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FORORD 
Denne afhandling er dels kronen på værket efter tre års intensivt forsk-
ningsarbejde og dels en forlængelse af mit mangeårige arbejde i danske 
kommuner – særligt med udviklingsprojekter på uddannelses- og ung-
domsområdet. 

Jeg vil gerne rette en særlig tak til min vejleder, Birgit Jæger, og bi-
vejleder, Claus Have, samt til Elene Fleischer, der på bedste vis har 
tilskyndet mig til overhovedet at gå i gang med en ph.d. Til mine interna-
tionale samarbejdspartnere vil jeg rette en særlig tak til Andrew Van de 
Ven, University of Minnesota, for inspiration i arbejdet som Engaged 
Scholar samt til Peter Miller, University of Wisconsin, og Jorge Gibson-
Diaz, University of Barcelona, for samarbejde omkring uddannelsesnet-
værk (Educative governance networks). 

Desuden vil jeg rette en stor tak til ledelse og medarbejdere i Over-
gangsprojektet. Tak, fordi I stillede samarbejdsvilligt op i forbindelse 
med mit casestudie og åbnede dørene til Overgangsprojektet fra dets 
spæde start. Jeres ærlige deltagelse og engagement har haft afgørende 
betydning for tilblivelsen og relevansen af dette forskningsprojekt.  

Og sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg rette en varm tak for støtte og 
opbakning særligt til min familie og ligeledes til mine nærmeste kolleger, 
Julie Borup Jensen, Nana Vaaben, Troels Schultz Larsen, Maria-Louise 
Galamba, Lise Dam Rasmussen og Lone Bak, samt til forskningsgruppen i 
CLIPS-projektet (Collaborative Innovation in the Public Sector). Endvide-
re takkes mine mange sparringspartnere særligt, Mikala Sejer Hansen, 
Hanne Lund og Lone Belling, for værdifuld feedback og idéudvikling – 
både fagligt og pragmatisk.  

Gavegivningens kunst er at give det bedste, man har, ved at gøre sig 
umage med både form og indhold. Det er netop dét, jeg har forsøgt at 
gøre gennem hele forskningsprojektet, dels fordi det, jeg formidler, er 
vigtigt, og dels fordi du, kære læser, er vigtig. Vigtig for det videnssam-
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fund, vi lever i. Vigtig, fordi du kan omsætte viden til virkelighed og på 
den måde have indflydelse på fremtiden. Jeg håber at skærpe din op-
mærksomhed og vække din nysgerrighed inden for både teori og praksis. 
God fornøjelse. 

 

Gitte Miller Balslev 

Roskilde Universitet 
Søndag d. 16. december 2012 
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DANSK RESUME  
Ph.d.-afhandlingen Omdannelse og Uddannelse – Innovation, læring og 
samarbejde er en undersøgelse af samarbejdsdrevet innovation i en 
dansk offentlig uddannelseskontekst, hvor der tages afsæt i en politisk 
målsætning, der stiler efter, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskningsprojektet undersøger 
sammenhængen mellem innovation, læring og samarbejde med et 
formål om at uddybe forståelsen af, hvordan samarbejdsdrevet innova-
tion kan adressere komplekse problemer, der går på tværs af sektorer, 
organisationer og lovgivning inden for uddannelsesområdet. Forsknings-
projektet afgrænser sig til at undersøge implementeringsfase og innova-
tionsproces i et offentligt SATS-pulje-finansieret pilotprojekt – Over-
gangsprojektet – der har fokus på overgange i uddannelsessystemet 
specifikt mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. 

Forskningsprojektet bygger på ét års casestudie på en udvalgt pilot-skole 
i én af fire projektkommuner i Overgangsprojektet, der består af et 
samarbejde mellem folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i fire syd- og 
midtfynske kommuner. Overgangsprojektet blev igangsat på baggrund af 
særdeles høje frafald fra teknisk skole og produktionsskole og udvikler 
indsatser, der skal minimere frafald fra ungdomsuddannelse. Over-
gangsprojektet drives af komplekse problemer, der ikke kan løses ved 
hjælp af standardløsninger af én sektor eller institution alene. Derfor 
består projektet af et tværkommunalt, tværorganisatorisk og tværfagligt 
samarbejde mellem følgende aktører: Vejledningscenter UU-Center 
Sydfyn, fire folkeskoler, fire kommuner, to erhvervsskoler, to produkti-
onsskoler, unge, forældre, fritidssektoren og til dels lokalt erhvervsliv. I 
mit forskningsprojekt har jeg opbygget en teoretisk ramme, som pri-
mært trækker på organisations- og innovationsforskeren professor 
Andrew Van de Ven og hans omfattende videnskabelige arbejde med 
innovationsprojekter i en amerikansk kontekst (Van de Ven m.fl. 2008). 
Min teoretiske ramme indeholder organisationsteori, innovationsteori, 
læringsteori og samarbejdsteori.  
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Mine undersøgelser bygger på et konstruktivistisk forskningsdesign med 
udgangspunkt i det kvalitative casestudie og Engaged Scholarship (Van 
de Ven 2007) som forskningsmodel, hvor interessenter fra både praksis-
niveau og ekspertniveau fortløbende involveres i forskningsprocessen. I 
første fase af forskningsprojektet er der gennemført en forundersøgelse, 
der konkluderer, at Overgangsprojektet kan forstås som innovation på 
henholdsvis serviceniveau og organisatorisk niveau (Balslev og Jæger 
2011). Dette har resulteret i, at anden fase af forskningsprojektet – 
hovedundersøgelsen – bygger på to analyseenheder: serviceniveau: 
udvikling af service i et decentralt implementeringsnetværk og innovati-
on på et organisatorisk niveau i et centralt styringsnetværk. Mine under-
søgelser kvalificeres af et antologibidrag vedr. samarbejdsdrevet 
innovation (Balslev og Jæger 2011) samt en artikel vedr. uddannelse 
(Miller, Gibson, Balslev og Scanlan 2012).  
 
Det nye og innovative i Overgangsprojektet karakteriserer jeg overord-
net ud fra to projektelementer: 1) den særlige Transitmentorvejledning 
med tilbud, der støtter de unges uddannelsesparathed, og 2) tiltag, der 
understøtter de professionelles tværgående samarbejde. Jeg vurderer, 
at Overgangsprojektet som helhed er unikt, da det går imod aktuelle 
tendenser på vejledningsområdet, hvor ungdomsuddannelses-vejledning 
er skåret ned til ca. 5 % af de unge, der er udfordrede uddannelsesmæs-
sigt og socialt. 
Jeg konkluderer, at samarbejdsdrevet innovation i Overgangsprojektet i 
en dansk offentlig uddannelseskontekst kan forstås ud fra tre forskellige 
innovationsmodeller: en lineær, en cyklisk og en kaotisk model. Den 
henholdsvis lineære og cykliske model knytter sig til konvergente lære-
processer gennem testning, mens den kaotiske innovationsmodel knyt-
ter sig til divergente læreprocesser gennem eksperimenter. Læring hos 
aktørerne foregår gennem etablering af sociale fællesskaber. Innovati-
onsmodeller og læreprocesser udgør tilsammen en kompleks innovati-
onsproces, som baseres på samarbejdsformer, der spænder fra 
kooperation over koordination til kollaboration. Konsekvensen af den 
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komplekse innovationsproces er, at implementeringen ikke lader sig 
kontrollere og styre på en deterministisk måde, hvilket peger på, at 
innovationsledelse handler om at balancere mellem design og emergens. 
Mine analyser peger på, at udfordringen i innovationsledelse handler om 
at balancere mellem hierarkisk styring og netværksstyring samt top-
down-ledelse og bottom-up-ledelse gennem det, der i afhandlingen 
benævnes translationsledelse, hvor lederen oversætter mellem flere 
perspektiver, hvad angår problemforståelse, procesforståelse, ledelses-
forståelse og organisatorisk identitet. Denne form for ledelse muliggør 
idétilpasning mellem vision og virkelighed som et væsentligt element i 
innovationsprocessen. Derfor har mine resultater implikationer i forhold 
til offentlige bevillingsfinansierede innovationsprojekter ved at fremhæ-
ve balancen mellem design og emergens som et væsentligt karakteristi-
kum for innovationsledelse og indikerer, at det ikke er muligt 
udelukkende at lede innovation gennem hands-on-styring. Innovation 
kan ikke planlægges, men som leder kan man anspore til innovation ved 
at skabe mål, rammer og kultur, der øger sandsynligheden for, at inno-
vation opstår. 

Mine resultater viser, at strukturer kan ændres til fordel for de individer, 
der agerer i dem. Innovation på det organisatoriske niveau repræsente-
rer det særegne i Overgangsprojektet, idet der findes andre lignende 
projekter i den danske uddannelsessektor, der udelukkende forsøger at 
påvirke aktørerne – de unge – uden samtidig at ændre strukturen, der 
danner ramme om de professionelles interaktion for at skabe de bedst 
mulige forhold for at støtte aktørerne. Samarbejdsdrevet innovation i 
Overgangsprojektet kan således forstås på både aktør- og strukturni-
veau. 

Endvidere konkluderer jeg, at Overgangsprojektet er et eksempel på 
hjemmedyrket innovation og er fra projektstart designet som en lineær 
proces. Det skyldes bl.a., at finansieringen gennem SATS-puljen sætter 
grænser for ændringsfriheden i implementeringen. Med andre ord 
forudsætter ansøgningsproceduren, at projektet er tænkt til ende fra 
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starten, hvilket reducerer rummet for idétilpasning – iteration – når 
projektet implementeres. Disse vilkår udgør en barriere for innovations-
processen og hæmmer aktørernes risikovillighed i forhold til at eksperi-
mentere i implementeringen, hvorved Overgangsprojektets muligheder 
for at bidrage til reel innovation reduceres. Jeg vurderer, at forsknings-
projektet giver anledning til yderligere undersøgelse af rammevilkårene 
for puljefinansierede innovationsprojekter i en offentlig kontekst med 
henblik på at forfine projektrammerne, så der i det daglige innovations-
arbejde kan gives mulighed for, at innovationsprocessen kan følge flere 
og uforudsete spor.  

En engelsk version af resumeet forefindes i bilagsmaterialet (se bilag 1 – English summary). 

Referencer:   

Balslev, G.M. & Jæger, B. (2011): Organisatorisk innovation i skabelsen af nye metoder til fastholdel-
sen af unge i uddannelse. I: Sørensen, E. & Torfing, J. (red.): Samarbejdsdrevet innovation – i den 
offentlige sektor (s. 363-383). København: Jurist- og økonomforbundets forlag. 

Miller, P.M., Gibson J.D., Balslev G.M. & Scanlan M. (2012): Looking Beyond Harlem: International 
Insights for Area-Based Initiatives. Middle School Journal. September vol. s. 16-24. 

Van de Ven, A. (2007): Engaged scholarship a guide for organizational and social research. New 
York: Oxford University Press. 

Van de Ven, A. Polley, D.E. Garud, R. Venkataraman, S. (2008): The Innovation Journey. New York: 
Oxford University Press.  
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”Indhold skabes kun dårligt af rettidig om-
hu. Nyt, forandrende og skabende indhold 
opstår som resultat af fornemmelser og 
antagelser på vejen mod det ukendte. 
Omhu giver ikke mening i forhold til noget, 
der endnu er ukendt, og som man derfor 
heller ikke kan forholde sig rettidigt til. Og 
det er på rejsen mod det ukendte, at frem-
skridtet har sin rod.” 
 
Riskær – kommentar i Information d. 2. maj 2012  
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KAPITEL 1  
BAGGRUND FOR INNOVATIONS-  
OG UDDANNELSESUDFORDRING 
1.1 Indledning  
Denne afhandling handler om, hvad tværgående samarbejde betyder for 
nytænkning i den offentlige sektor eksemplificeret gennem en særlig 
indsats, der skal hjælpe unge med at holde fast i deres uddannelsesvalg. 
Innovationsbegrebet har forskningsmæssigt traditionelt set hørt den 
private sektor til, men i dag anvendes begrebet ligeledes i det offentlige. 
Det rejser et forskningsbehov for undersøgelse af innovationsbegebet i 
offentlig kontekst – et behov som denne afhandling adresserer.  

Jeg har gennem mange år været optaget af at analysere ungdoms- og 
uddannelsesområdet (Balslev 2001, 2003, 2005, 2008, 2009) og af at 
påvirke området gennem mit konsulentarbejde (se 
www.millerquest.dk). Gennem årene er jeg stødt på voksende udfor-
dringer i forhold til at skabe bedre vilkår for de unge, særligt i forhold til 
nye tiltag, der går på tværs af forvaltningsområder, faglighed og sekto-
rer. Samtidig oplever jeg, at nytænkningen og viljen til samarbejde har 
uanede muligheder, når de rette rammer bliver skabt.  

Disse modstridende observationer giver anledning til spørgsmål. Hvor 
går det galt, når medarbejdere eller ledere på uddannelsesområdet 
forsøger, at igangsætte tværgående initiativer? Hvad er det, der forhin-
drer, at de gode idéer bliver implementeret? Hvordan kan innovation 
forståes i en offentlig kontekst? Hvad er det den offentlige sektor skal 
lære og gøre anderledes? Og hvordan hænger læring, samarbejde og 
nytænkning sammen – særligt i implementeringen af nye tiltag? Det er 
bl.a. disse spørgsmål, der har ansporet mig til at igangsætte dette forsk-
ningsprojekt, hvor omdrejningspunktet er innovation, læring og samar-
bejde.  

http://www.millerquest.dk/
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Innovationsudfordring 
Inden for de senere år, har Danmark været udsat for politiske og struk-
turelle ændringer, som har stor betydning for den offentlige sektor. 
Kommunalreformen og Kvalitetsreformen repræsenterer begge store 
politiske innovationer med gennemgribende effekt på den offentlige 
sektor. Der er en voksende politisk opmærksomhed på innovation som 
en løsning på samfundets udfordringer samtidig med, at reformerne og 
udviklingen af nye services gennem top-down-processer ikke har fået 
den ventede succes (Breul, Boyle og Dahler-Larsen, 2008). Samtidig 
kræver den verdensomspændende økonomiske krise et perspektivskifte. 
Kort sagt er det danske velfærdssamfund sat under pres – et pres, der 
skærpes af modsatrettede krav, dels om nulvækst i de offentlige budget-
ter, og dels over for borgernes stigende efterspørgsel på service og 
kvalitet i de offentlige ydelser (Pedersen 2010, s. 18). Kravet om foran-
dring i forhold til at sikre og forbedre kvalitet af offentlig velfærd anspo-
rer til politisk mål om, at ”… den offentlige sektor skal tænke nyt” 
(Regeringen 2007, s. 1). Der er således politisk fokus på behovet for at 
skabe nye idéer, som ikke lader sig begrænse af fortidens traditionelle 
forståelser og forvaltningsopdelte politikområder, men som formår at 
imødekomme velfærdssamfundets udfordringer på nytænkende tvær-
gående måder. 

Den danske regering har iværksat flere tiltag, hvor innovation sættes på 
dagsordenen. Rådet for teknologi og innovation har i 2007 fremsat en 
handlingsplan, der skal sikre mere innovation og effektiv videnspredning 
i den offentlige såvel som i den private sektor (Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen 2007). Der er nedsat centrale råd og styrelser, der har 
innovation som omdrejningspunkt, og flere reformer – i særdeleshed 
den tidligere omtalte Kvalitetsreform – har innovation som mål. Mange 
kommuner har igangsat kvalitetsudviklings- og innovationsprojekter, og 
nogle har udarbejdet en decideret innovationsstrategi.  
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Nye styrformer som led i innovationsdagsordenen 
Det voksende politiske fokus på innovation kan ifølge dansk og interna-
tional forskningslitteratur belyses ud fra et skift i styringsformer. Siden 
begyndelsen af 80’erne har en række markedslignende løsninger – 
indført gennem NPM – inspireret til mere marked og mindre bureaukrati 
(Bogason 2000, s. 9, Hauknes 2005, s. 51 samt van Kersbergen og van 
Waarden 2004, s. 147-148). NPM tilbyder forskellige kontrolmekanismer 
og reformer, der giver offentlige institutioner incitamenter til at konkur-
rere med og ligne hinanden. Kontrakt- og målstyring, output- og resul-
tatfokus, balanced scorecard, bestiller-udfører-modeller, udlicitering og 
offentlige private partnerskaber er blot nogle eksempler (Greve 2008, s. 
122 samt Albret 2010). Dvs. koncepter, der er med til at styre den of-
fentlige sektor. 

Kvalitetsreformen er et eksempel på konkurrenceudsættelse i form af en 
NPM-øvelse, der fokuserer på, hvordan øget konkurrence og frie valg 
skal skabe mere kvalitet for pengene. Men med Kvalitetsreformen har 
det offentlige bevæget sig fra styring til overstyring (Albret 2010). En 
bevægelse, der, som det kom til udtryk gennem en offentlig høring af 
Kvalitetsreformen i 2007, stjæler tid og arbejdsglæde fra de serviceop-
gaver, som institutionerne er sat i verden for at gennemføre (Albret 
2010). Derfor igangsatte den tidligere VKO-regering som en del af Kvali-
tetsreformen en afbureaukratiseringsreform, der indeholder forenklin-
ger på store velfærdsområder såsom folkeskoleområdet. Alt i alt står 
den offentlige sektor over for komplekse styringsproblemer samt et 
skattestop, færre hænder til at løse opgaverne, øgede forventninger til 
den offentlige service og en igangværende økonomisk krise. Disse store 
prøvelser for den offentlige sektor kalder på andre metoder, der kan 
være med til at levere mere kvalitet for færre midler. Regeringen kræver 
således fortsat fornyelse og effektivisering og kræver samarbejde på 
tværs af sektorer som en vigtig del af udviklingen af service af høj kvali-
tet. Men der er behov for forandring, hvis denne styrkelse skal lykkes. 
Det offentlige henter derfor svar i innovationen, og det på trods af, at 
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innovation på tværs af sektorer viser sig at have svære vilkår (Fransson 
og Quist 2010).  

Forskningsmæssigt kan NPM-bølgen betragtes som et skridt på vejen 
mod en voksende innovations-dagsorden i Danmark, og samtidig kan de 
mange forandringsprocesser, som NPM-bølgen har forårsaget, forstås og 
studeres som innovationsprocesser (Røste 2005, s. 24-25). En dansk 
ledersurvey (Larsen m.fl. 2010) viser, at den nye innovationsdagsorden 
har bidt sig fast i den danske offentlige sektor: 46 % af de offentlige 
ledere vurderer, at innovation i høj eller meget høj grad er en del af 
deres organisations vision og strategiplan. Samtidig svarer 61 % af leder-
ne, at der har været igangsat 1-4 innovationsprojekter inden for de 
sidste tre år, og 11 % vurderer, at antallet af innovationsprojekter i 
denne periode er over 10 (Larsen m.fl. 2010). Så der er tegn på, at inno-
vation – på trods af ovenstående karakteristik – er ved at blive en kerne-
aktivitet i den danske offentlige sektor. En kvantitativ videnskabelig 
undersøgelse udført af John Storm Pedersen i 2007 viser, at langt stør-
stedelen af offentlig innovation (70 %) foregår ved egen kraft, dvs. at 
innovationen i udpræget grad er drevet internt af medarbejdere. Hele 
78 % af offentlige institutions-ledere udtrykker, at de vigtige aktører i 
innovation i høj grad er medarbejderne. Det er medarbejdernes faglig-
hed, der er drivkraften i innovationen – dvs. medarbejdernes trang til 
eller behov for at skabe faglig udvikling, der gør en forskel (Pedersen 
2007, s. 41-42 + s. 50).  

Medarbejderne og ledere i den offentlige sektor er med andre ord i gang 
med innovationsdagsorden; det viser også en nyere undersøgelse af 
Mandag Morgen (2010). I Mandag Morgens undersøgelse har 2400 
medarbejdere prioriteret de kommende års største udfordringer for 
velfærden i Danmark. De peger på specielt to udfordringer: Samarbejde 
på tværs samt modet til at tænke ”ud af boksen”. Disse udfordringer er 
interessante set i forhold til karakteristikken af den offentlige sektor som 
værende siloopdelt i fagdelte lukkede enheder i en sådan grad, at det 
direkte hæmmer tværfagligt netværkssamarbejde – netværk, der poten-
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tielt skal skabe mulighed for radikalt nye tanker. Forståelsen af, at ser-
vices ikke forbedres ved at øge kontrollen af de lukkede enheder, er ved 
at vinde frem.  

Inden for de senere år er der, i et mere institutionelt perspektiv, et 
voksende fokus på forskellige aktørers rolle med hensyn til at fremme 
offentlig innovation, hvor fokus på arenaer for dialog og borgerens 
aktive bidrag ligeledes spiller en central rolle (Bogason 2008 samt Agger 
og Lund 2011). Forskningsresultater viser, at gentagende og succesfuld 
innovation opstår, når hele systemer samarbejder til fordel for innovati-
ve resultater (Van de Ven m.fl. 2008, Considine, Lewis og Alexander 
2009, s. 6 samt Edquist 2005, s. 182-208), og fremhæver netop vigtighe-
den af, at dialog og samarbejde i hele styringskæden mellem stat, kom-
muner og institutioner forbedres (Albret 2010). Men som just fremlagt, 
er samarbejde på tværs af sektorer, faggrænser og styringsniveauer en 
af de allerstørste udfordringer for den offentlige sektor (Mandag Mor-
gen 2010). Samtidig er tværgående samarbejde en forudsætning for at 
imødegå komplekse problemer (Van de Ven m.fl. 2008). Alt i alt giver det 
i den danske offentlige sektor god mening at forstå innovation, som en 
proces hvor forskellige aktører er involveret i hele eller dele af innovati-
onsprocessen (Kristensen og Voxted 2009, s 48-53, Bason 2007, Bason 
m.fl. 2009, Jensen m.fl. 2008, s. 173-175, Danelund og Sanderhage 2009, 
s. 267). 

Samarbejdsdrevet innovation 
Med ovenstående rids over den samfundsmæssige praksisdagsorden på 
innovationsområdet kan følgende forståelse udledes: Innovationspoten-
tialet i det offentlige kan bedst realiseres gennem samarbejde og læring 
mellem relevante og berørte parter, herunder ikke mindst brugerne. 
Denne forståelse af, at samarbejde og læring er vejen til innovation i den 
offentlige sektor, bygger på en antagelse om, at brugerdrevet innovation 
udgør en hovedhjørnesten i offentlige innovationsprocesser, men at det 
ikke bare handler om at lære om og af brugerne, men også om at lære 
og innovere sammen med dem – at skabe nye løsninger i fællesskab. 
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Sagt på en anden måde udgør læring en central del af samarbejdsdrevet 
innovation. Innovationsbestræbelserne i samarbejdsdrevet innovation 
handler dermed om at bringe forskellige aktører – politikere, administra-
torer, medarbejdere, brugere og private parter – sammen i processer, 
der fremmer og skaber gensidig læring (CLIPS-projektbeskrivelse 2009) 1. 
Men innovation opstår imidlertid ikke uden videre af, at man bringer de 
forskellige relevante parter sammen. Der er en lang række forhold, der 
har betydning for, om der rent faktisk opstår innovation gennem samar-
bejde. Der kan bl.a. være en række kulturelle, institutionelle, organisato-
riske, ledelsesmæssige, lærings- og identitetsrelaterede forhold, der 
enten blokerer eller fremmer innovation, men der savnes forskningsba-
seret viden herom.  

Der mangler forskning om samarbejdsdrevet innovation. Innovations-
forskning inden for den offentlige sektor opstiller bl.a. følgende forsk-
ningsbehov: Der er behov for yderligere undersøgelse af innovations-
processen i en offentlig kontekst (Sørensen og Torfing 2012). Der er 
behov for at undersøge antagelsen om, at innovation skabes i samarbej-
de mellem personer med forskellig ekspertise omkring en serviceydelse 
ved at anvende læringsteoretiske indsigter om læring som sociale pro-
cesser (Lund og Jensen 2012). Og der er behov for at undersøge antagel-
sen om, at samarbejde fremmer innovationsprocessen (Sørensen og 
Torfing 2012). Disse tre behov for yderligere forskning – innovationspro-
cessen, læring og samarbejde – udgør de tre specifikke områder af den 
innovationsteoretiske forskningsfront som denne afhandling bidrager til. 
På baggrund af disse forskningsbehov vælger jeg innovation, læring og 

                                                            
1 Dette forskningsprojekt er en del af CLIPS-projektet, der har til formål at 
kortlægge og bidrage til at realisere innovationspotentialet i den offentlige 
sektor. CLIPS er en forkortelse af: Collaborative Innovation in the Public Sector. 
Se ”Kort Projektbeskrivelse” på www.ruc.dk/clips Projektets partnere er: Roskil-
de Universitet, Aalborg Universitet, Skov og Landskabsstyrelsen, COK, Dacapo, 
FTF, FORA og Professionshøjskolen Metropol. 

http://www.ruc.dk/clips
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samarbejde som tre ligeværdige teoretiske omdrejningspunkter for 
afhandlingens undersøgelse af samarbejdsdrevet innovation. 

Uddannelsesudfordring 
Alt i alt er der både forskningsmæssigt fokus på samt et praksisbehov for 
at undersøge samarbejds-processer mellem aktører på tværs af organi-
sationer og sektorer, hvis der skal findes nye svar på innovation i den 
offentlige sektor. Et af de policyområder, hvor der er et særligt behov for 
nytænkning og tværgående samarbejde, er uddannelse. Samtidig er der 
ligeledes stort politisk fokus på netop uddannelsesområdet. Som et led i 
sikring af fremtidens velfærd vedtog den tidligere VK-regering i 2006 
Velfærdsaftalen, der bl.a. skal sikre, at ”alle unge skal have mulighed for 
at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddan-
nelse” (Velfærdsaftalen 2006, s. 12).  

Uddannelsesudfordringen kan videnskabeligt set karakteriseres som en 
kompleks problemstilling, fordi den overordnede målsætning er entydig, 
men problemet er komplekst både at definere og at løse (Van den Ven 
1980, 1980*). Som jeg vil belyse nedenfor, går prognoserne den forkerte 
vej. De unge falder fra uddannelserne, og der mangler viden om hvorfor. 
For at imødegå den negative udvikling kræves derfor en fælles indsats 
fra flere forskellige aktører, fordi uddannelsesudfordringen ikke kan 
løses af enkelte uddannelsesaktører alene. Kompleksiteten består netop 
i, at udfordringen indholdsmæssigt bevæger sig på tværs af forvaltninger 
og lovgivningsområder, og involverer en lang række forskellige forvalt-
ninger, sektorer og uddannelsesinstitutioner. Netop uddannelsesudfor-
dringen er udgangspunktet for denne afhandlings studie af innovation, 
der drives af komplekse problemstillinger og baseres på tværgående 
samarbejde. 

Forskningsmæssigt set er de uddannelsesudfordringer, det danske 
samfund står over for i dag, ikke nye. Lige siden oplysningstiden er 
samfundsinstitutionen blevet vedligeholdt gennem uddannelse og 
oplysning, dvs. gennem samfundets fortællinger om sig selv (Korsgaard 
1997, s. 12). Med undervisningspligtens indtræden i 1814 og institutio-
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nalisering af uddannelse i Danmark ud fra et stigende behov for velud-
dannelse voksne (Rasmussen 2006, s. 54) er frafaldsproblematikken 
blevet omdrejningspunkt for uddannelsesplanlægning og uddannelses-
politik.  

I dag er befolkningens uddannelsesniveau centralt for landets økonomi-
ske vækst. Uddannelse er et vigtigt konkurrenceparameter, der udmøn-
ter sig i et statsligt behov for, at så mange som muligt uddanner sig så 
meget som muligt, hvilket bl.a. fremgår af strategien for Europakommis-
sionens uddannelsesafdeling (Europakommissionen, 2010)2. Samtidig er 
det vigtigt, at befolkningen uddanner sig gennem hele livet og vælger 
uddannelser, der er hensigtsmæssige for landets konkurrenceevne i 
videnskapløbet. 

Netop kreativitet og evnen til nyskabelse er eftertragtede egenskaber i 
videnskapløbet, og er nu opsat som uddannelsespolitisk mål. Det bety-
der, at innovations- og kreativitetsfremmende undervisning er på dags-
ordenen, hvilket bl.a. fremgår af Globaliseringsrådets udgivelse 
Fremgang, Fornyelse og Tryghed (Globaliseringsrådet 2006), hvor det 
påpeges, at fundamentet for et samfund med mange iværksættere er en 
kultur, hvor kreativitet og viljen til at tage risiko er centrale for Danmark 
og den fremtidige placering i den globale økonomi. Uddannelsessyste-
met udfordres, fordi en stærk selvstændighedskultur grundlægges 
allerede i folkeskolen. Det er regeringens ambition, at elever i folkesko-
len og i ungdomsuddannelserne skal arbejde systematisk med idéudvik-
ling i de eksisterende fag (Globaliseringsrådet, 2006, s. 111).  

I forlængelse af fremtidens videns kapløb peger Børne- og Kulturchef-
foreningen i Kommunernes Landsforening  på, at konsekvenserne af et 
mangelfuldt uddannelsesniveau er store, ikke mindst pga. den demogra-
fiske udvikling med meget lave fødselstal og en dermed stigende aldring 
af befolkningen, som vil medføre, at den offentlige sektor fremover 
                                                            
2 Europakommissionen (2010): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc78_en.htm. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
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kommer til at mangle arbejdskraft til en række velfærdsydelser (Balslev 
og Jæger 2010, s. 2). Ifølge tidligere formand for Børne- og Kulturchef-
foreningen Per B. Christensen (T1) 3 er der tale om et fremtidigt rekrut-
teringsproblem og om et forsørgerproblem. Ungdomsarbejds-løsheden 
er et vigtigt opmærksomhedspunkt for fremtidens velfærd, hvor Dan-
mark, i den nuværende økonomiske krise, risikerer en ungdomsarbejds-
løshed, dvs. der bliver tale om et fremtidigt forsørger-problem. 
Uddannelse af de unge som en del af arbejdsstyrken kan være en vej ud 
af udfordringerne. Alt i alt udfordres kommunerne på deres evne til at 
videreudvikle og skabe nye uddannelsesaktiviteter til alle unge – og ikke 
mindst for de 20 % af en ungdomsårgang, der er udfordrede socialt og 
uddannelsesmæssigt (T1).  

Historisk set er der foregået en stor forandring i samfundets krav til 
uddannelsesniveauet. I 70’erne var samfundets forventninger, at ca. 20 
% af en ungdomsårgang tog en gymnasial uddannelse. I dag er denne 
andel som nævnt steget til 95 % (Velfærdsaftalen, 2006), hvilket bety-
der, at uddannelsessystemet skal kunne rumme alle unge, hvilket igen 
betyder, at mange unge må strække sig ud over det umiddelbart mulige 
for at følge med (Per Midtgaard M5). På trods af den politiske målsæt-
ning – 95 % målsætningen – har antallet af unge, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse, været faldende (Lund 2008). Samtidig er der en 
tendens til, at Danmark uddanner sig skævt, i den forståelse at flere 
unge i udkantsområderne ikke får en uddannelse, mens tendensen er, at 
de veluddannede bor i byerne (Poulsen 2009).  

Gymnasierne løfter en stor del af ungdomsuddannelses-opgaven, idet 45 
% af en ungdomsårgang søgte gymnasiet i 2009 (Lindeskov m.fl. 2009). 

                                                            
3 Kilde: Informantinterview med daværende formand for Børne- og Kulturchef-
foreningen, Per B. Christensen (T1 – se bilag 2 Oversigt over databibliotek. T 
står for telefoninterview). Fremover vil referencer til mit empiriske datamate-
riale angives ud fra kodesystemet, der er fremlagt i kapitel 4 – Metode og 
analysestrategi og angivet i bilag 2. 
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Går det som de seneste par år, vil næsten en femtedel af de unge falde 
fra i løbet af de tre gymnasieår. En af grundene til frafaldet skal findes i 
overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelsen (Katznelson og 
Pless 2007 samt Weirsøe 2009). Nyere uddannelsesforskning viser, at 
overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne generelt funge-
rer godt. Den kan dog være en udfordring for de unge, som ikke trives 
(Katznelson og Pless 2007). Nogle børn trives ikke i akademiserede 
læringsmiljøer, hvor børn fra en ikke-akademisk baggrund får sværere 
vilkår (Illeris 2009).  

Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse føles for nogle 
unge så gennemgribende, at den i sig selv er medvirkende til problemer, 
der kan være årsag til frafald (Katznelson, Murning og Pless 2009, s. 7). 
De uhensigtsmæssige afstande mellem grundskole og ungdomsuddan-
nelse bunder i to systemer, der er væsensforskellige lige fra den over-
ordnede lovgivning og administration til uddannelsernes organisering, 
de ansattes uddannelsesbaggrund, arbejdskultur og selvopfattelse. 
Ungdomsforskere karakteriserer grundskolen og ungdomsuddannelser-
ne som dybt forankrede i deres egne forudsætninger og traditioner, 
normer, rutiner, værdisæt og forholdemåder (Katznelson, Murning og 
Pless 2009, s. 7). 

Det første markante brud i de unges skoleliv (hvis overgangen fra bør-
nehave til folkeskole ikke medregnes) sker i udskolingen fra grundsko-
len, hvor de unge for første gang på egen hånd skal begive sig videre i 
uddannelsessystemet, hvilket indebærer, at de unge står over for et 
væld af muligheder. De fleste klarer det godt, men for en gruppe af unge 
udgør overgangsfasen en stor udfordring forbundet med bekymring for 
at vælge forkert og havne på et sidespor. De seneste tal tegner følgende 
billede: 
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• 77 % af en ungdomsårgang gennemfører i dag en ung-

domsuddannelse – det betyder at 23 % unge i en ung-
domsårgang ikke gennemfører anden uddannelse end 
grundskolen4  

• Ledigheden for unge under 25 år er fra 2011 til 2012 
faldet med 1,8%, mens ledigheden blandt de 25-29 åri-
ge er steget med 5,2 %5 

• 96.473 unge under 25 år stod i 2011 uden for uddan-
nelses- og arbejdsmarkedet, hvilket svarer til, at 
15,46% eller næsten hver 7. unge stod uden for både 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet6 

 
For yderligere dokumentation se noter nedenfor samt bilag 13 

 

Den generelle samfundsudvikling viser, at behovet for ufaglært arbejds-
kraft falder, mens efterspørgslen på uddannet arbejdskraft vokser (Kat-
znelson, Murning og Pless 2009, s. 10). Tallene viser, at der fortsat er 
23% af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører anden uddannelse end 
grundskolen og at næsten hver syvende unge står uden for både uddan-
nelsessystemet og arbejdsmarkedet. Den igangværende økonomiske 

                                                            
4 Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 159 af 26. marts 2012, 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR159.pdf. Tallene henviser til en 
måling fra 2010, der bygger på de 25-årige (tal for 2011 forefindes ikke pt.). 
5 Kilde: Danmarks Statistik, tabel AUS07, http://www.statistikbanken.dk/AUS07. 
Tallene er opgjort i juni måned i 2011 og juni måned i 2012. 

6 Kilde: Danmarks statistik, 
http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller. Ser man de 96.473 
unge under 25 år, der i 2011 stod uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet i 
forhold til antal unge 15-24-årige (minus de 15-årige, der stadig går i grundsko-
len) totalt 623.850 unge i 2011, fremkommer de 15,46% eller næsten hver 7. 
unge. 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR159.pdf
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krise har medvirket til, at mere end hver femte unge uden uddannelse er 
arbejdsløs, hvilket betyder, at ungdomsarbejdsløsheden under krisen er 
steget7, og de ufaglærte er hårdest ramt (Arbejdsbevægelsens Erhvervs-
råd 2011). Dog viser de nyeste tal fra 2012, at ungdomsledigheden for 
de yngste unge er faldende (se ovenfor). Alt i alt peger den seneste 
udvikling fortsat på betydningen af uddannelse. Uddannelse synes at 
være en hensigtsmæssig vej ud af risikoen for, at en ikke ubetydelig 
andel af de nuværende ungdomsgenerationer i deres voksne liv risikerer 
et liv i periferien af arbejdsmarkedet.  

Der er tegn på, at udviklingen er ved at tage en drejning til fordel for 
uddannelsesmålene. Efter at have været stagneret i flere år viser de 
nyeste prognoser fra Profilmodellen8, at den forventede andel af en 
ungdomsårgang med mindst én ungdomsuddannelse fremover ser ud til 
at være stigende (Regeringen 2011*). Det skal dog nævnes, at udviklin-
gen skal forstås som øjebliksbilleder af søgning til uddannelse, hvilket 
betyder, at det fortsat giver mening at fokusere på de unges uddannel-
sesmønstre.  

Til slut vil jeg nævne, at samarbejde på tværs af uddannelsesformer kan 
betragtes som en stor udfordring i arbejdet mod 95 %-målsætningen. 

                                                            
7 I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hårdt. Blandt de 
18-29-årige var ledigheden mere end fordoblet, således at var der i dec. 2011 
12,7 % arbejdsløse unge fraregnet de studerende. Blandt unge uden en uddan-
nelse var knap 22 % uden arbejde, dvs. mere end hver femte unge uden uddan-
nelse var arbejdsløs, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2011). 

8 Regeringen (2011*) samt Ministeriet for Børn og Undervisning (2011). Progno-
serne viser, at andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse, vil 
være fortsat stigende. Prognoserne er udarbejdede efter den såkaldte Profil-
model, hvor statistikere sætter fokus på en ungdomsårgang i 9. klasse og 
beregner deres uddannelsesniveau 25 år frem i tiden. Regnestykket går ud fra, 
at eleverne i 9. klasse på deres vej gennem uddannelsessystemet vil have 
samme adfærd, som de studerende havde i det år, der tages udgangspunkt i.  
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Samarbejde bliver, ifølge professor Janne Seemann Aalborg Universitet, 
behandlet som et restproblem: ”Vi starter med at kvalitetssikre arbejdet 
i hver af de organisatoriske og faglige siloer; først herefter tænker vi på, 
hvordan vi kan arbejde sammen (Seemann i Kamil 2010, s. 57). Som 
fremlagt ovenfor, karakteriseres den offentlige sektor som værende 
siloopdelt i lukkede fagopdelte netværk, hvilket hæmmer både tværfag-
ligt samarbejde og innovation. Dette faktum kan være en alvorlig trussel 
mod udvikling af uddannelsessystemet som et led i arbejdet mod 95 %-
målsætningen. Opsamlende peger uddannelsesforskningen på følgende 
empiriske faktorer, der har betydning for uddannelsesudfordringen:  

• Videns kapløbet 
• 95%-målsætningen 
• Samarbejde på tværs 

Hvis disse faktorer skal tages alvorligt, er der forskningsmæssigt behov 
for at fokusere på overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannel-
se i henhold til at imødegå de aktuelle udfordringer på uddannelsesom-
rådet. Uddannelsesudfordringen stemmer endvidere over ens med de 
erfaringer, jeg har fra mit arbejde på uddannelsesområdet, hvor jeg er 
stødt på voksende problemer med implementering af nye tiltag – særligt 
hvor innovation, samarbejde og læring har været omdrejningspunkter. 
Alt i alt leder ovenstående beskrivelser af innovations- og uddannelses-
udfordringen mig frem til at rejse et specifikt fokus for min afhandling: 

1.2 Forskningsspørgsmål  
På baggrund af de rejste innovations- og uddannelsesudfordringer 
fremgår det, at der eksisterer parallelle diskussioner, hvormed afhand-
lingens fokus formuleres i krydsfeltet mellem disse diskussioner: samar-
bejdsdrevet innovation i overgangen mellem folkeskole og 
ungdomsuddannelse. De centrale forskningsspørgsmål kan formuleres 
på følgende måde:  
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A) Hvordan kan samarbejdsdrevet innovation forstås i en of-
fentlig uddannelseskontekst? 

B) Hvilken sammenhæng er der mellem innovation, læring 
og samarbejde i implementeringsprocessen? 

De forskningsspørgsmål9 jeg rejser, er værd at analysere nærmere, fordi 
der ikke eksisterer empiriske undersøgelser af samarbejdsdrevet innova-
tion10 i dansk uddannelseskontekst. Forskningsspørgsmålene er vigtige 
fordi en undersøgelse af disse, kan bidrage til flere forskningsfelter: Dels 
til den del af innovationsforskningen, der har fokus på samarbejde i den 
offentlige sektor, og dels til den del af uddannelsesforskningen, der har 
fokus på nytænkning på frafaldsområdet.  

For at besvare forskningsspørgsmålene opbygger jeg et teoretisk funda-
ment, der dels danner ramme for udvælgelse af begreber, der kan 
undersøges empirisk, og dels danner ramme om analysen af samar-
bejdsdrevet innovation i overgangen mellem folkeskole og ungdomsud-
dannelse. 

1.3 Teoretiske overvejelser og afgrænsning 
Jeg har undervejs i forskningsprocessen gjort mig mange overvejelser 
om, hvordan samarbejdsdrevet innovation kan gribes an teoretisk, og 
samtidig afgrænses i den konkrete undersøgelse. For at kunne besvare 
forskningsspørgsmålene har jeg undersøgt innovationsbegrebet teore-
tisk. Jeg har gennemført litteratursøgning for at afdække bredden af 
                                                            
9 Forskningsspørgsmålene uddybes med arbejdsspørgsmål, der styrer analyser-
ne (se kapitel 2). 

10 Da jeg påbegyndte mit forskningsarbejde i 2009 var der ingen afsluttede 
empiriske undersøgelser af samarbejdsdrevet innovation. Siden er antologien 
”Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor” (Sørensen og Torfing 
2012) kommet til. Her præsenteres 6 empiriske undersøgelser af samarbejds-
drevet innovation i en dansk offentlig kontekst. 
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innovationsfeltet samt for at opstille de nyeste forsknings-retninger og 
centrale positioner. Særligt tre forhold spiller ind: Det ene er, at der er 
så forholdsvis få studier af innovationsprocessen. Det andet er, at sa-
marbejdsdrevet innovation, som hævdes at være et nyt forskningsfelt 
(CLIPS-projektbeskrivelse 2009), ser ud til at være et velbeskrevet forsk-
ningsområde under andre betegnelser i internationale innovationsstudi-
er – studier der inddrager både et lærings- og et samarbejdsaspekt af 
innovationsprocessen (Van de Ven m.fl. 2008). Det tredje er, at der er så 
stor diversitet i definitionen af innovation og dermed også forskellige 
teoretiske tilgange til innovation. Samtidig er innovationsforskningen 
inden for samfundsvidenskab og politologi endnu ikke stærkt funderet, 
hvilket betyder, at jeg må låne fra andre forskningsområder, for at 
opbygge et teoretisk fundament. 

Alt i alt har opgaven været at afdække det komplekse forskningsland-
skab samt at finde og sammensætte begreber, der kan etablere et 
teoretisk fundament for samarbejdsdrevet innovation i dansk uddannel-
seskontekst og således udgøre det teoretiske redskab, der skal hjælpe 
mig med at besvare forskningsspørgsmålene. Omdrejningspunktet for 
min litteratursøgning kredsede om både teoretiske og empiriske per-
spektiver på lærings- og samarbejdsaspektet af innovation. Her vil jeg 
fremhæve tre afgrænsende forhold, der har været afgørende for littera-
tursøgning: 1) et tværfagligt element, 2) et procesfokus, 3) et implemen-
teringsfokus: 

Et afgrænsende forhold er det tværfaglige element. Samarbejdsdrevet 
innovation er et sammensat begreb. Som forudsætning for etablering af 
en teoretisk ramme omkring samarbejdsdrevet innovation vurderer jeg, 
at det er nødvendigt at sammensætte eksisterende teorifelter – innova-
tions-, lærings- og samarbejdsteori. Mens selve begrebet ”samarbejds-
drevet innovation” er nyt i dansk innovationsforskning, er som sagt et 
velbeskrevet forskningsfelt internationalt set (Van de Ven m.fl. 2008). 
Derfor har jeg anvendt denne internationale innovationsforskning som 
baggrund for at skabe et teoretisk fundament. Jeg benytter the Minne-
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sota Innovation Research Program – fremover MIRP-forskningen – (Van 
de Ven m.fl. 2008) som teoretisk baggrund. MIRP-forskningen har siden 
1980’erne undersøgt innovation i en organisatorisk kontekst, hvor et 
læringsaspekt (Van de Ven m.fl. 2008, Dornblaser, Lin og Van de Ven 
2000, Van de Ven og Polley 1992, Polley og Van de Ven 1996, Chen og 
Van de Ven 1996) samt tværgående samarbejdsaspekt (Van de Ven og 
Ring 2006, 1992, Ring og Van de Ven 1994, Hargrave og Van de Ven 
2006, Van de Ven og Walker 1984, Van de Ven m.fl. 2008, s. 125-180, 
Ring og Van de Ven 2000) anses som bærende elementer i innovations-
processen. Læringsteorien er væsentlig for innovationsteorien, fordi den 
bidrager med unik forklaringskraft i forhold til, hvordan innovationspro-
cessen forløber (Van de Ven m.fl. 2008, s. 68), mens samarbejdsteorien 
bidrager med forklaringskraft i forhold til, hvordan aktørerne interagerer 
under innovationsprocessen, og bidrager således til at forstå innovati-
onsprocessens infrastruktur (Van de Ven m.fl. 2008, s. 151-155). Med 
denne solide forskningstradition som baggrund etablerer jeg et teoretisk 
fundament, der kan understøtte opbygningen af en teori om samar-
bejdsdrevet innovation i en dansk offentlig uddannelseskontekst (for 
kritik af MIRP-forskningen se Kapitel 2).  

