogle 

folk. .. Jeg har lavet noget for Dansk Advokatråd, - bare at placere dem ved borde med 

fem rundt om hvert bord – frem for at sidde på række, hvor der er én der taler – det var 

en forstyrrelse, der var så ekstremt stor, at så skulle der ikke gøres mere" (JC14). 

 

Kommunikation forstået både i den snævre afsender-modtager forstand og i den bredere 

forstand, der indebærer, at kommunikation er alle steder og er meget mere end med ord, 

er en vigtig forudsætning for at skabe den nødvendige forståelse og fælles sprog blandt 

projektdeltagerne. Et eksempel på, hvad vi mener hermed, leverer PB: "Det er en hybrid af 

aktiviteter, hvor det faktisk er kommunikation, altså den fysiske kommunikation, ved at 
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være fysisk til stede og på den måde signalere tilgængelighed, eller den skriftlige 

kommunikation i form af informationsskrig" (PB29). For at kommunikere i situationen må 

projektlederen kunne forstå betydningen af at kunne improvisere. 

 

Med autencitet mener vi det at kunne udøve sin professionelle praksis med 

udgangspunkt i en personlig og original tilgang. Vi læner os hermed op ad Per Fibæk 

Larsens autencitetsbegreb (2003). For en mødedriver med overskriften aktionsledelse er 

dette aspekt vigtigt. Det er vigtig at kunne mestre sin profession i så høj grad, at man 

kan forholde sig autentisk til de situationer, der opstår hvor aktører mødes. Vi forstår 

autencitetsbegrebet som at projektlederen er i stand til at handle ud fra situationen som 

den opstår i nuet og at projektlederen kan handle professionelt autentisk i situationen – 

altså analysere behovet udefra og handle derfra. Carl Otto Scharmer kalder dette 

profleksion. Profleksion knytter sig også til kompentencen, at kunne improvisere 

professionelt ud fra situationen  

 

Vi har i vores empiri også eksempler på, hvordan projektledere bevarer deres 

professionalisme samtidigt med, de optræder autentisk i følelsesladede situationer. For 

eksempel siger PB: "Jeg kan gå ind og tage den snak med dem [projektmedarbejderne] og 

simpelthen sige: Hvad skete der? Hvornår oplevede du, der skete et skred? Jeg har også 

modet til [at tage konfrontationen], - hvis der – og det sker jo tit i de her situationer, 

fordi det er mennesker vi har at gøre med, så det bliver altid totalt mudret og 

følelsesladet" (PB64a)  

11.7 Vidensproduktion 

Den sidste mødedriver, der sikre fremdrift med henblik på innovationskraft til projektet 

er vidensproduktion. Vi har ligesom i de følgende fremhævet, hvilke strukturerende 

begreber, der er med til at give indhold til mødedriveren.  

 Innovationsskabelse (værditilførelse) 

 Videnskabelse (fra viden til data) 

 Antropologisk tilgang 

 Eksperimenterende tilgang (viden der virker) 

 Opgaven i centrum 
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Det at producere viden er kernen i "møder med innovationskraft teorien" På projektmøder 

mødes man for at dele viden, give informationer sikre, at de rigtige informationer 

kommer rundt til alle dem, der skal bruge dem. For, at kunne bruge den viden eller 

information til at komme videre, skabe viden, skal der ske noget med den viden man har 

fået. Den skal bruges til noget – vidensproduktion på møder samler viden med et fokus 

på en sag eller en opgave. Opgaven er i centrum og det er omkring omgaven 

vidensproduktionen skal ske. Flere af vores informanter peger på betydningen af dette 

forhold på projektmøder.  

"…Så det ikke bliver en personklage, men hvor det bliver en projektopgave.. Altså, hvor vi 

går ind og ser på produkt, proces og så resultat" (PB67) 

Eksemplet viser, at projektlederen er bevidst om, at holde fokus på opgaven og derfra 

skabe forbedringer eller forandringer.  

I den sammenhæng bliver kendskab til innovationsprocesser vigtige i forbindelse med at 

få innovationskraft ud af viden. Projektmøder er igen en glimrende arena til at sikre, at 

denne videnskabelse sker. Som en projektleder siger "aktioner skaber fremdrift" (KD32-

33). Idéudvikling (C33)fylder en del i forbindelse med vidensproduktion, når 

vidensproduktionen skal sikre fremdrift med innovationskraft. Det samme gør 

værdisættelse af viden (27c). Det er vigtigt at viden skal have værdi for projektet og 

projektet skal have værdi for andre (KD12) end dem, der er i projektet. Dette stiller krav 

til Projektlederen om dygtighed til at skabe denne merværdi (17b). 