Et andet afgrænsende forhold er et procesfokus. Den internationale 
innovationsforskning skelner mellem innovationsprodukt og innovati-
onsproces (Van de Ven m.fl. 2008). Hvor den tidlige innovationsforskning 
fokuserede på de substantielle innovationsresultater og -produkter 
(Hagedorn 1996), fokuserer den senere innovationsforskning – i særlig 
grad MIRP-forskningen – på innovationsprocessen, hvor de involverede 
aktører interagerer om at skabe og implementere innovation. Da jeg 
undersøger samarbejde – dvs. interaktionen i innovationen – som en del 
af samarbejdsdrevet innovation, begrænser jeg mig til at undersøge 
innovationsprocessen. Det betyder, at jeg i min forskning kortlægger 
innovationsprocessen som interaktion mellem aktører samt de forud-
sætninger for interaktion, der kan være med til at muliggøre innovation. 
Det betyder også, at jeg ikke fokuserer på den substantielle innovation – 
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dvs. succes for eleverne som resultat af innovationsprocessen (mere 
herom i kapitel 2). 

Endeligt har et implementeringsfokus været afgrænsende i forhold til 
min litteratursøgning. I et processtudie af innovation er det muligt at 
fokusere på den samlede proces fra idéundfangelse til implementering 
og spredning. Som jeg senere vil belyse, anbefaler Van de Ven, at man 
studerer innovationen i real tid, mens processen pågår (Van de Ven og 
Poole 1990, s. 316). MIRP-forskningen kortlægger gennem deres longi-
tudinelle undersøgelser af innovation hele innovationens livscyklus i 
realtid (Van de Ven m.fl. 2008). Af tidsmæssige årsager har jeg ikke 
mulighed for at følge en fuld innovationscyklus i realtid. Derfor begræn-
ser jeg mig til implementeringsprocessen som jeg kan følge mens den 
pågår, og hvor der ifølge litteraturen er særlige udfordringer for samar-
bejde (Van de Ven m.fl. 2008, s. 149-181), men samtidig megen forsk-
ningslitteratur at støtte sig til (Van de Ven m.fl. 2008, s. 3).    

Disse teoretiske overvejelser ligger til grund for valg af de tre teoretiske 
begreber, som styrer min undersøgelse af forskningsspørgsmålene – 
innovation, læring og samarbejde – og sætter således rammen for de 
empiriske valg, jeg træffer gennem forskningsprocessen. 

1.4 Empiriske overvejelser og valg 
Den teoretiske afgrænsning afkræver særlige overvejelser vedrørende 
empiri. Det betyder, at jeg anvender teorien som ledesnor til at træffe 
empiriske valg. Ud fra de teoretiske afgrænsninger og problemfeltet – 
som skitseret oven for – opstår et krav om, at empirien skal bidrage 
med: 

• et uddannelse- og overgangsfokus i en dansk offentlig kontekst  
• et innovativt initiativ baseret på interaktion mellem forskellige 

organisationer, fagligheder, mv.  og dermed et lærings- og sa-
marbejdsfokus 

• et implementeringsfokus i form af en igangværende implemen-
teringsproces  
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Udover at opstille teoriens krav til empirien, har jeg foretaget yderligere 
to kvalificerende greb, der skærper undersøgelsens relevans: Dels teore-
tisk domumentation af international og national uddannelsesforskning 
og dels empirisk dokumentation af uddannelsesdagsordenen gennem 
mit forstudie. 

På den internationale arena for uddannelsesforskning er der stor fokus 
på frafald og fastholdelse på uddannelsesområdet (Balfanz og Legters 
2004 og Miller, Gibson, Balslev og Scanlan 2012). Balfanz og Legters 
(2004) har foretaget større komparative undersøgelser af frafald fra det 
Amerikanske uddannelsessystem, og peger på vigtigheden af en styrket 
forebyggende indsats. Miller m.fl. (2012) foretager et komparativt inter-
nationalt studie af områdebaserede initiativer, der styrker fastholdelse i 
uddannelse, og peger på vigtigheden af fortsat fokus på områdebasere-
de initiativer og gensidig læring på tværs af nationer. Den internationale 
forskning peger alt i alt på vigtigheden af yderligere forskning på fra-
faldsområdet, hvilket ligger i forlængelse af dansk forskning (Katznelson, 
Murning og Pless 2009 – Del 1, Del 2, Katznelson og Olsen 2008, Katznel-
son og Pless 2007, Illeris, Katznelson, Nielsen, Simonsen og Sørensen 
2009), der ligeledes har stor fokus på fastholdelse gennem forskellige 
metoder som fx mentorordninger (Katznelson og Olsen 2008) og veje til 
ungdomsuddannelse (Katznelson og Pless 2007). 

For at fokusere disse internationale og nationale studier mod mulig 
empiri, har jeg tidligt i forskningsprocessen gennemført et empirisk 
forstudie, hvis formål det var, at afdække frafalds- og fastholdelsespro-
blematikken på et specifikt område. Forstudiet, der bestod af informant-
interviews med interessenter på uddannelsesområdet og fritidsområdet 
(se bilag 2 Oversigt over databibliotek), viser et behov for i højere grad 
at tænke i helheder, når det gælder unges uddannelsesliv. Interessen-
ternes erfaringer viser – i lighed med forskningen – at der er et uudnyt-
tet potentiale i at samarbejde på tværs af faglige siloer og samtænke 
uddannelse på tværs af lovgivningssøjler og fokusere på ”mellemrum-
mene” dvs. overgange mellem uddannelser.  
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Ud fra den eksisterende forskning og forstudiet vælger jeg at undersøge 
innovation i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, dels 
med fokus på udvikling af tilbud, der understøtter de unges uddannel-
sesparathed samt evne til at træffe valg, og dels med fokus på udvikling 
af organisering af samarbejde på tværs af lokale aktører på uddannel-
sesområdet. Således sikrer jeg undersøgelsens relevans, idet jeg fokuse-
rer på nogle af de vigtigste elementer i litteraturen og fra aktuel praksis i 
Danmark.  

Mit valg af case faldt på Overgangsprojektet11 – et projekt inden for 
policy-temaet Uddannelse, hvis formål det er at kvalificere og fastholde 
den femtedel af børn og unge på Syd- og Midtfyn, der står socialt og 
uddannelsesmæssigt svagest i overgangen mellem folkeskole og ung-
domsuddannelse. Overgangsprojektet illustrerer netop krydsfeltet 
mellem de aktuelle samfundsmæssige udfordringer inden for innovation 
og uddannelse og udgør således et oplagt casestudie for dette forsk-
ningsprojekt.  

Det langsigtede mål med Overgangsprojektet er at øge antallet af unge, 
der får en ungdomsuddannelse. Projektet forsøger på en nytænkende 
måde at løse frafaldsproblemet gennem en indsats, der går på tværs af 
forskellige offentlige instanser, hvor et eksplicit mål er at fremtvinge det 
tværgående samarbejde og læring på tværs af uddannelseskulturer. 
Projektet er organiseret ud fra en styregruppe, der fungerer som øverste 
ledelse, mens en arbejdsgruppe og en fuldtidsansat projektleder vareta-
ger den daglige ledelse af fire transitmentorer, hvis opgave det er på fuld 
tid at støtte frafaldstruede unge i folkeskoler, erhvervsskoler og produk-
tionsskoler. Transitmentorerne hjælper målgruppens unge til dygtiggø-
relse og myndiggørelse, og følger den enkelte unge fra 6./7. klasse og 
indtil gennemført grundforløb på en erhvervsuddannelse. Der er fire 
kommuner involveret i projektet: Faaborg-Midtfyn, Ærø, Svendborg og 

                                                            
11 Se projektets hjemmeside på www.transitmentor.dk. Projektet er finansieret 
af SATS-puljemidler. 

http://www.transitmentor.dk/
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Langeland. I hver kommune deltager en folkeskole dvs. fire i alt, og 
derudover deltager fire forskellige erhvervs- og produktionsskoler. 
Projektet forløber efter følgende tidslinje: 

Figur 1 – Overgangsprojektets tidslinje 

 

Overgangsprojektet kan betragtes som et unikt projekt, i den forståelse 
at det går imod aktuelle tendenser på vejledningsområdet, hvor ung-
domsuddannelses-vejledningen er skåret ned til, at det primært er de 
sidste unge – de ca. 5%, der er uddannelsesmæssigt og socialt udfordre-
de – der får reel vejledning, mens resten af en ungdomsårgang skal klare 
sig selv med digitale uddannelsesportaler (Per Midtgaard M5)12. Den 
valgte case er samtidig interessant, fordi der pågår et forsøg på at bore 
”huller i siloerne” ved at etablere samarbejde på tværs, hvor et eksternt 
politisk krav – 95 %-målsætningen – fører til et innovativt samarbejde på 
institutionsniveau. 

For at besvare mine forskningsspørgsmål, der adresserer forståelse af 
samarbejdsdrevet innovation og sammenhænge mellem elementer i 
innovationprocessen, vælger jeg metodisk set at gennemføre et kvalita-
tivt nærstudie af innovationsprocessen. Da jeg anlægger et aktørfokus 
anvender jeg Engaged Scholarship (Van de Ven 2007) som forsknings-
model og gennemfører et kvalitativt casestudie, hvor jeg har fulgt Over-
gangsprojektet fra foråret 2010 og frem til sensommeren 2011. 
Metodisk benytter jeg forskellige kvalitative teknikker, der er særligt 
anvendelige, når der skal produceres data om aktørers holdninger og 
forståelser i et processuelt perspektiv, hvor der er fokus på relationer 

                                                            
12 Jeg henviser her til et udviklingsmøde, jeg har afviklet med medlem af Adviso-
ry Board for CLIPS-projektets uddannelsesgruppe Skoleleder Per Midtgaard. 
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mellem aktører (se kapitel 4 for uddybning af metode og analysestrate-
gi). Jeg har anvendt forskellige interviewteknikker – ekspert-, forsknings- 
fokusgruppe- og telefoninterviews. I alt har jeg gennemført 41 inter-
views. Jeg har gennemført to forskellige observationer, hvor jeg har 
været i kontakt med rundt regnet 100 aktører, hvoraf nogle dog var 
gengangere. Desuden anvender jeg eksperimentelle metoder i form af 
teaterworkshops og udviklingsmøder, der er med til at blotlægge me-
ningsskabelse blandt aktører i realtid. I alt har jeg gennem de eksperi-
mentelle teknikker været i kontakt med omkring 140 forskellige 
personer (se kapitel 4 for uddybelse af de anvendte datagenereringstek-
nikker samt oversigt over databibliotek, bilag 2). Således bygger afhand-
lingen på et omfattende empirisk materiale på baggrund af en kvalitativ 
undersøgelse af udvalgte aktørers oplevelser med innovationsprocessen 
i implementeringen af Overgangsprojektet. 

Som denne introduktion viser, er der alt i alt både empirisk og teoretisk 
behov for et forskningsprojekt som dette, der går i dybden med at 
undersøge: 

• Overgange mellem uddannelsesformer – her eksemplifi-
ceret gennem Overgangsprojektet som et udviklingspro-
jekt i den offentlige sektor, der kan forstås fra et 
innovationsperspektiv 

• Tværsektorielt samarbejde med henblik på at underbygge 
samarbejdsdrevet innovation som en særlig innovations-
form i den offentlige sektor – ligeledes eksemplificeret 
gennem Overgangsprojektet  

Som nævnt ovenfor betragter jeg samarbejdsdrevet innovation som et 
teoretisk felt der blot er i sin vorden i dansk forskningskontekst. Det 
betyder, at jeg for at undersøge dette i den valgte case bliver nødt til at 
spørge til det nye felts bestanddele. I den forbindelse har jeg – udover 
forstudiet – gennemført et forundersøgelse (Balslev og Jæger 2012), der 
har været udslagsgivende i forhold til at afgøre, hvilke teoretiske be-
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standdele i samarbejdsdrevet innovation jeg skulle inddrage dvs. innova-
tion, læring og samarbejde. Desuden gav forundersøgelsen anledning til 
at fastlægge analyseenheder – henholdsvis innovation på service- og 
organisatorisk niveau.  

1.5 Forskningsprojektets bidrag 
Hvad er det så jeg bidrager med, ved at gennemføre dette forsknings-
projekt? Nærstudiet af den konkrete innovationsproces giver anledning 
til at kondensere generel læring om innovationsprocesser i offentlig 
kontekst. Her i introduktionen vil jeg fremhæve to væsentlige forhold, 
mens konklusionen fremstiller de mere detaljerede bidrag (se kapitel 8).  

1) Afhandlingens resultater underbygger, at innovationsprocessen i 
implementeringsfasen af en innovationsproces kan forstås som kaotisk, 
fordi den er sammensat af flere forskellige procesforløb. Således udfor-
drer afhandlingen en udbredt forforståelse i kommunal innovationsprak-
sis, der antager, at kaos kan indkapsles i idégenereringsfasen, hvilket 
giver mulighed for anvendelse af mere lineære projektmodeller i imple-
menteringsfasen. Denne forståelse fremhæves i en udbredt model for 
offentlig innovation i den danske offentlige sektor – KL´s innovations-
model (KLK 2012). Min undersøgelse viser, at kaos ikke kan isoleres til 
idégenereringen, men at implementeringen i høj grad ligeledes indehol-
der kaotiske processer. På den måde ansporer mit forskningsprojekt til 
en revurdering af gængs innovationsforståelse og praksis i kommunalt 
regi. 

2) Da konklusionerne viser, at innovationsprocessen i implementerings-
fasen langt fra kan opfattes som lineær, opstår et behov for at undersø-
ge vilkårene for innovationsprojekter i kommunalt regi. I forhold til 
puljefinansierede projekter – som fx SATS-puljen – er der i dag implicit 
indlagt en lineær projektforståelse, idet det er et krav, at ansøger fra 
begyndelsen skal kunne opstille klare resultatmål. Det kan være yderst 
problematisk, når der er tale om innovationsprojekter, hvor målet pr 
definition er ukendt fra projektstart. Derfor vurderer jeg, at min afhand-
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ling giver anledning til at diskutere projektrammernes fleksibilitet med 
henblik på at forfine disse, således at der i det daglige kommunale 
innovationsarbejde kan gives mulighed for sameksisterende innovati-
onsmodeller.  

1.6 Kapitelstruktur  
Afhandlingen består af fire dele: 1) Introduktion; 2) Engaged Scholarship 
(metodologi); 3) Analyse og 4) Resultater. Afhandlingens arbejdsspørgs-
mål besvares fortløbende gennem analysernes delkonklusioner, og 
forskningsspørgsmålene besvares endeligt i konklusionen. I det følgende 
vil jeg kort gennemgå afhandlingen ved hjælp af følgende oversigt: 

Kapitelstruktur  
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Kapitel 1. Indledning  

Indledningen præsenterer og afgrænser feltet samarbejdsdrevet innova-
tion i den offentlige sektor gennem en skitsering af innovations- og 
uddannelsesudfordringer. Afhandlingen bygger på et studie af innovati-
onsprocessen, hvilket den valgte case afspejler i implementeringsfasen, 
hvor det er muligt at observere innovationsprocessen, mens den fore-
går. Indledningen præsenterer dels et teoretisk forskningsbaseret pro-
blem og dels et empirisk praksisorienteret problem. 

Kapitel 2. Teoretisk positionering 

I dette kapitel præsenteres eksisterende forskningsfelter, der anvendes i 
opbygning af et teoretisk fundament for samarbejdsdrevet innovation. 
Hovedteoretiker professor Andrew H. Van de Ven introduceres, og 
analyseteorien opbygges ud fra følgende hovedafsnit: organisationsteo-
ri, innovationsteori, læringsteori og samarbejdsteori. Kapitlet afsluttes 
med en teoretisk operationalisering som bro til kapitel 3. 

Kapitel 3. Projektdesign som forskningsplanlægning 

Her præsenteres det videnskabsteoretiske ståsted inden for konstrukti-
vismen samt Engaged Scholarship som interaktiv forskningsmodel. 
Engaged Scholarship anvendes som forskningssystematik til at adressere 
løsning dels af et teoretisk forskningsbaseret problem og dels af et 
empirisk praksisorienteret problem.  

  

DEL 2 – ENGAGED SCHOLARSHIP: FORSKNINGSSYSTEMATIK 
  

DEL 1 – INTRODUKTION: NYE UDFORDRINGER 
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Kapitel 4. Metode og Analysestrategi som forskningspraksis 

I kapitel 4 opstilles analyseenheder og måden, hvorpå der arbejdes med 
at generere data til undersøgelsen. Desuden gennemgås måden, hvorpå 
der arbejdes systematisk med at omsætte data til empiri. De anvendte 
datagenereringsmetoder fremlægges inklusive konsekvenserne af de 
valg, der træffes. Den valgte strategi til systematisk analyse af det sam-
lede datamateriale (tematiseret analyse) fremlægges, og det konklude-
res, at de anvendte datagenereringsmetoder afspejler Engaged 
Scholarship.  

Gennem afsnittene Kontekstanalyse, Innovations-, Lærings- og Samar-
bejdsanalyse samt den Tværgående analyse besvares arbejdsspørgsmå-
lene systematisk. Del 3 udgør samlet set en analyse af to elementer: 1) 
”scenen” – dvs. den kontekst, hvori casen udspiller sig. Denne analyse 
resulterer i en kontekstanalyse, 2) ”processen” – dvs. innovationspro-
cessen. Disse to analysegreb anvendes ud fra et aktørperspektiv. 

Kapitel 5. Kontekstanalyse  

I kontekstanalysen uddybes den valgte case – Overgangsprojektet. Til at 
beskrive Overgangsprojektets organisering og til at forstå den måde, 
hvorpå projektet er opbygget gennem netværkssamarbejde, anvendes 
netværksteorien og samarbejdsteorien. Case-beskrivelsen afsluttes med 
opstilling af projektfaser som udgangspunkt for den videre analyse. 

Kapitel 6. Caseanalyse (Innovations-, Lærings- og Samarbejdsanalyse) 

I analysekapitlet foretages en tematiseret systematisk analyse af data-
materialet inden for tre udvalgte analysesøjler: innovation, læring og 
samarbejde. Gennem analysekapitlets tre dele besvares de tre første 
arbejdsspørgsmål systematisk. For at afdække innovationsprocessen 

DEL 3 – ANALYSE: OVERGANGSPROJEKTET MELLEM  
DESIGN OG EMERGENS  
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fokuseres der på tegn på innovation (nyhed, værdi og interaktion) og på 
procesforståelse (lineær, cyklisk, kaotisk). Desuden fokuseres der på 
tegn på læring (søgeprocesser, rolleskift, identitetsforandring og sense-
making). Fundene viser, at læring i Overgangsprojektet kan betragtes 
som søgeprocesser og en social foreteelse, der understøtter samar-
bejdsbegrebet. I Samarbejdsanalysen søges der efter tegn på samarbej-
de, og fundene viser, at samarbejde i Overgangsprojektet primært kan 
forstås som koordination og til dels også som kollaboration.  

Kapitel 7. Tværgående analyse – Omdannelse og uddannelse 

Analysen giver anledning til at diskutere fire temaer, der går på tværs af 
analyseenheder og analysesøjlerne innovation, læring og samarbejde: 1) 
Innovationsmodeller og søgeprocesser i offentlige innovations-projekter, 
2) Konsekvenser for styring og offentlige innovationsprojekter, 3) Sa-
marbejdsdrevet innovation som samskabelse, 4) Omdannelse af uddan-
nelse – innovation på det institutionelle niveau i en 
uddannelseskontekst. På baggrund af analysen diskuteres forekomsten 
af samarbejdsdrevet innovation.  

Kapitel 8. Konklusion – Case, Teori, Metode 

Konklusionen samler op på tre niveauer: 1) på casen, 2) på teorien og 3) 
på Engaged Scholarship som den valgte metode. I konklusion på casen 
opstilles på baggrund af delkonklusionerne, der svarer på arbejds-
spørgsmålene, en besvarelse af det samlede forskningsspørgsmål. I 
teorikonklusionen opstilles afhandlingens teoretiske bidrag, og der 
reflekteres over valg af teori. Metodekonklusionen fungerer som valide-
ring. Her følges op på den anvendte analysestrategi, og der reflekteres 
over, hvordan forskningen har påvirket Overgangsprojektet, og hvordan 
forskningen har haft indflydelse på de resultater, der er skabt. Der 
reflekteres over konsekvenserne af interventionen og over de anvendte 

DEL 4 – RESULTATER: VILKÅR FOR OFFENTLIG  
PULJEFINANSIERET INNOVATION 
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metoder gennem en behandling af undersøgelsens validitet, generali-
serbarhed og reliabilitet.  
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Litteraturlisten udgør en oversigt over det samlede litterære materiale, 
der er anvendt i afhandlingen. Henvisninger til hjemmesider indgår i 
litteraturlisten på lige fod med andre former for publikationer. Det skal 
nævnes, at bilagsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Gitte 
Miller Balslev på kontakt@millerquest.dk, mens bilagsoversigten fore-
findes bagerst i afhandlingen. 
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KAPITEL 2 
TEORETISK POSITIONERING 
2.1 Teoretisk introduktion – begrundelser for teoreti-
ske valg 

Introduktion 
Hvordan er det muligt at undersøge noget så diffust som samarbejds-
drevet innovation i en offentlig uddannelseskontekst? For at svare på 
det spørgsmål er det nødvendigt, at nedbryde samarbejdsdrevet innova-
tion i mindre bestanddele for derefter igen at bygge disse bestanddele 
sammen til en teoretisk ramme, der kan operationaliseres, når empirien 
skal undersøges. Det er netop formålet med teorikapitlet.  

Det skal påpeges, at der kan være flere relevante teorifelter, hvormed 
samarbejdsdrevet innovation kan studeres. Fx kunne den omfattende 
politologiske litteratur om implementering og styring have forklarings-
kraft i forhold til implementeringsprocessen i den case, jeg undersøger. 
Jeg har dog til dels valgt denne teoretiske tilgang fra, idet jeg ønsker at 
skabe et innovationsteoretisk fokus på forståelsen af samarbejdsdrevet 
innovation. Således anvender jeg innovationslitteraturen til at forklare 
innovations-processen og herunder implementeringsprocessen. Dette 
valg træffer jeg på baggrund af mit litteraturstudie – som jeg kort be-
skrev i indledningen (se endvidere litteraturliste) – inden for foran-
dringsprocesser i organisationer: innovations-, samarbejds-, netværks-, 
lærings- og organisationsteori. 

Jeg bygger teorikapitlet op på følgende måde: Først etablerer jeg et 
teoretisk fundament ved at præsentere min hovedteoretiker Andrew H. 
Van de Ven og MIRP-forskningen og placere denne i en innovations-
historisk kontekst. Derefter fortsætter jeg med kritik af MIRP-
forskningen, der resulterer i opstilling af supplerende teori, der dels 
kompenserer for mangler i MIRP-forskningen, og dels underbygger mit 
fokus på samarbejdsdrevet innovation.  
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Efter etableringen af det teoretiske fundament forsætter jeg med at 
opbygge og uddybe teorien ved at etablere analyseteorien bestående af 
organisationsteori (afsnit 2.2), innovationsteori (afsnit 2.3), læringsteori 
(afsnit 2.4) og samarbejdsteori (afsnit 2.5). Analyseteorien sammensæt-
tes på denne måde ud fra følgende logik: I det organisationsteoretiske 
afsnit fremlægges en ramme, hvori innovationsprocessen foregår, dvs. 
skitserer en kulturforståelse af organisationsbegrebet, hvori den valgte 
case kan forstås, og hvori samarbejdsdrevet innovation undersøges. Jeg 
opstiller herefter tre teoretiske områder, der understøtter samarbejds-
drevet innovation: Innovationsteori, læringsteori og samarbejdsteori. 
Innovationsteorien anvendes til at klarlægge rammesættende forhold 
for undersøgelse af innovationsprocessen, mens lærings- og samarbejds-
teori som selvstændige elementer supplerer MIRP-forskningen i forhold 
til aktørperspektivet (se kritik nedenfor). Ud fra de eksisterende teoreti-
ske felter bidrager analyseteorien dels til konsolidering af forskningsfel-
tet samarbejdsdrevet innovation, og dels som et redskab til at 
undersøge mine forskningsspørgsmål. Jeg argumenterer yderligere for 
mine teorivalg i slutningen af dette kapitel. 

Som afrunding af denne introduktion vil jeg nævne at ingen enkelt teori 
kan anvendes til alle situationer til alle tider under alle forhold (Poole og 
Van de Ven 2000, s. 639 samt Van de Ven, I27, s. 9). Det betyder, at en 
enkelt teori ikke kan understøtte kompleksiteten og diversiteten i analy-
sen af en innovationsproces. Van de Ven anbefaler (2007), at man opstil-
ler en sammensat teoretisk ramme, der kan anvendes til at forstå og 
forklare innovationsprocesser i en given kontekst under givne forhold. 
Det er netop dét, der er formålet med dette teoretiske kapitel. 

Teoretisk introduktion – Van de Ven i innovationshistorisk 
kontekst 
I sine omfattende værker om organisatorisk innovation og forandring 
behandler Andrew H. Van de Ven blandt andet innovation, læring og 
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samarbejde13. Det er netop de teoretiske optikker, jeg vurderer det giver 
mening at anvende i undersøgelsen af samarbejdsdrevet innovation. 
Van de Ven er innovationsforsker og organisationssociolog og er ansat 
som professor i organisatorisk innovation og forandring ved Carlson 
School of Management, University of Minnesota. Siden 1983 har Van de 
Ven gennemført studier af, hvordan organisatorisk forandring udfolder 
sig processuelt – bl.a. i Minnesotas sundhedsvæsen samt i større private 
virksomheder. I 1980’erne stod Van de Ven i spidsen for MIRP-
forskningen, hvor 34 forskere og ph.d.-studerende medvirkede til at 
afdække innovationsrejsen fra koncept til implementering i både offent-
lig- og privatsektor-organisationer. 

Der er kun få studier af, hvordan innovationsprocesser udfolder sig over 
tid fra koncept til virkelighed, og endnu færre har studeret innovations-
processen, mens den pågår. Det betyder, at der kun er få empirisk 
forankrede analyser af innovationsprocessen (Van de Ven m.fl. 2008, s. 
21). Van de Ven er én af de få, der har beskæftiget sig med innovations-
rejsen, og især MIRP-forskningen bidrager væsentligt til innovations-
forskningen gennem deres longitudinelle studie af innovationsprocessen 
(Romanelli 2001, s. 577). Gennem studier af innovationsprocessen fra 
koncept til implementering argumenterer Van de Ven for vigtigheden af 

                                                            
13 På baggrund af et indledende bredt litteraturstudie har jeg foretaget et 
dybdegående litteraturstudie af publikationer fra Van de Vens samlede værker. 
Van de Van har et omfattende forfatterskab bag sig og er medforfatter til 12 
bøger, herunder blandt andre: The Innovation Journey (Van de Ven, m.fl. 2008), 
Research on the Management of Innovation (Van de Ven, Angle og Poole 2000) 
og Engaged Scholarship (Van de Ven 2007). Se følgende netadresse for Van de 
Vens publikationsliste: Van de Ven (2012): 
https://netfiles.umn.edu/users/avandeve/www/Linked%20Documents/VandeV
en%20vita%201.12.pdf (lokaliseret d. 21. marts 2012). 

 

 

https://netfiles.umn.edu/users/avandeve/www/Linked%20Documents/VandeVen%20vita%201.12.pdf
https://netfiles.umn.edu/users/avandeve/www/Linked%20Documents/VandeVen%20vita%201.12.pdf
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at studere innovationsprocesser i realtid, mens de foregår (Van den Ven 
m.fl. 2008 samt Van de Ven, Angle og Poole 2000). Hvis en proces be-
skrives retrospektivt, er der risiko for retrospektiv bias, idet resultaterne 
da vil afspejle aktørernes opfattelse af resultater og ikke selve processen. 
MIRP-forskningen har udviklet en procesteori – et landkort – over inno-
vationsprocessen. Van de Vens forskning viser, at innovationsprocessen i 
høj grad er uforudsigelig og ukontrollerbar. Men ikke desto mindre 
afdækkes nogle innovationslove, der kan være med til at klassificere og 
forklare sekvenser, der er væsentlige for ledelse af innovationsrejsen.  

Som teoretisk fundament, der bygger på empiriske studier, er MIRP-
forskningen derfor velegnet til etablering af denne undersøgelses teore-
tiske fundament. 

Ifølge min læsning af Van de Ven – dels inden for hans innovationsteore-
tiske værker og dels inden for hans metodeteoretiske værker – positio-
nerer han sig videnskabsteoretisk overordnet set inden for relativisme 
(se kapitel 3 Projektdesign for uddybning). I hans behandling af innovati-
onsprocessen antager han og MIRP-gruppen en konstruktivistisk forstå-
else af de komplekse emergente sociale processer og anvender 
metoder, der er sensitive over for deltagernes narrativer (Van de Ven 
m.fl. 2008, s. 6 – preface). Med andre ord en forståelse af verden som 
socialt konstrueret.  

Set i en historisk kontekst14 ligger Van de Ven´s innovationsforskning i 
forlængelse af en af innovationsforskningens faddere, Joseph Schumpe-
ter. I Schumpeters tidlige værker vægtes det enkelte individ som afgø-
rende for tilblivelsen af innovation, mens Schumpeter i sine senere 
værker foretager et fokusskifte, og nedtoner individets betydning til 
fordel for team-samarbejde som en vigtig drivkraft for innovation. Dette 
skifte har haft stor betydning for den moderne innovationsteori (Lund-
                                                            
14 Følgende afsnit, der placerer Van de Ven og MIRP-forskningen i en historisk 
kontekst, er kvalificeret gennem et ekspertinterview med Van de Ven (I33) d. 7. 
november 2012 i København. 
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vall 2011, s. 49), og det er i slipstrømmen af den sene Schumpeter, at 
Van de Ven og MIRP forskningen placerer sig. Dette fordi deres studier 
har fokus på større innovationssystemer og samarbejdet mellem innova-
tionsprocessens mange aktører (Van de Ven m.fl. 2008).  

Hvor den tidlige innovationsforskning anså innovationsprocessen som et 
lineært og forudsigeligt forehavende, var der i 1970´erne og 1980´ernes 
internationale innovationsforskning et opgør med denne lineære forstå-
else (Lundvall 2011, s. 51). Van de Ven og MIRP forskningen kan ligele-
des historisk set placeres i forlængelse af dette opgør, idet MIRP-
forskningen anlægger en nuanceret forståelse af innovationsprocessen i 
organisationer som kaotisk, forstået på den måde, at der sker en sam-
menblanding af flere forskellige innovationsmodeller under innovations-
processen – dvs. både lineære, cykliske, kaotiske og tilfældige (Van de 
Ven m.fl. 2008). 

Historisk kan der kondenseres tre forskellige forskningstilgange inden for 
innovation (Wolfe 1994, s. 407-414): 

• Studiet af diffusion af innovation (fx Rogers 1983) 
• Studiet af organisatorisk innovation (fx Damanpour 1988, 1991) 
• Studiet af innovationsprocesser (fx Van de Ven m.fl. 2008, Van 

de Ven, Angle og Poole 2000 samt Van de Ven og Angle 1998) 
 

Van de Ven har gennem sin lange forskningskarrierer beskæftiget sig 
med alle tre kategorier, men kan hovedsageligt placeres inden for den 
sidste kategori – processtudier – hvor det grundlæggende spørgsmål 
omhandler, hvilke processer organisationer gennemgår i implemente-
ring af innovation. 

Inden for processtudietilgangen identificerer Wolfe to generationer 
(Wolfe 1994): 1) første generation – stadiemodellen, der betragter 
innovationsprocessen som en række stadier, der udfolder sig over tid – 
og 2) anden generation – dybdegående, longitudinelle processtudier som 
afdækker sekvenser og forhold, der er afgørende for innovationsproces-
sen (Wolfe 1994, s. 441). I det litteraturstudie jeg har gennemført af Van 
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de Ven´s innovationsforskning ses en tendens til, at MIRP forskningen 
bevæger sig fra førstegenerations-forskningens stadiemodelforståelse 
(se fx Van de Ven og Rogers 1988) over imod anden generations-
forskningen i deres longitudinelle studier af innovation (Van de Ven m.fl. 
2008). Den senere MIRP-forskning tager afstand fra stadieforståelsen af 
innovation betragtet i en organisatorisk kontekst, fordi stadierne over-
lapper og består af komplekse og iterative processer med både feed 
forward og feed back loops gennem en såkaldt ”fyrværkerimodel” (se 
primært Van de Ven m.fl. 2008 og Van de Ven, Angle og Poole 2000 s. 
107-134). Udviklingen af ”fyrværkeri-modellen” anses for at være et af 
MIRP-forskningens væsentligste bidrag til nyere innovationsforskning 
som alternativ til stadieforståelsen af innovation (Hauptman og Nohria 
1991). 

Gennem mere end 20 års omfattende studier kan Van de Ven på den 
internationale arena for innovationsforskning betragtes som en uom-
gængelig bidragsyder til forskningen inden for processtudier (Romanelli 
2001, s. 577), og hans forskning har resulteret i både teoretiske bidrag 
(se fx Van de Ven og Poole 1995) og metodeudvikling (se fx Van de Ven 
og Poole 1990). 

Kritik af det teoretiske fundament 
Det er væsentligt, at placere afhandlingens centrale teoretiske position i 
en historisk kontekst som vist ovenfor. Derudover er det væsentligt at 
rette de kritiske briller15 imod afhandlingens centrale teoretiske positio-
nen, hvilket jeg viser i dette afsnit.  

Som udgangspunkt for kritikken af MIRP-forskningen vil jeg lægge ud 
med at fremhæve, at Van de Ven og MIRP-forskningen ofte anvendes til 
at underbygge andre forskeres arbejde inden for amerikansk innovati-
onsforskning (se fx Wolfe 1994) samt inden for dansk innovationsforsk-

                                                            
15 Følgende afsnit, der kritiserer Van de Ven og MIRP-forskningen, er kvalificeret 
gennem et ekspertinterview med Van de Ven (I33). 
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ning (se fx Kristensen og Voxted 2009). Når det er sagt, påpeger Vox-
ted 16, at der kan rettes den samme kritik mod Van de Ven som mod 
øvrige bidragsydere indenfor funktionel forandringslitteratur, at den i alt 
for høj grad ser organisationer som harmoniske præget af fælles interes-
ser, og at aktører agerer målrationelt. Denne problematik blev bl.a. 
diskuteret i en dansk sammenhæng i begyndelsen af 00erne, inden for 
forskningen i lærende organisationer og forandringsledelse. Pernille 
Bottrup (2001) var en af kritikerne, der pointerede, at ledere og medar-
bejdere har forskellige interesser, og at der endvidere blandt medarbej-
dere kan være forskellige interesser. Interesseforskellene påvirker og 
komplicerer forandringsprocesserne, og dermed bør disse inddrages i 
ledelse af forandringsprocesser. Med andre ord bør de sociale processer 
og meningsdannelse mellem de involverede aktører i innovationsproces-
serne inddrages som væsentligt element i innovationsprocessen. Dette 
fokus mener jeg dog, at Van de Ven´s innovationsforskning tager højde 
for i Ring og Van de Ven 1994.  

Kritik af et manglende aktørfokus findes ligeledes hos Hauptman og 
Nohria (1991), der påpeger, at MIRP-forskningens samarbejdsbegreb 
byggende på transaktioner, er for abstrakt (Hauptman og Nohria 1991, s. 
316). Denne kritik går igen hos Edmondson (2000, s. 887), der fremhæ-
ver, at individet og interpersonelle processer spiller for lille en rolle i 
MIRP-forskningen. Edmondson påpeger, at også MIRP-forskningens 
læringsbegreb mangler fokus på aktørniveauet (Edmondson 2000, s. 
886).  

Når man orienterer sig mod MIRP-forskningens på et generelt plan, hvor 
begreberne forstås på et overordnet niveau, anerkender jeg denne 
kritik, hvorfor jeg som konsekvens heraf kompenserer gennem supple-
rende teori (se nedenfor). Men dykker man – udover hovedudgivelserne 
– ned i de mange specifikke publikationer (Ring og Van de Ven 1994, 
1992 samt Van de Ven og Ring 2006) er jeg ikke enig i kritikken. Jeg 

                                                            
16 Ifølge mail korrespondance d. 29. oktober 2012. 



 
 

51 

vurderer derimod, at aktørniveauet i høj grad er repræsenteret i MIRP-
forskningen gennem de relationer, der skabes mellem de mennesker, 
der interagerer under innovationsprocessen, og tager form som formelle 
og uformelle aftaler. Van de Ven og Ring beskriver interorganisatorisk 
samarbejde under innovationsprocessen på netop disse to niveauer: 

”… formal, legal and informal, social-psychological pro-
cesses by wich organizational parties jointly negotiate, 
commit to, and execute their relationship in ways that 
achieve efficient and equitalbe outcomes”  (Ring og Van 
de Ven 1994, s. 90) 

Af citatet fremgår det, at Ring og Van de Ven fremhæver aktørerne 
(organizational parties) og disses forhandlinger på formelt og uformelt 
plan som væsentlige for at skabe resultater. For denne afhandling der 
netop anlægger et aktørperspektiv, er det væsentligt, at min hovedteori 
ligeledes indeholder dette perspektiv. Da kritikken af MIRP-forskningens 
manglende aktørperspektiv opererer på et generelt- og ikke på et speci-
fikt niveau, og da jeg vurderer, at MIRP-forskningen på det specifikke 
niveau – som vist ovenfor – tvært imod fremhæver aktørperspektivet, 
finder jeg på trods af kritikken fortsat anledning til at anvende MIRP-
forskningen som hovedteori for en undersøgelse som denne, der fokuse-
rer på aktørniveau. Ydermere vil jeg fremhæve, at Van de Ven i sin 
udvikling af Engaged Scholarship (2007) i meget høj grad må siges at 
antage et aktørperspektiv. 

Som endnu et kritikpunkt fremhæver Lundvall (2011), at der i ameri-
kansk innovationsforskning er en tilbøjelighed til at fremhæve samspillet 
mellem universiteter og organisationers udviklingsafdelinger som en 
væsentlig faktor i forekomsten af innovation. Jeg vurderer, at dette 
forhold i nogen grad også gælder for Van de Ven´s forskning (fx Polley og 
Van de Ven 1996, Cheng og Van de Ven 1996, Van den Ven og Ring 
2006). Denne kobling af videnskab og innovation vurderer Lundvall 
(2011) som problematisk: Særligt i dansk kontekst, hvor koblingen mel-
lem videnskab og innovation er langt fra lineær, og hvor der oftest er et 
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indirekte forhold mellem videnskab og innovation (Lundvall 2011, s. 53). 
Således er der behov for, at innovationsforskningen i højere grad fokuse-
rer på andre forhold som drivende for innovationsprocessen. Her er 
samarbejde over en bredere kam – og ikke blot med videns institutioner 
– et væsentligt bidrag til innovationslitteraturen, mener jeg. Derfor har 
jeg med samarbejdsdrevet innovation i min forskning anlagt et aktørper-
spektiv, der ikke ensidigt begrænser sig til analyse af empiriens samspil 
med vidensinstitutioner, men tvært imod inddrager de mange forskellig-
artede aktører, der påvirker innovationsprocessen. 

Jeg vil fremhæve, at Van de Ven og MIRP-forskningen – i modsætning til 
store dele af den øvrige internationale innovationsforskning – ikke kan 
kritiseres for at begrænse sig til enkelte typer af organisationer (Wolfe 
1994, s. 415). MIRP-forskningen involverer gennem et netværksperspek-
tiv innovation på tværs af den private og offentlige sektor. Dog kan det 
diskuteres, hvor tungtvejende MIRP-forskningen er i forhold til den 
offentlige sektor som en særlig kontekst for innovation. Det betyder, at 
jeg anvender anden forskning i offentlig innovation som supplement til 
MIRP-forskningen – dels for at kompensere for denne mangel, og dels 
for at målrette det teoretiske fundament imod en dansk offentlig kon-
tekst. Slutteligt kan MIRP-forskningen kritiseres for ikke at lykkes fuldt 
ud med at udvikle en metateori for innovationsprocessen. Den teori der 
udvikles, betegnes af Hauptman og Nohria (1991) som detaljefikseret og 
af Romanelli som uklar (2001). Van de Ven (I33) giver selv udtryk for, at 
MIRP-gruppen fortsat arbejder på at finde en teori, der på en mere 
optimal måde er dækkende for innovationsprocessen. Samtidig vurderer 
Romanelli (2001) dog, at MIRP-forskningen repræsenterer et landemær-
kestudium, og udgør et vigtigt konceptuelt og empirisk fundament for 
innovationsforskningen (Romanelli 2001). På trods af kritikken af meta-
teorien, finder jeg MIRP-forskningen anvendelig. Særligt fordi den i sin 
egenskab af at være empirisk funderet, bidrager med teoretiske begre-
ber, der kan være guidende for en undersøgelse af innovationsproces-
ser. MIRP-forskningen er – som nævnt ovenfor – et landemærkestudie, 
hvad processuel innovationsforskning angår.  
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Med udgangspunkt i den ovennævnte kritik vil jeg i det følgende beskri-
ve, hvordan jeg kompenserer for manglerne i MIRP-forskningen ved at 
inddrage supplerende teori. 

Supplerende teori 
På trods af ovenstående kritikpunkter finder jeg MIRP-forskningen 
anvendelig som teoretisk fundament for min undersøgelse. Blandt de 
mange innovationsteorier, jeg har gransket, vurderer jeg, at Van de Ven 
som innovationsteoretiker kommer tæt på samarbejdsdrevet innovati-
on, idet han i sit innovationsbegreb inkluderer et proces-, ledelses-, 
problem-, lærings-, organisations-, netværks-, samarbejds- og entrepre-
nørelement. På baggrund af kritikken samt mit fokus på samarbejdsdre-
vet innovation i en offentlig kontekst finder jeg anledning til at supplere 
Van de Vens teoretiske apparat med følgende teoretikere: 

• Innovation: MIRP-forskningens kaosforståelse af innovati-
onsprocessen suppleres med Eggers og Singhs forståelse 
af den cykliske innovationsmodel (Eggers og Singh 2009), 
idet denne innovationsforståelse i særlig grad bidrager 
med et mikroperspektiv på den cykliske innovationspro-
ces, der anvendes af konsulenter i den offentlige sektor. 
Således supplerer jeg her Van de Ven ud fra et kriterium 
om anvendelse. Ydermere anvender jeg Hartley (2005) 
som et bidrag til forbedringsaspektet i innovation, idet 
Van de Ven og MIRP-forskernes definition af innovation 
ud fra et overvejende procesfokus ikke eksplicit indehol-
der værdi som en afgørende faktor, men kun implicit be-
rører værdiaspektet med begrebet ”meningsfuldhed” i 
deres innovationsdefinition (Van de Ven m.fl. 2008, s. 22). 
Desuden anvender jeg Brysons stakeholderbegreb (Bryson 
2004), idet Van de Ven overvejende forholder sig til en-
treprenørbegrebet (Van de Ven Sapienza og Villaueva 
2007) samt Miller (2008 og 2009) og hans praksisnære 
begreb om Boundary Spanning mellem de mange involve-
rede aktører, organisationer og sektorer i samarbejdsdre-
vet innovation. 
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• Læring: Van de Vens læringsbegreb kan udspringer af en 
positivistisk trial-and error-tradition, knyttet til det enkel-
te individs evner til at lære gennem forskellige lærings-
modeller, og har kun sporadisk fokus på læring som en 
kollektiv proces (Van de Ven 1980b s. 776, 778 og 759). 
Idet jeg undersøger samarbejdsdrevet innovation, hvor in-
teraktionen mellem aktører er central for innovationspro-
cessen, er det nødvendigt, at jeg ligeledes betragter 
læring som en social foreteelse. Til det formål anvender 
jeg Illeris (2009) samt Wenger (2008). 

 
• Samarbejde: Van de Ven arbejder ikke med eksplicitte 

grader af samarbejde (Ring og Van de Ven 2000); derfor 
kan Mandell (Mandell 2008, Keast og Mandell 2011) være 
et relevant supplement til uddybelse og gradbøjning af 
samarbejdsbegrebet i løsningen af komplekse problemer. 
Mandell er dog ikke eksplicit omkring opstarten af en 
samarbejdsrelation. Særligt i studiet af Overgangsprojek-
tet, der udgør etableringen af et nyt netværkssamarbejde, 
er teori omkring opstart vigtig, og her supplerer jeg med 
Bryson17 (Bryson, Crosby og Stone 2006), der i deres orga-
nisationsforskning har fokus på etablering af tværsektori-
elt samarbejde med begrebet om Shovel Ready Project. 
Desuden anbefaler Van de Ven et mere tydeligt fokus på 
governancestrukturer i forhold til innovation (Ring og Van 
de Ven 2000, s. 189), hvorfor jeg anvender Sørensen og 
Torfing (2005) samt Torfing (2008) til at underbygge net-
værks- og governancebegrebet i forhold til samarbejds-
drevet innovation. 
 

• Organisation og ledelse: Ud fra den baggrundslitteratur 
MIRP-forskningen anvender (Albert og Whetten (1985) 
samt Dutton og Dukerich (2001)), etablerer jeg en organi-
sationsteoretisk ramme. Og endelig supplerer jeg Van de 
Vens anbefalinger til fokus på innovationsledelse (Angle 

                                                            
17 Det skal nævnes, at Bryson ligeledes har bidraget til MIRP-forskningen (se: 
Bryson og Roering 2000). 
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og Van de Ven 2000) med Hildebrandt og Stubberup 
(2010) og deres fremlæggelse af balancegangen mellem 
design og emergens i ledelsesprocessen. MIRP-
forskningen påpeger selv den udfordring det er for inno-
vationslederen at balancere mellem kontrol og at slippe 
kontrol (Angle og Van de Ven 2000), men Hildebrandt og 
Stubberup præciserer denne ledelsesforståelse gennem 
begreberne om design og emergens. 

 
Det skal nævnes, at jeg gennem opbygning af den teoretiske ramme 
forsøger at undgå eklektisk teoribygning gennem følgende to greb. 1) 
Det første greb er at prioritere Van de Ven og MIRP-forskningen som 
hovedteori for herigennem at have et fast referencepunkt for den øvrige 
supplerende teori. 2) Det andet greb er, at jeg lader mit videnskabsteo-
retiske ståsted inden for relativismen være rettesnor i forhold til valg og 
fravalg af supplerende teori, hvilket betyder, at jeg forsøger at koble de 
udvalgte teorifelter gennem teorielementer, der understøtter dette 
videnskabsteoretiske perspektiv. Således skaber jeg en forudsætning for 
teoritriangulering gennem kobling af teoretiske modeller. Det er netop 
denne triangulering, der gør samarbejdsdrevet innovation robust som 
en kompleks teori ved – som Van de Ven (2007, s. 68) foreskriver – at 
identificere teoretiske elementer, der går på tværs af forskellige teoreti-
ske modeller. 

Efter ovenstående historiske præsentation, kritik samt opstilling af 
supplerende litteratur fortsætter jeg med at opbygge det teoretiske 
fundament ved at gennemgå fire teoretiske afsnit: Organisation, Innova-
tion, Læring og Samarbejde. Jeg afslutter det teoretiske kapitel med at 
opstille en samlet teori for samarbejdsdrevet innovation samt med at 
operationalisere den teoretiske ramme og reflektere over mit valg af 
hovedteoretiker. 
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2.2 Organisationsteori i en offentlig kontekst – ana-
lyseteori  

Introduktion 
I etableringen af et forskningsfelt omkring samarbejdsdrevet innovation 
lægger jeg ud med et organisationsteoretisk udgangspunkt til at skabe 
en ramme, hvori samarbejdsdrevet innovation skal forstås. I det følgen-
de vil jeg kort introducere to videnskabsteoretiske tilgange til at beskri-
ve, hvordan organisationer kan forstås. Efterfølgende vil jeg gå i dybden 
med forståelsen af organisationer som sociale konstruktioner, hvor 
mening skabes i interaktion mellem individer, og hvor individers identi-
tet er knyttet til organisatorisk identitet og kultur. Den organisatoriske 
identitet forstår jeg som retningsgivende for individers handling, og jeg 
betragter her organisationer som ramme for interaktion mellem menne-
sker, hvor formålet er virksomhed og vækst, og hvor innovation, læring 
og samarbejde er centrale ingredienser.  

Derfor anvender jeg teori, der kan understøtte en analyse af identitet, 
meningsskabelse og kultur. Ved at bringe disse begreber i spil gennem 
en analyse af aktørernes måde at skabe mening på forventer jeg at 
kunne sige noget om den måde, hvorpå de forstår innovationsprocessen 
– dvs. at jeg i sidste ende kan sige noget om vilkårene for innovations-
processen i min case. Derfor vælger jeg at strukturere fremstillingen af 
organisationsteorien ud fra følgende elementer, der understøtter en 
konstruktivistisk forståelse af organisationer: sensemaking, identitet, 
tillid, kultur og logik. Jeg afslutter afsnittet med at reflektere over konse-
kvenserne for ledelse af forandringer i organisationer. 

Organisation som konstruktion 
Inden for organisationsforskningen er der modsætningsfyldte ontologi-
ske forståelser af, hvorvidt organisationer består af ting eller processer 
(Van de Ven og Poole 2005, s. 1378). Forståelsen af organisationer er 
vigtig i innovationsforskning, idet forståelsen har betydning for, hvordan 
forandringer i organisationer skal undersøges. Hvis organisationer består 
af ting, dvs. stabil materiel substans, handler forandring om ændringer 
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af positionering i tid og rum, hvilket betyder, at forandringer på positivi-
stisk vis kan måles og vejes. Hvis organisationer består af processer med 
varierende og fluktuerende karakter, handler forandring om proces som 
evig forandring, hvilket betyder, at forandringer på pragmatisk og/eller 
konstruktivistisk vis kan kortlægges og fortolkes. Van de Vens organisa-
tionsforståelse lægger sig mellem disse yderpoler igennem en alternativ 
forståelse af organisationer bestående af både ting og processer (Van de 
Ven og Poole 2005, s. 1379), dvs. i spændingsfeltet mellem realisme og 
relativisme (Van de Ven og Poole 2005, Van de Ven og Huber 1990) 18.  

Van de Ven refererer til Aldrich og Ruef (2006) i fremstillingen af en 
konstruktivistisk organisationsteori19. I denne optik er en organisation 
målorienteret, beslutningsdygtig og bundet af et økonomisk rationale 
om at holde de givne budgetter. Helt generelt kan en organisation 
defineres som følgende:  

“Goal-directed, boundary-maintaining, socially con-
structed systems of human activity” (Aldrich og Ruef, 
2006. s. 4) 

Da jeg studerer innovationsprocesser, er det vigtigt at stille spørgsmålet: 
Hvordan kan man studere organisationer med de forandringer, der 
pågår? Helt basalt kan organisationer undersøges med to forskellige 
linser: 1) ud fra et institutionelt perspektiv, hvor organisationens struktu-
rer på et makroplan er optikken, eller 2) ud fra et aktørperspektiv, hvor 
organisationens aktører på et mikroplan er optikken20. Med udgangs-

                                                            
18 I næste kapitel om Projektdesign uddyber jeg fire forskellige videnskabsteore-
tiske positioner, der underbygger forståelsen af positivisme/realisme og kon-
struktivisme/relativisme. 

19 Kilde: Van de Ven, ph.d.-kurset ” Makro-organization Behavior”, efterår 2011 
(specifikt d. 13. og 20. september) – Carlson School of Management, University 
of Minnesota. 

20 Kilde: Van de Ven, ph.d.-kurset ” Makro-organization Behavior”, efterår 2011 
(specifikt d. 4. oktober) – Carlson School of Management, University of Minne-
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punkt i studiet af samarbejdsdrevet innovation, dvs. studiet af, hvordan 
de involverede aktører interagerer for at fremme innovation, ligger det 
naturligt at følge et aktørperspektiv.  

I den konstruktivistiske forståelse handler mennesker på baggrund af 
det, der giver mening for dem. Mening er i dette tilfælde symbolsk og 
foregår dels som tankeproces, dels gennem sprog og gestik. Mening 
opstår gennem social interaktion mellem mennesker, og meninger 
modificeres gennem fortolkning (Van de Ven og Poole 1995)21. Det er et 
paradoks i den konstruktivistiske organisationsforståelse, at mennesket 
på en og samme tid producerer verden for dernæst at opleve verden 
som noget andet end menneskeskabt.  

Konstruktivismens paradoks er, at hele denne sociale konstruktion er 
menneskeskabt, men skaberen er begrænset af sit eget værk. Eller sagt 
med andre ord påvirker produktet producenten som en begrænsning 
(Garud og Rappa 2004). Vi er frie til at skabe vores egen forståelse af 
verden, men vi er begrænsede i vores forståelse af verden af de syste-
mer, vi selv har skabt og fortløbende skabes af. Og hvordan kan man så 
forstå det? Mening er omdrejningspunktet i konstruktivismen. For 
hvordan danner mennesket mening i dette paradoks? Mennesket skaber 
sig selv og skaber mening gennem sociokulturelle og psykologiske pro-
cesser og samarbejder om at skabe social orden i form af institutioner, 
som opbygges gennem vaner og gennem specialisering, der samtidig 
også begrænser valgsituationen for den enkelte. På den måde fungerer 
institutionen som en stabil baggrund for menneskets aktiviteter og 

                                                                                                                                      
sota. Organisationsforskning på et makroplan har Weber (1922, 1947) som 
teoretisk ophav, mens organisationsforskning på et mikroplan har March og 
Simon (1985) som teoretisk ophav.  

21 Social konstruktion – mere specifikt symbolsk interaktionisme – bruges til at 
undersøge social interaktion, hvorfor det er relevant for studiet af samarbejde. 
Forskningsretningen bygger på amerikanske pragmatikere som Dewey (1930) 
og Mead (1934). 
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befordrer gennem sine systemer et minimum af valgsituationer og 
beslutningstagen (Berger og Luckmann 1966, s. 53). Med andre ord 
opstår et godt fundament for effektivt arbejde. Institutionen udgør, 
ifølge Berger og Luckmann (1966 s. 53), i kraft af sin stabilitet samtidig 
en forgrund for innovation, på den måde at innovation opstår på grund 
af en overraskende opdagelse eller på baggrund af en mangel i denne 
baggrund.  

Således skal konstruktion ses som en cyklisk proces, hvor forandring 
udspringer som resultat af eksterne eller interne påvirkninger eller chok, 
som aktørerne forsøger at skabe mening og handle ud fra. I næste afsnit 
vil jeg sætte fokus på netop Sensemaking.  

Sensemaking som organisatorisk meningsskabelse 
Sensemaking er en central del af den konstruktivistiske organisationslit-
teratur, og har desuden stor betydning i forandringsprocesser (Ring og 
Van de Ven 1994, s. 98 samt Van de Ven m.fl. 2008, s. 31) – en proces, 
der går forud for beslutningsprocessen. Sensemaking består i første 
omgang af en individuel tankeproces, hvor noget overraskende – chok-
ket – forsøges forklaret. I denne forståelse skabes mening retrospektivt 
på baggrund af et overraskende tilfælde og går ud på at få overraskelsen 
eller problemet til at give mening og finde plausible forklaringer og 
mulige løsninger. På den måde er sensemaking med til at give struktur til 
det, vi ikke kender, forstår eller ved endnu (Weick 1995, s. 4).  

Sensemaking kan defineres som den tankeproces, det er, at placere 
stimuli i en referenceramme (frame of reference), der tillader, at et 
individ forstår og er i stand til at forklare et givent problem. I organisato-
risk sammenhæng kan en sådan referenceramme fx være en strategi, 
der rammesætter og vejleder forståelse og fortolkning i situationer, hvor 
noget nyt opstår – her bruger individet strategien til at give mening, 
formål og retning til sin forståelse af problemet og til sine efterfølgende 
handlinger på problemet (Weick 1995, s. 4). Som jeg vil belyse senere, 
tyder det på, at der er flere forskellige logikker i spil i Overgangsprojek-
tet – logikker, der bygger på forskellige organisatoriske identiteter. 
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Når en rutine bliver afbrudt af en overraskelse, træder sensemaking-
processen ind. Derfor kan et studie af sensemaking fortælle noget om, 
hvordan mennesker reagerer på forstyrrelser, og netop derfor er sense-
making-processen vigtig, når der er tale om studiet af innovation i en 
organisatorisk kontekst. Netop skabelsen og implementeringen af noget 
nyt repræsenteres nærmere af forstyrrelser og overraskelser end af 
rutinearbejde.  

Fordi sensemaking bidrager til skabelse af mening på retrospektiv bag-
grund af et overraskende tilfælde og giver mening til det, vi endnu ikke 
ved, er det oplagt at drage parallel til den logiske slutningsform abdukti-
on. Abduktionen – som først Aristoteles og senere Charles Sanders 
Peirces (1839-1914) opererede med – er en måde at erkende tilværelsen 
på (Balslev og Jakobsen 2000, s. 22). Abduktion kan forklares som ”det 
forventelige” eller ”hypotesen”. Abduktionen er en måde at ræsonnere 
på, hvor den opmærksomme iagttagelse af omverdenen sker på bag-
grund af et ufuldstændigt billede, hvorudfra mennesket skaber mening 
ved en spontan be- eller afkræftelse af det, man tidligere har erfaret – 
dvs. hvor det uden nærmere eftertanke pludselig går op for en, hvad det 
er, der foregår. Abduktionen er en vigtig form for ræsonnement i sen-
semaking, hvor mennesket bliver i stand til at se meningsfyldte nye 
sammenhænge og sætte spørgsmål ved dem, der tages for givet. På den 
måde har abduktionen en nyskabende egenskab, der er vigtig for men-
neskets erkendelse af omverdenen og særligt i innovationssammen-
hæng, hvor det er formålet at etablere og implementere nye forståelser 
af et givet fænomen. Med andre ord kan abduktion forstås som lærings-
form og sensemaking som drivkraft, når målet er innovation i en organi-
satorisk kontekst. Jeg vurderer, at sensemaking som teoretisk begreb er 
vigtig i min undersøgelse af innovation, idet jeg forventer, at sensema-
king kan være indikator på aktørernes læring og dermed på innovations-
processen. 
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Organisatorisk identitet 
Med et konstruktivistisk udgangspunkt er sensemaking knyttet til den 
enkelte aktørs skabelse af mening, og derved udgør organisationen 
summen af de enkelte aktørers meningsskabelse. I dette studie, hvor 
samarbejde mellem flere aktører er i fokus, er det netop nødvendigt at 
udvide meningsskabelsen til gruppeniveau. Til det formål er det relevant 
at tage fat i den litteratur, som MIRP-forskerne anvender som baggrund 
for at forklare identitet (bl.a. Albert og Whetten 1985). Identitetslittera-
turen giver et bud på en organisatorisk ramme for meningsskabelse i et 
arbejdsfællesskab. Inden for den konstruktivistiske organisationslittera-
tur er der mange definitioner af organisatorisk identitet22. Albert og 
Whetten (1985) bygger på institutionel litteratur og bidrager med den 
originale definition af organisatorisk identitet, hvor identitet er et særligt 
selvrefleksivt aspekt af en organisation (Albert og Whetten 1985, s. 264). 
Identitet er referenceramme for sensemaking-processen (Albert og 
Whetten 1985, s. 265, 267 og 291) og består af tre elementære forhold: 

1. Central karakter – essensen af organisationen, der an-
vendes som retning for beslutningstagning (raison 
d’être) (vision og strategi) 

2. Italesat forskellighed i sammenligning med andre or-
ganisationer (mission) 

3. Vedvarende – dvs. temporal karakter (Albert og Whet-
ten 1985, s. 265) (kultur) 

Jeg forstår de tre elementære forhold på følgende måde: Hvor den 
centrale karakter tager form som en vision og dennes strategi, tager den 
italesatte forskellighed form som organisationens mission, mens den 

                                                            
22 Jeg har på baggrund af referencer fra MIRP-forskningen orienteret mig i 
følgende identitetslitteratur: Albert og Whetten 1985, Ravasi og Schultz 2006, 
Meyerson og Martin 1987, Dutton og Dukerich 2001, Fiol, O´Conor og Aguinis 
2001, Fiol m.fl. 2009. 
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vedvarende karakter tager form som et værdigrundlag og den kultur, 
organisationen bygger på.  

Organisatorisk identitet handler om at konstruere et kollektivt selv. Der, 
hvor Albert og Whetten bliver særligt interessante for Overgangsprojek-
tet, er i deres beskrivelser af hybrid organisatorisk identitet (1985, s. 
270). For det er sjældent, at en organisation er udstyret med én enkelt 
klar identitet. Ofte vil flere forskellige identiteter sameksistere. Eksem-
pler på forskellige overordnede identiteter er ifølge Albert og Whetten 
(1985, s. 270) fx Stat, Profit- eller Nonprofit-organisationer samt Kirker. 
Albert og Whetten beskriver en uddannelsesinstitution som en organisa-
tion med to fremherskende identiteter (1985, s. 280-292). Skolen har på 
den ene side en identitet, der knytter sig til en normativ uddannelseslo-
gik, hvor sensemaking foregår på baggrund af ideologi. På den anden 
side bygger skolen også sin identitet på en utilitaristisk logik – en anven-
delsesorienteret logik, hvor sensemaking foregår på baggrund af øko-
nomisk rationalitet og information – visionen set i forhold til 
lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.  

Disse to identiteter udgør forskellige referencerammer til at skabe 
mening og træffe beslutninger ud fra – de to identiteter hører til hvert 
deres domæne og fungerer ud fra hver deres logik. Med andre ord 
bygger forskellige logikker på forskellige organisatoriske identiteter. Som 
Trish Reay giver udtryk for i et ekspertinterview (Trish Reay, I23), kan 
logikker ikke direkte observeres, men afspejles i den måde, der imple-
menteres på. Derfor kigger jeg i analysen efter forskellige måder at 
forstå implementeringen af Overgangsprojektet på. I samarbejdsdrevet 
innovation, hvor flere forskellige aktører – tilpasset forskellige organisa-
toriske identiteter – samarbejder, vil der uundgåeligt ske sammenstød 
mellem logikker. Faktisk er pointen med samarbejdsdrevet innovation 
netop, at forskellige fagligheder, identiteter, logikker, domæner støder 
sammen for ideelt set at befrugte hinanden og dermed føde nye idéer 
og tiltag.  
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I teorien skulle dobbelt-identiteter – eller multiple identiteter – i en 
organisation ligefrem være en fordel (Albert og Whetten 1985, s. 271). 
At have dobbelt-identiteter i en organisation skulle øge chancen for 
udarbejdelse af fælles mål i en konfliktsituation. Ydermere udtrykker 
Trish Reay i ekspertinterviewet, at ”The hope of innovation is in the 
collisions of logics” (Trish Reay, I23). Således kan sammenstød af logikker 
være fremmende for innovation. Særligt hvis sammenstødet foregår i et 
tillidsfyldt rum, fremmes innovation gennem det, som Trish Reay kalder 
for ”Creative tensions” (Trish Reay, I23). Modsat hæmmes innovation, 
hvis logikker støder sammen i et mistillidsfyldt rum (Trish Reay, I23). Det 
vil groft sagt sige, at en tillidsbaseret organisation fremmer nytænkning, 
mens en organisation præget af mistillid hæmmer udvikling. 

Tillid som baggrund for organisationsforandring 
I det følgende vil jeg kort præsentere tre tilgange til tillid – en sociolo-
gisk, en ledelsesmæssig og en samfundsvidenskabelig – og således skabe 
en teoretisk ramme til at forstå tillidsbegrebet som en væsentlig faktor i 
de sociale relationer, der danner udgangspunkt for forandringer i orga-
nisationer. I det Samarbejdsteoretiske afsnit vil jeg uddybe tillidsbegre-
bet i henhold til en specifik samarbejdsteoretisk kontekst. 

Den første tilgang, jeg vil præsentere, er den sociologiske. Den sociologi-
ske forståelse af tillid lægger vægt på det moralske aspekt af tillid, hvor 
interaktion mellem mennesker leder frem til socialpsykologiske bånd, 
der bæres af fælles normer, værdier og holdninger. Den form for tillid 
kendes fra venskab og vises gennem viljen til at stole på den andens 
gode hensigter. Ring og Van de Ven (1994) påpeger, at det kræver sy-
stematisk opmærksomhed – ikke kun i begyndelsen af et samarbejde – 
at opbygge og vedligeholde en tillidsrelation. I en sociologisk forståelse 
er tillid en relation mellem aktører, der handler om mødet mellem 
mennesker, og hvordan individet møder omverdenen – enten med tillid 
eller mistillid og tvivl. Ring og Van de Ven (1994) beskriver en tillidsfyldt 
relation – som det bl.a. kendes fra venskaber – som forudsætning for at 
takle usikkerhed.  
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Den anden tilgang er en ledelsesmæssig tillid, som er knyttet til risiko-
opfattelse. Særligt når der er mange muligheder i spil og usikkerhed i 
valgsituationen, spiller tilliden til en person eller til en organisation en 
afgørende rolle, når der skal træffes valg. Tillidsrelationer er på den 
måde afgørende for aktørers handlemuligheder. Sociologi- og ledelseslit-
teraturen repræsenterer to forskellige syn på tillid (Ring og Van de Ven 
1994, s. 93). Kort fortalt har ledelseslitteraturen en risikobaseret tilgang 
til tillidsbegrebet, hvor tillid bliver genstand for risikovurdering og aktø-
rens evne til at forudsige tillid i en samarbejdssituation, mens den socio-
logiske tilgang – som just fremlagt – fremstiller tillid som menneskers 
evne til at stole på den andens gode vilje (Ring og Van den Ven 1994, s. 
93).  

En tredje tilgang er den samfundsvidenskabelige, der fastslår, at tillid er 
en vigtig byggesten i begyndelsen af et samarbejde (Ring og Van de Ven 
1994). Tillid bygger på, at parterne deler information og viden, demon-
strerer kompetence, gode intentioner samt det at opnå små sejre sam-
men (Bryson, Crosby og Stone, 2006, s. 48). Mere specifikt betegnes tillid 
i en samfundsvidenskabelig optik som generaliseret tillid, der anvendes 
til at forstå kollektive handlinger, heriblandt samarbejde (Glanville og 
Paxton 2007, s. 230). Generaliseret tillid defineres som en generel tro 
på, at man kan stole på andre mennesker, og særligt andre, der er an-
derledes. Generaliseret tillid har således betydning for individets evne til 
at stole på andre, der er forskellige fra en selv (Uslander 2007) og der-
med indgå i samarbejdsrelationer, hvor aktørerne er forskellige og 
repræsenterer forskellige syn på en given problemstilling. Aktører esti-
merer troværdigheden (trustworthiness) hos andre i form af troen på 
den gode vilje hos andre (Glanville og Paxton 2007).  

Udvides generaliseret tillid med et socialt læringsperspektiv, er den 
generaliserede tillid forankret i den pågældende situation, hvor individet 
udnytter specifikke kontekstafhængige erfaringer som en baggrund for 
deres tillidshandlinger. Her generaliserer individet ud fra oplevelser af, 
hvorvidt andre holder, hvad de lover. Ud fra disse erfaringer vil individet 
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generalisere i forhold til forventninger til næste interaktion med andre 
individer, hvor der ikke er forhåndskendskab til den anden. Læringsper-
spektivet på tillid foreslår, at individer bygger generaliseret tillid på den 
tillid, de udvikler sammen med andre, fx i et arbejdsfællesskab eller i 
familien. I dette perspektiv opstår generaliseret tillid som en socialise-
ringsproces i en specifik kontekst (Yamagishi og Yamagishi 1994, s. 
139)23. Som jeg vil belyse i teoriafsnittet om læring, er generaliseret tillid 
betragtet fra et socialt læringsperspektiv interessant for analysen af 
samarbejdsdrevet innovation. 

På baggrund af denne korte teoretiske gennemgang af tillidsbegrebet 
vælger jeg den sociologiske tilgang og summerer op ved at inddele 
generaliseret tillid i tre vigtige funktioner, der relaterer sig til menne-
skers samarbejde i et socialt fællesskab: 1) Den generaliserede tillid 
betyder, at sociale handlinger bliver mere forudsigelige, 2) den skaber 
en fornemmelse af sammenhørighed, og 3) den gør det nemmere for 
personer at arbejde sammen, fordi den skaber handlekraft. 

Når aktører skal indlede et samarbejde, er tillid en væsentlig forudsæt-
ning, siger samarbejdsforsker John Bryson i et ekspertinterview (I28). 
Det er vigtigt, at aktørerne har mulighed for – til en vis grad – at forudsi-
ge handlinger og fornemme samhørighed. Bryson lægger vægt på, at 
tillidsrelationer skal etableres fra begyndelsen: ”Establish relations of 
trust before the collaboration starts” (John Bryson, I28). I sit empiriske 
studie af transportområdet i Minnesota (Bryson m.fl. 2009) er etablering 

                                                            
23 Den generaliserede tillid retter sig mod mennesker generelt og ikke mod 
konkrete relationer og personer. Mens specifik tillid er kontekstbestemt og 
retter sig mod konkrete personer og situationer (Yamagishi og Yamagishi 1994, 
s. 139). Yamagishi og Yamagishi kalder denne specifikke tillid for knowledge-
based trust og henviser til, at denne form for tillid begrænser sig til den kon-
tekst, hvori den opstår. Hermed kan knowledge-based trust knyttes til det 
sociale læringsperspektiv, hvorimod generaliseret tillid netop opstår på bag-
grund af menneskers interaktion i deres hverdagspraksis. 
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af tillid og stærke relationer før projektstart med til at føre til en endog 
meget vellykket innovation af transportsektoren.  

Bryson har udarbejdet et empirisk studie af fire innovationsprojekter24 i 
USA. Årsagen til, at dette meget komplekse projekt – byggende på et 
forgrenet tværorganisatorisk samarbejde i den offentlige sektor – var 
særdeles succesfuldt, var ifølge Bryson, at det var et ”Shovel Ready 
Project” i den betydning, at 1) al teknik var på plads inden fundrasing- og 
implementeringsfasen, og særligt at 2) samarbejdet, engagement og 
lobbyarbejde var gennemført – alle parter var engageret og involveret i 
projektet, selv før midlerne var hjemme. Projektet var altså ”Shovel 
Ready” i forståelsen af, at tillidsrelationer var opbygget og på plads 
inden påbegyndelsen af det officielle samarbejde (Bryson m.fl.. 2009 
samt John Bryson, I28). 

Organisationskultur og aktørpræferencer 
En organisations kultur er en væsentlig faktor, der påvirker muligheden 
for innovation (jf. forskningshypoteser – se slutningen af dette kapitel). 
Ovenfor har jeg redegjort for begreberne identitet, sensemaking og 
tillid. Nu vil jeg fortsætte med af redegøre for kulturbegrebet som ram-
me for disse begreber. I den forbindelse fremhæver Van de Ven særligt 
Meyerson og Martins (1987) samt Albert og Whettens (1985) forståelser 
af et organisatorisk forankret kulturbegreb25.  

I en konstruktivistisk forståelse er organisationer pr. definition kulturer 
(Meyerson og Martin 1987, s. 623). En organisationskultur er mod-
standsdygtig over for forandring, idet de er socialt konstruerede og 

                                                            
24 Bryson har studeret diffusion af innovation i fire stater i USA, hvor et nyt 
fleksibelt betalingssystem ifmb. vejtold, der følger trafikken, blev implemente-
ret på forskellig vis. 

25 Kilde: Van de Ven, ph.d.-kurset ” Makro-organization Behavior”, efterår 2011 
(specifikt d. 27. september) – Carlson School of Management, University of 
Minnesota. 
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derfor afhængige af forståelser hos de aktører, der udlever kulturen. 
Med andre ord er organisationskultur i denne forståelse en metafor for 
mønstre af sensemaking og handling hos aktørerne og er på en og sam-
me tid modstandsdygtig over for forandringer, dvs., innovationshæm-
mende, og gennem en tillidsfyldt og åben kultur samtidig fremmende for 
innovation. Meyerson og Martin (1987) opstiller tre paradigmer, der på 
meget forskellig vis karakteriserer organisationskultur i forhold til et 
forandringsperspektiv og udgør et repertoire til at forstå kultur. 

I paradigme 1 – integration – skal organisationskultur forstås som socialt 
lim, der integrerer forskellighed i en gruppe gennem fælles sprog, vær-
dier og problemforståelse. Her tages kulturen for givet, hvilket betyder, 
at de fælles værdier ikke nødvendigvis er eksplicitte (Meyerson og 
Martin 1987, s. 627). Kulturen kendetegnes ved monokultur, der bygger 
på konsensus og er forholdsvis entydig og stabil, hvilket betyder, at 
forandring opleves som traumatisk hos aktørerne. Med andre ord er 
aktørernes psykologiske sikkerhed funderet i stabilitet, entydighed og 
forudsigelighed (Meyerson og Martin 1987, s. 628). I denne kultur vil 
forandring foregå i små sikre inkrementelle skridt. 

I paradigme 2 – differentiering – kan organisationskultur karakteriseres 
som differentieret (Meyerson og Martin 1987, s. 630), idet der i mod-
sætning til paradigme 1 ikke nødvendigvis hersker konsensus. Kulturen 
er mere åben, og det er accepteret, at der eksisterer flere forskellige syn 
på kulturen, hvilket resulterer i flere sameksisterende subkulturer. Der 
er dog ikke ubegrænset flertydighed i paradigme 2. Flertydighed reduce-
res til dikotomier, som fremlagt ovenfor i gennemgangen af sameksiste-
rende dobbelt-identiteter (Albert og Whetten 1985), hvor flertydigheden 
bliver håndterbar gennem kompleksitetsreduktion i en forandringssitua-
tion (Meyerson og Martin 1987, s. 637). Her vil forandring have en mere 
radikal karakter end i paradigme 1. 
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Paradigme 3 – flertydighed: I modsætning til paradigme 1 og 2 forsøger 
aktørerne i en paradigme 3-kultur ikke at minimere flertydighed26 (Mey-
erson og Martin 1987, s. 636). Flertydighed opfattes som en naturlig 
tilstand, ”the way things are”, hvor konsensus og dissensus sameksiste-
rer (Meyerson og Martin 1987, s. 637 samt Fiol m.fl. 2009). Med andre 
ord er kulturen dynamisk og paradoksal og kendetegner ofte uddannel-
sesinstitutioner og innovative organisationer (Fiol m.fl. 2009 samt Mey-
erson og Martin 1987, s. 638), hvor der er flere paradokser til stede i 
forhold til både innovation, tillid, identitet, samarbejde og læring. Disse 
paradokser opstår i netværk, hvor der er mange forskellige autonome 
aktører involveret, der alle har forskellige perspektiver på projektet – på 
problemstilling og problemløsning. I tværgående netværk er der tale om 
paradigme 3, fordi der er mange forskellige autonome aktører involve-
ret, der alle har forskellige perspektiver på projektet, og hvor det er 
ledelsens opgave at håndtere dette kaos (Fiol m.fl. 2009). I paradigme 3 
finder aktørerne psykologisk sikkerhed i flertydigheden i modsætning til 
de andre paradigmer, hvor flertydighed forsøges undgået. I paradigme 3 
kan forandring have radikal eller transformativ karakter – mere herom i 
det Innovationsteoretiske afsnit. 

Alt i alt handler de tre paradigmer om, hvordan organisatoriske foran-
dringer skal tilpasses de forskellige paradigmer, dvs. at innovation har 
forskellig karakter i de forskellige paradigmer. Kultur handler i den 
forståelse om at påvirke individers værdier og trossystemer. Så skal man 
fremme innovation i en organisation, er kulturen et vigtigt indsatsområ-
de, men det er også her, ansvaret kommer ind, fordi menneskers værdi-
systemer og identitet påvirkes. “You are twisting with people’s heads”, 

                                                            
26 Identitetslitteraturen har tendens til at fokusere på paradigme 1 (Ravasi og 
Schultz 2006, Mayerson og Martin 1987, Albert og Whetten 1985), idet para-
digme 1 er rent og let at beskrive, men virkelighedens verden er langt mere 
kaotisk og karakteriseres bedre gennem paradigme 3 (Andrew Van de Ven, d. 
27. september 2011 – Carlson School of Management, University of Minnesota). 
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som Van de Ven udtrykker det27. Det viser sig, at forskellige mennesker 
har forskellige præferencer, der betyder, at de trives mere eller mindre 
godt i de forskellige paradigmer, hvilket endvidere betyder, at paradig-
merne sameksisterer gennem menneskers præferencer. Derfor vil jeg 
gøre et kort ophold i organisations- og kreativitetslitteraturens behand-
ling af menneskers attituder i forhold til kreative forandringsprocesser.  

Divergent og konvergent tænkning 
Kreativitets- og innovationsforskningen viser, at alle faser af kreativ 
problemløsning (problemidentifikation, problemløsning og problemim-
plementering) kræver både divergent og konvergent tænkning (Van de 
Ven 2008, s. 184-185, Basadur og Hausdorf 1996, s. 22 samt Darsø 2001, 
s. 160). De to logikker er hinandens modsætninger, idet divergent tænk-
ning henviser til en åbnende, udforskende, afprøvende problemtilgang, 
mens den konvergente tænkning henviser til den evaluerende, analyse-
rende, syntetiserende og afsluttende problemtilgang. Den divergente 
logik er interessant i forbindelse med kreativ problemløsning, særligt når 
problemløsning foregår i grupper, der er sammensat på tværs af faglig-
hed og funktion (Basadur og Hausdorf 1996, s. 22). I eksperimentelle 
studier af kreativ problemløsning (Basadur og Hausdorf 1996) viser, at 
individuelle attituder eller præferencer for divergent tænkning indvirker 
på en organisations performance i forhold til kreativ problemløsning. De 
viser, hvordan individers præferencer kan blive en del af en organisati-
ons kultur, hvilket betyder, at individers logiske præferencer smitter af 
på organisationens evne til at løse problemer på en kreativ måde. Netop 
derfor er divergent og kontervent tænkning interessante begreber i en 
undersøgelse af innovationsprocesser på aktørniveau. 

Den divergente logik bidrager med andre ord til forandring og kendeteg-
ner i særlig grad paradigme 3 med hensyn til kultur. I et ekspertinterview 
jeg har gennemført med innovationskonsulenten Garry Van Patter, 

                                                            
27 Kilde: Andrew Van de Ven, d. 27. september 2011 – Carlson School of Man-
agement, University of Minnesota. 
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påpeges, at en af de hyppigste årsager til konflikt i organisatoriske for-
andringsprocesser er individers implicitte præferencer for at anvende en 
logik frem for en anden (Garry Van Patter, I24). Når divergent og kon-
vergent tænkning støder sammen i problemløsningsprocessen, opstår 
konflikt, hvis ikke disse præferencer synliggøres, fx gennem visuel eks-
ternalisering (fx fælles illustration og italesættelse af individuelle præfe-
rencer samt forventningsafstemning i forhold hertil).  

Ud fra kreativitetslitteraturen kan det konkluderes, at nogle mennesker 
trives bedst med at generere hurtig problemløsning og dermed på en 
resultatorienteret måde at syntetisere og lukke processen, mens andre 
trives bedst med en mere åben og eksperimenterende tilgang til pro-
blemløsning. Det er vigtigt at få synliggjort, at begge logikker er nødven-
dige for kreativ problemløsning. Jeg mener at se en tendens til, at 
reformerne i den offentlige sektor og dermed rammerne for offentlige 
organisationer overvejende bygger på konvergent problemløsning 
gennem rationelle, utilitaristiske standardiserede løsningsmodeller (se 
nedenfor) – dvs. gennem en paradigme 1-kultur. Samtidig er der politisk 
krav om en innovativ offentlig sektor. Dette krav står ifølge teorien i 
kontrast til de givne rammer, idet at grundlaget for innovation lægges i 
den divergente tænkning, der knytter sig til paradigme 3. Alt i alt består 
organisationer af alle tre paradigmer. I de organisationer, hvor hoved-
vægten lægges på kontrol og konvergent tænkning, forringes vilkårene 
for innovation og forandring. I næste afsnit redegør jeg for balancen 
mellem kontrol og det at slippe kontrol ud fra et ledelsesperspektiv. 

At lede forandring i organisationer 
Jeg vil nu afrunde det Organisationsteoretiske afsnit med at inddrage et 
ledelsesperspektiv på kontrolelementet. Organisatorisk forandring 
hænger sammen med en udfordring om balance mellem kontrol og at 
slippe kontrol (Angle og Van de Ven 2000), eller med andre ord: Mellem 
design og emergens (Hildebrandt og Stubberup 2010 samt Simonsen og 
Hertzum 2010) – hvor meget skal ledelsen styre gennem et planlagt 
design ud fra en rationel og handlingsorienteret logik, og hvor meget 



 
 

71 

skal ledelsen slippe tøjlerne og give plads til det, der opstår som uforud-
sete forandringer i processen? Designede strukturer sikrer det stabile og 
forudsigelige gennem en paradigme 1-kultur, mens emergente struktu-
rer tager afsæt i en paradigme 3 kultur i omskiftelige, flertydige og 
fleksible elementer.  

Når der skal skabes en organisatorisk forandring i form af etablering af 
samarbejde på tværs af forvaltninger, sektorer og institutioner – hvor 
der ikke tidligere har været tradition for et samarbejde – er det vigtigt, 
at der gives plads til både designede og emergerende forløb. Men i og 
med at denne undersøgelse har innovation som omdrejningspunkt, vil 
den følgende beskrivelse påpege vigtigheden af emergente strukturer, 
dog med det in mente, at stabile og forudsigelige konstruktioner er en 
nødvendighed for at skabe det nye, kreative og fleksible (Berger og 
Luckmann 1966, s. 53 samt Hildebrandt og Stubberup 2010, s. 101). 
Netop derfor er det vigtigt at finde den rigtige balance mellem design og 
emergens for at høste frugterne af uforudset forandring.  

Hildebrandt og Stubberup argumenterer for, at balancen mellem design 
og emergens i organisationsforandring kræver, at en leder gennem sin 
praksis udtrykker klare værdier samt formulerer og kommunikerer en 
klar og tydelig vision (top-down), hvor lederens person fremstår som 
målestok for andre. På den anden side skal lederen kunne skabe plads til 
det emergerende nye ved at invitere medarbejderne til at tage mulighe-
den for at igangsætte selvorganiserende processer – dvs. her anvender 
lederen sin autoritet til at frisætte kreative kræfter (bottom-up28) (Hil-
                                                            
28 Inden for innovationslitteraturen viser den seneste forskning, at bottom-up-
begrebet skal nuanceres i forhold til de samarbejdsprocesser, der foregår. 
Kristensen (2011) argumenterer for, at bottom-up-begrebet let kommer til at 
overse væsentlige samarbejdsprocesser i innovationssammenhæng, derfor 
videreudvikler hun begrebet til bottom-linked. Bottom-linked forandring om-
handler innovationer, der er skabt gennem et mere eller mindre eksplicit 
samspil, dialog og forhandlinger mellem ledelse og medarbejdere (Kristensen 
2011, s. 8). 
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debrandt og Stubberup 2010, s. 102). Hermed skabes en vision, der 
medvirker til, at gruppen, organisationen eller virksomheden som hel-
hed skaber noget nyt. Med andre ord er kreativitet betinget af emergens 
(Hildebrandt og Stubberup 2010, s. 102).  

At facilitere emergens kan sammenlignes med netværkslitteraturens 
beskrivelse af metastyrings-kompetencer, hvilket jeg fokuserer på i det 
Samarbejdsteoretiske afsnit. Kort fortalt består metastyringskompeten-
cer af både strategiske og kollaborative kompetencer, hvor de strategi-
ske metastyringskompetencer omfatter en forventningsafstemning, 
risikovurdering, håndtering af komplekse målsætninger og løbende 
målforskydninger, fleksibel anvendelse af regler og procedurer, og evnen 
til at takle uventede problemer. Mens de kollaborative metastyrings-
kompetencer inkluderer gode evner for kommunikation, motivation og 
storytelling samt talent for coaching, samarbejde og tillidsskabelse 
(Torfing 2008, s. 160). Når lederen forstår at balancere gennem emer-
gens, bliver kommunikation et meget vigtigt element. Her er de histori-
er, lederen fortæller, centrale for at guide medarbejdernes arbejde og 
motivation i forandringsprocessen. I den forbindelse er narrativer et 
vigtigt redskab til at guide sensemaking i innovationsprocessen (Peder-
sen og Johansen 2011, s. 2). 

Nogle af de nyeste resultater af CLIPS-projektet viser, at innovations-
narrativer er særdeles vigtige i omsættelsen af idéer til reel implemente-
ret praksis (Pedersen og Johansen 2011). Innovationsforskningen viser, 
at innovative idéer ikke blot spredes i organisationen af sig selv gennem 
naturlig diffusion, men derimod må gennemgå en aktiv oversættelses-
proces som et led i innovationsprocessen (Van de Ven 2008). Et innova-
tions-narrativ udgør en sådan aktiv oversættelsesproces, dvs. historien i 
hverdagspraksis om en villet forandring. Innovations-narrativer illustre-
rer, hvordan innovative idéer oversættes gennem forskellige typer af 
narrativer, og hvordan ildsjæle (som fx en leder) er helt afgørende for at 
skabe og udbrede narrativer (Pedersen og Johansen 2011, s. 2). Innova-
tion skal leves for at lykkes. 
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Oversættelse er en proces, hvor individer gennem sensemaking omsæt-
ter og fortolker idéer til lokal kontekst og praksis; derfor bliver medar-
bejdernes forståelser, drømme, visioner og frustrationer et vigtigt 
element i implementeringen af innovative idéer i den lokale praksis 
(Pedersen og Johansen 2011, s. 4). Når der gives plads til, at innovative 
idéer oversættes til hverdagspraksis, opstår uvægerligt utilsigtede mu-
ligheder – emergente strukturer. For aktører med magt (typisk ledelsen) 
betyder det, at der skal involveres strategi for at takle og målrette 
emergens, mens det for frontmedarbejderen betyder, at der skal invol-
veres taktik for at fortælle de for praksis mest hensigtsmæssige histori-
er. Således foregår hverken innovation eller oversættelse i et magtfrit 
rum, men i et relationsbaseret forhandlingsrum, hvor der kræves en del 
forhandling for at opnå fælles forståelse for de innovative idéers betyd-
ning for praksis (Pedersen og Johansen 2011, s. 5). Pedersen og Johan-
sen påpeger, at det er i oversættelsessituationen og 
forhandlingssituationen i hverdagspraksis, at innovativt samarbejde 
opstår, og hvor samarbejde forstås som synlige narrativer med fælles og 
italesat betydning i en hverdagspraksis (Pedersen og Johansen 2011, s. 
6). Narrativerne udgør baner, hvorigennem medarbejdere kan koble sig 
på de innovative ideer og skabe mening omkring dem i deres hverdags-
praksis. Innovationsnarrativerne knytter sig til divergent tænkning (Van 
de Ven 2008, s. 184-214), særligt der, hvor narrativerne tillader flerty-
dighed og inviterer til medarbejdernes egne fortolkninger (Pedersen og 
Johansen 2011, s. 14).  

Innovationsnarrativer er italesættelse af innovation i organisationen. Det 
kræver en emergent tilgang at skabe grundlag og få innovationen til at 
lykkes i organisationen. Det samfund, organisationer indgår i, er kom-
plekst, og vilkårene for innovation i organisationerne må tilpasses hertil 
(Bogason 2000). Paradigme 2 og 3 vil med tiden blive dominerende 
organisationsformer, og paradigme 1 vil få mindre indflydelse. Det 
kræver færre strukturer og mindre topstyring at fremme innovation, 
hvilket bekræfter en emergent ledelsesstil i organisationerne, og hvilket 
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jeg vil vende tilbage til flere gange gennem teorikapitlet samt senere i 
analyserne. 

Opsamling  
I forhold til en opsamling af de begreber, jeg har præsenteret, har jeg 
prioriteret at fremstille to optikker på organisationslitteraturen: en 
positivistisk og en konstruktivistisk optik, hvor positivismen centrerer sig 
omkring målbare og observerbare handlinger og resultater, og hvor 
essensen af en organisation er beslutningerne, der træffes af aktører ud 
fra rationelle overvejelser, mens en konstruktivistisk optik derimod 
fremstiller organisationer som socialt konstruerede processer, der kan 
afdækkes gennem interaktion med feltet. Som det fremgår, vælger jeg 
en konstruktivistisk forståelse af organisationer og fremhæver følgende 
fem elementer i min fremstilling af den socialt konstruerede organisati-
on:  

Organisationsteori 

 

Teoretisk begreb Hoved teoretikere 

 

Sensemaking / logik Van de Ven 2007 

Tillid Ring og Van de Ven 1994 

Organisatorisk identitet Albert og Whetten 1985 

Organisationskultur Meyerson og Martin 1987 

Design og emergens Angle og Van de Ven 2000  
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Sensemaking kommer til udtryk som aktørernes måde at give mening og 
finde plausible forklaringer og mulige løsninger, dvs. at give struktur til 
det, vi ikke kender, forstår eller ved endnu. På den måde er sensemaking 
en referenceramme, der tillader, at aktøren forstår og er i stand til at 
forklare et givent problem. Organisatorisk identitet refererer til en 
central karakter eller en essens af organisationen, der kan anvendes som 
retning for beslutningstagning. Det er fx normativ logik, hvor sensema-
king foregår på baggrund af ideologi og utilitaristisk logik, hvor sensema-
king foregår på baggrund af økonomisk rationalitet og information. I 
organisationer, hvor der er flere organisatoriske identiteter på spil, 
spiller tillid en væsentlig rolle for aktørernes interaktion. Den sociologi-
ske forståelse af tillid bygger på, at sociale handlinger bliver mere forud-
sigelige ved at skabe en fornemmelse af samhørighed, og den gør det 
nemmere for personer at arbejde sammen, fordi den skaber handle-
kraft. Jeg fremhæver vigtigheden af, at tillidsrelationer opbygges fra 
begyndelsen af et samarbejde med begrebet om ”Shovel Ready”-
interaktion. Organisationskultur bliver her beskrevet som en metafor for 
mønstre af sensemaking og handling hos aktørerne. Jeg har opstillet tre 
paradigmer, der på meget forskellig vis karakteriserer organisationskul-
tur i forhold til et forandringsperspektiv, udgør et repertoire til at forstå 
organisationskultur og fremhæver, at kreativ problemløsning kræver 
både divergent og konvergent tænkning. Afslutningsvis har jeg reflekte-
ret over konsekvenserne for ledelse af forandringer i organisationer og 
fremhæver, at organisatorisk forandring handler om balancen mellem 
kontrol og at slippe kontrol, dvs. balancen mellem design og emergens. 