En af projektlederne påpeger, at innovationsskabelse er hård. Han siger: 

"Det er faktisk ret hårdt, at være i fremmed land, hvor det hele skal opfindes. Ud over, at 

der er hårdt uden for komfortzonen, så er det jo også hårdt, at producere nyt. Man kan jo 

tage fat på noget, der eksisterer i forvejen og bygge på det" (interview 5 (JC19)).  

Dette stiller igen skarpt på projektlederens kompetencer til at facilitere som nævnt under 

mødedriveren aktionsledelse.  En projektleder siger: 

"Jeg synes i høj grad, at kreativitet også handler om at sætte rammerne" (interview 5 

(JC11)).  
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Innovationsprocessen bevæger sig fra nyt og nyttigt til nyttigtgjort29, hvilke disse 

ovenstående og nedenstående interviewudsagn underbygger 

"der har været en ramme for hvert møde …. Der har været en udviklingsprocesdel og så 

har der været en hel logistisk del.(interview 5 (JC11)).  

De sidste tre forhold under vidensproduktion hænger tæt sammen og det giver kun 

mening, at beskriver de tre strukturerende begreber videnskabelse, antropologisk tilgang 

og eksperimenterende tilgang i relation til hinanden. Vores undersøgelse underbygger 

begrebet "videnskabelse" som en del af forståelse til mødedriveren "vidensproduktion".  I 

tilgangen til "videnskabelse" hører den procesforståelse, at viden skal gøres til data. En 

informant kalder dette transformation af viden (29c) eller oversættelse af viden til 

produkt. Dette kommer til udtryk på følgende måde.  

"Derefter er der en konkret opgave, hvordan viden kan bringes til et konkret produkt. Det 

er det svære, at efter en dynamisk proces, at skabe et konkret produkt" (interview 3(cg 

68,69)) 

Dette udsagn er taget med fordi, det viser behovet for at viden kan omsættes til noget 

der tilfører værdi – et produkt, såvel konkret forstået som mere abstrakt. Meget 

mødeledelse og mødeforståelse, der er oppe i tiden, handler om processer og teknikker, 

men vores "møder med innovationskraft teori" bygger på, at energifyldte møder i sig selv 

ikke tilføre innovationskraft til projektet.  

Flere af informanterne fremhæver at, det at kunne skabe ud af viden kræver at, det 

faglige grundlag er i orden hos mødedeltagerne. En udtale:  

"hvor min påstand er, at det kun kan lade sig gøre, fordi de er så dygtige…, så, der er det 

her aspekt af faglighed og det kan f.eks. være en håndværkerfaglighed, hvis det er en 

kunstner eller anden faglighed" (JC38).  

Udtalelserne underbygger at kreativitet hænger sammen med faglig dygtighed. Vores 

undersøgelse viser også, at en eksperimenterende tilgang til viden betyder meget for 

videnskabelse under mødedriveren vidensproduktion, som en informanter udtrykker det: 

"forstået som modsat til kontrol læringskultur" (KD16) og "fri forholdende sig til teorier" 

                                         
29 Innovationstrappens flow, fra nyt over nyttigt til nyttigtgjort (Sørensen, 2010) 



Projektmøder med innovationskraft  

 

 

Side 75 

(72). Under den eksperimenterende tilgang ligger også forståelsen, at man undersøger 

om den viden man eksperimenter med virker – giver det nogen effekt.  

Så for at kunne lave videnskabelse, må viden bygge på et fundament og her kommer den 

antropologiske tilgang ind i billedet. Med antropologisk tilgang til viden, fjerner vi os fra 

"synsninger" og gør synsninger til data.  Det antropologiske arbejde foregår uden for 

mødet. Dette berører vi også under mødedriveren "aktionsledelse". Flere informanter 

nævner egne iagttagelser(9), observation(29b) og samspillet mellem at gøre viden til data 

i projektfelten og arbejde videnskabende med data på projektmøder bliver sagt så 

præcist af en projektleder: 

"Jeg har fundet ud af, at en bevidst dosering mellem bevægelse (arbejde i felten) og 

tankevirksomhed (videnskabelse på møder) giver bedre udvikling, læring og det 

stimulerer bedre" (JC13).  