Hovedbudskabet i dette afsnit er, at en konstruktivistisk forståelse af 
organisationer – hvor interaktion mellem mennesker konstruerer foran-
dring – bibringer forklaringskraft til at undersøge samarbejde i innovati-
onsprocessen som en form for interaktion mellem mennesker, der 
indgår i kollektive processer om at skabe noget nyt. I næste afsnit vil jeg 
tage fat i sidstnævnte – innovation forstået som det at skabe noget nyt.  
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2.3 Innovation som teoretiske begreb – analyseteori 

Introduktion  
I forrige afsnit redegjorde jeg for, hvordan organisationer kan opfattes 
som konstruerede størrelser, der består af processer, hvor aktører 
interagerer og fortløbende arbejder på at vedligeholde, forandre og 
forbedre organisationen. Innovationsforskning kan betragtes som en 
særlig gren af organisationsteorien (Andrew Van de Ven, I26), der har 
fokus på villede forandringer.  

Van de Ven og MIRP-gruppen anlægger dels et makro- og dels et mikro-
perspektiv på innovationsprocessen. Da jeg har særligt fokus på mikro-
processerne, vælger jeg som nævnt at supplere Van de Ven med Eggers 
og Singhs forståelse af den cykliske innovationsmodel (Eggers og Singh 
2009) samt Stargate (Eggers og O’Leary 2009), idet disse teorier bidrager 
med et mikroperspektiv på den cykliske innovationsmodel, der anvendes 
af konsulenter i den offentlige sektor. Således supplerer jeg her Van de 
Ven ud fra et kriterium om anvendelse. Da Van de Ven og MIRP-
forskernes definition af innovation ud fra et overvejende procesfokus 
ikke eksplicit indeholder værdi som en afgørende faktor, men kun impli-
cit berører værdiaspektet med begrebet ”meningsfuldhed” i deres 
innovationsdefinition (Van de Ven m.fl. 2008, s. 22), anvender jeg desu-
den Hartley (2005) som et bidrag til forbedringsaspektet.  

I det følgende beskriver jeg innovation som teoretisk begreb ved at 
skitsere forskellige kriterier og modeller for innovationsprocessen samt 
ved at fokusere på innovationsprocessens samarbejdsaspekt. Jeg lægger 
ud med i et metaperspektiv at belyse forskellige motorer, der driver 
forandring29.  

                                                            
29 CLIPS-projektets hensigt er at afdække drivkræfter og barrierer for innovation 
(CLIPS-projektbeskrivelse); i den forbindelse vælger jeg her at fokusere på 
drivkraftdimensionen ved at anvende Van de Ven og MIRP-forskningens forstå-
else af forandringsmotorer. 
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Forandringsmotorer 
Når en innovationsproces skal kortlægges, kan det være vigtigt at hæve 
blikket op på et metaniveau for at karakterisere de kræfter, der ligger 
bag innovationsprocessen. Til det formål vil jeg anvende MIRP-
forskernes opstilling af drivkræfter for forandring. Netop spørgsmålet 
om, hvad der driver forandring, er centralt for MIRP-forskningen. Van de 
Ven og Poole (1995) samt Poole og Van de Ven (2000) opstiller en teore-
tisk forståelsesramme for forandrings- og innovationsteori, der kan være 
med til at forklare forandringsprocesser i organisationer. De opstiller fire 
idealtyper af forandringsteorier, der repræsenterer forskellige sekvenser 
af forandring samt dertilhørende motorer, der driver forandringen på 
forskellige organisatoriske niveauer. Således forsøger Van de Ven og 
Poole at opstille et fyldestgørende30 billede af eksisterende forandrings-
teori. De fire idealtyper er skitseret i nedenstående punktopstilling og 
illustration: 

1. Evolution, der forklarer organisationsudvikling som kumulativ li-
neær forandring i konkurrence med andre organisationer om 
ressourcer gennem naturlig selektion 

2. Livscyklus, der forklarer organisationsudvikling som organisk 
vækst – et iboende forandringsprogram i den pågældende en-
hed 

3. Dialektik, der forklarer organisationsudvikling ud fra flerhed og 
konfliktteori, hvorfra magtbalancer og diskontinuitet mellem fle-
re aktører eller organisationer driver forandring med udgangs-
punkt i sammenstød mellem modsætninger 

4. Teleologi, hvor organisationsforandring i en enkelt organisation 
sker ud fra det pragmatiske og formålstjenlige, hvor forandring 

                                                            
30 Deres artikel bygger på mere end en million artikler publiceret inden for et 
bredt udsnit af forskningsdiscipliner (psykologi, sociologi, uddannelse, business 
og økonomi såvel som biologi, medicin og geografi) hvoraf de vurderede 
200.000 titler og gennemlæste omkring 2.000 abstracts, hvilket ledte frem til ca. 
20 forskellige udviklingsteorier, der til slut er blevet kondenseret til fire idealty-
peteorier (Van de Ven og Poole 1995, s. 512-513). Artikel er blevet valgt som 
årets bedste artikel af Academy of Management Review i 1995. 
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drives af det, der er meningsfuldt og funktionelt ud fra et fore-
stillet og vedtaget endemål  

 
Figur 2 – Procesteorier om organisatorisk forandring og udvikling 

 

Evolution og Livscyklus som forandringsmotor driver forudsigelig og 
inkrementel forandring ud fra systemets iboende potentiale – eller dét, 
Van de Ven og Poole kalder for first order change (1995, s. 522), hvor 
forandring kommer til udtryk som en variation over det gældende tema, 
dvs. foreskrevet udvikling inden for en given ramme. Dialektik og Teleo-
logi bidrager til mere uforudsigelig og radikal forandring gennem anden-
ordens-forandring – second order change (Van de Ven og Poole 1995, s. 
523), hvor forandring kan komme til udtryk som et brud med fortidens 
forståelser. I anden-ordens-forandring er der tale om diskontinuitet i 
forhold til gængs praksis gennem konstruktion af nye måder at gøre 
tingene på, dvs. emergens af noget nyt.  
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Idealtyperne er udviklet med baggrund i dels forandringsformers viden-
skabsteoretiske oprindelse – dvs. konstruktivisme/positivisme31 – og 
dels med udgangspunkt i analyseniveau – dvs. aktør/struktur32. Evoluti-
on som metafor har strukturniveau som udgangspunkt for en positivi-
stisk forklaringsmodel for kumulativ lineær forandring i konkurrence 
med andre organisationer/organismer om ressourcer, hvilket gør res-
sourceknaphed en vigtig motor for forandring. Udvikling forekommer 
kontinuerligt efter et princip om variation og udvælgelse, der reguleres 
naturligt efter en foreskrevet lineær og irreversibel udvikling. Livscyklus 
som metafor har aktørniveau som udgangspunkt for en positivistisk 
forklaringsmodel for udvikling som organisk vækst. hvor aktøren ud fra 
et iboende forandringsprogram udfolder et immanent potentiale, dvs. 
potentialer, der var til stede i systemet fra begyndelsen – fra fødslen, så 
at sige. Dialektik som metafor har strukturniveau som udgangspunkt for 
en konstruktivistisk forklaringsmodel, hvor forandring sker med ud-
gangspunkt i sammenstød mellem modsætninger – dvs. konflikt eller 
konfrontation mellem modsatrettede kræfter, interesser, værdier, hvor 
det nye opstår ud fra syntese mellem modsætningsfyldte teser. Her er 
flerhed, diskontinuitet og magtbalancer centrale igangsættere af foran-
dring. Slutteligt har Teleologi som metafor for forandring aktørerne som 
udgangspunkt for en konstruktivistisk forklaringsmodel, hvor forandring 
drives af det, der opleves som formålstjenligt og funktionelt ud fra et 
forestillet endemål. Kernemetafor er meningsfuldt samarbejde mod et 
fælles endemål, hvor tilbagevendende målsætning og implementering af 
mål medfører forandring af enheden.  

                                                            
31 Kilde: Van de Ven, ph.d.-kurset ”Makroorganisatorisk adfærd”, efterår 2011 
(d. 13. og 20. september) – Carlson School of Management, University of Min-
nesota. 

32 Med hensyn til aktørniveau er March og Simon 1958 ophavet. Med hensyn til 
strukturniveau er Weber 1922, 1947 ophavet (Kilde: Van de Ven, ph.d.-kurset 
”Makroorganisatorisk adfærd”, efterår 2011 (d. 13. og 20. september) – Carlson 
School of Management, University of Minnesota). 
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Van de Ven og Poole (1995) definerer deres metateori om udvikling og 
forandring som en procesteori, hvor proces betyder: 

”The progression (e.g., the order and sequence) of events in an 
organizational entity’s existence over time” (Van de Ven og 
Poole 1995, s. 512) 

Proces henviser altså til progressionen af begivenheder i en organisato-
risk enhed set over tid, hvor den organisatoriske enhed fx kan være 
individets job, en Arbejdsgruppe, en organisatorisk strategi eller den 
overordnede organisering. Med andre ord er der altså ikke tale om 
proces som en kausal sammenhæng eller organisatoriske handlingskon-
cepter som fx et work-flow eller beslutningsteknikker eller strategime-
toder. 

I MIRP-forskernes procesteori er hovedargumentet, at disse fire motorer 
eksisterer i en skønsom blanding i enhver innovationsproces, hvilket 
kommer til udtryk som kaotiske processer. Målet for nyere innovations-
forskning er ifølge Van de Ven og Poole (1995) at udvikle metoder til at 
studere disse ikke-lineære dynamiske processer, hvor aktørernes for-
skellige søgeprocesser betinger og betinges af de forskellige motorer. 
Disse fire idealtyper kan være med til at give flere alternative linser på 
den samme proces, hvorfor de er anvendelige til at forstå og forklare en 
innovationsproces som den, jeg undersøger i Overgangsprojektet. Jeg 
vender tilbage til forandringsmotorerne i Innovationsanalysen i kapitel 6 
og fortsætter her med at uddybe tre væsentlige kriterier for innovation. 

Innovationskriterier 
I en undersøgelse af innovation er det på den ene side vigtigt at have en 
definition, der kan være med til at sætte rammen for analysen og der-
med være pejlemærke i forhold til at afgøre, hvilken slags innovation jeg 
finder i den udvalgte case. Det kræver med andre ord en generel defini-
tion af innovation. På den anden side kan innovation betragtes som 
noget specifikt kontekstuelt, der ikke kan studeres løsrevet fra de sam-
menhænge, hvori den udvikler sig. Jeg bliver derfor i dette forsknings-
projekt nødt til at få det generelle (det absolutte) og det specifikke 
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kontekstuelle (det relationelle) til at spille sammen. I dette afsnit vil jeg 
koncentrere mig om den generelle teoretiske forståelse af innovations-
begrebet, mens jeg i analyserne vil koncentrere mig om den kontekstuel-
le forståelse af innovation.  

Indledningsvis vil jeg opstille en teoretisk definition af innovation. Heref-
ter går jeg tættere på innovationsbegrebet og forstår innovation ud fra 
begreber om nyhed, værdi og interaktion, for afsluttende at belyse 
innovation som en samarbejdsproces på aktørniveau. Mens de fire 
ovennævnte forandringsmotorer både kan udfolde sig ud fra en hensigt 
og ud fra naturlig udvikling uden decideret menneskelig hensigt – hvilket 
især gør sig gældende for Evolution og Livscyklus – er innovationspro-
cessen pr. definition villet. Som belyst i den teoretiske indledning til 
amerikansk innovationsforskning opstiller MIRP-gruppen følgende 
generelle definition af innovation. Innovation består af: 

”en meningsfuld koncentreret anstrengelse for at udvikle 
og implementere en ny idé, der har substantiel teknisk, or-
ganisatorisk og markedsmæssig nyhed, indebærer en kol-
lektiv indsats af længere varighed og kræver større 
ressourceindsats, end de involverede parter kan påtage sig 
alene” (Van de Ven m.fl. 2008, s. 22, min oversættelse). 

Denne definition ekskluderer små hurtige inkrementelle innovationer, 
enkeltmands-innovationer og innovationer, der opstår tilfældigt. Defini-
tionen kan kondenseres til følgende tre begreber: 

 

 

 

 

 

MIRP- forskningens definition af innovation 

Nyhed i kontekst 

Mening 

Kollektiv ressourceindsats 
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Samtidig er der høj grad af overensstemmelse mellem den amerikanske 
generiske innovationsforståelse og en definition af innovation i en of-
fentlig kontekst. Derfor vælger jeg at fokusere på følgende kerneele-
menter af MIRP-gruppens definition af innovation i min etablering af 
kriterier for innovation, da disse tre elementer, som jeg vil redegøre for i 
det følgende afsnit, både overlapper med og bidrager til den definition 
af innovation, der udspringer af en offentlig dansk og nordisk kontekst: 

I en dansk offentlig kontekst defineres innovation som: ”… en kreativ ny 
idé, der – når den er gennemført – skaber værdi” (Bason 2007, s. 27). I 
denne definition er innovation både noget nyt, noget nyttigt og noget 
nyttiggjort. Argumentet er, at både nyheds- og værdi-elementet er 
definerende for innovation som det nye og det nyttige. Hertil kommer, 
at innovation først kan betragtes som sådan, når innovationen er im-
plementeret i en given kontekst – dvs. er nyttiggjort. Denne forståelse af 
innovation har i højere grad fokus på slutresultatet gennem værdibegre-
bet, hvilket jeg mener MIRP-forskerne overser. Dog skal det nævnes, at 
MIRP-forskerne har en processuel forståelse af innovation, hvor de 
nedtoner fokus på resultatet af innovationen – derfor fokuseres der, i 
den amerikanske innovationsforståelse, på mening gennem processen 
frem for på værdi af et slutprodukt. Jeg vil dog argumentere for, at en 
meningsfuld kollektiv proces har til formål at skabe og implementere 
værdi for de brugere, der i sidste ende skal få glæde af innovationen; 
derfor tillader jeg mig at anvende begreberne værdi og mening som to 
sammenhængende størrelser i definitionen og senere i analysen af 
innovation og anvender derfor værdi som kernebegreb fremover. 

Den danske forståelse af innovation i den offentlige sektor har ikke 
eksplicit fokus på interaktion. Det gør sig ligeledes gældende for en 
nordisk forståelse af innovation, hvor innovation udgør ”deliberate 
changes of behavior at the level of agents or institutions” (Hauknes 
2005, s. 45). Det er specifikt i forhold til aktørernes interaktion gennem 
en kollektiv indsats, at MIRP-forskernes innovationsforståelse adskiller 
sig fra en nordisk og dansk forståelse.  
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Den amerikanske innovationsforståelse har fokus på den kollektive 
interaktive ressourceindsats, hvor problemløsningen overstiger en indi-
viduel indsats. Med andre ord er noget først en innovation, når der er 
tale om problemløsning, der kræver større ressourceindsats, end de 
involverede parter kan påtage sig alene. Således inddrager MIRP-
forskerne gennem et interaktionsbegreb (Ring og Van de Ven 2000) et 
samarbejdsaspekt i innovationsforståelsen, hvilket gør netop denne 
innovationsforståelse velegnet i en undersøgelse af samarbejdsdrevet 
innovation. Derfor anvender jeg interaktion som et vigtigt element i 
innovationsprocessen – særligt i implementeringsfasen, hvor innovatio-
nen nyttiggøres i praksis. At i alt fremstår afhandlingens definition af 
innovation som et kondensat af ovenstående udredning:  

MIRP-forskningens definition af 
innovation 

Afhandlingens definition af innova-
tion 

Nyhed i kontekst Nyt – nyhed i kontekst 

Mening Nyttigt – mening og værdi 

Kollektiv ressourceindsats Nyttiggjort – kollektiv ressourceind-
sats 

 
I det følgende vil jeg, gennem tre af de ovennævnte kernekoncepter – 
nyt, nyttigt og nyttiggjort – systematisk uddybe disse tre kerneelemen-
ter. 

Nyt – nyhed i kontekst  
Graden af nyhed rejser spørgsmålet om, hvor nyt noget skal være, for at 
der kan være tale om innovation. I det følgende afsnit vil jeg diskutere 
graden af innovation fra inkrementel til radikal. I forlængelse heraf 
opstår spørgsmålet: Nyt for hvem? Man kan sagtens forestille sig, at 
noget er nyt i en kontekst og ganske velkendt i en anden kontekst – er 
der så tale om innovation i begge tilfælde?  



 
 
84 

Hvornår er noget en innovation? Lad mig opstille en tænkt situation, 
hvor man i Roskilde kommune har gennemført en innovationsproces og 
udviklet en ny vejledningsmetode for udsatte unge, hvorefter Køben-
havns kommune overtager og implementerer metoden i deres kommu-
ne. Er der så tale om innovation eller imitation i Københavns kommune?  

Der er tale om adaptation, ville den tidlige innovationsforskning svare 
(Van de Ven m.fl. 2008, s. 53 samt Schumpeter ifølge Fagerberg 2005, s. 
8), fordi innovationen fra Roskilde blot kopieres i København. Innovati-
on, ville nyere innovationsforskning svare (Van de Ven m.fl. 2008 samt 
Fagerberg 2005, s. 8), fordi man i København introducerer innovationen 
fra Roskilde for første gang i en ny kontekst. Med andre ord er denne 
definition af innovation kontekstbestemt ud fra et ræsonnement om, at 
det er umuligt at foretage en simpel transfer eller kopiering af en kom-
pliceret service som fx vejledning fra en kommune til en anden, uden at 
der i implementeringen sker en omfattende tilpasning, der betyder, at 
innovationen i sin grundidé nok er den samme i Roskilde og København, 
men i implementeringen får meget forskellige udtryk. Med andre ord 
sker der en innovation i form af en geninnovation i adaptationen (Van de 
Ven m.fl. 2008, s. 53).  

Hvor nyt skal noget være for at kunne kaldes en innovation? Innovation 
kan ifølge litteraturen klassificeres ud fra, hvor vidtrækkende forbedrin-
ger den skaber. Små løbende forbedringer defineres som inkrementel 
eller marginal innovation (Van de Ven m.fl. 2008, s. 63 samt Fagerberg 
2005, s. 7) – det kan være kendt viden kombineret eller anvendt på en 
ny måde, som det er tilfældet i Livscyklus udvikling og Evolution. I mod-
sætning til inkrementel innovation står radikal innovation33 eller tekno-
logisk revolution (Van de Ven m.fl. 2008, s. 63 samt Fagerberg 2005, s. 
7). Denne vidtgående innovation ændrer vores opfattelse af verden – 

                                                            
33 Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der er en sammenhæng mellem 
inkrementel og radikal innovation, idet radikal innovation ofte bygger på serier 
af inkrementel innovation (Fagerberg 2005, s. 8). 
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som fx udvikling af world wide web har gjort det. I de tilfælde har inno-
vationen karakter af en ressourcekrævende proces, der medfører epo-
kegørende forandringer med vidtrækkende konsekvenser for vores 
måde at forstå verden på, som fx i Teleologisk og Dialektisk forandring.  

Som skitseret ovenfor opererer MIRP-forskerne med forskellige grader 
af innovation (Van de Ven og Poole 1995, s. 522-523 ). På samme måde 
definerer nyere dansk Innovationsforskning på baggrund af Hall (1993) 
innovation som en anden eller sågar en tredje ordens forandring (Søren-
sen og Torfing 2011 s. 7)34. Dvs. det handler om at ændre formen, ind-
holdet eller repertoiret af serviceydelser (anden-ordens-forandring) eller 
om at bygge indsatsen på en ny forståelse af de grundlæggende proble-
mer, sammenhænge og målsætninger (tredje ordens forandring). Tredje 
ordens forandring kan sidestilles med transformation, idet forandringen 
sker i menneskets forståelse af omverdenen, dvs. at innovation i sin 
yderste konsekvens handler om, at tankegods forandres, hvilket afkræ-
ver en meget høj læringsindsats hos aktørerne.  

Nyhedsgraden har netop indflydelse på kompleksiteten af innovations-
processen og læringsprocessen (Van de Ven m.fl. 2008, s. 63 og Illeris 
2009, s. 59-63). Bag radikal innovation ligger en forholdsvis mere kom-
pleks proces, end det gælder for inkrementel innovation. Pointerne fra 
MIRP-forskerne (Van de Ven m.fl. 2008)35 kan illustreres gennem neden-
stående hypotetiske figur: 

  

                                                            
34 For en god ordens skyld skal det nævnes, at forandring af første orden hand-
ler om at gøre mere eller mindre af det samme, dvs. at der i denne form for 
forandring ikke er tale om innovation. 

35 Også Engeström (2002) samt Hall (1993) argumenterer for denne sammen-
hæng. 
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Figur 3 – Nyhedsgrad og processuel kompleksitet 

 

Modeludvikling på baggrund af Van de Ven m.fl. 2008,  
s. 63 samt Fagerberg 2005, s. 7 

Figuren synliggør på hypotetisk vis sammenhængen mellem nyhedsgrad 
og processuel kompleksitet, hvor en lav grad af nyhed (inkrementel 
innovation) vil kræve en mindre processuel kompleksitet i form af læ-
ringsindsats set i forhold til en høj grad af nyhed (transformation), der vil 
afkræve en høj indsats og dermed en høj grad af processuel lærings-
kompleksitet – som jeg kort vil redegøre for i det Læringsteoretiske 
afsnit36. Så vidt sammenhæng mellem innovationsform, nyhedsgrad og 
læringsindsats. Næste spørgsmål kunne passende lyde på, hvorledes 
innovation og værdi hænger sammen? 

                                                            
36 Det skal nævnes, at kollektivistiske systemer (som fx skolesystemet) er gode 
til inkrementel innovation, idet der ikke entydigt fokuseres på belønning af 
innovation. Forskning viser, at belønningskultur forøger muligheden for radikal 
innovation (Angle og Van de Ven 2000, s. 693). 
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Nyttigt – mening og værdi 
Værdikriteriet rejser spørgsmålet om, hvilken værdi innovationen resul-
terer i, dvs. at processen eller produktet skal have en defineret værdi for 
de involverede aktører, før der kan være tale om innovation. I den 
henseende vil jeg, som nævnt i den teoretiske introduktion, supplere 
MIRP-gruppens innovationsbegreb med Jean Hartleys undersøgelser af 
sammenhængen mellem innovation og forbedring for at uddybe værdi-
kriteriet, som MIRP-forskerne kun sporadisk berører (Van de Ven m.fl. 
2008, s. 22). 

Innovation er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå meningsgi-
vende forbedringer. Ifølge Hartley er det vigtigt, at der er en klar sam-
menhæng mellem innovation og forbedring (Hartley 2005). Der findes 
talrige eksempler på, at innovation på ingen måde har medført forbed-
ringer. Naturligvis er der en given målgruppe, der skal vurdere, hvad en 
forbedring er – hvilket i sig selv kan være en kompliceret affære, når 
servicen er en kompliceret størrelse. Tag fx definitionen af at være 
færdigbehandlet – det er ikke sikkert, at patient og læge eller sundheds-
personale er enige om, hvad forbedringer er i den henseende. Kultur er, 
som belyst i det Organisationsteoretiske afsnit, en væsentlig blød faktor 
at have in mente, når der arbejdes med innovation som organisatorisk 
forandring i den offentlige sektor, for hvordan forstår de involverede 
aktører rent faktisk værdien eller den forbedring, projektet fører til? 
Arbejdet med innovation i forskellige kommuner og i forskellige forvalt-
ninger inden for samme kommune defineres og forstås på forskellige 
måder, og det institutionelle design af disse netværk påvirker deres 
innovative kapacitet (Considine og Lewis 2009). Det betyder, at den 
kommunikative kultur er afgørende for samarbejdet omkring innovatio-
nerne, idet der kan være store forskelle på politikeres, embedsmænds 
og brugeres opfattelse af, om projektets proces og resultat fører til 
forbedring eller ej.  

Men på trods af aktørers divergerende opfattelser og dagsordner er det 
alligevel væsentligt at være opmærksom på, at en innovation igangsæt-
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tes med henblik på forbedringer af en given service. Jean Hartley opstil-
ler en figur, der illustrerer forskellige sammenhænge mellem forbedrin-
ger og innovation, som giver god mening at drage med ind i en analyse 
af værdiforståelsen i innovationsprocessen. 

Figur 4 – innovation og forbedringer 

 

Første kvadrant repræsenterer en organisation, der hverken fokuserer 
på forbedringer eller innovation. Denne tilstand forekommer i situatio-
ner, hvor der er sammenfald mellem den service, organisationen leve-
rer, og brugernes behov – således er der stabilitet i virksomheden. Et 
andet scenarie kunne være en organisation, hvor der hersker en vis 
træghed og modstand mod forandringer eller en manglende evne til at 
imødegå brugernes ændrede behov.  

I anden kvadrant sker der forbedringer af organisationens services og 
produkter. Fokus ligger på små sikre forbedringer, der, i min forståelse, 
kan sammenlignes med en form for naturlig udvikling eller evolution 
(Van de Ven og Poole 1995). De små løbende justeringer og forbedringer 
har eventuelt potentiale til, over en længere periode, at udvikle sig til 
inkrementelle innovationer (Hartley 2005, s. 31).  
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I tredje kvadrant engagerer organisationen sig i innovationer, men 
resultatet fører ikke forbedringer med sig. Idet innovation er en uforud-
sigelig proces, kan man selvsagt ikke på forhånd vide, om innovationen 
fører til forbedringer, og mange innovationer mislykkes da også i den 
henseende. Hartley peger på, at mellem 30 % og op til 95 % af de inno-
vationer, hendes studie af private virksomheder bygger på, mislykkedes, 
dvs. placerer sig i tredje kvadrant. Og måske skal man være endnu mere 
pessimistisk, hvad angår risiko for fejlslagne innovationer i det offentlige, 
hvor politikere og mediebevågenheden i forhold til fejlslagen innovation 
er alvorlige barrierer (Hartley 2005, s. 31). Et andet scenarie af fejlslagen 
innovation er innovation som en profilering af organisationen uden 
baggrund i reelle brugerbehov. Det kan fx være, at der igangsættes 
innovation, som sidenhen implementeres som ekstra services eller 
valgmuligheder, der blot resulterer i et bredere tilbud, men ikke nød-
vendigvis et bedre tilbud. Et tredje vigtigt scenarie er fejlslagne innovati-
oner, som er uundgåelige i en innovationsdagsorden, der bygger på 
innovationsrejsen som uforudsigelig og ukontrollerbar (Van de Ven m.fl. 
2008). Det er meget sandsynligt, at der fremkommer innovationer uden 
forbedringer gennem den læreproces, organisationen undergår på 
innovationsrejsen. Derfor er det vigtigt at evne at træffe beslutning om, 
hvornår en innovationsproces skal stoppes – dvs. hvor man skal gå i gang 
med en exnovation, der sikrer, at innovationen aborteres, inden om-
kostningerne bliver for høje (Hartley 2005, s. 32). Med andre ord handler 
det om at fejle i det små og fejle hurtigt, når der skal fejles – og derefter 
lære af fejlene (”fail small, fail fast” – Eggers og Singh 2009, s. 134 samt 
Eggers oplæg, juni 2010). I den forbindelse kan den danske offentlige 
sektor blive meget bedre til at lære af egne og andres fejl.  

Endelig er der den fjerde kvadrant, hvor innovation fører til innovation i 
form af mærkbare forbedringer for brugerne. Hartley betegner denne 
kategori som den mest eftertragtede. Dog vil jeg påpege, at vejen til 
innovation med forbedringer ofte går over revurderinger – iterationer – 
og fejlslagen innovation, og dermed er evnen til at lære af mindre fejl, 
dvs. evnen til at exnovere, en vigtig forudsætning for at nå til succesfuld 
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innovation37. Det skal her nævnes, at en af innovationens vigtigste 
mekanismer er iterationen, der består af feedback-mekanismer, hvor 
idéer revurderes og tilpasses fortløbende gennem innovationsprocessen 
på basis af erfaringer med idéens møde med virkeligheden. 

Som en udvidelse af Hartleys model kunne man argumentere for, at 
skridtet efter succesfuld innovation med mærkbare meningsgivende 
forbedringer vil være, at forbedringerne også sikres som langsigtede og 
bæredygtige løsninger. I forlængelse af sammenhængen mellem innova-
tion og forbedring opstår spørgsmålet om, hvilke former for interaktion 
aktørerne indgår i deres kollektive stræben efter i fællesskab af løse 
komplekse problemstillinger. 

Nyttiggjort – kollektiv ressourceindsats 
MIRP-forskerne har undersøgt udviklingen af interaktion i innovations-
processen (Ring og Van de Ven 2000, Van de Ven m.fl. 2008 samt Van de 
Ven og Ring 2006) – interaktion forstået som både de formelle og ufor-
melle transaktioner, der ligger til grund for forståelsen af den interakti-
on, der medfører udvikling og implementering af innovative idéer i en 
institutionel kontekst (Ring og Van de Ven 2000 s. 171)38. Interaktion kan 
således forstås som de netværk, der bygges omkring en innovationspro-
ces, hvor relationerne mellem mennesker bærer innovationen ved, at 
aktørerne engagerer sig i at forvandle idé til virkelighed (Van de Ven 
m.fl. 2008, s. 14-15). For at komme tættere på den specifikke interaktion 

                                                            
37 På baggrund af det Organisationsteoretiske afsnit skal det nævnes, at Hart-
leys model – i min forståelse – rent læringsmæssigt bygger videre på March 
(1991) og hans behavioristiske beskrivelse af organisatorisk læring dels gennem 
anvendelse af eksisterende viden via små sikre læringsskridt (exploitation) og 
dels gennem udforskning via uforudsigelige processer (exploration). 

38 I nærværende afsnit anvender jeg begrebet transaktion i forlængelse af Van 
de Vens tekster, mens jeg – som nævnt tidligere – fremover anvender begrebet 
interaktion for at undgå de associationer, begrebet transaktion giver i retningen 
af økonomisk udveksling. 
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i innovationsprocessen anvender Ring og Van de Ven (2000) begrebet 
transaktion, og inddeler begrebet i tre elementer: kontekst, proces og 
struktur. 

Konteksten, hvori transaktionerne foregår, kan forstås ud fra de forvent-
ninger, aktørerne har til samarbejdet, dvs. hvor meget de vil risikere og 
investere i projektet set i forhold til, hvor meget de stoler på de andre 
aktører. Med andre ord er risiko og tillid centrale aspekter af konteksten, 
hvori transaktionerne foregår. 

Processen, transaktionerne gennemgår, kan have både formel og ufor-
mel karakter, dvs. at transaktioner kan tage form som formelle kontrak-
ter gennem forhandling og udveksling af rettigheder og som uformelle 
aftaler, der bygger på sociale relationer. Formelle transaktionsprocesser 
handler med andre ord om forhandling og administration af formelle 
aftaler mellem parter, der ikke nødvendigvis er ligeværdige, mens ufor-
melle transaktioner handler om forståelse, sensemaking og forpligtelse i 
forhold til uformelle aftaler mellem ligeværdige parter39. Når der er 
overensstemmelse mellem formelle og uformelle processer i transaktio-
nen, forekommer samarbejdet ligeværdigt og effektivt (Ring og Van de 
Ven 2000 s. 174) 

                                                            
39 Nordiske innovationsforskere konkluderer i lighed med MIRP-gruppen, at 
innovation starter med en samarbejdsrelation (Røste og Miles PUBLIN 2005), 
dvs. en aktiv villet handling mellem mennesker, der i kraft af deres arbejde 
indgår i et netværk – det kan være netværk af mere formel karakter (strong ties 
– dvs. formelle transaktioner) som fx et fast defineret team på en arbejdsplads. 
Samtidig kan netværket bestå af løse forbindelser, dvs. netværk af mere ufor-
mel karakter (weak ties – dvs. uformelle transaktioner) fx en tværfaglig gruppe, 
der rækker ud over arbejdspladsen. ”Medlemskab” af netværket bygget på løse 
forbindelser skal konstant bekræftes, dvs. holdes ved lige. Der er mere arbejde i 
denne type netværk, men til gengæld viser det sig, at spredning af innovation 
gennem løse forbindelser er meget effektfuldt (the strength of weak ties – 
Halvorson 2005). 
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Strukturen i en transaktionsproces omhandler ledelsesaspektet. Ledelse 
er et vigtigt element i strukturering af transaktioner; særligt hvis der er 
asymmetriske magtrelationer mellem de involverede aktører, er formel 
ledelse en nødvendig (Ring og Van de Ven 2000 s. 173). Forskellige 
ledelsesformer, der spænder over hierarki, marked og netværk, er 
eksempler på ledelsesformer, der egner sig til forskellige former for 
transaktioner, hvor ledelsesformerne afspejler graden af risiko og tillid, 
der skal til for, at aktørerne kaster sig ud i indbyrdes samarbejde (Ring 
og Van de Ven 2000 s. 173). Ring og Van de Ven (2000) konkluderer, at 
transaktioner med høj grad af risiko fører til en højere grad af hierarkisk 
ledelse, mens transaktioner, hvor en høj grad af tillid ligeledes er til 
stede, medfører lavere grad af hierarkisk styring (Ring og Van de Ven 
2000 s. 185). 

Ring og Van de Ven (2000) peger på, at transaktionernes proces og 
struktur skal forstås i sammenhæng. Med det mener de, at der er en 
sammenhæng mellem graden af tillid og graden af transaktion, hvor der 
i begyndelsen af et samarbejde foregår små uformelle aftaler, der invol-
verer en lav grad af risiko og dermed kun kræver en lav grad af tillid. I 
takt med at disse transaktioner gentages over tid, dannes der stille og 
roligt grobund for, at parterne føler sig sikre nok til at indgå mere for-
pligtende samarbejde, hvor de involverer mere af deres tid og ressour-
cer (Ring og Van de Ven 2000 s. 174). Tillid mellem aktørerne opbygges 
gennem de formelle og uformelle processer, hvor aktørerne forhandler 
og engagerer sig i en fælles sensemaking-proces (Ring og Van de Ven 
2000 s. 185). Ring og Van de Ven går dog ikke i dybden med at koble 
sammenhængen mellem graden af interaktion og tillid til innovationsbe-
grebet; derfor anvender jeg i det teoretiske afsnit om samarbejde Man-
dell (2008) samt Keast og Mandell (2011) som teoretisk supplement.  

Interaktionerne udvikler sig ikke efter en simpel lineær model gennem 
sekvenser af forhandling, forpligtelse og effektuering, men gennem 
perioder af højere eller lavere aktivitet, der engagerer aktører. Som 
konsekvens heraf, anbefaler MIRP-forskerne, at innovationsforskningen 
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fokuserer på netværket af relationer og ikke på relationer mellem en-
keltaktører (Van de Ven m.fl. 2008, s. 15 samt Ring og Van de Ven 2000, 
s. 178). 

Som jeg har redegjort for i dette afsnit, er interaktion eller samarbejdet 
mellem aktører essentielt for innovationsprocessen, men hvordan kan 
en innovationsproces forstås, dvs. hvordan forløber innovation i skabel-
sesprocessen? Det vil jeg diskutere tre forskellige bud på i de følgende 
afsnit – innovation som henholdsvis lineær, cyklisk og kaotisk proces. 

Innovation som lineær proces 
Innovation har i et makroperspektiv spillet en væsentlig rolle i industria-
liseringen og for økonomisk udvikling. I den industrielle periode fra 
1950’erne til 1960’erne blev innovation generelt opfattet som en lineær 
progression fra videnskabelig opdagelse, gennem teknologisk udvikling i 
virksomhederne, til produkterne kom på markedet (Van de Ven m.fl. 
2008, s. 211 samt Rothwell 1994). Der er to centrale versioner af den 
lineære innovationsmodel. Den ene præsenteres ofte som en ”skub-
model”, hvor udvikling af ny teknologi så at sige skubber til nye innova-
tioner (technology push). Den anden defineres som en ”træk-model”, 
hvor markedets behov så at sige trækker ny innovation med sig (market 
pull).  

I den industrielle periode bliver innovation genstand for forskning. Den 
østrigske økonom Joseph Schumpeter har gennem sine studier af øko-
nomisk udvikling tilskrevet innovation en vigtig rolle i makro-økonomisk 
udvikling (Van de Ven m.fl. 2008, s. 212). På mikroniveau derimod hand-
ler innovation om de processer, der igangsættes af aktører for at skabe 
forandring. I den forbindelse er ledelseslitteraturen rig på undersøgelser 
af forskellige faktorers betydning for innovation, såsom det gode leder-
skab, incitament-strukturer, kulturelle attributter mv. (Van de Ven m.fl. 
2008, s. 95 ff. samt Considine, Lewis og Alexander 2009, s. 7). Schumpe-
ter betragtes i innovationslitteraturen som fadder til innovationsbegre-
bet, og hans innovationsmodel er en af de mest anvendte. Hans 
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originale definition af innovation, som beskrevet af Sundbo (1998, s. 13), 
lyder:  

”Innovation is an effort of one or more individuals to cre-
ate economic profit through a qualitative change”. 

Schumpeters definition af innovation bygger på en forståelse af innova-
tion som anvendt videnskab: Den mest simple gengivelse af innovati-
onsprocessen indeholder tre faser (Jæger 2011a samt Fagerberg 2005, s. 
8): en inventionfase, hvor entreprenøren genererer en idé, fx ud fra en 
opfindelse, der stammer fra grundforskning. Idéen bearbejdes og vide-
reudvikles i en innovationsfase. Processen afsluttes i produktion og salg, 
hvor produktet sælges, og idéen spredes – diffusionsfasen. 

Figur 5 – Lineær innovationsproces 

 

Den lineære innovationsproces fortolker jeg på følgende måde:  
 

• Idéen opstår på baggrund af et behov i markedet, der kal-
der på en opfindelse, der medfører nye måder at løse et 
givet problem på. Problemet analyseres, og alternative 
forslag og strategier præsenteres for beslutningstagerne, 
der træffer beslutning om at igangsætte udforskningspro-
cessen (inventionen) 

• Organisationen inddrages i innovationsprocessen gennem 
udvikling og implementeringen af den nye opfindelse (in-
novation)  

• Der gennemføres en evaluering, som skal benyttes til at 
kortlægge problemer eller utilsigtede konsekvenser, og 
der udarbejdes en ny plan eller strategi, som skal løse de 

http://da.wikipedia.org/wiki/Beslutningstagen
http://da.wikipedia.org/wiki/Evaluering
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nye problemer og sprede opfindelsen på markedet (diffu-
sion) 

I 1980’erne vokser kritikken af den lineære model, der kritiseres for at 
være deterministisk (Jæger 2011a). Innovation opstår i et komplekst 
samspil mellem forskellige sociale aktører, hvis netværk bæres af relati-
oner både mellem aktører og mellem aktører og den teknologi, der er 
under udvikling (Van de Ven m.fl. 2008 samt Hansen 2010). Dvs. der sker 
en bevægelse væk fra den geniale videnskabsmand som entreprenør, til 
at både medarbejdere, forbrugere, fagforbund, politikere mv. kan være 
medskabere af teknologi. Inden for teknologiudvikling har brugeren en 
vigtig funktion. Studier af innovation viser, at teknologien sjældent er 
færdigudviklet, når den lanceres på markedet (Jæger 2011a), hvilket fx 
er kendt fra bilindustrien og udviklingen af mobiltelefoner, hvor forbru-
geren spiller en væsentlig rolle i at få teknologien til at fungere i praksis. 
Således bliver brugeren co-designer af den pågældende teknologi (Jæger 
2011a samt Jæger 2011b).  

Hvis innovationsteori skal anvendes i en offentlig kontekst, mener jeg, at 
den oprindelige lineære forståelse af innovationsprocessen har tre 
alvorlige begrænsninger. For det første er Schumpeters definition af 
innovation drevet af økonomisk gevinst, men i en offentlig kontekst er 
økonomi ikke den eneste drivkraft for innovation (Bason 2007, s. 13). For 
det andet er den lineære model kausal i sit udgangspunkt, hvilket bety-
der, at den ikke tager højde for de mange revurderinger (”feedback 
loops”), der forekommer mellem de forskellige faser i innovationen i 
praksis, hvor fejl og mangler kan lede til revurdering af tidligere faser og 
evt. føre til helt nye innovationer (Van de Ven m.fl. 2008, s. 271-272 
samt Fagerberg 2005, s. 9). Denne linearitet er svært anvendelig, når der 
er tale om analyser af innovation, der sker på baggrund af komplekse 
problemer40 (Van de Ven m.fl. 2008, s. 197). For det tredje bygger mo-

                                                            
40 Van de Ven definerer komplekse problemer ud fra deres turbulente og 
tvetydige karakter og tilknytning til sociale problemer som fx uddannelse og 
sundhed. Denne type problemer berører store dele af befolkningen og kan ofte 
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dellen på grundforskning som kilde til de idéer, der bearbejdes og udvik-
les gennem innovationsprocessen, men som skitseret ovenfor er offent-
lig innovation i høj grad drevet af medarbejdernes idéer til faglig 
forbedring og dermed i mindre grad drevet af videnskabelige gennem-
brud (Fagerberg 2005, s. 9). Alt i alt betyder begrænsningerne i den 
lineære innovationsmodel, at det er nødvendigt at nuancere forståelsen 
af innovationsprocessen i en offentlig kontekst.  

Innovation som cyklisk proces 
Opfattelsen af innovation har bevæget sig fra en lineær forståelse til en 
cirkulær forståelse. Mens MIRP-forskerne antager et makroperspektiv 
på den cykliske innovationsproces (Van de Ven m.fl. 2008, s. 211 samt 
Van de Ven og Poole 1995), antager jeg et mikroperspektiv. I den forbin-
delse anvender jeg Eggers og Singh (2009) samt Eggers og O’Leary 
(2009). 

Eggers og hans forskningsteam har undersøgt innovationsprocesserne i 
det offentlige og identificerer en cyklus bestående af fire faser, som en 
innovation gennemgår: 1) Idégenerering, 2) Udvælgelse af idéer, 3) 
Implementering og 4) Spredning (Eggers og Singh 2009, s. 17-29 – se 
nedenstående figur). Der er tale om en iterativ proces, hvor faserne 

                                                                                                                                      
ikke styres af en enkelt samfundsinstitution – disse problemer har med andre 
ord karakter af metaproblemer (Van de Ven 1980b, s. 758), hvor både individu-
elle og kollektive behov, værdier og mål er inkonsistente eller svære at definere, 
og hvor vejene til at nå givne mål er uklare, hvilket gør sig gældende for konse-
kvenserne af den kollektive indsats, og endeligt hvor flere grupper af aktører – 
flere entreprenører – har vekslende kompetencer, interesser, tid og ressourcer 
at bidrage med (Van de Ven 1980b, s. 758). De komplekse problemer lader sig 
dårligt løse af traditionelle modeller for beslutningstagning, der bygger på 
problemløsning ud fra veldefinerede mål og midler. Derfor er det tillige vanske-
ligt at styre og planlægge indsatser, der har til formål at imødegå disse kom-
plekse metaproblemer. Det kan kun lade sig gøre ved at samarbejde på tværs af 
organisationer ud fra strategier, der bygger på kollektive løsningsmodeller (Van 
de Ven 1980a, s. 759). 
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løbende gentages i miniformat ved løbende at generere prototyper. På 
den måde minimeres risici og omkostninger ved fejl, fordi der ikke fejles 
i stor skala, men tværtimod i lille skala. Som nævnt er opskriften at sørge 
for at fejle småt og hurtigt, således at omkostningerne minimeres. Det 
gælder om at blive god til at gennemføre pilotstudier i lille skala, før den 
reelle implementering igangsættes.  

Figur 6 – Cyklisk innovationsproces 

 

I idégenerering fremelskes gode idéer. Her handler det om at få skabt et 
system, hvor de gode idéer bliver brugt mere systematisk, og hvor der 
opretholdes et flow af idéer. Men hvordan skal man beslutte, hvilke 
idéer der er værd at gå efter? Det sker gennem en grundig udvælgelse af 
idéer; her kommer ressourcer både ift. økonomi, kompetencer og tid ind 
i billedet, men også strategiske mål, brugerbehov og risikovillighed er 
vigtige kriterier for idéudvælgelse. Når idéen er valgt ud, skal den udvik-
les og implementeres for at give ny værdi. Her er – som MIRP-forskerne 
ligeledes påpeger – partnerskaber essentielle. De kan være med til at 
dele omkostninger, risici og anerkendelse i en offentlig virkelighed med 
uventede ændringer og services, der kan være svære at måle. Spredning 
er, ifølge Eggers, innovationscyklussens sidste led. Innovationen vandrer 
gennem organisationen, oftest affødt af et ledelsesmæssigt pres (skub 
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eller push), således at resten af organisationen eller samfundet får 
glæde af innovationen. Denne del af innovationen har et særligt læ-
ringsaspekt, idet spredning handler om at bryde den organisatoriske 
silotænkning og kræver opbakning og vilje til forandring (Eggers 2009, s. 
26). Både teoretiske studier og praktisk erfaring viser, at alle fire faser i 
innovationsprocessen kan styrkes gennem samarbejde (Eggers og Singh, 
2009 samt Dente, Bobbio og Spada, 2005). Således kan det slås fast, at 
innovation kan fremmes gennem samarbejde41 (Van de Ven m.fl. 2008). 

Jeg vil dvæle et øjeblik ved processen mellem idé og virkelighed. I et 
omfattende casestudie af større offentlige innovationsprocesser i USA 
opstiller Eggers og O’Leary en model for et fænomen, der går igen i de 
undersøgte cases – ’The Stargate Trap’ (Eggers og O’Leary 2009, s. 11 + 
79-106). Eggers og O’Leary opstiller adskillige fælder i innovationspro-
cessen, hvoraf The Stargate Trap er specielt interessant i forhold til dette 
casestudie, idet jeg specifikt undersøger projektets vandring fra vision til 
virkelighed gennem tværgående samarbejde.  

I Stargate bevæger idéen sig fra et politisk visionsunivers til et bureau-
kratisk virkelighedsunivers – det er her, at idéen ved hjælp af interaktion 
mellem aktører demokratiseres og står sin prøve i virkeligheden gennem 
implementering (Eggers og O’Leary 2009, s. 10-11). Ifølge Eggers og 
O’Leary er Stargate-fælden den mest uforudsigelige del af innovations-
processen i den offentlige sektor (Eggers og O’Leary 2009, s. 14), hvor 
der er risiko for, at en idé – nøje udviklet og udvalgt – ikke når gennem 

                                                            
41 Samarbejde forstås her som en proces, hvor forskellige aktører med forskelli-
ge erfaringer og holdninger gennem transaktion søger at udvikle fælles løsnin-
ger gennem vidensdeling, konstruktive konflikter, kompromisdannelse og kritisk 
refleksion over egne og andres forestillinger. I et læringsperspektiv bygger Singh 
og Eggers på den cykliske forståelse af læring (March 1991), som også Agyris og 
Shön samt Kolb bygger videre på (forelæsning d. 13. sept. 2011 v/ professor Van 
de Ven 2011, Carlson School of Management, University og Minnesota). 
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Stargate med de oprindelige intentioner i behold og derfor aldrig får de 
tilsigtede resultater. Det betyder også med andre ord, at interaktionen 
mellem aktører kan hæmme idéens vej gennem Stargate. Udfordringen 
for idé-ejeren er at bygge det nødvendige samarbejde op og således 
hjælpe idéen gennem Stargate med integriteten i behold. 

Eggers og O’Leary bruger metaforen Stargate, fordi processen billedligt 
minder om et såkaldt ormehul, hvor man ved at tage et enkelt skridt 
ender i et helt andet univers, hvor kulturer, regler og normer er helt 
anderledes (jf. science fiction-serien ’Stargate’). At gå gennem Stargate 
kræver et seriøst engagement, fordi der er ingen vej tilbage – processen 
er med andre ord irreversibel. Således er det også tilfældet med fx 
offentlig lovgivning; når en lov er vedtaget gennem en demokratisk 
proces, er der ingen vej tilbage – den skal ud og virke i virkeligheden 
(Eggers og O’Leary 2009, s. 81). Så snart fondsmidlerne er i hus, skal et 
innovationsprojekt møde virkeligheden, og det er her, idéerne skal stå 
deres prøve. Det er her, idéerne skal justeres i forhold til en aktuel 
virkelighed, dvs. Stargate-problematikken i en nøddeskal. Netop i Starga-
te er der mange aktører involveret, og mange aktørers meninger er i spil. 
Her er konsensus ofte vigtig (Eggers og O’Leary 2009, s. 103). Jeg mener, 
at det specielt er i Stargate, at samarbejdet om innovationen står sin 
prøve. Men mange kokke kan spolere maden. Det bliver sværere at 
koordinere, jo flere innovatører der er involveret i en innovationsproces.  

Ifølge Eggers og Singh (2009) opstår innovation ”på kanten”, dvs. i peri-
ferien af det, vi kender. Det sker ofte hos de medarbejdere, der er sensi-
tive over for ny viden. Der ligger et stort potentiale i de nye 
medarbejdere, der, naturligvis i begyndelsen af deres ansættelse, vil 
være i periferien af samarbejdet42. Derfor er det vigtigt, at man som 
                                                            
42 Eggers og Singhs begreb innovation på kanten (Eggers og Singh 2009) ligger i 
forlængelse af læringsbegrebet legitim perifer deltagelse (Wenger 2008). 
Samtidig bygger innovation på kanten videre på March begreb om innovations-
potentialet i the newcommers dvs., de nyansatte i en organisation (March 
1991). 
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organisation er bevidst om, hvor kanten er – hvad er kanten af vores 
netværk og af vores organisation? – således at der skabes rum for, at 
medarbejderne spotter og anvender potentielle muligheder for innova-
tion. 

Også den cykliske forståelse af innovationsprocessen har sine begræns-
ninger. Den er enkel og overskuelig, men forsimplet i forhold til virke-
lighedens komplekse processer – med andre ord er virkeligheden ikke så 
pæn og veltilrettelagt, som den cykliske innovationsmodel lægger op til. 
Med sine fire faser er den ikke dækkende for innovationsprocessen, som 
den foregår i virkeligheden, hvor processen ofte er rodet og langtfra 
hverken lineær eller cirkulær. I det følgende vil jeg betragte innovations-
processen ud fra amerikansk innovationsforskning, hvor processen 
karakteriseres som kaotisk (Van de Ven m.fl., 2008, s. 5).  

Innovation som kaotisk proces 
Forståelsen af innovation som en kaotisk proces udgør en brugbar for-
ståelse af innovationsprocessen, som den tager sig ud i virkelighedens 
verden. Megen innovationsforskning har hidtil fokuseret på implemen-
tering og spredning af innovation (Rogers, 1995), hvilket betyder, at der 
er forholdsvis begrænset videnskabeligt dokumenteret viden om selve 
innovationsprocessen – eller med MIRP-gruppens begreb ”the ’Black 
Box’ between inputs and outcomes” (Van de Ven m.fl. 2008, forord). Det 
er i denne sorte boks, at samarbejdet om innovationen foregår. Således 
er den sorte boks genstand for dette forskningsprojekt.  

MIRP-gruppens studier videregiver et konceptuelt fundament til at 
studere innovationsprocesser, med særligt fokus på de administrative 
processer, hvilket gør denne forskning unik, idet de fleste studier af 
innovation i den offentlige sektor fokuserer på resultaterne og ikke på 
de processer, der ligger bag (Hauknes 2005, s. 55). Derfor trækker jeg på 
MIRP-forskernes ”The Innovation Journey” (Van de Ven m.fl. 2008) som 
central litteratur. 
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Van de Ven og forskningsgruppen bag MIRP konkluderer på baggrund af 
mange års studier af innovationsprocesser, at innovationsprocessen 
består af ikke-lineære dynamiske processer. De følger ikke en trinvis 
udvikling, men er i stedet uforudsigelige og umulige at styre (uncontrol-
lable) og så er de ofte tidskrævende (Van de Ven m.fl. 2008). Deres 
mange observationer af innovation i den offentlige sektor i USA viser, at 
de innovative ideer ”yngler” undervejs i innovationsprocessen, både i 
form af nye opfindelser og genopfindelser43.  

MIRP-forskerne beskriver innovationsprocesserne som unikke og kon-
tekstafhængige bestående af konstante forhandlinger mellem det invol-
verede netværk af aktører. De mange aktører betyder forskellige 
interesser, tilgange og tolkninger af innovationsprocessen, hvilket bety-
der, at innovationsprojektet følger flere spor (multiple tracks) og resulte-
rer i uforudsete spin-offs undervejs (Van de Ven m.fl. 2008, s. 9). I 
kaosmodellen består innovation med andre ord af vilde, uforudsigelige 
deltagelsesprocesser, der ikke kan kontrolleres på forhånd, alt imens 
MIRP-forskerne peger på, at mennesket har en begrænset evne til at 
håndtere kompleksitet (Van de Ven m.fl. 2008 s. 12), men må samtidig 
leve med paradokserne i innovationsprocessen. Innovationsprocessen er 
således karakteriseret ved paradokser af modsatrettede forventninger 
(Van de Ven og Pool 1988). 

På trods af at enhver innovationsproces er unik og forankret i lokale 
forhold, optræder der ifølge MIRP-forskerne nogle fællestræk, der kan 
være med til at kortlægge innovationsprocessen. Innovationsprocesser 
indeholder nogle fællestræk, som MIRP-forskerne inddeler i tre perio-
der: Initiering, Udvikling og Implementering/ophør – som igen kan 
inddeles i 12 komponenter, der karakteriserer disse perioder (Van de 

                                                            
43 Således kan MIRP-forskernes innovationsforståelse suppleres med Edquist og 
Hommens forståelse af innovation som en kædelignende proces, hvor innovati-
oner afføder nye innovationer, der tilfredsstiller et marked (Edquist og Hommen 
1999). 
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Ven m.fl. 2008, s. 23-25). Uanset hvilken vej innovationsprocessen tager 
på rejsen fra idé til virkelighed, fastslår MIRP-forskerne, at rejsen er 
uforudsigelig, hvilket også betyder, at succes ikke nødvendigvis sikres 
ved at manøvrere gennem innovationsprocessens komponenter. Innova-
tionsprocessen kan ikke kontrolleres til fordel for et succesfuldt resultat, 
men sandsynligheden for succes kan forstærkes gennem ledelse – sær-
ligt den form for ledelse, der frem for at kontrollere muliggør innovati-
onsprocessens udfoldelse. Det er ikke det samme, som at 
innovationssucces skabes ved ledelsesmæssigt at give slip helt slip på 
kontrollen, men nærmere at der gennem at løsne på kontrollen skabes 
de nødvendige forhold for, at innovationsprocessen kan udfolde sig (Van 
de Ven, m.fl. 2008, s. 68), hvilket svarer til ledelse gennem emergens 
som beskrevet i det Organisationsteoretiske afsnit. 

Fordi jeg i analyserne af Overgangsprojektet fokuserer særligt på imple-
menteringsfasen, vil jeg her kort uddybe denne del af innovationspro-
cessen: Implementeringen handler om at føre idéerne ud i virkeligheden 
under lokale forhold, hvilket betyder, at der foregår en del gen-
innovation for at få idéerne til at passe til virkeligheden (Van de Ven, 
m.fl. 2008, s. 53). Denne Adaptationsproces medvirker til, at ejerskab 
overgår fra udviklere til implementatorer. I tilfælde hvor innovationen er 
hjemmedyrket (homegrown, Van de Ven, m.fl. 2008, s. 54), fastslår 
MIRP-forskerne, at udviklings- og implementeringsperioden flyder 
sammen, idet der sker en integration mellem det nye og det gamle, dvs. 
de nye idéer kobles fortløbende på de eksisterende præmisser for orga-
nisatoriske kontrolsystemer, arrangementer og ansvarsområder. Her 
berører MIRP-forskerne samarbejdselementet, idet de empirisk observe-
rer, at omfanget af interdisciplinært samarbejde og evnen til at håndtere 
problemer, der går på tværs af organisationer, har betydning for omfan-
get af implementeringsproblemer, særligt når der er tale om komplekse 
innovationer (Van de Ven, m.fl. 2008, s. 54). Med andre ord fastslår 
forskerne, at jo større tværfagligt samarbejde, jo færre implemente-
ringsproblemer. 
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Hjemmedyrkede innovationer kræver generelt mindre tid i implemente-
ringen og institutionaliseringen set i forhold til eksternt introducerede 
innovationer. I den forbindelse gør MIRP-forskerne dog opmærksom på 
vigtigheden af at adressere innovationens afslutning og det, Van de Ven 
kalder for letting go-processen, hvor initiativtagerne eller innovatorerne 
giver slip på innovationerne, i takt med at de overgår til implemente-
ringsfasen. Her påpeges vigtigheden af, at der sker et skifte i hovedejer-
skabet i processen. Det kan være forbundet med ambivalens for 
initiativtagerne at give spil på deres projekt i transitionen mellem vision 
og virkelighed. Van de Ven udtrykker det på følgende måde: 

”On the one hand, there is a feeling of relief that the 
stresses and strains of the intensive innovation process 
are behind. On the other hand there may be a de-
pressed realization that there is nothing to fill the void” 
(Van de Ven m.fl. 2008, s. 55). 

For innovatorerne opstår der et emotionelt problem i forhold til at 
håndtere separation. Derfor foreslår forskerne at strukturere transit-
ritualer, hvor overleveringen faciliteres gennem fokus på innovatorernes 
bidrag. Selv om innovatorerne har andre arbejdsopgaver, fylder innova-
tionen så at sige, idet innovatørerne har store psykologiske investeringer 
i projekterne. Forskerne peger på, at netop de store psykologiske inve-
steringer resulterer i et behov for en sørgeproces, når et projekt skal 
gives videre (Van de Ven m.fl. 2008, s. 55). 

Nedenstående figur viser et udsnit af innovationsprocessen, som Van de 
Ven m.fl. skitserer den, her illustreret som adskillige bolde i spil på vej 
mod et ukendt resultat, der har karakter af både noget nyt og noget 
bedre: 
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Figur 7 – Kaotisk innovationsproces 

 

MIRP-forskerne benytter metaforen innovationsrejse (innovation jour-
ney), hvor idéer løbende fødes, vokser, tilpasses og revurderes mod et 
endemål, der ikke altid bliver som forventet. Undervejs opstår uventede 
tilbageskridt og eksterne chok, der påvirker innovationsprocessen, og 
som sjældent på forhånd kan planlægges og forudses. Resultatet skulle 
dog gerne ende med forbedring og nyhedsværdi, hvis der skal være tale 
om innovation og ikke blot en innovationsproces. I forlængelse af disse 
observationer definerer MIRP-gruppen innovation som en åben proces 
(open-ended), der leder til udvikling og implementering af nye ideer. En 
idé kan som sagt godt være innovativ for nogle og samtidig af andre 
opfattes som imitation af noget allerede eksisterende. Det betyder, at 
innovation i denne forståelse er en relativ og kompleks kontekstaf-
hængig proces.  

Det komplekse aspekt af innovationsprocessen opstår, idet flere innova-
tionsmodeller sameksisterer i en og samme innovationsproces (Angle og 
Van de Ven 2000, s. 672). Samtidig øges kompleksiteten, idet eksterne 
forhold ændrer sig og resulterer i, at eksterne faktorer påvirker innova-
tionsprocessen og får betydning for innovationens succes eller mangel 
på samme. Disse eksterne faktorer er ofte uden for innovatorernes 
rækkevidde; med andre ord sker der en de-kobling mellem årsag og 
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virkning, hvilket resulterer i kaotiske søgeprocesser (Van de Ven m.fl. 
2008, s. 204), hvilket jeg vil belyse yderligere i det Læringsteoretiske 
afsnit.  

Indtil videre har jeg, i de første dele af kapitlet præsenteret en sammen-
hæng mellem innovation, nyhedsgrad og forbedring, hvorefter jeg har 
belyst tre forskellige forståelser af innovationsprocessen, henholdsvis 
den lineære, den cykliske og den kaotiske innovationsforståelse. Jeg har 
redegjort for, at den lineære og den cykliske innovationsmodel har visse 
mangler, hvorfor innovation som kaotisk proces giver en særlig forkla-
ringskraft i en undersøgelse af innovationsprocessen. Jeg har tillige 
belyst, at der ikke længere er tale om den privilegerede entreprenør 
som kilde til innovation, men derimod tale om, at innovation sker gen-
nem interaktioner mellem flere forskellige aktører. Derfor kan der med 
rette rejses et spørgsmål om, hvordan samarbejdet mellem de involve-
rede aktører og organisationer kan forstås i et innovationsperspektiv.  

I de følgende afsnit vil jeg gennemgå forskellige forståelser af samarbej-
de på inter-organisatorisk niveau, mens jeg i det Samarbejdsteoretiske 
afsnit vil gå i dybden med aktørniveauet. Her lægger jeg dog ud med en 
kortfattet teoretisk introduktion til innovationsprocessens aktørniveau 
gennem entreprenør- og stakeholderbegrebet i et innovationsperspek-
tiv. Jeg fortsætter med at uddybe det inter-organisatoriske samarbejde, 
der understøtter innovationsprocessen, og som jeg knytter til en dansk 
offentlig kontekst. Da MIRP-forskerne kun sporadisk inddrager net-
værksteori i deres undersøgelse af innovationsledelse og anbefaler et 
mere tydeligt fokus på governancestrukturer i forhold til innovation 
(Ring og Van de Ven 2000, s. 189), anvender jeg politologisk netværks-
forskning (bl.a. Sørensen og Torfing 2005) til at underbygge netværks- og 
governancebegrebet i forhold til samarbejdsdrevet innovation.  

Fra entreprenørbegreb til stakeholderbegreb 
Schumpeter er en af de centrale innovationsforskere og den første, der 
opererer med entreprenøren som primær aktør i forbindelse med igang-
sættelse af innovation (Schumpeter – Hagedorn 1996). Entreprenøren er 
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ikke nødvendigvis opfinder eller virksomhedsejer, men kan være en 
almindelig medarbejder i en virksomhed eller for den sags skyld i en 
offentlig organisation, der får en god idé og samarbejder med andre 
interne (intreprenører) eller eksterne aktører om at realisere idéen. I 
innovationsforskningens yngre dage var man opmærksom på, at innova-
tion involverer teamsamarbejde, og Schumpeter anerkendte på et tidligt 
tidspunkt behovet for at studere ”kooperativt entreprenørskab”, men 
overlod dette til andre innovationsforskere (Fagerberg 2005, s. 10). 
Således ligger Van de Ven og MIRP-gruppens fokus på den sociale di-
mension af entreprenørbegrebet i forlængelse af den tidlige innovati-
onsforsknings forståelse af aktørniveauet. 

Mens den gængse entreprenørlitteratur primært har fokus på menne-
skets individuelle og rationelle selvinteresse, tilføjer Van de Ven et 
samarbejdsperspektiv på entreprenørbegrebet (Van de Ven, Sapienza og 
Villaueva 2007), i en erkendelse af at innovation i langt de fleste tilfælde 
ikke kan gennemføres af en enkelt entreprenør i isolation, men tværti-
mod kommer til udtryk som et kollektiv foretagende, der involverer 
adskillige aktører (Van de Ven m.fl. 2008, s. 149, Fagerberg 2005, 10, 
Edquist 2005, s. 182). Van de Ven og MIRP-forskerne bevæger sig videre 
i forhold til Rational Choice-litteraturen (March og Simon 1958), der har 
hovedfokus på menneskelig adfærd som resultat af rationelle handlinger 
på baggrund af et ønske om at indfri egeninteresser. Van de Ven bygger 
sit entreprenørskabsbegreb på det paradoks, at mennesket på den ene 
side forsøger at optimere egeninteresser gennem en MIG-drift, og 
samtidig på den anden side drives af en VI-følelse, der betyder, at vi 
engagerer os i fælles udfoldelse gennem forskellige former for samar-
bejde i søgen efter kollektive interesser (Van de Ven, Sapienza og Villau-
eva 2007, s. 353).  

Egeninteresse definerer Van de Ven som de handlinger, mennesket 
foretager for at opnå økonomiske eller magtmæssige fordele uafhængigt 
af de mekanismer, der anvendes til at opnå disse fordele, mens kollekti-
ve interesser defineres som handlinger og beslutninger, der træffes med 



 
 

107 

det formål at tilfredsstille en kollektiv passion, der bidrager til andres 
velfærd (Van de Ven, Sapienza og Villaueva 2007, s. 354). Med andre ord 
bygger Van de Vens samarbejdsperspektiv på en kollektiv sensemaking-
proces, hvor mening fortolkes og konstrueres socialt gennem kollektive 
handlinger, der motiverer aktørerne til at bidrage med ressourcer til at 
nå et fælles mål (Van de Ven, Sapienza og Villaueva 2007, s. 366). 

I innovationssammenhæng drives entreprenøren af begge disse kræfter i 
sit arbejde med at realisere visioner om at forandre eksisterende for-
hold. Samtidig viser Van de Vens studier (1980a og 1980b), at der i en 
offentlig kontekst er større sandsynlighed for at tiltrække ressourcer til 
en innovation, i så fald entreprenøren forstår at trække på innovatio-
nens potentiale for gevinst for fællesskabet – dvs. at der trækkes på 
kollektive interesser. Med andre ord kan ressourcemobilisering ikke 
alene forklares gennem ressourceafhængighed, der blot tilfredsstiller 
aktørernes egeninteresser, men kræver, at entreprenøren forstår at 
sætte sig ud over sig selv i et fokus på kollektivitetens – helhedens behov 
– et fokus, der indeholder potentialet for bæredygtig udvikling og social 
legitimitet i innovationsprocessen (Van de Ven, Sapienza og Villaueva 
2007, s. 366). 

Således fastslår Van de Ven, at ressourcemobilisering bygger på samar-
bejdsbaserede gensidigt afhængige inter-organisatoriske relationer 
baseret på socialt konstrueret og emergerende viden og muligheder, der 
opstår, når aktørerne kombinerer deres komplementære kompetencer 
(Van de Ven, Sapienza og Villaueva 2007, s. 362). Idet entreprenører, der 
arbejder sammen i netværk, har større succes end de, der arbejder 
alene, er Van de Vens anbefaling: ”Run in packs – don’t do it alone” 
(sammendrag af citat, Van de Ven, Sapienza og Villaueva 2007, s. 363 
samt Andrew Van de Ven, I26). Således har Van de Ven et netværksper-
spektiv på entreprenørbegrebet såvel som på innovationsbegrebet 
(Hargrave og Van de Ven 2006, s. 865 samt Andrew Van de Ven, I26). 
Derfor kan Van de Vens entreprenørbegreb anvendes til opbygning af en 
teori om samarbejdsdrevet innovation, idet den forholder sig aktivt til 
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samarbejds- og netværksbegrebet og på den måde bringer innovations-
forskningen videre end Rational Choice-teoriens fokus på egeninteres-
ser, der næppe alene vil kunne give forklaringskraft til samarbejdsdrevet 
innovation. 

Når flere aktører gennem længere tid samarbejder om at udvikle noget 
nyt, forekommer der ofte deltagerudskiftning, tillige med at ikke alle 
deltagere kan prioritere innovationsprocessen på fuld tid. Det betyder, 
at det er vigtigt at stabilisere innovationsteamet (Angle og Van de Ven 
2000, s. 674). Angle og Van de Ven giver ikke umiddelbart retningslinjer 
for, hvordan stabiliteten sikres. Derimod kan Bryson (2004) bidrage til 
dette formål med sit stakeholderbegreb. Ifølge Bryson (2004) er det 
centralt at inddrage eller privilegere et helt netværk af aktører, når der 
skal skabes samarbejde og udvikling på tværs af sektorer og organisatio-
ner. Bryson anvender et stakeholderbegreb, der omfatter enhver gruppe 
eller individ, der kan påvirke eller bliver påvirket af den offentlige orga-
nisations serviceproduktion (Bryson 2004, s. 22). Det vil sige, at der i 
Brysons forståelse både er et aktivt og et passivt aspekt involveret i 
stakeholderbegrebet. Med Brysons stakeholderbegreb nuanceres inno-
vationslitteraturens brugerbegreb, idet målgruppen, der passivt bliver 
påvirket af projektsamarbejdet, her opfattes som vigtige aktører.  

Inter-organisatorisk samarbejde gennem netværk 
Gennem inter-organisatoriske relationer samler og deler aktører deres 
viden, udveksler ressourcer og udvikler nye idéer og kompetencer gen-
nem fortløbende transaktioner (Ring og Van de Ven 1994). Udviklingen 
går så hurtigt, at det ikke er muligt for en enkelt organisation at indehol-
de det, der skal til for at være på toppen med den specifikke viden, der 
kan være med til, at organisationen fortsat kan bidrage med innovatio-
ner på et givet marked. Ved at pulje viden kan organisationer supplere 
hinanden og derved bevare en konkurrencemæssig fordel. Derfor funge-
rer netværk i dag som en vigtig drivkraft for innovation (Van de Ven m.fl. 
2008, s. 202), hvilket fx ses empirisk i international uddannelsesforsk-
ning, der peger på netværk fx i form af forældreinvolvering i forhold til 
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lokal uddannelsesløft af områdets børn og unge (Miller, Gibson, Balslev 
og Scanlan 2012). Et andet eksempel fra den offentlige sektor er en 
italiensk case (Dente, Bobbio og Spada 2005), der leverer en empirisk 
øjenåbner mht. netværkets potentiale for at gennemføre samarbejds-
drevet innovation. Hypoteserne går på, at jo mere komplekst og jo 
tættere et netværk af aktører er, jo bedre er resultaterne af innovatio-
nen. Hypoteserne efterprøves på byudvikling i to italienske byer, Milano 
og Torino. Resultaterne viser, at byudviklingen på en række områder har 
været langt mere innovativ i Torino end i Milano. Forklaringen er for det 
første, at der var langt flere forskellige offentlige og private aktører 
inddraget i Torino, og for det andet, at aktørerne var knyttet tættere 
sammen over en længere periode (Dente, Bobbio og Spada 2005). Det 
betyder, at diversitet og densitet skaber gensidig læring og innovation.  

Når der skal samarbejdes omkring en innovationsproces, kan der anlæg-
ges forskellige strategier for, hvordan man samarbejder (Eggers og Singh 
2009, s. 33-109). Som jeg vil belyse senere, understøttes Overgangspro-
jektet af en netværksstrategi, der bygger på læring mellem de involvere-
de stakeholdere og partnerskabsstrategi, fordi Overgangsprojektet 
organisatorisk set er baseret på netværk og partnerskab. Men hvad skal 
der til, for at disse strategier virker i praksis? Peter Miller, der forsker i 
hjemløseprojekter i USA, konkluderer i forbindelse med studiet af udsat-
te børns mulighed for uddannelse, at der er to væsentlige faktorer på 
spil i projekter, hvor det lykkes at permanentgøre en innovativ foran-
dring, der består af netværk, der går på tværs af sektorer og organisati-
oner (Peter Miller, I32). Han har observeret to forhold, der er vigtige for 
muligheden for at samarbejde på tværs af organisatoriske grænser – et 
samarbejde, han kalder for ”Boundary Crossing”: 

”Boundary Spanners” – dvs. personer, der har de tilstrækkelige interper-
sonelle evner til at bevæge sig ind og ud af forskellige situationer (Miller 
2009, s. 618) 

”Boundary Spanning Structures” – dvs. strukturer, der understøtter 
Boundary Spanning (Miller 2008) 
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Som Peter Miller giver udtryk for i et ekspertinterview (I32), er det 
sårbart at bygge udvikling på personer alene, særligt fordi man som 
Boundary Spanner ofte har karakter af ildsjæl, der risikerer at brænde 
ud. Forskningsresultaterne viser, at der er stor udskiftning i personalet af 
Boundary Spanners. Derfor er det nødvendigt at forankre arbejdet 
sammen på tværs af organisationer i mere end personer. Der skal etab-
leres robuste strukturer, der understøtter tværgående samarbejde 
(Miller 2008), dvs. sikring af innovationen på lang sigt gennem det struk-
turelle niveau, der understøtter bæredygtighed gennem fortløbende 
forankring, således at innovationen bliver ved med at give værdi – også 
efter den officielle projektperiode, der støttes med eksterne eller inter-
ne udviklingsmidler, er forbi. Alt i alt kræver etablering af Boundary 
Spanning Structures ledelse –  et vigtigt element i innovationsprocessen, 
hvilket jeg vil redegøre yderligere for nedenfor. 

Styring af innovation 
Ledelse i en innovationssammenhæng handler om at konstruere net-
værk, der muliggør inter-organisatorisk samarbejde (Hargrave og Van de 
Ven 2006, s. 871) – som fx Boundary Spanning Structures –  hvor aktø-
rerne er byggeklodser i kollektive handlinger for at løse et givet problem, 
som den enkelte organisation ikke kan løse på egen hånd. MIRP-
forskerne konkluderer dels, at innovationsledelse ikke udøves af en 
enkelt person, men ofte af flere personer, og dels, at lederskab i innova-
tions-sammenhæng ikke nødvendigvis er personafhængig, men tager 
form som forskellige roller i innovationsprocessens forskellige faser 
(Angle og Van de Ven 2000, s. 680-681, Van de Ven m.fl. 2008, s. 116), 
som lederen kan træde ind og ud af efter behov.  

Som leder af en innovationsproces skal man gøre sig det klart, at man 
ikke direkte kan styre og planlægge innovation, men at man kan anspore 
til innovation ved at skabe mål, rammer og kultur, der øger sandsynlig-
heden for, at innovation opstår. Det er netop her Van de Vens kaotiske 
innovationsmodel adskiller sig fra andre innovationsmodeller (fx Eggers 
og Singh 2009), fordi den kaotiske innovationsproces, ikke lader sig 
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kontrollere og styre på en deterministisk måde. Van de Ven anvender 
”river rafting” som metafor for ledelse af innovationsprocessen. Det er 
ikke muligt at styre eller påvirke vandet i floden, men til gengæld er det 
muligt at manøvrere i forhold til de forhindringer, man møder undervejs 
(Van de Ven m.fl. 2008).  

Innovationsprocessen kan ikke kontrolleres til fordel for et succesfuldt 
resultat, men sandsynligheden for succes kan forstærkes gennem ledel-
se – særligt den form for ledelse, der muliggør innovationsprocessens 
emergente udfoldelse frem for kontrol. Det er ikke det samme som at 
give slip, men nærmere at der ved at løsne på kontrollen skabes de 
nødvendige forhold for, at innovationsprocessen kan udfolde sig (Van de 
Ven, m.fl. 2008, s. 68). Van de Ven fastslår, at der ligger en vigtig ledel-
sesopgave i at orkestrere transaktionerne44 mellem de aktører, der er 
involverede i innovationsprocessen (Angle og Van de Ven 2000, s. 676). 
Det forklarer MIRP-forskernes dybdegående undersøgelse af ledelse af 
samarbejde. 

Lederen har forskellige ledelsesmæssige greb til at styre innovationspro-
cessen, fx gennem top-down-ledelse eller ved at give plads til bottom-
up-processer. Den seneste danske innovationsforskning (Kristensen 
2011) viser dog, at bottom-up-begrebet bør nuanceres i forhold til 
samarbejde i innovationsprocessen. Bottom-up-begrebet kommer let til 
at overse væsentlige samarbejdsprocesser i innovationssammenhæng, 
og derfor videreudvikler Kristensen begrebet til bottom-linked innovati-
on. Bottom-linked innovation skabes gennem et mere eller mindre 
eksplicit samspil, dialog og forhandlinger mellem ledelse og medarbejde-
re (Kristensen 2011, s. 8) og er ikke entydigt drevet af medarbejderne 
som i medarbejderdrevet innovation. Medarbejderdrevet innovation 

                                                            
44 Jeg vil gøre opmærksom på, at Van de Ven anvender begrebet transaktioner 
som interaktion mellem mennesker. Det betyder, at begrebet transaktion i 
denne anvendelse henviser til samarbejde mellem mennesker i en organisation 
og ikke til et begreb om økonomisk udveksling.  
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fokuserer på innovationsprocesser, hvor medarbejdernes idéer, viden, 
tid og kreativitet inddrages aktivt i hele eller dele af processen og der-
med får indflydelse på proces og/eller resultater.  

Den valgte ledelsesform har betydning for innovationsprocessen. Mens 
MIRP-gruppen primært koncentrerer sig om hierarki og marked som 
styreformer og anbefaler et skærpet fokus på netværk som styringsform 
(Ring og Van de Ven 2000, s. 18945), bidrager den politologiske net-
værkslitteratur med netværksstyring som et tredje styringsparameter 
(Torfing 2008, Damgaard og Torfing 2010, Hartley 2005). Særligt Jean 
Hartley arbejder med sammenhængen mellem innovation og de tre 
styringsformer. Kort fortalt begrænser hierarkisk styring medarbejder-
nes mulighed for at innovere (Hartley 2005, s 29) særligt på komplekse 
problemer. Hartleys undersøgelser viser, at en indskrænkning af medar-
bejdernes mulighed for at arbejde med forandring betyder, at bestræ-
belserne sjældent fører til innovation. Marked eller NPM som 
styringsrationale vil i innovationssammenhæng være centreret omkring 
lederen som innovator. Som fremlagt ovenfor, er det for snævert at 
privilegere én aktør i innovationssammenhæng. Samtidig kan det være 
svært at afgøre graden af forbedring og dermed den egentlige innovati-
on, i og med at NPM har fokus på udvikling af organisatoriske processer 
(Hartley 2005, s. 30). Den netværksorienterede styreform giver derimod 
plads til samarbejde mellem de involverede aktører på tværs af organi-
satoriske strukturer til nyudvikling (Hartley 2005, s. 30). Således har de 
tre styreformer forskelligt innovationspotentiale. 

Frem for at privilegere én styreform som særligt innovationsfremmende 
opstiller Dansk innovations- og ledelsesforskning en alternativ kontekst-
skabende model i konceptet ”Medledelse med muligheder” (Danelund 
og Sanderhage 2009), der tillader sameksistens af flere forskellige sty-

                                                            
45 Det skal dog nævnes, at Van de Ven allerede i 1986 (Van de Ven 1986), i 
opstillingen af særlige holografiske principper for innovationsledelse beskriver 
metagovernance som styringsredskab dog uden at anvende denne term. 
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ringsparadigmer, som den enkelte leder skal tage stilling til og forhandle 
med organisationen. I forhold til denne undersøgelse af samarbejdsdre-
vet innovation vil jeg særligt fremhæve det såkaldte ”Samskabelsespa-
radigme”46 som et supplement til de tre styringsparadigmer – hierarki, 
NPM og netværk (Danelund og Sanderhage 2009, s. 174-176 + 138). Det 
betyder, at frem for en skarp adskillelse mellem paradigmer forsøger 
samskabelsesparadigmet i praksis at danne ramme om fælles sensema-
king gennem en forhandlings- og en fortolkningsproces. Den problem-
forståelse og kontekst, hvori et problem løses, skal stemme overens med 
det styringsparadigme, der vælges til at styre løsnings- eller opløsnings-
processen. Således giver Danelund og Sanderhages teori om ”Det ander-
ledes mulige” albuerum til sameksisterende styringsparadigmer inden 
for en offentlig innovationsdagsorden. Medledelse med muligheder 
bygger på emergente strukturer (se det Organisationsteoretiske afsnit 
ovenfor), og processen, der ligger bag, kan ikke forudsiges, men dog 
forberedes. I rummet for det anderledes mulige ændres forholdemåder 
gennem sociale lærerprocesser, kritisk refleksion, forhandling og ekspe-
rimenter. Således lægger de sig i forlængelse dels af MIRP-forskningen 
og dels af innovationsforskning på MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), hvor innovation forstås som menneskers evne til i fælles-
skab at ændre forholdemåder og handle på nye måder (Scharmer 2008 
samt ekspertinterview med Scharmer I25).  

Alt i alt er der flere styreformer på spil i innovationsprocessen; samtidig 
er der ligeledes flere ledelsesroller i spil. MIRP-forskerne konkluderer, at 
lederskab i innovationssammenhæng ikke nødvendigvis er personaf-

                                                            
46 Med udgangspunkt i Staceys komplekse responsive processer (2003b) rum-
mer samskabelsesparadigmet de andre styringsparadigmer og tillader forhand-
ling og refleksion mellem styrende og styrede og overskrider de traditionelle 
aktørbundne rollefordelinger ved at invitere aktører på tværs af organisatio-
nen/organisationer til at deltage og tage ledelse på forhandlingsprocessen og 
stifte positioner gennem faciliterede refleksionsprocesser (Danelund og San-
derhage 2009). 
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hængig, men tager form som forskellige roller i innovationsprocessens 
forskellige faser. Som leder af en innovationsproces, skal man gøre sig 
det klart, at man ikke direkte kan styre og planlægge innovation. Som 
leder skal man arbejde med sin frygt for at miste kontrol og styring og 
forsøge at anspore til innovation ved at skabe mål, rammer og kultur, 
der øger sandsynligheden for, at innovation opstår.  

MIRP-forskning viser, at det særligt i organisatorisk innovation er fordel-
agtigt med en åben og decentral tilgang til ledelse i initieringsfasen og 
mere centraliseret og bureaukratisk ledelse i implementeringen, dvs. når 
processer bliver mere rutineprægede (Van de Ven, Angle og Poole 2000, 
s. 563). Således antyder forskningen en sammenhæng mellem ledelses-
strategi og innovationsfaser. 

Konsekvensen af den komplekse innovationsproces er netop, at innova-
tion ikke lader sig kontrollere og styre på en deterministisk måde. Van 
de Ven anvender som nævnt ”river rafting” som metafor for ledelse af 
innovationsprocessen. Det er ikke muligt at styre eller påvirke vandet i 
floden, men til gengæld er det muligt at manøvrere i forhold til de for-
hindringer, man møder undervejs (Van de Ven m.fl. 2008).  

Opsamling  
Opsamlende skal det nævnes, at koblingen af netværks- og innovations-
forskning er forholdsvis ny (jf. CLIPS-projektbeskrivelse 2009). Hypotesen 
er, at ingen aktørgruppe alene kan igangsætte og drive en innovations-
proces i den offentlige sektor. For at sikre kvalificeret idéudvikling og 
implementering er det vigtigt at bringe flere forskellige aktører og deres 
viden og kompetencer sammen, hvor politikere, embedsmænd, brugere, 
borgere og private aktører samarbejder for at anspore innovation. I 
dette afsnit om innovationsteori har jeg redegjort for, at denne hypote-
se kan forankres teoretisk i den amerikanske innovationsforskning med 
udgangspunkt i MIRP-projektets fokus på samarbejdsaspektet af innova-
tion.  
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Som jeg har fremlagt, drives innovationsprocessen af forskellige moto-
rer, der ofte sameksisterer i en innovationsproces. Jeg har belyst, at der 
særligt kan fremhæves tre kriterier – nyhedsgrad, værdi og transaktion – 
for innovationsprocesser, der er baserede på samarbejde mellem gensi-
digt afhængige aktører. Desuden har jeg slået fast, at innovation kan 
forstås gennem tre forskellige innovationsmodeller – lineær, cyklisk og 
kaotisk model. Netop sameksistensen af flere forskellige innovations-
modeller resulterer i det, MIRP-forskerne karakteriserer som en kom-
pleks innovationsproces. Jeg kan konkludere, at der ikke længere er tale 
om enkelte entreprenører som kilde til innovation, men derimod om at 
innovation foregår i netværk af aktører, der samarbejder. Således har jeg 
forankret innovation i en inter-organisatorisk samarbejdskontekst – dels 
teoretisk og dels i en dansk offentlig kontekst. Til slut har jeg belyst, 
hvorledes de tre styringsparadigmer – hierarki, marked og netværk – 
påvirker innovationsprocessen, og hvordan samskabelsesparadigmet 
kan give fortolkningsfrihed til de tre kendte styringsparadigmer.  

Hovedbudskabet i dette teoriafsnit er, at innovation ikke lader sig kon-
trollere og styre på en deterministisk måde som konsekvens af sameksi-
stensen af flere innovationsmodeller, der skaber en kompleks 
innovationsproces. I næste teoriafsnit redegøre for, hvordan læring kan 
forstås som forskellige typer, og hvordan disse typer af læring ligeledes 
sameksisterer i form af forskellige søgeprocesser, der relaterer sig til 
innovationsfaserne. Som en opsamling på de begreber jeg tager videre i 
analysen, har jeg udarbejdet følgende oversigt: 
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Innovationsteori 

 

Teoretisk begreb Hoved teoretikere 

 

Innovationskriterier Van de Ven m.fl. 2008 

Innovationsmodeller Van de Ven m.fl. 2008 samt 
Eggers og Singh 2009 

Stakeholderbegrebet Bryson 2004 

Boundary Spanning Miller 2008 

  

2.4 Læring som teoretisk begreb – analyseteori 
Introduktion 
Dette kapitel skal betragtes i forlængelse af innovationsteorien. For at 
forstå innovationsprocessen, hvor forskellige aktører bidrager, vil jeg 
belyse, hvad det er, der sker i denne forandringsproces. Her kan lærings-
teorien være til stor nytte i forhold til at uddybe innovationsprocessen. 
Som fremlagt i afsnittet om innovationsteori, peger innovationsforsknin-
gen på, at innovation og læring er tæt knyttet gennem vidensproduktion 
(Van de Ven m.fl. 2008 s. 65 ff. samt Edquist 2005, s. 186). Da Van de 
Vens læringsbegreb kun sporadisk har fokus på læring som en kollektiv 
proces (Van de Ven 1980bs. 776, 778 og 759), supplerer jeg Van de Vens 
læringsforståelse med Illeris (2009) samt Wenger (2008) og disse forske-
res fremstilling af læringens sociale dimension. Jeg mener, dette sup-
plement er nødvendigt, fordi jeg undersøger samarbejdsdrevet 
innovation, hvor interaktionen mellem aktører er central for innovati-
onsprocessen. Derfor er det afgørende, at jeg betragter læring som en 
social foreteelse såvel som et individuelt anliggende.  
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Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at min fremstilling af læringsbegrebet 
i dette afsnit ikke skal forstås i en metodisk eller didaktisk uddannelses-
sammenhæng. Læringsbegrebets primære funktion er her at underbyg-
ge innovationsprocessens læringselement, forstået dels som 
søgeprocesser og dels som kollektive socialiseringsprocesser. 

I det følgende gennemgår jeg kort læringsbegrebet teoretisk ved hjælp 
af Illeris 2009. Med udgangspunkt i MIRP-forskningen fortsætter jeg med 
at fremstille læring som forskellige typer af søgeprocesser i innovations-
processen, og jeg runder afsnittet af med at fremstille læring som en 
proces, der foregår mellem mennesker, for således at understøtte inno-
vationsprocessens samarbejdsaspekt. Det betyder, at jeg supplerer 
MIRP-forskningen ved at betragte læring ud fra en samspilsdimension, 
der er tæt knyttet til samarbejde, fordi læring i denne forståelse er 
socialt betinget. Jeg anvender social læringsteori til at uddybe et fokus 
på læring som social deltagelse i praksisfællesskaber (Wenger 2008).  

En teoretisk definition af læring  
Læring har traditionelt set været forstået som et psykologisk anliggende. 
Inden for de senere år har læring desuden været genstand for moderne 
hjerneforskning ud fra et biologisk grundlag. Samtidig har samfundsvi-
denskaberne læring som genstand for forskning i livslang læring. Her er 
den økonomiske vækst og konkurrenceevne i fokus (Illeris 2009, s. 18). I 
den forståelse nærmer lærings- og innovationsbegrebet sig hinanden i 
en politisk dagsorden.  

Men hvad er læring? I daglig tale betyder læring som regel undervisning 
(Den Danske Ordbog www.ordnet.dk). Men i denne sammenhæng er 
læring noget andet end undervisning. Jeg vil nævne to forskningsretnin-
ger, der har indflydelse på spørgsmålet om læring:  1) de behavioristiske 
teorier; 2) de konstruktivistiske teorier. Behaviorismen har ontologisk set 
et positivistisk udgangspunkt for læringsforskningen, hvor læring define-
res som kapacitetsændringer. Den pædagogiske opgave handler med 
dette fokus om at kommunikere og overføre information. Læring bygger 
her på, at et givet stof forklares, rekonstrueres og udformes til sekvenser 
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af begrebsmateriale, som bygger på eksisterende viden (Illeris 2009). En 
anden måde at definere læring på, er ud fra konstruktivistiske teorier, 
der behandler læring som de processer, der fører til, at mennesker 
opbygger mentale strukturer i et tæt samspil med andre mennesker og 
omgivelserne. Her er det pædagogiske fokus at etablere de rette selvsty-
rende læringsmiljøer, hvor den lærende går på opdagelse i problemløs-
ningen (Illeris 2009).  

Den positivistiske model bygger på en forståelse af læring ud fra en 
årsag-virkning-logik, hvor læring centrerer sig omkring målbare og ob-
serverbare handlinger og resultater på baggrund af eksisterende viden 
(Illieris 2009). Inden for forskningen henviser den positivistiske forståel-
se af læring til resultatet af læreprocessen. Læring er det, man har lært; 
det, man kan; det, man ved og henviser til en kapacitetsændring, der har 
fundet sted enten på assimilativ, akkomodativ eller transformativ vis 
(Illeris 2009 s. 51-61)47.  

I en konstruktivistisk forstålse handler læring om den proces, der ligger 
bag menneskers adfærd i bred forstand. Læring er i denne optik be-
grænset af, hvad vores krop og hjerne kan præstere i den omverden, vi 
er en del af, og her kommer det sociale samspil med omverdenen ind i 
billedet (Illeris 2009, s. 14- 16, s. 272). Det vil sige, at læring også henvi-
ser til de samspilsprocesser, der forekommer mellem individet og dets 
materielle og sociale omgivelser. Illeris arbejde bygger videre på Kolb 

                                                            
47 Ved assimilativ læring opnås en anvendelsesorienteret og emneorienteret 
(skema-relateret) viden, der kan anvendes i situationer, hvor det pågældende 
emne indgår. Akkomodativ læring er en forståelses- eller fortolkningsorienteret 
læring, hvor den opnåede viden kan anvendes mere fleksibelt i relevante 
sammenhænge. Gennem transformativ læring udvikles en person-integreret 
erkendelse gennem en omstrukturering af flere skemaer – et fundament, der 
frit kan bruges i relevante sammenhænge. Den transformative læring er en 
læringsmæssig kompleks og omfattende proces, der kræver et højt forbrug af 
psykisk energi (Illeris 2009). 
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(bl.a. 1984) og Piaget (bl.a. 1969), hvor især Piaget har lagt grunden til 
den konstruktivistiske tilgang til læring, som Illeris viderefører. 