Vi kan illustrere undersøgelsens forståelse af vidensproduktion med et "videnshjul" 

 

DEL 4 AFRUNDING  

12.0 Konklusion 

Vi har i denne masterafhandling undersøgt, hvilke momenter, projektledere mener, 

skaber fremdrift på møder. Og vi har undersøgt, hvordan disse momenter kan blive til 

operationelle mødedrivers på kommende projektmøder, således at møder skaber 

innovationskraft i projekter. 

vidensproduktion

en innovation

4. viden der 
virker

1. viden der 
udvikles

2. viden der 
afprøves

3. viden der 
udfordres
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 Vi er kommet frem til en model, der indeholder syv mødedrivere, der har hver sin 

egenart, og hver især er operationalisérbare, forstået på den måde, at projektlederen og 

de øvrige aktører i projektet bevidst kan arbejde med at udvikle dem i en konkret 

kontekst. 

Denne model er konkretiseringen af det teoretiske bidrag, vi mener at have udviklet i 

forhold til projektledelse, når det gælder om at skabe fremdrift på projektmøder med 

innovationskraft.  

Det har hele tiden været vores perspektiv at betragte møder som middel til fremdrift i 

projektet. Vi har bevidst fravalgt kun at se på relationsdannelser og teknikker i det 

enkelte møde. Derfor har det været nødvendigt for os at basere vores metode på egen 

udvikling af teori ved hjælp af grounded theory, idet vi ikke i den eksisterende litteratur 

fandt en lignende indfaldsvinkel. 

Vores empiri har understøttet os i, at denne vinkel har været relevant, - og ny. Flere af 

vore informanter fik aha-oplevelser undervejs i interviewene og har efterfølgende fortalt, 

at dette perspektiv har tilført dem nye handlemuligheder.  

Vi har set fremdrift i forhold til den videns-merværdi, der skabes i udviklingsprojekter 

og, at denne merværdi skabes gennem meningsskabende arbejde med viden. Vi har ved 

at definere og fortolke disse "cues" (Weick), momenter skabt syv mødefrivere. Ifølge 

Weick ligger der en betydelig magtkilde i at, idet man ved at etablere sådanne fikspunkter 

dirigerer folks opmærksomhed netop derhen (Weick, 1995) og det er jo interessant, hvis 

vores  møderdriveres kan være med til at flytte magten fra hierarkiet til opgaven, der skal 

løses. 

Denne merværdi ser vi som resultatet af en innovativ proces, hvor flere aktører har været 

inddraget og som vi fremhævede under vores begrebsafklaring af innovation, så når 

noget er skabt i et samarbejde, for at opnå en forandring kan det karakteriseres som 

samarbejdsdrevet innovation og det må klart være et fundament i "møde med 

innovationskraft teorien".  

Vi har ikke i forløbet forholdt os eksplicit til, hvordan man kan måle denne fremdrift. Dog 

har vi antydet, at dette kan ske ved synliggørelse af usynlige og abstrakte forhold, og vi 

har antydet, at det kan ske gennem meningsskabelse, italesættelse og prototyping. 
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Vi ser vores fokus på møder med fremdrift som et anslag til et paradigmeskifte, når det 

gælder møder og mødekultur. Vi mener med denne afhandling at have påvist nye veje at 

gå, når det gælder om at bryde de institutionaliserede spor (rutiner og normer), der har 

knyttet sig til møder.   

Vi ser perspektiver i at udvikle de syv mødedrivere yderligere, og vi ser perspektiver i 

udbrede tankegangen om, at møder er middel for fremdrift og dermed vigtigt i forhold til 

at give innovationskraft til udviklingsprojekter. Dette kunne vi også forestille os, andre 

projektledere også ville have behov for at italesætte. Derfor ser vi klare perspektiver i 

forhold til kompetenceudvikling af projektledere i dette bidrag til en teori fordi for at lede 

projekter i spændingsfeltet mellem sikker styring på den ene side, og innovation på den 

anden, indebærer mere af den design tænkning som vi refererer til under mødedriveren 

design. Det er meget vigtigt at projektlederen kan mestre begge forestillingsformer.  

13.0 Formidlende artikel  

Formen er en introducerende artikel og målgruppen er interesserede læsere, der ved 

noget om emnet, men ikke ud fra et forskningsmæssigt perspektiv (bred målgruppe). 

Artiklen bringes i Metropol Nyt, et elektronisk personaleblad for Professionshøjskolen 

Metropol. En del af Metropols medarbejdere fungerer som projektledere på større 

udviklingsprojekter. Artiklen henvender sig især til denne gruppe. 

Titel Projektmøder med innovationskraft 

Af Susanne Gottlieb & Dorrit Sørensen 

Hvordan skaber man fremdrift på projektmøder? Hvordan får man møder til at give den 

innovationskraft, der er nødvendig i udviklingsprojekter, hvor produktet – eller 

merværdien – er ny viden? 