Mens den traditionelle læringsforskning hovedsageligt beskæftiger sig 
med indholdssiden af læring, fokuserer Illeris (2009) ligeledes på både 
en drivkraft- og en samspilsdimension – to dimensioner af læreproces-
sen, som jeg anser for at være væsentlige i forhold til at afdække læring i 
innovationsprocessen. Drifkraftdimensionen handler om motivationen 
bag læreprocessen, mens  indholdsdimensionen handler om ommøble-
ring af psyken for at opnå ændret adfærd. Samspilsdimensionen om-
handler kommunikation, samarbejde og handling (Illeris 2009, s. 41-42), 
dvs. individets samspil med de sociale og materielle omgivelser. Dimen-
sionerne lader sig ikke adskille i praksis, og analytisk definerer Illeris 
læring meget bredt (ibid. s. 15): som enhver proces, der fører til varig 
kapacitetsændring, som skyldes en aktiv indsats fra den lærende. At 
arbejde med en åben læringsforståelse er vigtig, fordi læring i praksis 
indebærer et væld af forskellige processer som fx socialisering, kvalifice-
ring, undervisning, coaching, kompetenceudvikling og i relation til dette 
projekt tilmed søgeprocesser og innovationsprocesser.  

Læring som søgeprocesser 
Spørgsmålet er, hvordan forskellige læringstyper kommer til udtryk i 
innovationsprocessen. I praksis kan innovationsprocessen forstås som en 
fortløbende søgen efter nye måder at løse et givet problem på. I forlæn-
gelse heraf forstår MIRP-forskerne læring som forskellige former for 
søgeprocesser, der forekommer på forskellige tidspunkter i innovations-
processen og til dels simultant (Van de Ven m.fl. 2008, s. 67 ff.). 

Van de Ven tager et empirisk udgangspunkt til at forklare, hvordan 
læring foregår under innovationsprocessens forskellige stadier. Han 
fremhæver særligt to former for læring: 1) en positivistisk  trial and 
error-læring samt 2) en konstruktivistisk læring gennem opdagelse (Van 
de Ven m.fl. 2008, s. 67-92, Dornblaser, Lin og Van de Ven 2000, Van de 
Ven og Polley 1992, Polley og Van de Ven 1996, Chen og Van de Ven 
1996).   
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1. Trial-and-error-læring udgør en overvejende positivi-
stisk forståelse af læring, hvor aktører forsøger at gøre 
mere af det, der leder til succes, og mindre af det, der 
leder til fiasko. Aktørerne tester forskellige på forhånd 
fastlagte veje til at nå et givet mål, dvs. afprøver en 
handling eller en aktivitet for derefter at evaluere og 
justere  

2. Læring gennem opdagelse udgør en socialt konstrue-
ret læreproces, hvor læring foregår gennem eksperi-
menter, hvor aktørerne erfarer sig frem og går på 
opdagelse for at finde hensigtsmæssige veje mod giv-
ne mål (Van de Ven m.fl. 2008, s. 85) 

 
Den mest elementære måde at søge på er ved simpel afprøvning gen-
nem trial-and-error-læring, hvor læring opstår ved at teste sammen-
hænge mellem årsager og virkninger. Det er en søgeproces, der er 
særligt velegnet i sammenhænge, hvor omstændighederne er forholds-
vis stabile, hvilket tillader, at de lærende kan identificere sammenhænge 
mellem årsag og virkning. En forudsætning er, at de lærende – inden de 
giver sig i kast med søgeprocesserne – har en grad af situationsspecifik a 
priori-viden om et ønsket mål og nogle forskellige veje til at må målet 
(Polley og Van de Ven 1996, s. 873). Med andre ord kan der i denne form 
for søgning være tale om opbygning af anvendelsesorienteret og emne-
orienteret (assimilativ) viden, der kan anvendes i situationer, hvor det 
pågældende emne indgår. 

Når læring foregår gennem testning – dvs. trial-and-error-læring – er der 
en klar sammenhæng mellem årsag og virkning (Van de Ven og Polley 
1992, s. 92), mens læring gennem opdagelse de-kobler årsager og virk-
ninger gennem kaotiske søgeprocesser (Van de Ven m.fl. 2008, s. 204). 
Van de Ven forklarer forskellen på trial-and-error-læring og læring 
gennem opdagelse på følgende måde:  

”Trial-and-error learning means you have a clearly 
known goal in mind and you are experimenting with 
different paths to get there. Learning by discovery is 
not knowing the goal or means, nor the context of ac-
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tion, so people have to discover by experience what 
goals they like and in what contexts/conditions before 
they can begin to learn by trial and error”48.  

I trial-and-error er der med andre ord tale om konvergent adaptiv læ-
ring, hvor læring – under stabile forhold – foregår som lukkede og kon-
vergente processer af afprøvning / testning af, hvilke handlinger der 
relaterer sig til forskellige resultater. Læring gennem opdagelse derimod 
henviser til divergent eksperientel læring, hvor læring – under ustabile 
og uforudsigelige forhold – afkræver en åben og divergent proces, hvor 
de lærende gennem opdagelse erfarer og finder mulige handlingsalter-
nativer, resultat-præferencer, og kontekster (Polley og Van de Ven 1996, 
s. 873). Den eksperientelle erfaringsbaserede læring kan være baseret 
på forståelse og fortolkning, hvor den opnåede viden kan anvendes 
mere fleksibelt i relevante sammenhænge (akkomodativ læring). 

To dimensioner – mål og vej 
Det er vigtigt at fremhæve de to dimensioner i læreprocesserne – mål og 
vej. Der skal være et klart defineret mål og forståelse af mulige veje for, 
at trial-and-error-læring er mulig, mens eksperientel søgning kan anven-
des, når målet er kendt, men vejene dertil er ukendte. Når både mål og 
vej er ukendt, opstår tilfældig søgning. Alt i alt opstiller MIRP-gruppen 
tre typer af søgeprocesser: 

1. Periodisk søgning – hvor kendte veje og kendt mål te-
stes i praksis  

2. Kaotisk søgning – hvor der ledes efter nye veje mod et 
kendt mål 

3. Tilfældig søgning – hvor både veje og mål er ukendte 
 

Tilfældig søgning betyder, at folk i en organisation går ad de veje, mod 
de mål, de ønsker, inden for et domæne. Et eksempel på tilfældig søg-

                                                            
48 Citatet stammer fra en mailkorrespondance om konvergente, divergente og 
emergente læringsforståelser med Van de Ven d. 10. april 2012. 



 
 
122 

ning er søgningen efter god velsmagende mad, som alle udforsker (inden 
for domænet føde). Kaotisk søgning begrænser domænet for søgning til 
to generelle parametre, for eksempel at alle ønsker at nå frem til en 
bjergtop, men de er usikre på vejene dertil. Et eksempel på en kaotisk 
søgning er søgning efter velsmagende is, hvor søgningen handler om at 
eksperimentere sig frem og finde velsmagende smagsvarianter. Læring 
gennem opdagelse er dermed at lede efter mål og veje, hvorfor aktører-
ne er nødt til at gå på opdagelse og lære af erfaring, dvs. afprøve hvilke 
mål de kan lide og i hvilke sammenhænge, før de kan begynde at lære 
ved trial-and-error. Trial-and-error-læring gennem periodisk søgning 
betyder, at målet er kendt, og at der eksperimenteres med forskellige 
kendte veje til målet49. 
 
Mål og vej-dimensionerne har således stor betydning for læring i innova-
tionsprocessen. Gennem empiriske studier af innovation finder MIRP-
forskerne ingen tegn på trial-and-error-læring i innovationens begyndel-
se (Van de Ven og Polley 1992, Garud og Van de Ven 1992, Cheng og Van 
de Ven 1996, Polley og Van de Ven 1996, Dornblaser, Lin og Van de Ven 
2000 samt Van de Ven m.fl. 2008), fordi der – særligt i begyndelsen af en 
innovationsproces – ikke eksisterer a priori-viden og ej heller entydige 
klare mål med oplagte veje at gå efter (Van de Ven m.fl. 2008, s. 71, 80). 
MIRP-forskernes studier viser da også, at der er en tendens til, at der i 
begyndelsen af en innovationsproces arbejdes ud fra læring gennem 
opdagelse, og at der først senere i innovationsprocessen arbejdes med 
læring gennem testning ud fra trial-and-error-princippet (Van de Ven 
m.fl. 2008, s. 196 og s. 86 samt Cheng og Van de Ven 1996, s. 607). 
Nedenstående tabel samler op på sammenhængen mellem læringstyper, 
søge-processer, søge-dimensioner og innovationsfaser: 

  

                                                            
49 Ovenstående eksempler på de tre forskellige søgeprocesser bygger på samme 
mailkorrespondance med Van de Ven d. 10. april 2012. 
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Figur 8 – læringstyper i innovationsprocessen 

 

I idé-undfangelsen er fornemmelserne af mål eller vej vage – der eksiste-
rer blot et problem, der skal løses – men den specifikke og kontekstnære 
viden om hvordan mangler. Derfor starter innovationsprocessen tilsyne-
ladende gennem tilfældig og kaotisk søgning for at ende i mere ordnede 
og periodiske mønstre (Van de Ven m.fl., s. 86), når der er skabt til-
strækkelig viden og konsensus om mål og vej. Der vil dog være fortlø-
bende forhandlinger – dvs. en social dimension – mellem de forskellige 
søgeprocesser på grund af interne og eksterne forhold, der forandrer sig 
undervejs. Derfor er der behov for fortløbende at genfortolke veje til at 
nå målet, hvilket betyder, at kompleksiteten stiger, når virkeligheden 
intervenerer med den i forvejen kaotiske søgeproces (Van de Ven m.fl. 
2008 s. 90-91). MIRP-gruppen anlægger således et kollektivt fokus på 
læring i innovationsprocessen (Van de Ven m.fl. 2008) og dermed på 
læringens samspilsdimension (Illeris 2009). I det følgende vil jeg uddybe 
det sociale aspekt af læring i innovationsprocessen. 

Læringens sociale dimension 
Da MIRP-forskningen ikke går videre med en uddybning af den sociale 
dimension af læring i den konstruktivistiske del af teorien om søgepro-
cesser, og da jeg undersøger netop det sociale element i innovations-
processen, finder jeg anledning til at supplere netop dette perspektiv.  
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At rette fokus mod læringens samspilsdimension er en bevægelse væk 
fra den traditionelle forståelse af læring, der udelukkende har individet 
som læringsenhed. Hvis en innovationsanalyse udelukkende baseres på 
denne tilgang, ville der være fare for, at samspillet mellem aktører i et 
innovationsnetværk ville gå tabt. Derfor vil det være nødvendigt at 
inddrage et mere samfundsvidenskabeligt organisatorisk perspektiv på 
læring, hvor læring forstås på et kollektivt niveau, og hvor perspektivet 
er, at organisationer skal kunne forandre og forny sig. Denne innovative 
evne er tæt forbundet med organisationens ansatte og deres evne til at 
overføre individuel kunnen og viden til et kollektivt niveau. For at kom-
me nærmere den læring, der foregår, når mennesker i samarbejde skal 
skabe nyt gennem en innovativ proces, vil jeg redegøre yderligere for 
læring i en social optik, altså på den kollaborative læring, dvs. gruppen 
eller nærmere betegnet netværket som læringsenhed. Således bevæger 
jeg mig – med Van de Vens anbefalinger – over i innovationens sociale 
dimension (Angle og Van de Ven 2000, s. 676). 

Den sociale dimension af læring indeholder et kollaborativt aspekt dvs. 
samarbejdende læring50. Samarbejdende læring er betegnelsen for en 
læringssituation, hvor mennesker i fællesskab tilstræber at lære og 
udvikle noget sammen (Illeris 2009, s. 133). Samarbejdende læring 
indeholder den synergi, der opstår, når mennesker tænker sammen. Fx 
inden for sport og udøvende kunst, hvor gruppens intelligens – eller 
formåen, som jeg vil kalde det – overstiger det enkelte individs formåen. 
Gennem et samarbejde præsterer gruppen et ekstraordinært resultat, 
der ikke ville være muligt for det enkelte individ alene. Samarbejdende 

                                                            
50 Begrebet samarbejdende læring udspringer af arbejderbevægelsens kollekti-
ve læring og har fokus på læring i arbejdslivet. Samarbejdende – eller kollabora-
tiv – læring har klare forbindelser til den samtidige forskning i organisatorisk 
læring og begrebet om den lærende organisation, hvor Peter Senge ifølge Illeris 
(2009, s. 131) har skrevet et af de vigtigste bidrag til dette felt (Senge 1999). 
Rammen om læring i arbejdslivet definerer Senge som organisationen, ”…hvor 
folk kontinuert lærer, hvordan man lærer sammen” (Senge 1999, s. 13). 



 
 

125 

læring beror på dialog og det enkelte individs evne til at give sig i kast 
med den ægte fælles tænkning, hvor formodninger, forforståelser og 
forsvar for en tid kastes bort. Her er dialogkultur, hvor meningerne 
flyder frit og tillader den enkelte at opnå en indsigt, som de ikke ville 
have kunnet opnå hver for sig (Illeris 2009 og Senge 1999, s. 19).  

Denne måde at samarbejde på indebærer, i min forståelse, en ægte 
dialog, hvor de enkelte individer for det første formår at lytte åbent og 
for det andet formår at tænke i forlængelse af hinanden. At tænke i 
forlængelse betyder i min forståelse, at den enkelte går bort fra at lytte 
selvreproducerende, dvs. det sagte bliver fortolket ind i individets egne 
forståelser og eksisterende skemaer. I den kollaborative læring er der 
behov for, at deltagerne kan lytte åbent51. At lytte åbent er at afvæbne 
sig og hengive sig og forbinde sig med det, der bliver fortalt. At lytte 
åbent står i kontrast til en lytten bag om det, der bliver sagt, dvs. at 
påbegynde en fortolkningsproces af det usagte. Netop at lytte bag om 
det, der bliver sagt, er en naturlig reaktion i diskussionskulturen, hvor 
det først og fremmest drejer sig om at væbne sig med argumenter, der 
understøtter ens egen sag, og samtidig devaluere modpartens sag. I den 
åbne lytten eksisterer diskussionen med baggrund i krigsmetaforen ikke. 
Dette skema for diskussion ligger dybt i vores kultur. Jeg mener, at en 
omstilling til den ægte dialogkultur kræver en transformation og dermed 
en stor motivation og indsats fra de grupper, der vil praktisere denne 
disciplin.  

                                                            
51 Se bl.a. Scharmer 2008 s. 265, Belling og Gerstrøm 2010 samt rummet for det 
anderledes mulige som det er fremlagt i det Innovationsteoretiske afsnit, hvor 
forholdsmåder ændres gennem responsive læreprocesser, kritisk refleksion, 
forhandling og eksperimenter gennem en uforudsigelig iterativ proces –  inno-
vativ samskabelse (Danelund og Sanderhage 2009).  
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Jeg har nu redegjort for, at læring kan forståes som en social foreteelse, 
men hvad er vigtigte forudsætninger, når læring foregår mellem aktø-
rer? Det vil jeg uddybe i næste afsnit. 

Læring og tillid mellem gensidigt afhængige aktører 
Læring som social foreteelse omfatter en kontinuerlig og kompleks 
interaktion mellem individer, der lærer gennem interaktion med deres 
omgivelser. Det er læring i denne organisatoriske forståelse, jeg forven-
ter at finde i de kollaborative innovationsnetværk, hvor aktørerne for-
handler om mål og veje til at nå målet gennem kaotiske søgeprocesser 
(Van de Ven m.fl. 2008). 

Når læring foregår i grupper mellem gensidigt afhængige mennesker er 
tillid en vigtig faktor for, at gruppen overvinder den eventuelle mod-
stand mod forandringer, som læringen forårsager (Illeris, 2009, s. 169). 
Tillid til at turde give slip på det kendte og etablerede er afgørende for 
læringssituationen (Illeris 2009, s. 57), særligt den nytænkende – trans-
formative – læringssituation, hvor en åbenhed mod det ukendte er 
afgørende. Tillid er med andre ord forudsætning for at takle den usik-
kerhed, der opstår, når forskellige fagligheder bringes sammen i tvær-
sektorielt samarbejde (Ring og Van de Ven 1994). Alt i alt er tillid et 
interessant perspektiv på læring i sociale sammenhænge, hvor målet er 
at skabe noget nyt.  

Som gennemgået i det Organisationsteoretiske afsnit, er den samfunds-
videnskabelige forståelse af generaliseret tillid et vigtigt begreb i forstå-
elsen af kollektive handlinger (Van de Ven m.fl. 2008). Den generelle tro 
på, at man kan stole på andre mennesker (Ring og Van de Ven 1994, s. 
93), og særlig andre, der er anderledes end dig selv, er vigtig, når læring 
skal foregå i team eller grupper. Læringsperspektivet på tillid foreslår, at 
individer bygger generaliseret tillid på den tillid, de udvikler sammen 
med andre, fx i et arbejdsfællesskab. I dette perspektiv opstår generali-
seret tillid som en socialiseringsproces og skabes i den pågældende 
situation, hvor individet udnytter kontekstafhængige erfaringer som en 
baggrund for tillids-handlinger. Holder folk, hvad de lover? Ud fra disse 
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erfaringer vil individet generalisere i forhold til forventninger til næste 
interaktion med andre individer, hvor der ikke er forhåndskendskab til 
den anden.  

I en analyse af innovationsprocesser vil teori om læringens sociale 
aspekt kunne bruges til at forstå de kollektive dimensioner af de lære-
processer, der pågår i innovationsprocessen, særligt som den forhand-
ling, der foregår gennem søgeprocesserne. I min undersøgelse af 
samarbejdsdrevet innovation er der dog ikke tale om et studie inden for 
én enkelt organisation, men nærmere på tværs af flere organisationer. 
Der er altså tale om et innovationsnetværk, som skal igangsætte æn-
dringer af handlinger og fortællinger gennem lærerprocesser. Derfor skal 
læringsteorien være i stand til at betragte læring som en aktivitet i 
fællesskaber – dvs. løsere strukturer end i den formelle organisation. Det 
vil jeg uddybe i følgende afsnit. 

Praksisfællesskaber  
Som afslutning af læringskapitlet vil jeg fokusere på Wengers begreb 
praksisfællesskaber (2008), fordi jeg mener, at dette begreb giver forkla-
ringskraft til innovationen, som foregår i netværk. Wenger kalder sin 
teori for en social teori om læring, hvor læring finder sted i en social 
praksis og defineres relationelt som menneskers deltagelse i en foran-
derlig social praksis. ”At deltage forandrer ikke blot, hvad vi gør, men 
også, hvem vi er, og hvordan vi forstår og fortolker det, vi gør” (Wenger 
2008, s. 15). 

Praksisfællesskaber forandrer sig over tid med de mennesker, der delta-
ger, ankommer og forlader fællesskabet (Wenger 2008, s 16), og samar-
bejdsstrategier forandres. Det betyder, at praksisfællesskaber er 
kulturelt forankrede situationer, hvor parterne – hvis der er tale om 
akkomodativ eller transformativ proces – giver slip på egne forståelser 
og møder hinanden i en åben dialog, der inviterer til det anderledes 
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mulige (Danelund og Sanderhage 2009), dvs. ny viden52. Praksisfælles-
skaberne er integreret i vores hverdagsliv, og på den måde er det ikke 
noget nyt, men noget ganske velkendt – begrebet er måske nyt, men 
vores erfaringer af det er ikke. Et praksisfællesskab er ikke noget, man 
kan få et medlemskort til. Men i denne optik ved vi alle godt, hvilke 
fællesskaber vi er en del af i vores liv, og sikkert også hvilke vi gerne i 
fremtiden vil være en del af. Vi har med andre ord en god fornemmelse 
af, hvilke netværk vi indgår i, og hvem der tilhører disse netværk. Vi ved 
godt, hvilke netværk vi er centrale aktører i, og hvilke vi har en mere 
perifer deltagelse i. I dette projekt betragter jeg de netværk, som inno-
vationen foregår i, som praksisfællesskaber. Et praksisfællesskab indike-
res ved: 

• En vis vedvarenhed 
• Gensidige, men ikke nødvendigvis konfliktfrie relationer 
• En fælles måde at gøre tingene på – dvs. en fælles praksis 
• Hurtig spredning af informationer 
• Viden om hinanden, gensidigt definerede identiteter og et 

fælles perspektiv på verden – på opgaven – dvs. fælles 
forhandlinger af mening 

• Fælles kulturtræk, værktøjer, artefakter mv. (Jæger efter 
Gringer i Jæger 2005, s. 163) 

Disse indikatorer på praksisfællesskabet nærmer sig netværksindikato-
rerne, hvor der er skiftende mål, hvor magten er delt, og hvor problem-
stillinger er til diskussion (Torfing 2008, s. 32). Således nærmer begrebet 
om praksisfællesskaber sig begrebet om netværk. Praksisfællesskaber er 
ikke nødvendigvis sammenfaldende med formelle netværk på en ar-
bejdsplads som fx arbejdsgrupper eller team på. I modsætning til disse 
kan praksisfællesskaber som mere uformelle netværk ikke ledes top-

                                                            
52 Hvad Danelund og Sanderhage (2009) kalder for samskabelse, forstår jeg som 
transformative processer, der baserer sig på kollaborativ læring i praksisfælles-
skaber. 
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down (Jæger 2005, s. 163). En anden forskel mellem praksisfællesskabet 
og det mere formelle netværk er, i hvor høj grad deltagerne er forpligtet 
i forhold til den fælles praksis. I det formelle netværk deler man ikke 
nødvendigvis praksis, men nærmere viden, mens man i praksisfælles-
skabet deler og udvikler evner og er forpligtet af en fælles opgaveløs-
ning. I min forståelse betyder det, at praksisfællesskabet på en og 
samme tid kan have en lav grad af formel struktur og samtidig en høj 
grad af gensidig forpligtelse blandt aktørerne53 – særligt i situationer, 
hvor der er tillid til stede mellem aktørerne (Ring og Van de Ven 2000). 
Konsekvensen af praksisfællesskaberne er, at læring ikke er en særskilt 
aktivitet. Læring foregår fortløbende mellem aktører i innovationspro-
cessen.  

Opsamling 
I dette teoriafsnit har jeg lagt ud med at forklare læring som dels pro-
duktet af individuel anstrengelser og dels som en kollektiv proces. Jeg 
har beskrevet læring i form af søgeprocesser, som MIRP-forskerne peger 
på er væsentlige i innovationsprocessen. I afsnittets sidste del har jeg 
fremlagt læringens sociale dimension, der udgør en forståelsesramme 
for at indarbejde socialiteten som et konstruerende felt for læring i 
innovations-processen. 

Hovedbudskabet i dette teoriafsnit er, at læring kan forstås som til tider 
sameksisterende og forskellige typer af søgeprocesser – tilfældige, 
kaotiske og periodiske. Disse søgeprocesser knytter sig til læring gennem 
opdagelse og læring gennem testning, hvor aktørerne henholdsvis lærer 
gennem erfaring og gennem afprøvning. Læringens sociale dimension 

                                                            
53 I videreudviklingen af begrebet om praksisfællesskaber kritiseres Wenger for 
ikke systematisk at indtænke magtperspektivet hos de involverede aktører 
(Jæger 2005, s. 164). For hvem er det, der skal ”rette ind” i praksisfællesskabet 
til fordel for andre? Hvem får lov at bestemme, hvilke fortolkninger af virke-
ligheden der får styrkeposition i fællesskabet? Det beskæftiger teorien sig ikke 
eksplicit med. 
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anvendes til at forstå det kollektive niveau af de forhandlinger og den 
socialisering, der foregår i og mellem søgeprocesserne, når aktørerne 
skal nå til enighed om mål og mulige veje til at nå målene. I næste teori-
afsnit vil jeg fokusere på, hvordan disse forhandlinger kan konkretiseres 
gennem samarbejdsteori, og hvordan samarbejde kan etableres i et nyt 
innovationsnetværk.  

Opsamlende bringer jeg følgende nøglebegreber videre med ind i analy-
sen i afhandlingens del 3: 

Læringsteori 

Teoretisk begreb Hoved teoretikere 

Søgeprocesser Van de Ven m.fl. 2008 

Læring mellem gensidigt afhængige aktører Illeris 2009 

Praksisfællesskaber Wenger 2008 

 

2.5 Samarbejde som teoretisk begreb – analyseteori 
Introduktion  
Efter at have gennemgået innovationsteorien og læringsteorien kan det 
implicit slås fast, at samarbejde er centralt for innovation, særligt den 
form for innovation, der baseres på netværk på tværs af fagligheder 
samt for en forståelse af innovation, der bygger på læringsprocesser i 
form af en social foreteelse. For at eksplicitere samarbejdsbegrebets 
betydning i innovationsprocessen er det vigtigt at definere samarbejds-
begrebet teoretisk, særligt fordi samarbejde er et erfaringsbaseret 
hverdagsbegreb, der dækker over mange forskellige situationer, hvor 
mennesker interagerer. Kriterierne for CLIPS-projektet fokuserer på 
aktørsammensætningen i de samarbejdskonstellationer, der skal under-
søges (CLIPS-projektbeskrivelse 2009, s. 4), men ikke hvilke former for 
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relationer deltagerne interagerer under, for at der kan tales om samar-
bejde. Derfor er det nødvendigt at beskrive samarbejdsbegrebet for at 
kunne definere, hvad det er, disse sammenbragte deltagere skal foreta-
ge sig, for at det kan kaldes for samarbejde. Med andre ord vil jeg i dette 
afsnit tage fat i samarbejdsbegrebet ud fra aktørniveau.  

MIRP-forskerne arbejder ikke med eksplicitte grader af samarbejde (Ring 
og Van de Ven 2000); derfor anvender jeg Mandell (2008) samt Keast og 
Mandell (2011) som supplement i forhold til uddybning og gradbøjning 
af samarbejdsbegrebet i kooperation, koordination og kollaboration i 
løsningen af komplekse problemer. Ydermere kobler disse teoretikere 
samarbejdsbegrebet direkte til tillidsbegrebet, hvorfor jeg her vil arbejde 
videre med det sociologiske tillidsbegreb, som jeg præsenterede det i 
det Organisationsteoretiske afsnit. Mandell er dog ikke eksplicit omkring 
opstarten af en samarbejdsrelation, og derfor supplerer jeg i den forbin-
delse med Bryson m.fl. (Bryson, Crosby og Stone 2006), der i deres 
organisationsforskning har fokus på etablering af tværsektorielt samar-
bejde med begrebet om Shovel Ready Project, mens et fokus på perma-
nentgørelse af forandring, der går på tværs af sektorer og 
organisationer, kan understøttes af Miller (2009).  

Van de Ven fremhæver behovet for et mere tydeligt fokus på styring i 
form af governancestrukturer i forhold til innovation (Ring og Van de 
Ven 2000, s. 189). Derfor anvender jeg Sørensen og Torfing (2005) og 
Torfing (2008) til at underbygge netværks- og governancebegrebet i 
forhold til samarbejdsdrevet innovation. Som sidebemærkning skal det 
skal nævnes, at den politologiske netværksforskning kun overfladisk 
berører samarbejdsdimensionen, og derfor mener jeg, at det er væsent-
ligt, at samarbejdsbegrebet udfoldes teoretisk – her ved hjælp af de 
ovenstående teoretikere, der repræsenterer to forskellige teoriretninger 
– organisationssociologi og politologi. 

Jeg lægger ud med at gennemgå samarbejdsbegrebet forstået som 
løsning af komplekse problemer, hvorefter jeg fortsætter med at define-
re et styringsnetværk som styring af samarbejde på tværs af sektorer. 
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Jeg afslutter afsnittet med at fremlægge styring af samarbejde i netværk 
gennem forskellige sameksisterende styreformer. Men først MIRP-
forskningens forståelse af samarbejde: 

Tværgående samarbejde om løsning af komplekse proble-
mer 
Kollaboration stammer fra det franske verbum collaborer, hvor col eller 
con på latin betyder ”med” eller ”sammen”, og labo’rare betyder ”at 
arbejde”. Når ordene sammensættes, fremstår begrebet kollaboration, 
som på dansk oversættes til samarbejde eller kollaboration54. Begrebets 
særlige anvendelse i forbindelse med litterær, kunstnerisk eller forsk-
ningsmæssig produktion fremhæver de kreative, produktive og me-
ningsgivende elementer, der ligger i betydningen af kollaboration. 

Gennem nærlæsning af MIRP-forskningens mange forskellige bidrag til 
forskningslitteraturen har det vist sig, at MIRP-forskningen bidrager med 
et fokus på samarbejde, hvilket står i modsætning til den tidlige innova-
tionsforskning, der overvejende negligerer samarbejdsdimensionen. 
MIRP-forskerne har undersøgt udviklingen af interaktion i innovations-
processen i form af interaktion (Ring og Van de Ven 2000, Van de Ven 
m.fl. 2008 samt Van de Ven og Ring 2006). Interaktioner kan forstås som 
de netværk, der bygges omkring en innovationsproces, hvor relationerne 
mellem mennesker bærer innovationen ved, at aktørerne engagerer sig i 
at forvandle idé til virkelighed (Van de ven m.fl. 2008, s. 14-15). Dvs., at 
samarbejdsbegrebet undersøges i en organisatorisk kontekst (Van de 
Ven og Ring 2006, 1992, Ring og Van de Ven 1994, 2000, Hargrave og 
Van de Ven 2006, Van de Ven og Walker 1984, Van de Ven m.fl. 2008, s. 
125-180). Samarbejde består af de formelle og uformelle interaktioner, 
som aktørerne indgår i under implementering af innovation i institutio-
nel kontekst (Ring og Van de Ven 2000). Som fremlagt tidligere, define-

                                                            
54 Min gengivelse er efter Gyldendals Fremmedordbog samt Roberts og Bradley 
2010. Det er vigtigt at være opmærksom på, at begrebet kollaboration på dansk 
kan have negative konnotationer i forhold til Anden Verdenskrig. 
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rer MIRP-forskerne samarbejde som diverse netværkskonstellationer, 
der etableres, når samarbejde opstår på tværs af organisationer.  

I forhold til studiet af samarbejdsdrevet innovation er det vigtigt at 
påpege, at aktører udelukkende indgår samarbejde på tværs af organisa-
tioner, hvis de er tvunget til det. Dels fordi samarbejde er ressourcekræ-
vende, og dels fordi samarbejde betyder afgivelse af organisatorisk 
frihed samt en investering i at vedligeholde relationer, hvor det ikke på 
forhånd kan vides, om resultatet af samarbejdet står mål med indsatsen 
(Van de Ven og Walker 1984, s. 601). Samtidig er innovationsprocessen 
præget af både uformelle og formelle interaktioner mellem mennesker 
(Andrew Van de Ven, I26 s. 8). 

Van de Ven påpeger, at organisationsforskningen fokuserer på struktur 
og ledelse af samarbejde, mens relativt få studier fokuserer på etable-
ringen og udviklingen af kooperative inter-organisatoriske relationer 
(Ring og Van de Ven 1994, s. 91). Særligt i etableringen af et samarbejde 
er tillidsaspektet væsentligt (Ring og Van de Ven 1992, Van de Ven og 
Ring 2006 samt Andrew Van de Ven, I26). Den sociologiske forståelse af 
tillid lægger vægt på det moralske aspekt, hvor interaktion mellem 
mennesker leder frem til socialpsykologiske bånd, der bæres af fælles 
normer, værdier og holdninger. Den form for tillid kendes fra venskab og 
vises gennem viljen til at stole på den andens gode hensigter. Ring og 
Van de Ven (1994) beskriver denne form for tillid som forudsætning for 
at takle usikkerhed i innovationsproces, men påpeger, at det kræver 
systematisk opmærksomhed. 

Men hvorfor er samarbejsbegrebet vigtigt set i forhold til innovations-
processen? Samarbejde i innovationssammenhæng er vigtig, når det 
handler om løsning af komplekse problemer i forskellige specifikke 
problemsammenhænge, hvor grænserne er svære at definere, og hvor 
det ikke er muligt for en part alene at løse problemet (Van de Ven m.fl. 
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2008, Gray 1989, s. 23 samt Rittel og Webber 1973)55. Dvs., når der skal 
implementeres løsninger på problemer, der rækker længere, end det er 
muligt for en enkelt aktør at håndtere (Van de Ven m.fl. 2008, s. 22). 
Hvis samarbejde initieres på en god måde, så virker implementeringen, 
og omvendt, hvis samarbejde initieres på en uhensigtsmæssig måde, 
hæmmes implementeringen. Med andre ord kan samarbejde være både 
fremmende og hæmmende for implementering.  

Grader af samarbejde 
Selv om dette afsnit har hovedfokus på samarbejde, er det ikke løsrevet 
fra innovationsbegrebet, da det overordnede formål er at undersøge 
samarbejdsdrevet innovation. Og netop innovationsoptikken lægger en 
kvalitativ ramme om samarbejdsbegrebet, idet innovation indebærer, at 
der fremkommer noget kvalitativt nyt, der har karakter af en anden eller 
tredje ordens forandring (Van de Ven og Poole 1995, s. 522-523, Bryson, 
Crosby og Stone 2006, s. 51 samt Hall 1993).  

For at der kan være tale om innovation, skal resultatet munde ud i enten 
en anden-ordens-forandring, dvs. at ændre formen, indholdet og reper-
toiret af bestemte serviceydelser, eller i en tredje-ordens-forandring, 
dvs. at indsatsen tager afsæt i en ny forståelse af problemer, sammen-
hænge og målsætninger. Disse karakteristika – at innovation skal resul-
tere i en forandring af mindst tredje grad og måske endda fjerde grad, 
hvor det er tankekategorier eller identitet, der forandres – er ramme-

                                                            
55 Det er vigtigt at påpege sammenfaldet mellem de opstillede forskningsfelter i 
forhold til deres fokus på komplekse problemstillinger. Betegnelsen komplekse 
problemer, som Van de Ven (1980b) samt Rittel og Webber (1973) anvender, 
kan sidestilles med Roberts og Bradley karakteristik af problemerne som messes 
(Roberts og Bradley 2010, s. 210), mens Sørensen og Torfing, der ligeledes 
bedriver problembaseret forskning (Sørensen og Torfing 2005, s. 168-173), 
betegner problemerne som vilde (Torfing 2008, s. 151), og Gray (1989) kalder 
dem for blurring boundarys. Alt i alt tre begreber for det samme forhold: kom-
plekse problemstillinger som udgangspunkt for såvel samarbejde som for 
innovation (Van de Ven 1980b). 
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sættende for karakteren af det samarbejde, de involverede aktører 
indgår i. Altså, hvis samarbejdsprocessen skal være drivende for innova-
tion, skal samarbejdsformen være med til at understøtte forandring af 
minimum tredje grad. Spørgsmålet er så: Hvilken form for samarbejde 
understøtter tredje ordens forandring? Det svarer MIRP-forskningen 
ikke direkte på. Men det gør til gengæld Myrna Mandell (2008). Hun 
bidrager med en teoretisk nuancering af samarbejde i netværk56, ved at 
foreslå, at man kan differentiere mellem forskellige grader samarbejde. 
Hendes undersøgelse af inter-organisatoriske og tværsektorielle relatio-
ner i en offentlig styringskontekst viser, at samarbejde i netværk i den 
offentlige sektor kan inddeles i tre forskellige kategorier, der udgør et 
kontinuum, både hvad angår forandringsgrad, og hvad angår gensidig 
afhængighed og risiko. 

Kooperation henviser til en forholdsvis risikofri interaktion, hvor aktø-
rerne deler information og ekspertise og forbliver uafhængige af hinan-
den. Ofte består kooperation af rutinemæssige arbejdsgange som fx 
udveksling af erfaringer og best-practices. Kooperation implicerer altså 
ikke nogen nævneværdig form for forandring for den enkelte deltagers 
egne arbejdsgange eller forståelser. 

Koordination er en samarbejdsform, der opstår, når aktørerne bliver 
opmærksomme på, at en service ikke fungerer godt nok, og derfor vil 
finde ud af, hvordan de kan koordinere anstrengelserne på en bedre 
måde. Dermed bliver parterne lidt mere afhængige af hinanden og 
tilsvarende lidt mere villige til at foretage mindre ændringer i deres 
måder at arbejde på. 

Kollaboration refererer til en situation, hvor netværkets parter erkender, 
at det ikke er muligt at løse den komplekse problemstilling alene, men 
                                                            
56 Mandell (2008) konstaterer, at netværk studeres med forskellige begreber 
inden for en række forskellige forskningsretninger, hvilket resulterer i, at begre-
bet ”netværks-samarbejde” kan have vidt forskellige betydninger. Derfor 
opstiller hun et kontinuum, hvor samarbejdsbegrebet nuanceres og præciseres. 



 
 
136 

ser sig nødsaget til at indgå et forpligtende samarbejde. Dermed er 
parterne gensidigt afhængige af hinanden og må indstille sig på funda-
mentale ændringer og ikke bare småjusteringer i deres måde at arbejde 
på (Mandell 2008, s. 68). I kollaborationen bliver netværkets parter nødt 
til at indstille sig på at ændre på egne arbejdsgange og forforståelser – 
og altså samarbejde kollaborativt (se nedenstående figur).  

Figur 9 – Samarbejdskontinuum 

 

At Mandell relaterer sine samarbejdskategorier til graden af forandring, 
gør hendes kategorierne yderst interessante i forhold til analysen af 
innovation af den valgte case. I forhold til studiet af organisatoriske 
forandringer er særligt kategorien kollaboration interessant – kollabora-
tion som den af Mandells samarbejdsformer, der i højst grad påvirker 
tankekategorier og identitet. Det er derfor oplagt at anvende Mandells 
kategorier som en form for indikator på graden af samarbejde og samti-
dig også som et pejlemærke for samarbejdsrelationens innovationspo-
tentiale.  

Mandell sammenholder ydermere de tre samarbejdskategorier til gra-
den af tillid. Som skitseret i det Organisationsteoretiske afsnit har tillids-
begrebet – her i forståelsen generaliseret tillid – tre vigtige funktioner, 
der relaterer sig til menneskers samarbejde i et socialt fællesskab: 1) 
Tillid betyder, at sociale handlinger bliver mere forudsigelige, 2) tillid 
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skaber en fornemmelse af sammenhørighed, og 3) tillid gør det nemme-
re for personer at arbejde sammen. I Keast og Mandells forståelse 
(2011) indikerer niveauet af tillid i en samarbejdsrelation – kort fortalt – 
hvilken form for samarbejde der er tale om: Som illustreret i figuren 
herunder bygger kooperation på en lav grad af tillid, koordination på en 
medium grad af tillid, mens kollaboration bygger på en høj grad af tillid 
(Keast og Mandell 2011, s. 4): 

Figur 10 – sammenhæng mellem samarbejdsform og grad af tillid 

 

Der er således en sammenhæng mellem graden af tillid og forskellige 
kategorier af samarbejde. Særligt i tværsektorielt samarbejde har tillid – 
generaliseret tillid – betydning for individets evne til at stole på andre, 
der er forskellige fra en selv (Ring og Van de Ven 1994 samt Uslander 
2007), og dermed indgå i samarbejdsrelationer, hvor aktørerne er for-
skellige og repræsenterer forskellige syn på en given problemstilling. 
Som Bryson udtrykker det i ekspertinterviewet (I28), ”arbejder tillid på 
en dobbeltsporet vej”. Det betyder, at tillid på relationel vis forbinder 
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mennesker i deres interaktion. Bryson giver følgende illustration (John 
Bryson I28):  

Tillid som en dobbeltsporet vej 

I kollaboration tror jeg på dig – har jeg tillid til dig – fordi jeg 
opfatter dig som troværdig. Jeg risikerer dog, at det viser sig, 
at du ikke er troværdig. Jeg løber en risiko ved at etablere 
tillid til dig. Tillid (trust) og tiltro (confidence) bygger på 
hinanden, hvilket betyder, at jeg kan godt have tillid til dig 
som person, uden at jeg nødvendigvis har den fulde tiltro til 
det projekt (den metode eller den teori), vi arbejder sammen 
om – dvs., tillid til det, du gør.  

Konsekvens er, at hvis der hersker høj grad af personlig tillid, 
vil der også være større risikovillighed til at ”prøve noget af”, 
hvad angår nye projekter/ metoder/teorier – altså kaste sig 
ud i en innovationsproces. 

 
Særligt i etableringen af et samarbejde er tillidsaspektet væsentligt (Ring 
og Van de Ven 1992, Van de Ven og Ring 2006 samt Andrew Van de Ven, 
I26). Den sociologiske forståelse af tillid lægger vægt på, at interaktion 
mellem mennesker leder frem til socialpsykologiske bånd, der bæres af 
fælles normer, værdier og holdninger. Den form for tillid vises gennem 
viljen til at stole på den andens gode hensigter. Ring og Van de Ven 
(1994) beskriver denne form for tillid som en forudsætning for at takle 
usikkerhed i innovationsproces, men påpeger, at det kræver systematisk 
opmærksomhed. 

Som fremlagt i det Læringsteoretiske afsnit, er tillid og tiltro ligeledes 
forbundet gennem en social læringsdimension, fordi det handler om at 
justere og tilpasse forventninger og arbejdsrelationer undervejs. Jeg kan 
konkludere, at tillid er knyttet til en personlig dimension, mens tiltro 
bygger på en indholdsdimension. Samtidig kan jeg konkludere, at tillid 
bliver særligt vigtigt i etableringen af et samarbejde samt innovations-
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processer baseret på kollaboration, fordi risikoen er højere i kollaborati-
on som innovationsfremmer set i forhold til samarbejder som fx koope-
ration, der handler om rutinearbejde. 

Men hvilke vilkår for samarbejde er der, når der er tale om nyetablerede 
netværk? Og hvordan stabiliseres samarbejdet? I Overgangsprojektets 
tilfælde hvor der netop er tale om et nyetableret netværk, vil være 
essentielt at samarbejdsteorien har fokus på vilkårne for sådanne nye 
netværk. Men Mandell beskæftiger sig ikke eksplicit med samarbejde i 
nye netværk. Derfor vil jeg, som nævnt tidligere, inddrage Bryson m.fl. 
(2006) og Miller (2009). Jeg vil i næste afsnit kort gennemgå opstart af 
samarbejde i tværgående netværk. 

Opstart af tværsektorielt samarbejde 
Litteraturen inden for offentlig administration og innovation peger på, at 
samarbejde på tværs af sektorer generelt initieres af to faktorer (Bryson, 
Crosby og Stone 2006). For det første involverer offentlige aktører sig 
først i tværgående samarbejde, når det er absolut nødvendigt, og når 
alle andre muligheder har slået fejl. Samarbejde er ressourcekrævende, 
og samarbejde betyder afgivelse af organisatorisk frihed samt investe-
ringer i at vedligeholde relationer, hvor det ikke på forhånd kan vides, 
om resultatet af samarbejdet står mål med indsatsen (Van de Ven og 
Walker 1984, s. 601). Med andre ord indgår aktørerne først tværgående 
samarbejde, når der ikke er andre udveje, hvilket kollaborationsbegre-
bet også peger på (Mandell 2008). For det andet initieres tværgående 
samarbejde som en normativ forforståelse, der bygger på samarbejde 
som den bedste løsning (Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 45). 

Overgangsprojektet består af tværsektorielle samarbejder (argumentet 
herfor fremlægges i afhandlingens Del 3 – Analyse). I den forbindelse 
bidrager Bryson, Crosby og Stone med en definition af et tværsektorielt 
samarbejde, der kan være brugbar til forståelse af den valgte case. 
Tværsektorielt samarbejde defineres som: 
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“The linking or sharing of information, resources, activ-
ities, and capabilities by organizations in two or more 
sectors to achieve jointly an outcome that could not be 
achieved by organizations in one sector separately” 
(Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 44)57 

Netop det faktum, at samarbejdet iværksættes, fordi en enkelt sektor 
ikke kan løse opgaven på egen hånd, giver stor mening i forhold til en 
analyse af Overgangsprojektet. Når samarbejde udgør en kontekst på 
tværs af sektorer, bliver de involverede aktører særligt vigtige, idet de 
repræsenterer forskellige organisationer og dermed forskellige kulturer, 
normer og værdier. Bryson (2004) opstiller et teoretisk funderet stake-
holder-begreb, der som nævnt omfatter enhver gruppe eller ethvert 
individ, der kan påvirke eller bliver påvirket af den offentlige organisati-
ons serviceproduktion. Bryson peger på, at manglen på inddragelse af 
stakeholdere ofte fører til mislykket service i et samfund med stigende 
kompleksitet og forbundenhed (2004, s. 23). MIRP-forskerne fastslår, at 
udskiftning af aktører og deltids-involverede aktører er med til at forrin-
ge stabiliteten i innovationsprocessen (Angle og Van de Ven 2000, s. 
674). Det vil sige, at aktørerne og aktørsammensætningen spiller en 
væsentlig rolle i etableringen af netværk.  

Så hvis stakeholdere skal samarbejde på tværs af sektorer, skal der 
etableres nogle spor, der baner vejen for stabilisering af samarbejdet. 
Som belyst i det Innovationsteoretiske afsnit, konkluderer uddannelses-
forskeren Peter Miller, at der er to væsentlige faktorer på spil i projek-
ter, hvor det lykkes at permanentgøre forandring gennem samarbejde, 
der går på tværs af sektorer og organisationer (Peter Miller, I32); 1) 
”Boundary Spanners”, 2) ”Boundary Spanning Structures”. Boundary 
spanners skal så at sige facilitere, at der ”bores huller i de offentlige 

                                                            
57 Definitionen siger ikke noget om kvaliteten af samarbejdets outcome, men 
her vil jeg anvende Van de Ven og Poole (1995, s. 522-523) og deres definition 
af forskellige grader af forandring. 
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siloer”58, hvor en Boundary Spanner har professionel autonomi og er 
bevilliget tid til at samarbejde på tværs, mens Boundary Spanning Struc-
tures skal designes som organisatoriske rammer, der sikrer et samarbej-
de uafhængigt af de specifikke Boundary Spanners, hvor hverken fysiske, 
organisatoriske eller politiske rammer begrænser samarbejdet og under-
støtter en Boundary Spanners arbejde som fleksible organisatoriske 
navigatorer (Miller 2009 s., 624). 

Samarbejde som redskab i serviceudvikling på tværs af sektorer skal med 
andre ord designes og implementeres mere strategisk, hvis fordelene 
skal udnyttes, bl.a. med nye strukturer og ledelse som vigtige elementer. 
Det kræver yderligere forfinelse at omdanne kollektiv interaktion til 
strategisk samarbejde (Keast og Mandell 2011, s. 14). For ikke at ende i 
samarbejdsinerti – hvor processen er langsom og ineffektiv – er tillid, 
struktur og ledelse væsentlige opmærksomhedspunkter.  

Som det sidste i dette samarbejdsteoretiske afsnit redegør jeg i det 
følgende for disse opmærksomheds-punkter ved at fokusere yderligere 
på tillidsbegrebet og dets modsætning – mistillid og konflikt – hvor 
paradokset såvel som balancen mellem de to sider af medaljen er vigtig 
for vellykket og nyskabende samarbejde i nye netværk. Afslutningsvist 
uddyber jeg struktur og ledelse gennem teorien om styringsnetværk. 

Tillidsparadoks  
Da definitionen af samarbejde i denne undersøgelse er baseret på tvær-
sektorielt netværkssamarbejde mellem flere aktører, med forskellige 
baggrunde og organisatorisk tilknytning, vil der uvægerligt opstå tillids-
paradokser59, hvor tillid og mistillid er i spil på samme tid. Samtidig er 
                                                            
58 ”At bore huller i de offentlige siloer” er efterhånden i offentlig praksis et 
anvendt udtryk for at muliggøre samarbejde på tværs af sektorer (som fx 
ansatte i de offentlige ministerier udtrykker det ved Ministeriernes Innovati-
onsakademi, MIA oktober 2010). 

59 Et paradoks er i en kompleksitetsforståelse en situation, hvor modsætninger 
ikke kan ophæves, men eksisterer samtidig. 
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mistillid og konflikt sammenvævede størrelser i samarbejdssituationen 
(Van de Ven m.fl. 2008 s. 128 Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 48). I 
forhold til en analyse af samarbejde i praksis, vil det være vigtigt at 
fokusere på konflikt fordi, konflikt er en naturlig del af samarbejdspro-
cessen (Ring og Van de Ven 1994 samt Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 
48)60. I den forbindelse mener jeg, at Mandells tre samarbejdsformer 
med fordel kan udvides i et mere omfattende kontinuum, der illustrerer 
samarbejdskategorierne mellem to yderpunkter; henholdsvis krig og 
kærlighed. Se nedenstående illustration: 

Figur 11 – Yderpunkter i samarbejdskontinuum 

 

For at vise samarbejdskategoriernes tilknytning til menneskets levede 
hverdagsliv har jeg valgt at illustrere yderpunkterne med krig og kærlig-
hed i hver sin ende som de yderpunkter, inden for hvilke en samarbejds-
relation udspiller sig med forskellige grader af tillid involveret. Konflikter 
kommer til syne som noget, der afbryder samarbejdet og skal overkom-
mes for igen at få samarbejdet til at fungere (Ring og Van de Ven 1994). 
De opstår, når forskellige aktører med forskellige strategier, taktikker og 
logikker bringer forskellige forventninger, grader af tillid og mål med ind 
i et samarbejde og på én gang forsøger at beskytte eller forstørre egne 
positioner ved at påvirke samarbejdet eller resultatet af samarbejdet 
(Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 48). Nogle gange er konflikter og 
magtkampe hæmmende for samarbejde, og andre gange er de ophav til 
innovation (Hargrave og Van de Ven 2006, s. 878), hvor magtkamp 

                                                            
60 For at forstå, hvad samarbejde er, må man nødvendigvis også overveje, hvad 
ikke-samarbejde er; dvs. hvornår ophører en interaktion med at være samar-
bejde? Og hvordan hænger dette sammen med konflikt?  
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former nye handlingsmønstre gennem aktørernes ønsker om at bevare 
magt og fremstå legitime – særligt i bevillingsgivernes øjne, når der er 
tale om bevillingsfinansieret innovation. 

Magtkamp er dog den hyppigste anledning til konflikt i et samarbejde, 
og det er interessant, at Bryson m.fl. (2006) finder, at magtkampe varie-
rer afhængig af samarbejdets stadie. Når et nyt samarbejde etableres, 
og aktørerne forsøger at blive enige om en problemdefinition, finder 
magtkampe oftest sted i forhold til denne forhandlingssituation, mens 
magtkampe i samarbejdets implementeringsfase drejer sig om indflydel-
se og ressourcekontrol (Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 48). Mens 
ressourcekontrol er en forholdsvis håndgribelig størrelse, er indflydelse 
mere tvetydig. Indflydelse sker fx gennem historiefortælling i oversæt-
telsen mellem forskellige forståelser af fortællingerne om en given 
problemstilling. Pedersen og Johansen (2011) påpeger, at det er i over-
sættelsessituationen og forhandlingssituationen i hverdagspraksis, at et 
innovativt samarbejdet opstår. Her udspringer både samarbejde og 
konflikt af synlige narrativer med fælles og italesat betydning i en hver-
dagspraksis (Pedersen og Johansen 2011, s. 6). Det innovative samarbej-
de udfoldes gennem oversættelse af den gode idé til praksis gennem 
implementering, men det er også i oversættelsen, at magtkampene 
opstår.  

I innovationssammenhæng konkluderer MIRP-forskerne (Van de Ven 
m.fl. 2008), at samarbejdsprocesserne består af konstante forhandlinger 
mellem det involverede netværk af aktører. De mange forskellige aktø-
rer medbringer netop forskellige interesser, tilgange og tolkninger af 
innovationsprocessen, hvilket betyder, at innovationsprojektet følger 
flere spor (multiple tracks) og resulterer i uforudsete spin-offs undervejs 
(Van de Ven m.fl. 2008, s. 9) samt uforudsete konflikter og tillidspara-
dokser. Med andre ord er konflikthåndtering som en ledelseskompeten-
ce er yderst vigtig, hvis samarbejde skal lykkes (Van de Ven m.fl. 2008, s. 
207 samt Bryson, Crosby og Stone 2006). 
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Jeg lægger mig ikke fast på udelukkende at studere én type af samarbej-
de, men nærmere elementer af de fremlagte samarbejdsformer i for-
skellige faser af det samlede uddannelsesnetværk, jeg undersøger – dvs., 
hvordan relationer mellem mennesker, der har besluttet sig for at sam-
arbejde om at udvikle noget nyt, forandrer sig over tid, og hvordan 
forskellige samarbejdsformer kan have indflydelse på potentialet for 
innovation.  

Spørgsmålet er, hvordan samarbejde styres og konflikter håndteres 
gennem innovationsprocessen? Mens netværksforskningen ikke går i 
dybden med samarbejdsbegrebet, går samarbejdsforskningen ikke i 
dybden med styringsbegrebet. I det følgende afsnit viser jeg, hvordan 
netværksteorien kan understøtte samarbejdsteorien, idet den har for-
klaringskraft i forhold til styring af samarbejde i en offentlig kontekst. 
Først vil jeg præsentere den teoretiske baggrund for at forstå netværk 
og samarbejde i netværk. Derefter fortsætter jeg med at opstille en 
forståelse af styring af samarbejde i en offentlig innovationskontekst. 

Struktur og styring gennem netværk 
Et styringsnetværk defineres i litteraturen som et samarbejde, der er 
baseret på forhandling mellem gensidigt afhængige, men selvstændige 
parter, der arbejder for at definere og realisere fælles mål (Sørensen og 
Torfing 2005, Kickert, Klijn og Koppenjan 1997 samt Rhodes 2000), hvor 
de delvist autonome aktører bidrager med hver deres ressourcebasis. 
Således lægger denne politologiske definition af styringsnetværk sig tæt 
op ad innovationslitteraturens definition af samarbejde, som fremlagt 
ovenfor. Styringsnetværk henviser derudover dels til en bestemt måde 
at styre på, og dels til en bestemt form for netværk (Sørensen og Torfing 
2005). Det betyder også, at der er andre måder at styre på end ved at 
etablere et netværk og samtidig også flere former for netværk, der ikke 
benyttes til styring, som det fx er tilfældet med sociale netværk. Søren-
sen og Torfing forsøger ud fra de fem følgende elementer at fange 
essensen af den måde, faglitteraturen definerer et styringsnetværk på 
(Sørensen og Torfing 2005, s. 15-17):  
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1) Et styringsnetværk er relativt stabilt og består af gensidigt 
afhængige og i praksis selvstændige aktører. Det betyder, 
at et styringsnetværk består af relevante og berørte par-
ter, der har som mål at løse en bestemt opgave i fælles-
skab. Parterne er bundet sammen af gensidig forpligtelse 
frem for af konkrete instrukser og er knyttet sammen 
gennem horisontale relationer frem for gennem vertikale 
relationer. Der er ingen formelle kommandoveje, der giver 
mulighed for at styre gennem ordregivning, og deltagel-
sen i netværket er frivillig. 

2) De gensidigt afhængige og selvstændige aktører forsøger 
at påvirke hinanden gennem forhandling og interaktion. 
Forhandlingerne kan være interessebaserede eller konsen-
sussøgende i et forsøg på at etablere et fælles grundlag og 
fælles målsætning. Magtudøvelse spiller ind på forhand-
lingerne – enten i det skjulte eller åbenlyst – hvilket bety-
der, at der sjældent opnås fuld enighed. Beslutninger vil 
ofte træffes på baggrund af en grovkornet (”rough”) kon-
sensus, der kan give anledning til frustrationer (Sørensen 
og Torfing 2005, s. 16). 

3) Forhandlingerne foregår inden for et institutionaliseret 
fællesskab. Med institutionaliseret menes, at fællesskabet 
betragtes ud fra fire forskellige aspekter: A) Regulative 
aspekter, hvor netværket etablerer mere eller mindre fa-
ste regler, roller og procedurer, som det fx er tilfældet 
med Overgangsprojektets Styregruppe, hvor der er etab-
leret en mere eller mindre fast mødefrekvens, hvor dags-
orden genereres af Arbejdsgruppen, der ligeledes 
fungerer som mødeleder under møderne. B) Normative 
aspekter, der indebærer, at netværket etablerer normer 
og værdier for samarbejdet. C) Kognitive aspekter om-
handler udvikling af forskellige koder, begreber og videns-
former. Fx kan det være den måde, de unge omtales på 
som elever, den måde, begrebet ”Transitmentor” bliver 
udviklet og implementeret på de fire pilotskoler, eller de 
vidensformer, der bliver lagt vægt på at formidle til de un-
ge gennem Transitmentorfunktionen. D) Imaginære 
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aspekter, der bidrager til at binde aktørerne sammen og 
skabe en fælles organisatorisk identitet.  

4) Det institutionaliserede fællesskab er selvregulerende, og 
det er ofte de politiske myndigheder, der sætter rammer-
ne for fællesskabet. Det betyder, at spilleregler og beslut-
ninger løbende er til forhandling mellem aktørerne i 
netværket; på den måde indgår et styringsnetværk ikke i 
en hierarkisk kommando-struktur og styres ikke af øko-
nomi. Truslen mod selvreguleringen ligger i offentlige 
myndigheder og andre instansers forsøg på at styre de 
selvregulerende netværk ved fx at erstatte netværkssty-
ringen med en mere hierarkisk orienteret styring.  

5) Et styringsnetværk bidrager til styring i den offentlige sek-
tor. Offentlig styring skal i denne sammenhæng betragtes 
i en bred forstand som fx udvikling af problemforståelser, 
værdier, visioner, institutioner og konkrete tiltag (Søren-
sen og Torfing 2005, s. 17). 

De fem elementer i netværksdefinitionen er med til at adskille styrings-
netværk fra andre netværk i form af fx grupper og organisationer. Sty-
ringsnetværk, der indeholder de fem elementer, kan i praksis antage 
mange forskellige former (Sørensen og Torfing 2005). Nogle er formelle 
og er initieret af den offentlige myndighed og er måske, som det er 
tilfældet med UU-netværkene, ligefrem lovpligtige. Andre netværk er 
uformelle og selvgroede, som Torfing kalder det (Torfing 2008, s. 147). 
Tidshorisonten veksler tilmed fra netværk til netværk. Det giver fx sig 
selv, at lovpligtige netværk har en vis varighed, mens andre mere ufor-
melle netværk kun eksisterer, så længe opgaven eksisterer, med mindre 
netværket fortløbende stiller sig selv nye opgaver. Nogle netværk har en 
bred deltagerkreds, mens andre er små og eksklusive.  

Når de komplekse problemer skal håndteres gennem styringsnetværk, 
kan man benytte sig af forskellige former for netværk. Torfing fremhæ-
ver tre typer (Torfing 2008, s. 151-152): 
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1. Politikformulerende netværk samler politikere, embeds-
mænd og relevante aktører fra berørte organisationer for 
at formulere fælles problemforståelse og fælles målsæt-
ninger samt mulige løsninger. 

2. Implementeringsnetværk har til opgave at få realiseret 
idéerne i praksis. Her samarbejder offentlige myndighe-
der, private organisationer og brugere om at skabe ejer-
skab for implementering. 

3. Kollegiale netværk, hvor offentlige ledere (eller medarbej-
dere) mødes i ledernetværk (eller medarbejdernetværk) 
på tværs af institutioner og evt. kommunegrænser for at 
koordinere indsatser og diskutere erfaringer med opgave-
løsning samt for at give hinanden faglig og personlig spar-
ring.  

Inden for uddannelsesområdet – som det policy-område, jeg undersøger 
– kan de tværsektorielle netværk yderligere karakteriseres gennem 
deres formål om at fremme en uddannelsesdagsorden. Inden for de 
seneste år har international forskning i disse typer af netværk resulteret 
i definitionen Educative Governance Networks – Uddannelses Governan-
ce Netværk – hvor netværkssamarbejdet tjener en mere sammenhæn-
gende uddannelsesindsats (Gibson og Zaragoza 2011). I afhandlingens 
analyser – Del 3 – vil samarbejde gennem denne form for netværk 
udgøre en baggrundsforståelse. I det følgende vil jeg redegøre for sam-
arbejde på tværs af stakeholdere fra forskellige sektorer, som et væsent-
ligt aspekt i den tværsektorielle netværksforståelse. 

Styringsnetværkets fordele og ulemper 
Hvilke fordele er der rent faktisk ved at benytte netværk som styrings-
form? Den omfattende litteratur på området opstiller mange potentielle 
gevinster ved denne form for interaktive styring. Torfing (2008, s. 152-
153) peger blandt andet på følgende fordele ved at benytte styringsnet-
værk: Styringsnetværk har potentiale til at bidrage til innovation ved at 
lade flere parter samarbejde om problemidentifikation og behovsaf-
dækning. Ydermere muliggør styringsnetværk en højere grad af speciali-
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sering, i og med at netværksaktørernes specialiserede kompetencer 
bringes i spil til fælles bedste. Desuden er der mulighed for øget ressour-
ceindsats, idet parterne tilsammen bringer en større pulje af ressourcer i 
opgaveløsningen, end én part alene ville kunne. Slutteligt er der inden 
for styringsnetværkenes ramme mulighed for konsensusskabelse ift. 
opgaveløsningen. 

Til gengæld rummer styringsnetværk også en del potentielle problemer. 
En ulempe ved et styringsnetværk ligger i mobiliseringsudfordring, 
forstået på den måde at det kan være vanskeligt at rekruttere og aktive-
re de relevante og berørte aktører, hvorved man risikerer at komme til 
at mangle afgørende viden (Torfing 2008, s. 152-153). Desuden består et 
styringsnetværk af skrøbelige sociale processer, der let afspores, i takt 
med at omgivelserne ændrer sig, og nye medlemmer træder til. Opgave-
løsning i netværk er afhængig af samarbejde. I den henseende er der 
fare for konflikter og dårlig kommunikation, når forskellige aktører med 
modsatrettede interesser bringes sammen. Her er der risiko for hand-
lingslammende konflikter. Disse potentielle problemer stemmer overens 
med MIRP-forskernes empiriske resultater, der ligeledes har konflikter, 
kommunikation og opportunistisk handling som udfordringspunkter for 
samarbejde i innovationsprocessen (Van de Ven m.fl. 2008, Ring og Van 
de Ven 1994 samt I26). Det spørgsmål der rejser sig er, hvordan sådanne 
netværk bestående af skrøbelige sociale processer, kan styres? Og 
hvordan disse styringsnetværk kan placeres ind i en styringstradition i 
den offentlige sektor. Det vil jeg rette fokus mod i næste afsnit. 

Sameksisterende styreformer 
Et netværk som beskrevet ovenfor, kan styres på forskellige måder. Jeg 
lægger ud med at fokusere på styring af netværk som et supplement til 
mere traditionelle styreformer som hierarki og marked. 

Hierarkiet er fortsat en central styreform, men er ikke længere den 
eneste styreform i den offentlige sektor, der gennem de sidste årtier har 
været vidne til en destabilisering af de traditionelle styresystemer (Van 
Kersbergen og Van Waarden 2004). Hvor den hierarkiske styring regule-
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rer gennem offentlig myndighed, regulerer markedet som styreform ved 
hjælp af konkurrencebaserede styringsteknikker inspireret af det private 
marked. Jacob Torfing mener, at disse to styringsmekanismer ofte er 
problematiske i det nuværende komplekse og dynamiske samfund 
(Torfing 2008, s. 41). Den hierarkiske styreform forekommer ufleksibel, 
mens markedet ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt fremsynet, især ikke 
hvad angår realisering af demokratisk kontrol og social lighed.  

Styringsnetværk giver en platform for et samarbejde mellem niveauer i 
det offentlige samt mellem offentlige og private aktører – et flerdimen-
sionelt interessentperspektiv med samspil mellem en lang række aktører 
på forskellige niveauer både inden og uden for organisationen. Flerdi-
mensionalitet er en egenskab, som hierarki og marked som styringsfor-
mer ikke rummer. Styringsnetværk giver mulighed for dels at fremme en 
samlet koordinering – en metastyring – og dels at skabe rum for selvsty-
ring (Jæger 2003, s. 261). Som det fremgår af Kodeks for god offentlig 
topledelse (Kodeks 2005) stiger kravet til koordinering, samarbejde og 
sammenhæng mellem opgaverne. Det betyder, at ledelsesperspektivet 
udvides og får karakter af et netværksperspektiv, hvor det forventes, at 
lederen formår at igangsætte samarbejde på tværs af organisatoriske og 
faglige grænser samt at kunne tilrettelægge opgaveløsning i samarbejde 
med relevante interessenter både inden og uden for egen organisation – 
med andre ord skal den offentlige leder kunne virke i dette komplicere-
de samspil og danne mening og helhed (Bogason 2008, s. 38). 

Det voksende fokus på styring gennem netværk (Damgaard og Torfing 
2010) er med til at bane vejen for en netværk som styreform, hvor 
netværk på tværs af fagprofessionelle miljøer, brugere, offentlige og 
private aktører styrer med udgangspunkt i forhandling og samarbejde. Et 
samarbejde, der baseres på gensidig afhængighed og tillid (Torfing 2008, 
s. 141). Styringsnetværk udgør et supplement til både hierarki og mar-
ked, og ifølge Jacob Torfing er styringsnetværkene i Danmark kommet 
for at blive, dels som en følge af det krydspres, de offentlige ledere 
agerer i, og dels – som Torfing fremhæver – fordi borgerne stiller stadigt 
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højere krav til deres indflydelsesmuligheder. De vil inddrages aktivt i 
forbindelse med formulering og implementering af politiske målsætnin-
ger og ikke blot nøjes med indflydelse gennem stemmeafgivelse ved 
kommunalvalgene, hvor borgeren efter kommunalreformen groft sagt 
ikke længere kender de lokale politikere eller har tillid til, om deres 
stemme har en indflydelse på en serviceproduktion, der i højere grad 
styres af ministerielt fastlagte normer og standarder (Torfing 2008, s. 
144). 

Styringsformen i styringsnetværk kaldes for metastyring. Metastyring er 
en mere indirekte styreform og adskiller sig på den måde fra den traditi-
onelle hierarkiske styring. Når netværkene i høj grad er baseret på 
frivillig deltagelse, er det ikke muligt at styre ved hjælp af regler og 
ordre. Den, der styrer styringsnetværket, kaldes metaguvernøren. Me-
taguvernøren har fire vigtige instrumenter at styre med, 1) netværksde-
sign, 2) mål og rammestyring, 3) processtyring og 4) netværksdeltagelse 
(Torfing 2008, s. 154-155). 

Netværksdesign samt mål og rammestyring kan betegnes som hands-off-
styring, mens processtyring og netværksdeltagelse kan betegnes som 
hands-on-styring (Torfing 2008, s. 154-155). I hands-off-styringen påvir-
ker metaguvernøren netværkets deltagere og opgaver og hvilke proce-
durer, der følges, ved at bidrage til design af netværket. 
Metaguvernøren kan gennem mål og rammestyring fastlægge politiske 
og økonomiske rammer for netværkets virke. I hands-on-styringen 
handler det om at mægle, forsyne netværket med input og aktivere 
bestemte netværksaktører gennem processtyring. Desuden kan metagu-
vernøren styre ved at forøge at påvirke netværkets dagsordner, forvent-
ninger og præmisser for at træffe beslutninger ved at deltage aktivt i 
netværket.  

Jeg mener, det er vigtigt at være opmærksom på, at de tre styringsfor-
mer er sameksisterende og bygger på forskellige og konkurrerende 
incitamentstrukturer og modstridende værdier. De traditionelle former 
for styring – government – suppleres med nye styreformer, hvor net-
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værksstyring her betragtes som en form for styring på afstand – gover-
nance eller metastyring. Det betyder i praksis, at det kræver bevidste 
valg og kombination af styreformer nøje udvalgt til den konkrete opga-
veløsning med hensyntagen til konsekvenserne af de styringsvalg, der 
træffes. Og det kræver, at lederen forstår og er i stand til at agere inden 
for hele spektret af styreformer, så opgaveløsning passer til de politiske 
mål samt til omverdenens og organisationens behov, hvilket jeg ligele-
des fremlagde i forbindelse med samskabelsesparadigmet i det Innova-
tionsteoretiske afsnit. 

I forskningsantologien ”Roller der rykker” (Jæger og Sørensen 2003) 
konkluderer Birgit Jæger, at der med netværksstyringen også følger nye 
roller for både embedsmand og politiker. Rollepositioner kan være faste 
og flydende alt efter arbejdssituationen. I tilfælde hvor rollen er fast, er 
der ikke mulighed for, at den individuelle identitet kan påvirke den. 
Uanset om man benytter rolle- eller identitetsbegrebet, mener jeg, 
pointen er, at der er tale om omskiftelige tilstande, hvor leder eller 
politiker tilpasser forholdemåde til den givne situation. Sagt med andre 
ord: Embedsmand og politiker skal kunne både skabe og indtage roller 
eller identiteter, der understøtter styringsformerne (Jæger og Sørensen 
2003, s. 21-39), hvor rolletageren træder ind i den nye situation og 
indtager en fast eksisterende rolle, mens rollemageren selv skal skabe 
rollen og sammenhængen mellem rolle og identitet (Jæger og Sørensen 
2003).  

MIRP-forskerne opstiller fire ledelsesroller, der påvirker innovationspro-
cessen (Angle og Van de Ven 2000 samt Van de Ven m.fl. 2008), og som 
den enkelte aktør skal kunne påtage sig for at drive innovationsproces-
sen fremad. Mentoren og den institutionelle leder opstiller standarder og 
strukturer for innovationsprocessen, mens entreprenøren leder imple-
mentering, og kritikeren udfordrer implementeringen (Angle og Van de 
Ven 2000, s. 680-681, Van de Ven m.fl. 2008, s. 116). De fire lederroller 
er alle lige vigtige for at understøtte innovationsprocessen. MIRP-
forskerne nævner dog ikke noget om, hvilke styringsformer de forskelli-
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ge lederroller anvender, men fastslår, at innovationsledelse handler om 
at finde den rette balance mellem høj grad og lav grad af kontrol – dvs. 
hands-on- og hands-off-styring.  

Den hierarkiske styreform egner sig i situationer, hvor der er brug for 
faglig sagsbehandling, og i situationer, hvor det er vigtigt at kunne place-
re et entydigt ansvar for en beslutning – dvs. embedsmanden i rollen 
som den suveræne udfører. Et eksempel kan være anbringelse af børn 
uden for hjemmet. Handler det om at levere standardiserede ydelser, 
kan det private marked være med til at sikre en kvalitativ og billig løs-
ning – dvs. embedsmanden som den økonomisk bevidste beslutningsta-
ger. Det kan fx være leveringen af en skolemadsordning. Men en lang 
række opgaver i det offentlige går på tværs af sektorer, myndigheder og 
policyområder og er svære at definere entydigt og egner sig dårligt til at 
blive løst af hierarkiske eller markedsmæssige styreformer. Her har 
embedsmanden rollen som metastyrer, der påvirker ved at sætte mål 
for opgaveløsningen i netværk (Sehested 2003). Disse opgaver kan 
defineres som komplekse og kan både have horisontal og vild karakter, 
der dårligt lader sig styre gennem hands-on-ledelse.  

Komplekse problemer defineres ved, at de indholdsmæssigt bevæger sig 
på tværs af forvaltninger og lovgivningsområder og involverer forskellige 
offentlige og private aktører. Sådanne problemer egner sig dårligt til at 
blive løst hierarkisk gennem en vertikal oppefra-og-ned-løsning. Kom-
plekse – eller ondartede – problemer61 (Van de Ven 1980b, Angle og Van 
de Ven 2000, Rittel og Webber 1973) kan ikke defineres klart, og den 
information, der kræves for at forstå eller forklare problemet, er tæt 
sammenvævet med den information, der kræves for at løse eller takle 
problemet, dvs. problemforståelse og løsning hænger tæt sammen. Ofte 
er de komplekse problemer symptomer på andre problemer på et andet 

                                                            
61 Som nævnt tidligere er CLIPS-projektet designet som en undersøgelse af, 
hvordan samarbejdsdrevet innovation kan medvirke til, at den danske offentlige 
sektor i fremtiden kan håndtere komplekse problemer. 
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niveau. Som det fx er tilfældet med sociale problemer, bliver de ikke løst 
tilbundsgående, men i bedste fald blot opløst (Rittel og Webber 1973, s. 
160). Komplekse problemer efterlader ikke umiddelbart synlige indikati-
oner på, at de er løst/opløst, og er derfor svære at resultatmåle eller 
effektmåle på. De ændrer sig løbende, hvorfor man i arbejdet med 
komplekse problemer ligeledes må tilpasse sin forståelse og formulering 
af problemet løbende (Van de Ven 1980b). Til gengæld er komplekse 
problemer lette at spotte – det er tydeligt, at der er noget, der ikke 
fungerer, men der er ikke nødvendigvis en fælles forståelse af proble-
met. Det kræver dybdegående viden fra flere forskellige aktører at forstå 
problemet. I problemformuleringen er konfliktpotentialet stort, idet de 
forskellige interessenter har en mening om, hvad problemet består i, og 
hvilke mulige løsninger der findes. Ydermere er der – som jeg vil vise 
senere i analysen – stor risiko for, at komplekse problemer medfører 
konflikt, hvis de forsøges løst med hierarkisk og bureaukratisk styring 
uden løbende reformulering af problemforståelsen (Angle og Van de 
Ven 2000, s. 690 samt Rittel og Webber 1973). Som litteraturen indike-
rer, udgør styringsnetværk en mulighed for at håndtere komplekse 
problemer gennem tværgående samarbejde. 

Opsamling 
Ovenfor har jeg fremlagt, hvordan tværsektorielt samarbejde i den 
offentlige sektor behandles som et restproblem, hvor kvalitetssikring i 
de faglige siloer kommer i første række, og hvor rammerne for samar-
bejde kommer i anden række - en tænkemåde, der er dømt til at skabe 
problemer for medarbejderne i hverdagen. I dette afsnit er samarbejde 
på en teoretisk dagsorden for at underbygge innovationsteorien, således 
at denne ikke står alene, men forankres i den konkrete interaktion 
mellem mennesker, der skal drive innovationen. 

Samarbejde kan forstås på et organisatorisk niveau som interaktion 
mellem forskellige sektorer ud fra et argument om, at samarbejde skal 
skabe nyt gennem en fælles problemforståelse og fælles forståelse af 
indsatsområder på tværs af offentlige forvaltningssiloer (innovation på 
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organisatorisk niveau). Samarbejde skal samtidig forstås på aktørniveau i 
forhold til en logik om diversitet blandt perspektiver, der bringes i spil i 
interaktionen, således at perspektiverne kan befrugte hinanden og 
skabe noget nyt (innovation på serviceniveau). 
 
Som nævnt ovenfor berører den politologiske netværksforskning kun 
overfladisk samarbejdsdimensionen, og derfor er samarbejdsbegrebet 
kortlagt mere dybdegående i dette afsnit. Når man sammenstiller sam-
arbejdets sociologiske elementer med styringsnetværks karakteristika, 
er der en vis overensstemmelse mellem de to teorier. Den sociologiske 
definition af samarbejde er i store træk sammenfaldende med den 
politologiske definition af styringsnetværk, hvilket er en af hovedpoin-
terne i dette teoretiske afsnit, tillige med den teoretiske definition af 
samarbejde, der kan nuanceres i forskellige grader – kooperation, koor-
dinering og kollaboration – samt at ledelse af innovation, der baseres på 
samarbejde, fundamentalt set indeholder et kontrolproblem, hvor 
opgaven er at orkestrere kollektiv handling omkring løsning af komplek-
se problemer. 
 
Fra dette samarbejdsteoretiske afsnit bringer jeg følgende teoretiske 
begreber videre ind i analyserne: 

Samarbejdsteori 

Teoretisk begreb Hoved teoretikere 

Komplekse problemer Van de Ven 1980b 

Grader af samarbejde Mandell 2008 

Tværsektorielt samarbejde Bryson, Crosby og Stone 2006 

Styringsnetværk Sørensen og Torfing 2005 
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Efter dette kapitels teoretiske gennemgang af organisation, innovation, 
læring og samarbejde er det nu tid til at operationalisere teorien i for-
hold til det empiriske materiale. Derfor lægger jeg ud med at opstille et 
samlet teoretisk fundament for samarbejdsdrevet innovation.  

2.6 Operationalisering fra teori til empiri – broafsnit 
I dette afsnit redegør jeg for, hvordan samarbejdsdrevet innovation som 
teori sammenkædes med den empiriske undersøgelse. Med andre ord 
præsenterer jeg her de metodologiske overvejelser, der klarlægger, 
hvad det er, jeg kigger efter i mine analyser. Jeg lægger ud med en 
oversigt over den analyseteori, jeg har fremlagt ovenfor, og fortsætter 
med at opstille et samlet teoretisk fundament for samarbejdsdrevet 
innovation. Som et led i operationaliseringen genformulerer og uddyber 
jeg afhandlingens forskningsspørgsmål med tilhørerende arbejds-
spørgsmål, og opsummerer forsknings-spørgsmålene i henhold til analy-
sebegreberne i en tabeloversigt. 

Analyseteoretisk oversigt 
Som opsamling på denne undersøgelses analyseteoretiske fundament 
har jeg udarbejdet følgende oversigt, der samler de udvalgte teoretiske 
byggeklodser af både hovedteori og supplerende teori. Oversigten 
danner overblik over teoretiske begreber, jeg bringer i spil i analysen af 
det empiriske materiale i kapitel 5 (kontekstanalyse) og kapitel 6 (analy-
se af innovation, læring og samarbejde).  
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Organisation: Det konstruktivistiske organisationsbegreb bidrager med 
forståelsen af, at det er aktører, der driver innovationsprocessen. Disse 
aktører konstruerer vilkårene for innovation gennem deres menings-
skabelse og deres kobling til organisationens/projektets identitet og 
kultur. Innovation og forandring af organisationen er tæt koblet gen-
nem aktørernes identitets- og kulturforståelse – her er balancen mel-
lem design og emergens central for forståelse og ledelse af 
innovationsprocessen. Organisationsteoriens nøglebegreber udgør: 

• Sensemaking (Van de Ven 2007) 
• Tillid (Ring og Van de Ven 1994) 
• Organisatorisk identitet (Albert og Whetten 1985) 
• Organisationskultur (Meyerson og Martin 1987) 
• Design og emergens (Angle og Van de Ven 2000)  

Innovation: For at kunne afgøre, om noget nyt kan betragtes som in-
novation, er der tre væsentlige kriterier, der skal være opfyldt. Innova-
tionsprocessen kan forstås gennem tre modeller, der sameksisterer og 
på forskellig vis illustrerer væsentlige momenter i processen. Særligt 
innovationsprocesser, der drives af komplekse tværgående problemer, 
vil gavnes af et netværkssamarbejde, hvor mennesker samarbejder på 
tværs af sektorer og organisationer om problemløsning. Arbejdet med 
komplekse problemer kræver, at de involverede aktører arbejder med 
deres forståelser af problemet og med egen rolle i problemet. I innova-
tionsteorien har jeg fremhævet følgende nøglebegreber: 

• Innovationskriterier (Van de Ven m.fl. 2008) 
• Innovationsmodeller (Van de Ven m.fl. 2008 samt Eggers og 

Singh 2009) 
• Stakeholderbegrebet (Bryson 2004) 
• Boundary Spanning (Miller 2008) 

Læring: Læringsteorien understøtter innovationsprocessens lærings-
aspekt. Læringens samspilsdimension og typer af læring underbygger 
gradopdelingen af innovation i inkrementelle, radikale eller transfor-
mative forandringer, og tre former for søgeprocesser understøtter 
innovationsprocessen. Teorierne om læring mellem gensidigt afhængi-
ge mennesker i en særlig kontekst underbygger forståelsen af innova-
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tionsprocesser baseret på samarbejde mellem aktører på tværs af sek-
torer og organisationer.  

• Søgeprocesser (Van de Ven m.fl. 2008) 
• Læring mellem gensidigt afhængige aktører (Illeris 2009) 
• Praksisfællesskaber (Wenger 2008) 

Samarbejde: I definitionen af samarbejde ud fra et konstruktivistisk 
perspektiv kan samarbejde i en innovationskontekst forstås som en 
transformationsproces på baggrund af interaktionen mellem menne-
sker, der ikke vil kunne løse problemet uden hinandens hjælp. Trans-
formationsprocessen er mere eller mindre vidtrækkende afhængig af 
graden af samarbejde. Der findes forskellige strategier for samarbejde, 
der resulterer i forskellige måder at løse et givet problem på og forskel-
lige måder, hvorpå resultaterne af et samarbejde kan få permanent 
effekt. Netværksteorien understøtter samarbejdsteoriens nedtonede 
fokus på styring og bidrager med en definition af komplekse problemer 
samt kontekstbestemmer samarbejdet mellem aktører i en offentlig 
kontekst gennem teorien om styringsnetværk.  

• Komplekse problemer (Van de Ven 1980b) 
• Grader af samarbejde (Mandell 2008) 
• Tværsektorielt samarbejde (Bryson, Crosby og Stone 2006) 
• Styringsnetværk (Sørensen og Torfing 2005) 

 
De opstillede teoretiske områder bidrager alle til at konsolidere et teore-
tisk fundament til at forstå samarbejdsdrevet innovation. På baggrund af 
oversigten kan dette teoretiske fundament nu opstilles: Se nedenståen-
de illustration: 
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Figur 12 – Opbygning af analyseteori 

 

Det står nu klart, at samarbejdsdrevet innovation som teoretisk begreb 
kan opstilles ud fra teoritriangulering gennem en kobling af eksisterende 
teoribaserede forskningsfelter, der tilsammen konsoliderer samarbejds-
drevet innovation. Organisationsteorien udgør ud fra et kulturperspektiv 
den ramme, indenfor hvilken samarbejdsdrevet innovation kan forstås, 
mens innovationsteori, læringsteori og samarbejdsteori tilsammen føder 
ind til teoretisk begreb om samarbejdsdrevet innovation. Dermed har 
samarbejdsdrevet innovation i denne forståelse så at sige tre ben at gå 
på, nemlig et innovations- et lærings- og et samarbejdsben.  

Læring og samarbejde er tæt forbundet med innovation (Van de Ven 
m.fl. 2008). Jeg mener dog, at der er grund til at fremhæve lærings- og 
samarbejdsteorien på lige fod med innovationsteorien, fordi det netop 
er disse to områder, hvor MIRP-forskningens innovationsforståelse 
kritiseres for at være upræcis og abstrakt (jf. kritikafsnittet ovenfor). 
Derfor finder jeg anledning til at kompensere for disse mangler ved 
MIRP-forskningen ved netop at fokusere på de interpersonelle aktør-
relationer gennem lærings- og samarbejdsdelen af samarbejdsdrevet 
innovation. I forlængelse heraf vil jeg påpege at særligt læringsteorien 
adskiller sig fra innovationsteorien, fordi de læringsteoretiske briller 
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foranlediger, at det er muligt at se, af innovationsprocessen ikke blot 
fører et nyt substantielt produkt med sig, men også betyder, at de invol-
verede aktører ændrer sig – dvs. lærer undervejs. Derfor er læringsteo-
rien særligt vigtig for en undersøgelse som denne, der fremhæver 
aktørperspektivet at innovationsprocessen. 

Efter denne opbygning af et teoretisk fundament for samarbejdsdrevet 
innovation opstår spørgsmålet: Hvordan operationaliserer jeg ovenstå-
ende teoretiske begreber i det empiriske materiale? For at svare på det 
vil jeg i det følgende genformulere afhandlingens forskningsspørgsmål 
og præcisere spørgsmålene i forhold til de teoretiske begreber. Forsk-
ningsspørgsmålene lød: 

A) Hvordan kan samarbejdsdrevet innovation forstås i en 
offentlig uddannelseskontekst? 

B) Hvilken sammenhæng er der mellem innovation, læring 
og samarbejde i implementeringsprocessen? 

For at kunne undersøge forskningsspørgsmålene er det nødvendigt at 
klarlægge et centralt forhold vedr. forståelsen af samarbejdsdrevet 
innovation (spørgsmål A). For på hvilket niveau ønsker jeg at afdække 
denne forståelse? Svaret er, at jeg ønsker at afdække en empirisk 
informeret teoretisk forståelse af samarbejdsdrevet innovation i en 
offentlig uddannelseskontekst. Som skitseret ovenfor vælger jeg en 
teoretisk ramme bestående af innovation, læring og samarbejde som 
udgangspunkt for at opbygge denne forståelse. Men for at præsicere 
forståelsen gennem en kobling til den aktuelle case, er det nødvendigt at 
vide noget om, hvilke procesmodeller der er på spil, hvad der driver 
innovationen, og hvilken betydning læring og samarbejde har. Desuden 
vil det være væsentligt, at kunne afdække, hvordan implementeringen 
kan styres samt, hvilken sammenhæng der er mellem procesmodeller og 
styring af processen. Derfor underbygger jeg de to overordnede forsk-
ningsspørgsmål ved at opstille følgende arbejdsspørgsmål: 
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Efter hvilke procesmodeller foregår implementeringen, og 
hvilke mekanismer driver innovations-processen? 
Hvilken betydning har læring for innovationsprocessen? 
Hvilken betydning har samarbejde for innovationsproces-
sen?  
Hvilken betydning har procesmodellerne for styring af in-
novationen? 

De fire arbejdsspørgsmål bliver styrende for analyserne. For at vide hvad 
jeg skal kigge efter i empirien, operationaliserer jeg det teoretiske fun-
dament. Dermed sikres en kobling mellem teori og empiri. Operationali-
seringen består i, at jeg anvender de teoretiske begreber jeg har 
kondenceret gennem ovenstående teoretiske redegørelse: Organisati-
ons-, innovations-, lærings- og samarbejdsteori. De udvalgte teoretiske 
begreber kobler jeg til de opstillede arbejdsspørgsmål, og slutteligt 
oversætter jeg de teoretiske begreber til empiriske indikatorer, der kan 
observeres mere eller mindre direkte i empirien. Denne metodologi 
illustrerer jeg i nedenstående tabel, der skaber overblik over operationa-
liseringen. Det skal her nævnes, at jeg i næste kapitel vil gå i dybden med 
reflektioner over det deduktive arbejde, der ifølge Engaged Scholarship, 
ligger bag denne operationalisering.  
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Teoretisk oprin-
delse 

Begreb Empirisk indikator 

Efter hvilke procesmodeller foregår implementeringen, og hvilke mekanismer 
driver innovationsprocessen? 

Innovationsteori Innovationskriterier Aktørernes forståelse af om 
Overgangsprojektet bidrager 
til nye, nyttige og nyttiggjorte 
initiativer 

Innovationsmodeller Observationer af lineær 
planlægning, cirkulær iterati-
on og kaotisk proces uden 
kendte metoder 

Innovationsmotor Små vs. store forandringer 

Stakeholderbegrebet Mange forskellige aktører, 
der påvirker og bliver påvir-
ket af Overgangsprojektet 

Boundary Spanning Aktørernes forståelse af at 
uddannelseskulturer bliver 
udfordret, ved at deres 
praksis bliver set på med nye 
øjne – fx Transitmentorerne 

Hvilken betydning har læring for innovationsprocessen? 

Læringsteori Søgeprocesser  Forskellige måder at lede 
efter løsninger fx hos mento-
rerne og hos projektleder 

Læring mellem gensi-
digt afhængige aktører   

Ændrede forståelser blandt 
aktører fx mellem møder 

Praksisfællesskaber Gensidige, men ikke nødven-
digvis konfliktfrie relationer. 
Fælles måder at gøre tingene 
på 
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Hvilken betydning har samarbejde for innovationsprocessen?  

Samarbejdsteori Komplekse problemer Forskellige problemforståel-
ser hos aktørerne 

Grader af samarbejde  Aktørernes beskrivelser af 
samarbejdet i projektet som 
fx koordinering vs. tværfagligt 
samarbejde 

Tværsektorielt samar-
bejde  

Flere organisationer repræ-
senteret ved møder 

Hvilken betydning har procesmodellerne for styring af innovationen? 

Organisationsteori Sensemaking  Forskellige fortællinger om 
projektet  

Tillid  Udsagn om tillid fx mellem 
ung og mentor og mellem 
projektleder og arbejdsgrup-
pe 

Organisatorisk identi-
tet  

Aktørernes forskellige rolle-
forståelser  

Organisationskultur  Aktørernes oplevelse af at 
trives med usikkerhed vs. ikke 
at trives med usikkerhed                       

Design og emergens Præferencer – planlægning 
vs. ikke planlægning 

 
I forbindelse med den teoretiske operationalisering vil jeg endnu en 
gang fremhæve, at jeg i henhold til mine forsknings- og arbejdsspørgs-
mål undersøger innovationsprocessen. Dog vil jeg nuancere dette for-
hold og gøre opmærksom på, at det ikke er muligt udelukkende at 
fokusere på proces uden også til en vis grad at berøre det substantielle 
aspekt – dvs. innovationsproduktet. Med det mener jeg, at jeg ikke kan 
undgå kortfattede analyser af den substantielle innovation i forbindelse 
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med vurderingen af, om der i Overgangsprojektet rent faktisk er tale om 
en innovationsproces. I denne vurdering analyserer jeg, hvorvidt der i 
Overgangsprojektet er tale om noget nyt, nyttigt og nyttiggjort, fordi 
disse forhold udgør kriterierne for definitionen af innovation (se innova-
tionsteorien ovenfor). Derfor vil jeg særligt i analysen af, om der er tale 
om noget nyttigt og nyttiggjort uundgåeligt berøre det substantielle i 
innovationen i form af identifikation af mulige delresultater. Med denne 
nuancering in mente vil jeg nu opstille hypoteser på baggrund af den 
teoretiske fremstilling. 

Hypoteser 
Ud fra den teoretiske gennemgang opstår teoretisk funderede forvent-
ninger til empirien. Jeg forventer, at Overgangsprojektet kan forstås som 
værende tværinstitutionelt og tværfagligt forankret i et netværk af 
gensidigt afhængige aktører, hvor målet er at skabe en innovation på 
både service- og organisatorisk niveau, således at læringen kan spredes 
til andre kommuner på længere sigt. Teorigennemgangen giver anled-
ning til at fremstille følgende hypoteser:  

Hypotese A: 

Samarbejdsdrevet innovation fremmes, såfremt det kulturelle miljø 
kendetegnes ved plads til eksperimenterende læring og samarbejde. 

Hypotese B: 

Samarbejdsdrevet innovation styrkes, såfremt nøgleaktørernes identi-
tet bliver transformeret: De professionelle begynder at se sig selv som 
ansvarlige facilitatorer af tværgående samarbejde, og brugerne ser sig 
selv som medproducenter af offentlige services og procedurer. 