Med afsæt i en empirisk undersøgelse af, hvilke momenter, der skaber fremdrift på 

projektmøder med henblik på at møder skaber innovationskraft til projektet vil vi i denne 

artikel med udgangspunkt undersøgelsens resultat, indkredse og uddybe syv 

mødedrivers, der hver for sig og tilsammen tilfører et nyt blik på projektmøder. Artiklen 

søger at nuancere og supplere det mødelitteratur, der er oppe i tiden, såvel i forhold til 

projektmøder som til møder i almindelighed. 
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"Nu kan det siges meget banalt - vores møder er "JA-OG-møder", hvor imod mange 

andre møder er "JA-MEN–møder". Det er hele tiden – "kan det nu lade sig gøre?", "tror du, 

de vil det?", "prøv lige at uddybe..". – Det skal jeg aldrig sige på vores møder. De forstår 

det lige med det samme. Der kommer et flow i mødet. Det er helt afgørende for, at jeg 

trives i et møde, at der er et flow i mødet, hvor alle byder ind med det, de kan og vil. Alle 

har den overordnede forståelse af, at det her er et fælles ansvar, og der er ikke en, der 

lige som har de hierarkiske overblik over alt, hvad der foregår" (interview 6).  

Møderformer i forandring 

Møder er en af de kulturelle aktiviteter, som er underlagt megen rituel praksis. Vi kender 

møder og mødeformer til hudløshed og ofte går mange fra møder med en opfattelse, at 

"godt det er overstået, så kan vi komme i gang med arbejdet".  

Der har i de seneste år været fokus på møder – de lærende møder, møder med mening, 

kreative møder med mere. Det betyder, at møder har fået en anden betydningsplads i 

forbindelse med arbejde. Man er blevet opmærksom på, at værdien af møder er vigtige. 

At møder kan gøre en forskel. Men hvad er det for momenter, der gør forskel? Det har vi 

set på i vores undersøgelse, der bygger på otte kvalitative interview med projektledere og 

har perspektiver både fra et deltagerperspektiv og et ledelsesperspektiv. Vi har ligeledes 

suppleret med fotos fra kreative og skabende møder. Vi vil i det følgende pege på nogle 

forhold, vi har uddraget af vore data: 

Syv mødedrivers, der skaber fremdrift på projektmøder 

Vi har ledt efter mønstre for, hvornår møder skaber fremdrift og innovationskraft, og vi 

har fundet frem til de syv mødedrivers. - En mødedriver eller driver30 er en drivkræft, der 

genererer noget, - i vores tilfælde innovationskraft. Disse mødedrivers har vi samlet i en 

oversigt, der – udover selve mødedriveren - viser de strukturerende begreber, der er med 

til at give fokus og indhold.  

 

                                         
30 vores udlægning henter inspiration fra begrebet "eksterne drivers", der i anvendt specialet Samarbejdsdrevet innovation i den 

offentlige sektor - en undersøgelse af styringsnetværks skabelse af samarbejdsdrevet innovation. Udarbejdet af Tanja Holmegaard 

Bjørn, Roskilde Universitet, april 2010. Hun bruger begrebet eksterne drivers i denne sammenhæng: "Offentlige myndigheder kan 

med fordel benytte sig af eksterne drivers i opgaveløsningen, da dette potentielt kan fremme skabelsen af nye og kreative 

løsningsforslag". 
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Disse syv mødedrivers er hver især helt centrale at projektlederen kan bringe i spil på 

projektmøder. Det gælder for eksempel meningsskabelse. Det er vigtigt, at alle 

mødedeltagere har en forståelse af det indhold og den viden, der skal bringe projektet 

videre, og har et fælles sprog at udtrykke sig med. Det er ikke noget, der kommer én 

gang for alle. Det skal der arbejdes løbende med. 

For at der sker fremdrift på mødet må der ske en egentlig vidensproduktion. Vi har 

fundet, at det er helt centralt for videnskabelse, at projektlederen kan sikre, at det sker et 

innovationsarbejde omkring den viden, som er samlet ind til mødet, således at der sker 

en værditilførelse. Opgaven skal i centrum og meningsskabelse skal ske omkring 

opgaven. Viden er ikke "synsninger" efter mødet, men er blevet til byggesten (data), der 

kan føre projektet frem. Mellem møderne skal denne viden afprøves, og det stiller krav til, 

at projektdeltagerne har en eksperimenterende tilgang til deres arbejde i projektfeltet.  

Aktionsledelse har med den projekt- og mødeledelse at gøre, der finder sted på de 

konkrete arbejdsmøder i dialogen med mødedeltagerne. Aktionsledelse har både med 

facilitering og kommunikation at gøre. Den tager udgangspunkt i den autentiske 

projektleder, der "har sig selv med" i sin professionelle tilgang. Aktionsledelse hænger 

tæt sammen med fællesskab. Den type viden, der skabes i udviklingsprojekter skabes i 

Meningsskabelse 

• Fælles sprog/prototyping 
/italesættelse

• Fortælling af historien

• Fælles værdigrundlag

• synliggørelse

Færdigforhandlede protokoller 

• Overblik  over projektforhold inden 
mødet

• Orden/økonomi&generaliteter

• Ansvarliggørelse omkring 
færdigforhandlet  protokoller

Reel beslutningskraft

• Sagen i fokus (magtfrit, minus 
hieraki)

• Handling på effekt

• Motivation/ nysgerrig

• Informationsflow

Design

• mødemiljø /stemning

• forskellige mødetyper/ 
mødedeltagere

• redskaber/værktøj/teknikker

• mødeflow i projektet

Fællesskab

• Teamspirit

• Samskabning/synergi

• Mangfoldighed

• Engagement  (vi der vil)

• Kreativ i samspil

Aktionsledelse

• Facilitering

• PL. deltagende i hele 
Projektfeltet

• Tillidsbaseret ledelse

• Kommunikation/improvisation

• Autencitet 

Vidensproduktion

• innovationsskabelse 
(værditilførelse)

• videnskabelse (fra viden til data)

• antropologisk tilgang

• eksperimenterende tilgang (viden 
der virker)

• opgaven i centrum
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fællesskab. Derfor er det vigtigt at understøtte teamspirit og engagement, - og vel at 

mærke et engagement omkring den opgave, der skal løses. 

Vores undersøgelse viser, at det er meget vigtigt, at der er skabt et fælles værdisæt 

omkring mødet. Det gælder f.eks. hvordan man ønsker, mødet skal forløbe. Der skal med 

andre ord inden mødet være nogle færdigforhandlede protokoller, der ikke må optage tid 

på selve mødet.  Dette stiller krav til, at projektlederen kan designe mødet og er bekendt 

med design tænkning31. Et møde er ikke bare et møde. Der skal mange forskellige typer 

møder i løbet af et projekt. Projektet har sit eget mødeflow  og hver møde kræver sit eget 

design med brug af forskellige redskaber, teknikker og værktøjer. Til hvert af disse 

møder vil der være behov for, at projektlederen er bevidst om, hvilket mødemiljø der skal 

skabes.  

Til sidst skal betydningen af reel beslutningskraft i forhold til fremdrift på møder 

understreges. Resultatet af vores undersøgelse peger på, at det er karakteren og 

kvaliteten af beslutningen, der afgør beslutningskraft med henblik på, at beslutninger 

skal skabe innovationskraft til projektet og beslutningen isoleret set har ikke en værdi i 

sig selv. Dette stille krav til projektlederen om, at de mødedrivers som vi har beskrevet i 

denne artikel iværksættes omkring de fora hvor vigtige beslutninger træffes og at 

projektlederen er i stand til at set bort fra traditionelle beslutningshierarkier og sætte 

sagen i fokus.  

Møder som meningsdannende fællesskaber, der gennem samarbejdsinnovation skaber 

innovationskraft 

"Hvad er det for nogen værdier, der driver værket?  På de møder, der fungerer rigtig godt, 

er det motivationen, der driver, og der er lukket godt ned for lønmodtagerbevidstheden.  

For det er emner og issues, der er drivkraften. Så hvis man skal sidde der til klokken syv 

om aftenen, så gør man det. Det er der her man gerne vil" (interview 6) 

Samspillet og den udviklede viden er forudsætninger for innovationskraft. Vi ser 

nødvendigheden af at have møder, hvor dette finder sted; møder, hvor man 

                                         
31

  Designtænkning er en ny ledelsesfilosofi "At tænke som en designer indebærer således en balancering mellem analyse (evnen til 

at strukturere data og tænke logisk) over for syntese (evnen til at integrere forskellige perspektiver og tænke fortolkende og intuitivt). 
(Roger Martin, fra Bason 2010) 
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eksperimenterer og tør prøve nye ideer af, møder hvor man hver især bidrager med sine 

erfaringer og kompetencer, og møder, hvor alle deltagerne oplever et ikke-hierarkisk, 

ikke vurderende mødemiljø. 

Vi håber vores vinkel kan bidrage til at udvikle en ny tænkning, og give især projektledere 

nye perspektiver i forhold til møder og mødekultur. 
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