 
Disse hypoteser fremhæver i overensstemmelse med den supplerende 
teori mit fokus på læring og samarbejde som en vigtig del af samar-
bejdsdrevet innovation. Dermed er hypoteserne ligeledes med til at 
fokusere de empiriske analyser. Men ikke mindst biddrager hypoteserne 
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til at min forskning adskiller sig fra MIRP-forskningen ved, at jeg placerer 
min forskning i det forsknings-gab MIRP-forskningen efterlader ved kun i 
et vist omfang at indtage et specifikt aktør-perspektiv i forståelsen af 
læring og samarbejde (se kritik af MIRP-forskningen ovenfor). I det 
følgende reflekterer jeg yderligere over mit valg af teoretisk fundment i 
et retrospektivt perspektiv. 

2.7 Samarbejdsdrevet innovation – refleksioner over 
teoretisk fundament 
Nu hvor jeg har konstrueret samarbejdsdrevet innovation som et sam-
menbragt teoretisk fundament, vil jeg betragte etableringen af den 
teoretiske ramme i et retrospektivt perspektiv i et forsøg på at indfange 
det iterative arbejde med teoribygning som Engaged Scholar (Van de 
Ven 2007, se næste kapitel), hvor tilbagemeldinger fra eksperter og 
praktikere har formet mit arbejde med opbygning af den teoretiske 
ramme.  

Som skitseret i nedenstående figur havde jeg i første omgang opbygget 
mit analyseteoretiske apparat på baggrund af innovation og samarbejde, 
hvor læring og netværk indgik som delelementer: 

Figur 13 – Opbygning af analyseteori, 1 
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Gennem det iterative samspil mellem teori og empiri indså jeg undervejs 
i forskningsprocessen, at det ligeledes var nødvendigt at operere med et 
konstruktivistisk organisationsbegreb for at forstå de kulturbaserede 
processer, jeg så i empirien. Derfor koblede jeg organisationsteorien på 
som illustreret nedenfor: 

Figur 14 – Opbygning af analyseteori, 2 

 

Forskningsprocessen førte endvidere til en ændret prioritering af de 
teoretiske grundpiller, der skulle opbygge en teori om samarbejdsdrevet 
innovation, idet jeg efter mit præforsvar med udgangspunkt i MIRP-
forskningen indså, at innovation, læring og samarbejde med fordel 
kunne opstilles som ligeværdige bidrag til en teori om samarbejdsdrevet 
innovation. Derfor foretog jeg en omprioritering i opbygningen af analy-
seteorien ved at sammenkoble samarbejds- og netværksteorien og 
tilføje en teoretisk introduktion med udgangspunkt i MIRP-forskningen. 
Se nedenstående illustration: 
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Figur 15 – Opbygning af analyseteori, 3 

 

Det står nu klart, at samarbejdsdrevet innovation som teoretisk begreb 
kan opstilles ud fra teoritriangulering gennem en kobling af eksisterende 
teoribaserede forskningsfelter, der tilsammen konsoliderer det for-
holdsvist nye forskningsfelt i en dansk offentlig kontekst. Organisations-
teorien udgør ud fra et kulturperspektiv den ramme, indenfor hvilken 
samarbejdsdrevet innovation kan forstås, mens innovationsteori, læ-
ringsteori og samarbejdsteori tilsammen føder ind til teoretisk begreb 
om samarbejdsdrevet innovation. Dermed har samarbejdsdrevet inno-
vation i denne forståelse så at sige tre ben at gå på, nemlig et innovati-
ons- et lærings- og et samarbejdsben.  

For at illustrere hvorfor netop MIRP-forskningen blev særligt prioriteret i 
forhold til undersøgelse af min problemstilling, vil jeg i det følgende 
anvende MRIP-forskningens model for søgeprocesser til at reflektere 
over mine valg af teori: 

I begyndelsen af min forskningsproces havde jeg et stort antal teoretiske 
retninger i spil. I bagklogskabens klare lys er det nu tydeligt for mig, at 
jeg – hvad teoribygningen angår – i en længere periode på næsten to et 
halvt år ikke formåede at bevæge mig videre fra en tilfældig søgeproces 
over en mere kaotisk til en periodisk fastlagt søgning. Hvad betyder det 
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så? Jo, med andre ord fremstod det teoretiske mål meget diffust, hvor-
for jeg i forlængelse heraf forgæves søgte efter et væld af mulige veje 
for at nå til dette diffuse teoretiske mål. Det betød, at mit teoretiske 
fundament udgjorde en meget broget landhandel, hvilket jeg særligt 
blev opmærksom på i analysearbejdet – analyserne kom til at fremstå 
eklektiske og fragmenterede. Selv under mit ophold på University of 
Minnesota hos Andrew Van de Ven stod det endnu ikke klart, at hans 
teoretiske forståelsesramme var en oplagt mulighed som hovedteori, 
der kunne udgøre det teoretiske mål, jeg søgte efter. Jeg vidste godt, at 
jeg ledte efter noget, men jeg vidste ikke, hvad det var, og afprøvede 
derfor et væld af teoretiske retninger på tilfældig vis – det på trods af, at 
jeg som vejleder altid anbefaler mine studerende at finde en hovedteo-
retiker.  

Andrew Van de Ven var en af de første innovationsteoretikere, jeg læste 
i starten af mit ph.d.-forløb, og den jeg – i sidste time – endelig opdage-
de gav teoretisk mening i forhold til at samle og forankre begrebet om 
samarbejdsdrevet innovation til en solid forskningstradition inden for 
innovation, læring og samarbejde. På trods af god vejledning og velme-
nende kommentarer fra kolleger var det først til mit præ-forsvar, at det 
på abduktiv vis gik op for mig, at det teoretiske mål, jeg hidtil have søgt 
efter på meget tilfældig vis, lå lige for mine fødder – og sådan set havde 
ligget der fra begyndelsen af min søgeproces. 

Da det teoretiske mål stod klart, fik de efterfølgende søgeprocesser 
karakter af en kaotisk søgeproces, hvor jeg med målet for øje ledte efter 
nogle gode veje at gå. Det betød, at jeg (stort set) gennemgik Van de 
Vens samlede værker og fandt de udgivelser, der bedst understøtter det 
teoretiske mål om at forene innovation, læring og samarbejde. Efter et 
omfattende litteraturstudie kunne jeg således udarbejde det samlede 
teorikapitel.  

I forhold til samarbejdsdrevet innovation i en offentlig kontekst valgte 
jeg – som nævnt – at supplere Van de Ven med udvalgte teoretikere, der 
specifikt fokuserer på den offentlige sektor eller har en specialiseret 
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tilgang til læring og samarbejde. I denne teoribygningsproces foretog jeg 
en del fravalg, forstået på den måde, at der er en del – efter min over-
bevisning – relevante teoretiske begreber, der måtte frasorteres. Fx har 
jeg ikke valgt at anvende Co-creation som supplement til MIRP-
forskningen, på trods af at den med sin samarbejdsorienterede og 
tværfaglige tilgang til innovationsprocessen ville være oplagt at anvende 
i samklang med MIRP-forskningen. I arbejdet med at minimere komplek-
siteten i det teoretiske begrebsapparat – der har fungeret som komplek-
sitetsreduktion af det teoretiske materiale – har jeg søgt at minimere 
det eklektiske islæt i det teoretiske fundament. 

Efter teoribygningen fortsatte jeg min søgeproces med at afprøve de nye 
veje frem mod målet, dvs. at jeg gennem periodisk søgning effektuerede 
det nye teoretiske fundament gennem den samlede afhandling. Her ved 
afslutningen af forskningsprocessen kan jeg se, at etablering af et teore-
tisk fundament med udgangspunkt i en solid forskningstradition, som 
MIRP-forskningen repræsenterer, har højnet kvaliteten af mit teoretiske 
arbejde, og samtidig vurderer jeg, at det er lykkedes mig at opbygge et 
teoretisk fundament for samarbejdsdrevet innovation, der ikke er al for 
komplekst og derfor kan anvendes i fremtidig forskning. 

2.8 Opsamling 
I dette teorikapitel har jeg præsenteret den teoretiske ramme der dan-
ner afsæt for den empiriske analyse. Som vist kan ingen enkelt teori 
anvendes til alle situationer til alle tider under alle forhold (Poole og Van 
de Ven 2000, s. 639). Derfor har jeg opstillet fire teoretiske afsnit om 
henholdsvis organisation, innovation, læring og samarbejde. Desuden 
har jeg i den sidste del af kapitlet redegjort for, hvorledes jeg  operatio-
naliserer teorien i forhold til det empiriske materiale. Næste skridt er at 
opstille et projektdesign inklusive forskningsmodel og videnskabsteore-
tisk ståsted for således at muliggøre den empiriske undersøgelse. Efter 
forskningsdesignet opstiller jeg en analysestrategi, inden jeg giver mig i 
kast med de empiriske analyser i kapitel 5. 
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KAPITEL 3 
PROJEKTDESIGN SOM FORSK-
NINGSPLANLÆGNING 
 
Efter den teoretiske positionering fortsætter jeg i dette kapitel med at 
opbygge et projektdesign. Fordi jeg undersøger innovationsprocessen, 
vælger jeg at undersøge et projekt, der er midt i implementeringsfasen, 
hvor det er muligt at observere processer omkring innovation, læring og 
samarbejde i realtid. Fordi innovationsprocessen i Overgangsprojektet er 
uafsluttet, får jeg mulighed for at studere processerne ”live”, dvs. uden 
det filter, der lægges ned over historien, når man er på den anden side 
af processen og står med resultatet (Van de Ven 2007). Det betyder 
endvidere, at jeg som udgangspunkt for min undersøgelse har skabt et 
teoretisk fundament, der har et indbygget procesperspektiv.  

Fordi jeg har fået mulighed for at fokusere på processen, mens den 
foregår, vælger jeg i min forskningsproces at engagere mig i den case, 
jeg undersøger gennem Engaged Scholarship (Van de Ven 2007). I det 
følgende argumenterer jeg for mit valg af Engaged Scholarship som 
undersøgelsesmodel i casestudiet og viser, hvorledes jeg har praktiseret 
Engaged Scholarship igennem min forskningsproces. Jeg anvender Van 
de Ven (2007, 2011a, 2011b, 2002 samt Zlotkowski og Van de Ven 2005) 
som teoretiske referencer på Engaged Scholarship, men jeg inddrager 
ligeledes danske forskeres bidrag til case-studie-designet som supple-
ment til Engaged Scholarship. Jeg opstiller mit videnskabsteoretiske 
ståsted som Engaged Scholar i en bevidsthed om, at jeg som forsker ikke 
ukritisk overtager et videnskabsteoretisk ståsted, men forholder mig 
reflekteret til min egen ontologiske og epistemologiske positionering. Til 
slut konkluderer jeg, at Engaged Scholarship har en fordel frem for andre 
forskningsmetoder, når der er tale om at løse et teoretisk forskningsba-
seret problem i samklang med et praksisorienteret problem i en igang-
værende case, og fremhæver fordelene ved den særlige decentrerede 
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forskerrolle samt ulemperne ved Engaged Scholarship i form af et stort 
tidsmæssigt ressourceforbrug.  

 
3.1 Introduktion 
Inden for samfundsvidenskaberne benyttes forskellige metoder til at 
praktisere forskning. Det er vigtigt, at der vælges en hensigtsmæssig 
metode i forhold til det undersøgelsesspørgsmål, der stilles (Yin 2009, s. 
1). For at sikre mig, at valget forskningsdesign er egnet til at undersøge 
problemfeltet, har jeg forsøgt at lade valget af forskningsdesign harmo-
nere med 1) problemfeltet, 2) min verdensanskuelse som forsker og 3) 
naturen af de ønskede resultater: 
 

1. Som fremlagt tidligere omhandler mine undersøgelses-
spørgsmål komplekse problemstillinger forankret i praksis, 
hvilket betyder, at jeg lægger op til en empirisk undersø-
gelse og ikke til en ren teoretisk undersøgelse. Komplekse 
problemstillinger kan være svære at observere – viden er 
ikke direkte tilgængelig – hvorfor det er nødvendigt at 
samarbejde med relevante aktører og tage disses viden til 
hjælp for at undersøge denne slags problemstillinger. Med 
andre ord er det nødvendigt som forsker at engagere sig i 
feltet og samarbejde med aktørerne for at skabe viden om 
den komplekse problemstilling, hvilket valget af forsk-
ningsdesign skal kunne leve op til. 

2. I forhold til forskning afspejler min verdensanskuelse en 
interesse i at forstå den sociale virkelighed set fra aktø-
rens synspunkt og understrege den kontekst, hvori begi-
venhederne konstrueres, finder sted og antager mening. 
Derfor skal forskningsdesignet på lignende vis afspejles i 
denne konstruktivistiske verdensanskuelse. 

3. Og slutteligt har naturen af de ønskede resultater indfly-
delse på mit valg af forskningsdesign. Fordi jeg søger me-
ning og forståelse, er en kvalitativ narrativ form velegnet, 
idet den vægter den information, der kan fås fra de per-
soner, der direkte erfarer eller er engageret i emnet. 
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Alt i alt lægger disse overvejelser op til et kvalitativt forskningsdesign. Ud 
fra denne baggrund vælger jeg et kvalitativt casestudie som forsknings-
design. 
 
Grundlæggende er casestudiet velegnet til at undersøge nutidige fæno-
mener. Casestudiet anvendes ofte, når forskeren ønsker at afdække 
kontekstuelle betingelser, som kan være yderst relevante for det fæno-
men, der undersøges. Casestudiet foregår ofte i real tid, dvs. et studie af 
virkeligheden, mens den udfolder sig, hvilket betyder, at forskning 
kommer helt tæt på det felt, der undersøges (Flyvbjerg 2006, s. 223). I 
casestudiet udgør praktikerne kilder til informationer, hvilket giver 
forskeren mulighed for egenhændigt at producere viden på baggrund af 
disse kilder. Det er denne tendens til egenhændig vidensproduktion, jeg 
gerne vil forholde mig kritisk til, ved at tage en Engaged Scholarship i 
brug som forskningsmodel. Men uanset hvilken forskningsmodel der 
anvendes, er der fire uomgængelige hovedelementerne i vidensproduk-
tion inden for samfundsvidenskaberne (Andersen 2005). Disse hoved-
elementer udgør forskningsprocessen og kan skematisk illustreres ud fra 
følgende model: 

Figur 16 – Hovedelementer og arbejdsgange i vidensproduktion 
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Denne klassiske model lægger grundstenen for en valid dataproduktion i 
et samfundsvidenskabeligt casestudie, hvilket betyder, at jeg forholder 
mig til disse klassiske elementer i min forskning. Der, hvor jeg mener, 
Andersens model bliver upræcis, er i spørgsmålet om problemtype. Hvis 
der er tale om et forskningsprojekt som dette, der skal adressere kom-
plekse sociale problemstillinger, mener jeg, der mangler et element i 
Andersens model. Den inddrager ikke den kontekst, hvori viden produ-
ceres. Den giver ikke forskeren retningslinjer, i forhold til hvilke aktører 
det ville være relevant at inddrage i de forskellige faser af forskningspro-
cessen for at producere valid viden.  

Hvis der skal produceres valid viden om komplekse problemstillinger, 
skal både praksisniveau, ekspertniveau og forskerniveau inddrages (Van 
de Ven 2007, s. 6-14). Med andre ord er det udelukket for forskeren 
egenhændigt at producere sin forskning. Van de Ven adresserer netop 
forskerens begrænsede kapacitet til på egen hånd at studere komplekse 
sociale problemer og udvikler en forskningsmodel, der tager højde for 
denne begrænsning ved, i alle faser af forskningsprocessen, at inddrage 
relevante aktører såvel praktikere som eksperter. Jeg finder denne 
forskningstilgang yderst relevant i forhold til at studere Overgangspro-
jektet og vælger derfor at supplere Andersens klassiske samfundsviden-
skabelige forskningsmodel med Van de Vens model for Engaged 
Scholarship, der styrker den videnskabelige virksomhed gennem et 
samarbejde om vidensproduktion mellem forsker og praktikere. Enga-
ged Scholarship har således et lærende element (Van de Ven 2007, s. 6), 
som jeg anser for værdifuldt i forhold til at producere viden, der har 
anvendelighed i det praktiske vidensdomæne såvel som i det videnska-
belige. Van de Ven, der ligeledes har stor erfaring som innovations- og 
organisationsforsker, mener, at vi i forskningen bør imødegå en stigende 
tendens til at teoretisere for teoriernes skyld. I det ekspertinterview, jeg 
gennemførte med Van de Ven – som et led i min praksis som Engaged 
Scholar i dette forskningsprojekt – gav han udtryk for, at vi som forskere 
i højere grad ikke blot bør lytte til, men også inddrage praktikere i vores 
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vidensproduktion (Andrew Van de Ven, I27). I sin bog ”Engaged Scholar-
ship” skriver han: 

”You need to talk and listen to other people to understand their view-
points, in order to figure out your own. Some academics fear that they 
may lose their distinctive competence by talking to practitioners. But 
they are mistaking. You identify and build your distinctiveness only by 
interacting with others” (Van de Ven 2007, s. 261). 

Engaged Scholarship skal altså ses som en undersøgelsesmodel, der 
imødekommer bekymring for, at den akademiske forskning er blevet 
mindre brugbar i forhold til at løse praktiske problemer. Engaged 
Scholarship forsøger at mindske kløften mellem teori og praksis (Van de 
Ven 2007, s. 2). Van de Vens forskningsmodel bygger på en aktiv form 
for forskning, hvor vidensproduktion bl.a. tager afsæt i centrale aktørers 
indsigter (Van de Ven 2007, s. 6) gennem hele den videnskabelige proces 
– problemformulering, teoribygning, undersøgelsens design og problem-
løsning – hvor forskeren ud fra virkeligheden (reality) opbygger teori 
(theory) og mulige løsninger (solution) ud fra opstilling af mulige model-
ler (model). Nedenstående model illustrer processen i Engaged Scholar-
ship: 
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Figur 17 – Undersøgelsesmodel for Engaged Scholarship 

 
 
Kort sagt kobler Engaged Scholarship gennem hele skabelsesprocessen 
praksis og teori: erfaringsbaseret viden og videnskabelig baseret viden. 
Opsamlende vil jeg på baggrund af Van de Ven fremhæve fire væsentlige 
grunde til at involvere praktikere gennem hele forskningsprocessen:  
 

1. For det første kan aktørernes perspektiver og råd bidrage 
til gennemførelse af samfundsvidenskabelig undersøgelse 
af komplekse problemstillinger  

2. For det andet kan et forskningssamarbejde mellem prakti-
kere og forskere bidrage til, at der produceres viden, som 
har fælles interesse for både forskere og praktikere  

3. For det tredje kan aktørernes involvering bidrage til at de-
signe nye eller evaluere eksisterende politikker eller pro-
grammer 

4. For det fjerde kan forskerens intervention og samarbejdet 
mellem forskere og praktikere bidrage til løsning af pro-
blemer, der er relevante for aktørerne (Van de Ven 2007, 
s. 268) 
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Når der er tale om studiet af komplekse problemer, har praktikerne en 
vigtig nøgle til den viden, der skal være med til at informere samfunds-
forskningen. Hvis relevante aktører altså ikke inddrages, er denne særli-
ge viden ikke tilgængelig for forskerne. I mit forskningsprojekt inddrager 
jeg både praktikere og eksperter for at sikre en produktion af viden, der 
har interesse både for aktører i Overgangsprojektet, for aktører på 
uddannelsesområdet generelt, for kolleger samt inden for forskning i 
innovation i den offentlige sektor og for mig som forsker62. Således 
drives jeg i forskningsprocessen – i kraft af de mange møder med rele-
vante aktører – af en fælles interesse for at få belyst og undersøgt inno-
vations- og samarbejds-spørgsmålene i mit forskningsprojekt. Bagsiden 
af medaljen er dog, at involvering af aktører – både på praktiker- og 
ekspertniveau – er en tidskrævende affære. Derfor mener jeg, det er 
vigtigt, at man som forsker gør op med sig selv fra forskningsprojektets 
begyndelse, hvor mange ressourcer man vil lægge i arbejdet med at 
involvere relevante aktører, og herefter holder fast. Ellers risikerer data-
genereringsprocessen at løbe af sporet63.  

I de følgende afsnit vil jeg reflektere over datagenerering og casestudiet 
som baggrund for anvendelsen af Engaged Scholarship og i detaljer 
gennemgå undersøgelsesmodellen i Engaged Scholarship og beskrive 
dens elementer gennem eksempler fra min forskningsproces.   

                                                            
62 I et forskningsprojekt som dette, der er finansieret af Det Strategiske Forsk-
ningsråd, er der krav til forskningens relevans for såvel praksis som teori. Derfor 
er Engaged Scholarship en oplagt model, der lægger op til en tættere forbindel-
se mellem forskere og brugere af forskning – det være sig virksomheder, rege-
ringer eller andre institutioner. 

63 Det er et privilegium med meget materiale, men også en kilde til ærgrelse 
over, at man ikke kan bearbejde og omsætte det hele. 
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3.2 Engaged Scholarship som model for casestudiet 
Engaged Scholarship stiller følgende spørgsmål: Hvordan kan forskning 
fremme grundlæggende videnskabelig viden ved at arbejde med og ikke 
for praksis? Spørgsmålet understreger forskning som en kollektiv opgave 
mellem forskere og praktikere i hvert trin af forskningsprocessen (Van 
de Ven 2007, s. 10). Ved at benytte Engaged Scholarships diamantmo-
del, som illustreret ovenfor, bliver det muligt at skabe viden om det 
komplekse problem, der undersøges ved at involvere aktører – hvis 
perspektiver er relevante – i hver af de fire aktiviteter problemformule-
ring, teoribygning, undersøgelsens design og problemløsning (Van de 
Ven 2007, s. 10).  
 
I lighed med Van de Ven (2007) – samt Gummesson (2004), der repræ-
senterer case-studie-traditionen – anser jeg ikke forskningsprocessen 
som et lineært foretagende, der starter med problemformulering som 
første skridt og derfra bevæger sig successivt mod afrapportering som 
fastlagt endemål. Derfor beskriver både Van de Ven og Gummesson 
forskningsprocessen i aktiviteter eller momenter frem for i skridt, hvilket 
indikerer, at der er tale om en dynamisk og iterativ proces, der forandrer 
sig undervejs og springer mellem forskellige aktiviteter64. På den måde 
er der lighed mellem forskningsprocessen og innovationsprocessen. 
 
Diamantmodellen bidrager med en strategi for, hvordan aktørerne skal 
inddrages i de forskellige undersøgelsesaktiviteter (Van de Ven 2007, s. 
26). I det følgende vil jeg redegøre for og eksemplificere, 
                                                            
64 Et eksempel på forskningsprocessens iterative karakter er testningen af en 
teoretisk model: På et sent tidspunkt i forskningsprocessen (maj 2012) opdager 
jeg, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende søgeprocesser (Van de Ven m.fl. 
2008) som en teoretisk model for læring i innovationsprocessen. For at under-
søge om modellen holder i forhold til praksis, foretager jeg to iterative handlin-
ger 1) vender tilbage til empirien for at undersøge om, læring kan forstås som 
søgeproces, 2) afholder et udviklingsmøde med Overgangsprojektets Styre-
gruppe for at teste relevansen af søgeprocesser som forklaringsmodel (M12). 
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hvordan jeg anvender Engaged Scholarships undersøgelsesmodel i min 
forskningsproces. 

Undersøgelsesspørgsmål 
At formulere et undersøgelsesspørgsmål består i at placere, forbinde og 
diagnosticere en problemstilling eller et emne i virkeligheden. Dette er 
det første og vigtigste skridt i Engaged Scholarship (Van de Ven 2007, s. 
71 og s. 17). Problemformuleringen spiller en afgørende rolle i forhold til 
at forankre problemfeltet i den virkelige verden og har direkte indflydel-
se på, hvordan teoribygningen, designet og problemløsningen udføres i 
forskningsprocessen (Van de Ven 2007, s. 71). Det er vigtigt, at jeg får 
stillet relevante spørgsmål og samtidig forankrer disse i Overgangspro-
jektets virkelighed: 

”It is exceedingly difficult to say something meaningful about 
the real world without starting in the real world. Observation 
and description of the real world are the essential points of 
origin for theories in applied areas” (Van de Ven 2007, s. 71). 

Mens CLIPS-projektet definerer en overordnet innovationsteoretisk 
ramme for min undersøgelse, er min empiriske forforståelse dels funde-
ret i mine erfaringer som proceskonsulent på unge- og skoleområdet65, 
dels af det forstudie, der var grundlag for mit case-valg, og dels af den 
forundersøgelse, jeg har gennemført som indkredsning af problemfeltet 
i Overgangsprojektet (se kapitlet Metode og Analysestrategi samt Bals-
lev og Jæger 2011). Mine velforankrede forforståelser af både teoretisk 
og empirisk karakter kan betyde, at jeg i min tilgang til undersøgelsesfel-
tet er ”blind” over for interessante aspekter, som både ligger inden for 
og uden for de overordnede empiriske og teoretiske rammer. For at 
imødegå dette har jeg inddraget aktører (særligt Overgangsprojektets 
Projektleder samt min hoved- og bi-vejleder) igennem uformelle samta-
ler igennem hele forskningsprocessen – også omkring udarbejdelse af 
undersøgelsesspørgsmålet.  

                                                            
65 Se www.millerquest.dk. 
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Samspillet mellem empiri og teori bliver de vigtigste redskaber i genere-
ring af data og i generering af ny viden. Det bliver en udfordring at 
integrere empiri og teori og få de to parter til at samarbejde og danse 
efter samme melodi uden, så at sige, at de tramper hinanden over 
tæerne. Her berøres et klassisk dilemma: Er det empirien, der skal styre 
teorien, eller er det teorien, der skal styre empirien? Ved at inddrage 
både praktikere (særligt i hovedundersøgelsen) og eksperter (særligt i 
slutundersøgelsen – se nedenfor) forsøger jeg at håndtere dette para-
doks. Selv om jeg i forskningspraksissen håndterer paradokset gennem 
en balancering mellem teori og empiri, tager jeg dog et klart valg rent 
formidlingsmæssigt, hvor jeg vælger, at teorien er styrende for de empi-
riske analyser. 

Tilbage til undersøgelsesspørgsmålet: Undersøgelsesspørgsmålet skal 
være så præcist defineret som muligt og afspejle den virkelighed, det 
skal undersøges i. At vælge et undersøgelsesspørgsmål er vigtigt for at 
kunne fokusere undersøgelsen (Van de Ven 2007, s. 88). Jeg har forsøgt 
at formulere undersøgelses-spørgsmålet, så det fremstår genkendeligt 
og meningsfuldt både i forhold til den teoretiske ramme og i forhold til 
praksis. Samspillet med praksis i almindelighed og Projektleder i særde-
leshed har betydet, at jeg flere gange har revurderet formuleringen af 
undersøgelsesspørgsmålet (se iterationer over undersøgelsesspørgsmå-
let i bilag 12). På den baggrund mener jeg, at jeg er med til at skabe en 
viden, som både har relevans for praktikerne og for det akademiske 
miljø. 

Processen omkring formulering af undersøgelsesspørgsmålet er ofte 
kompliceret. Det kræver både en teoretisk undersøgelse for at afgøre, 
hvilke fænomener og problemstillinger der er relevante at undersøge 
empirisk, og en undersøgelse af, hvordan det empiriske materiale skal 
afkodes i en genkendelig og meningsfuld problemstilling (Van de Ven 
2007, s. 17). Derfor vil jeg beskrive arbejdet som iterativt, idet jeg fortsat 
har måttet vende tilbage til undersøgelsesspørgsmålet for at justere i 
forhold til både teori og praksis.  
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Teoretisk ramme – abduktion, deduktion og induktion 
Som en indledning til dette afsnit skal det nævnes, at jeg tager udgangs-
punkt i en pragmatisk semiotisk forståelse af begreberne abduktion, 
deduktion og induktion ud fra Van den Ven (2007) og Peirce (1994). I 
den semiotiske tilgang er de tre begreber ligeværdige slutningsformer, 
mennesket anvender til at skabe mening både i hverdagen og i nye 
situationer, hvor individet ikke på forhånd har et kendt repertoire at 
trække på i sin skabelse af mening. Jeg er opmærksom på, at denne 
forståelse adskiller sig fra samfunds-videnskabernes anvendelse af 
begreberne som strategier i den videnskabelige analyseproces, fx som 
metodologisk princip i grounded theory (Olsen og Pedersen 2004, s. 151-
152 samt s. 313), hvor abduktion forstås som en vekselvirkning mellem 
deduktive og induktive strategier. I denne afhandling vil jeg anvende 
abduktionsbegrebet til at nærme mig en forståelse af, hvordan ny viden 
opstår i spændingsfeltet mellem et før-sprogligt og et sprogligt univers 
(Laursen 2004), dels i den videnskabelige proces og dels i innovations-
processen. 
 
Undersøgelsesdelen i Engaged Scholarship bæres af en teoretisk ramme, 
der illustreres som et mentalt billede eller en konceptuel baggrund (Van 
de Ven 2007, s. 19). Der ligger tre aktiviteter til grund for opbygningen af 
en teoretisk ramme, skabelse, udarbejdelse og begrundelse, hvor hver 
aktivitet indebærer forskellige typer af argumentation (Van de Ven 2007, 
s. 20). Kort fortalt anvendes abduktiv logik til at skabe en teori, logisk 
deduktion benyttes til at konstruere en teori, og det induktive ræsonne-
ment benyttes til at vurdere en teori (Van de Ven 2007, s. 27 og s. 101). 
Disse tre logikker sameksisterer i forskningsprocessen, men særligt den 
abduktive logik – som den mindst alment kendte af de tre – kræver 
yderligere forklaring. Derfor vil jeg med baggrund i Van de Ven (2007) og 
den tværvidenskabelige pragmatiker Charles S. Peirce (1994) dvæle et 
øjeblik ved abduktion som en vigtig logik både i vidensproduktion og i 
innovation.  
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Abduktion er central, når mennesket skal skabe ny viden. ”Vi må erobre 
verden ved at gætte, eller slet ikke erobre den” (citat af Peirce i Jørgen-
sen 1994, s. 59). Det er vanskeligt at beskrive, hvordan ny viden opstår, 
hvilket har været et af filosofiens vigtige undersøgelsesområder gennem 
tiden, hvor forskellige begreber som tavs viden (tacit knowledge), intui-
tion eller kreativitet er blevet beskrevet som kilde til ny viden (Kirkeby 
2005, s. 123). Men problemet er, at disse tilgange ikke nødvendigvis 
bidrager med en systematisk begrebsramme, der kan understøtte meto-
der, der kan anvendes, når vi skal skabe ny viden i forskningsprocessen 
eller innovationsprocessen.  

Til gengæld bidrager Peirce i sine studier af menneskets slutningsformer 
med et bud. Peirce supplerer de klassiske slutningsformer – deduktion 
og induktion – med abduktion. Abduktionen er en måde at erkende 
tilværelsen på (Balslev og Jakobsen 2000, s. 22). Abduktion kan forklares 
som en faktabaseret hypotese: 

”Dette skridt at antage en hypotese, som bliver foreslået af 
fakta, er hvad jeg kalder abduktion” (Peirce 1994, s. 145). 

Abduktion kan illustreres gennem detektivens arbejde med at finde 
sammenhæng imellem en mængde af tilsyneladende usammenhængen-
de spor. Sagt med andre ord er abduktionen en måde at ræsonnere på, 
hvor den opmærksomme iagttagelse af omverdenen – hypotesedannel-
sen – sker på grundlag af ufuldstændige data. Abduktionen kan også 
beskrives som en disciplineret fantasi (Van den Ven 2007, s. 20). Som 
nævnt i det Organisationsteoretiske afsnit er abduktionens mekanisme, 
at det uden nærmere eftertanke går op for én, hvad det er, der foregår. 
Abduktionen må anses for at være en spontan be- eller afkræftelse af 
det, man erfarer, og samtidig en empirisk egenskab til at se meningsfyld-
te nye sammenhænge og sætte spørgsmål ved dem, vi tager for givet. På 
den måde har abduktionen en nyskabende egenskab, der er vigtig for 
menneskets erkendelse og evne til at skabe nyt.  
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Abduktionen står dog ikke alene, men støtter sig til deduktionen og 
induktionen. Den klassiske forståelse af deduktion er en rationel lov-
mæssig følgeslutning, der sker på baggrund af en lovmæssighed eller et 
princip. Det betyder, at deduktion med en vis sikkerhed forudsiger et 
resultat ved at gå fra en regel til en følgeslutning og derfra til et resultat. 
Vi udleder så at sige vores viden eller konklusioner ud fra generelle love. 
Deduktion er grundlaget for den konvergente erkendelse, hvor et enty-
digt input medfører et entydigt output (Illeris 2009, s. 70). Induktion 
opstår derimod, når forskeren gennemfører en flertydig følgeslutning, 
der så at sige går den modsatte vej, dvs. generaliserer fra flere tilfælde 
til overordnede regler og principper. Det betyder, at forskeren ud fra 
eksisterende teori og empiri forsøger at nå frem til en samlet konklusion. 
Induktionen knytter sig til den divergente erkendelse, hvor et entydigt 
input medfører flertydigt output. 

Opsamlende kan det siges, at deduktion og induktion hovedsageligt 
bygger på tidligere erfaringer, mens abduktionen giver mulighed for at 
tage fremtiden i brug gennem måden at ræsonnere på. Med abduktio-
nen tillader vi os at blive overrasket ved at bruge vores kreative intuition 
(Van de Ven 2007, s. 46). Populært sagt er abduktionen knyttet til mave-
fornemmelsen, dvs. vores følelsesmæssige intelligens. Men hvordan 
bruges de tre slutningsformer i Engaged Scholarship? Det vil jeg adresse-
re i de følgende tre afsnit, hvor jeg gennemgår hypoteseskabelse, teori-
udarbejdelse og teoribegrundelse. 

Abduktion – skabelse af hypotese 
Teoribygningen kræver alle tre logikker for at skabe, udarbejde og be-
grunde den teoretiske ramme. Den første aktivitet – skabelsen af en 
hypotese – tager udgangspunkt i den abduktive logik. Dette ræsonne-
ment begynder som regel med en overraskende observation eller ano-
mali, der ryster vores normale forståelse af verden – det er dét, som 
motiverer os til at skabe en hypotese, der kan løse anomali (Van de Ven 
2007, s. 101). Gennem både Forundersøgelse, Hovedundersøgelse og 
Litteraturstudie har jeg iagttaget, at samarbejde og innovation er tæt 
forbundet i Overgangsprojektet. Denne iagttagelse understøttes af 
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nyere innovationsforskning, der opstiller hypoteser om, at der er flere 
barrierer, der hæmmer arbejdet med at implementere ny viden og 
kreative løsninger i den offentlige sektor i et samarbejde mellem bruge-
re, professionelle og politikere (CLIPS-projektbeskrivelse 2009, s. 5). 
Koblingen mellem mine iagttagelser og  teorien udmønter sig afhandlin-
gens to hypoteser (se forrige kapitel). Jeg har udarbejdet hypoteserne, 
så de understøtter etablering af forskningsspørgsmål og således dækker 
det lærings- og samarbejdsaspekt, som min undersøgelse har i forhold til 
samarbejdsdrevet innovation. Forskningshypoteserne danner reference-
ramme for min undersøgelse og udgør de forforståelser, jeg møder 
praksis med.  

Deduktion – udarbejdelse af teori 
Tilbage til opbygning af den teoretiske ramme og til den anden form for 
logisk ræsonnement: Det deduktive ræsonnement anvendes i det næste 
skridt i opbygningen af den teoretiske ramme. Målet er her at udarbejde 
og identificere konsekvenserne af de opstillede hypoteser og åbne dem 
for observation og vurdering (Van de Ven 2007, s. 102). Her bevæger jeg 
mig ned ad den teoretiske abstraktionsstige mod konceptniveau, hvor 
teorier anskues som ”…an explanation of relationships among concepts 
or events within a set of boundary conditions” (Van de Ven 2007, s. 112). 
Det betyder, at jeg opstiller koncepter og indikatorer, der understøtter 
teorien, hvorved der opstår et hierarki, som består af tre elementer: det 
teoretiske begreb, de teoretiske koncepter og de observerbare indikato-
rer (Satori 1970, s. 1033-1053 samt Van de Ven 2007, s. 112).  
 
I et casestudie som dette, der opererer med én case (small-N studies), er 
teorien afgørende for at vælge case. Teoriens centrale koncepter er 
vigtige for at være med til at afgøre, hvad det er, forskeren skal kigge 
efter. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at der forud for dette 
small-N-studie i CLIPS-regi ligger en Delphi-undersøgelse (Sehested, 
Sørensen, Larsen og Lund 2010) og en Survey-undersøgelse (Larsen m.fl. 
2010), der begge udgør Large-N-studier. Disse studier er med til at 
informere og underbygge både mit casevalg og mine centrale koncepter. 
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De koncepter, jeg benytter i dette casestudie, opstår med udgangspunkt 
i teorien, men i datagenereringen er jeg opmærksom på de koncepter, 
der opstår induktivt gennem empirien. Nedenstående figur illustrerer 
bevægelsen på den teoretiske abstraktionsstige:  

Figur 18 – Abstraktionsstigen, 1 

 

Når koncepterne er på plads, skal der genereres indikatorer, der under-
søger teorien i praksis, dvs. i dette tilfælde forståelsen af samarbejds-
drevet innovation. Således opstår der et hierarki, der ændrer sig med 
abstraktionsniveauet. Teorien ligger øverst i hierarkiet og er mest ab-
strakt, efterfulgt af koncepterne, der tager et skridt ned mod indikato-
rerne, der ligger tættest på reelle handlinger, som kan observeres (Satori 
1970, s. 1033-1053 samt Van de Ven 2007, s. 112). Koncepterne er idéer 
om, hvordan verden hænger sammen – men er stadig blot skygger på 
hulevæggen i Platonisk forståelse – mens indikatorerne er de empiriske 
fund. Det er således, jeg operationaliserer mit teoriapparat (se afsnittet 
om Analysestrategi). Nedenfor har jeg lavet en simplificeret illustration 
af, hvordan teorien innovation bevæger sig på abstraktionsstigen: 
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Figur 19 – Abstraktionsstigen, 2 

 

Modellen er udarbejdet på baggrund af Satori 1970, s. 1033-1053 og frit bearbejdet ud fra 
Van de Vens beskrivelse af det teoretiske hierarki (Van de Ven 2007, s. 112) med udgangs-
punkt i den teoretiske operationalisering, jeg gennemfører i mine interviewguides (se bilag 
7 og 8) 

 

Eksemplet viser en operationalisering af det teoretiske begreb gennem 
en konceptualisering, der her udgøres af forskellige innovationsmodel-
ler, fx den cykliske, hvilket medfører, at de observerbare indikatorer fx 
kunne være aktørernes evaluerende handlinger (iterationer). Iterationer, 
der indebærer, at aktørerne vender tilbage til udgangspunktet for at 
revurdere eller gentænke den oprindelige idé. Jeg vil senere redegøre 
for, hvordan idéen om forældrenetværk bliver gentænkt og til dels 
”exnoveret”, som Hartley (2005) kalder mislykket innovation.  
 
De forskellige elementer i det teoretiske hierarki betyder, at jeg i forstå-
elsen af den overordnede teori bevæger mig fra koncept til indikatorer, 
således at jeg kommer længere og længere ned i forståelsen af den 
formulerede hypotese; med andre ord sker der en teoretisk operationa-
lisering. Operationalisering er vigtig i forhold til min analyse, idet jeg ikke 
direkte kan observere et abstrakt begreb som samarbejdsdrevet innova-
tion. Jeg kan af min datagenerering udlede observerbare indikatorer, der 
understøtter de teoretiske begreber, der ligger til grund for samarbejds-
drevet innovation.  
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Samarbejdsdrevet innovation udgør som nævnt i sig selv en sammensat 
teori, hvor det i teoribygningen ikke er givet, hvilke teoretiske elementer 
teorien skal sammensættes af. Der er fire centrale argumenter for at 
opbygge et unikt teorikompleks bestående af flere teoriretninger for at 
kunne undersøge samarbejdsdrevet innovation. For det første er samar-
bejdsdrevet innovation som skitseret tidligere et nyt forskningsfelt i 
dansk forskningskontekst, hvilket betyder, at jeg som forsker har mulig-
hed for at bidrage til skabelsen af denne teori. For det andet er samar-
bejdsdrevet innovation et sammensat begreb af både innovation, læring 
og samarbejde, hvilket betyder, at jeg bliver nødt til at splitte det op for 
at undersøge det. For det tredje er enhver teori en ukomplet abstrakti-
on, der umuligt kan beskrive alle aspekter af et fænomen (Van de Ven 
2007, s. 20). For det fjerde afkræver komplekse empiriske problemer en 
tilsvarende sammensat og kompleks kortlægning, hvilket kalder på 
sammensatte teoretiske modeller frem for entydige teorier (Van de Ven 
2007, s. 20).  
 
Alt i alt er det nødvendigt at sammensætte et unikt teoriapparat, der 
imødekommer både teoretiske og empiriske behov. Som baggrund for 
udvikling af koncepter og indikatorer opstillede jeg i forrige kapitel et 
teoretisk fundament, hvor organisationsteori udgør rammen for forstå-
else af den offentlige sektor, hvori den valgte case udspiller sig, og hvori 
samarbejdsdrevet innovation undersøges. Jeg etablerer herudover tre 
ligeværdige teoretiske fundamenter, der understøtter forskningsfeltet 
samarbejdsdrevet innovation, dvs. innovation, læring og samarbejde. 
Den teoretiske ramme resulterer i, at jeg kan koble de fremstillede 
teorier til et samlet teoretisk fundament for samarbejdsdrevet innovati-
on. Nedenstående figur illustrerer teoribygningen, der har karakter af 
tværvidenskabelighed: 
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Figur 20 – Tværvidenskabelig teoribygning 

 

Som nævnt i forrige kapitel og illustreret ovenfor skaber jeg mit teoreti-
ske forskningsfelt ved at koble eksisterende forskningsfelter til et nyt 
teoretisk konglomerat – samarbejdsdrevet innovation. 

Induktion – begrundelse af teori  
Det sidste skridt i opbygningen af en teori er evaluering og testning ved 
hjælp af et induktivt ræsonnement. Både logisk validitet og empirisk 
tillid kan være med til at retfærdiggøre en teori (Van de Ven 2007, s. 
141). I denne undersøgelse har jeg benyttet mig af både logisk og empi-
risk validitet i testningen af mine teoretiske begreber. I den logiske 
validering arbejder jeg med opbygning af det teoretiske apparat i sam-
klang med mit videnskabelige ståsted (se nedenfor). Den empiriske 
validering foregår hovedsageligt gennem ekspertinterviews og udvik-
lingsmøder (se Oversigt over databibliotek, bilag 2), men som eksempli-
ficeret ovenfor har jeg ligeledes fået feedback fra aktører i casen på 
mine teoretiske forforståelser. Mit teoretiske fundament er her blevet 
udfordret gennem den empiriske afprøvning, hvorfor jeg løbende har 
måttet justere det teoretiske fundament for fortsat kunne matche den 
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komplekse case66. Særligt denne induktive tilgang kræver fra forskerens 
side engagement i forskningsfeltet67.  
 
I praksis spiller de ovennævnte tre stadier sammen i en iterativ cyklus. 
Her er de godt nok beskrevet i en kronologisk sekvens – skabelse, udar-
bejdelse og begrundelse ved hjælp af det abduktive, deduktive og induk-
tive ræsonnement – men fordi disse aktiviteter og former for 
argumentation er indbyrdes afhængige, påvirker de hinanden gensidigt 
over tid (Van de Ven 2007, s. 102). Alt i alt er målet med opbygningen af 
den teoretiske ramme at udvikle plausible og konceptuelle modeller, der 
er med til at besvare undersøgelsesspørgsmålet, hvorfor det er essenti-
elt med et tæt samspil mellem teori og praksis (Van de Ven 2007, s. 
100).  

Undersøgelsens design 
Det er nødvendigt, at teorien transformeres til en operationel undersø-
gelsesmodel eller et design, da teorien ikke er direkte observerbar (Van 
de Ven 2007, s. 143). En model operationaliserer specifikke dele af en 
teori, så de kan blive udsat for empiriske undersøgelser, hvorved man på 
den måde kan omgå det faktum, at en teori typisk ikke er åben for 
direkte inspektion. Mens teorier og hypoteser eksisterer gennem argu-
menter og beregninger, er de dog samtidig knyttet til den virkelige 
verden gennem menneskers interaktion. Sammenhængen mellem teori 
og praksis kan kobles i et operationelt undersøgelsesdesign, der tillader 
empirisk undersøgelse af teoriens nøgleområder. 
 
Der findes mange forskellige forskningsmodeller, der kan anvendes i 
forbindelse med empirisk datagenerering. Som nævnt ovenfor er case-

                                                            
66 Jeg er opmærksom på, at denne proces i en samfundsvidenskabelig forståelse 
ville kaldes for abduktion (Olsen og Pedersen 2004, s. 151-152). 

67 Engagement er et værdifuldt redskab. Min erfaring ud fra dette studie er, at 
engagement skal styres. Jeg er endt med at have rigtig meget empiri. 
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studiet udgangspunkt for datagenerering i dette forskningsprojekt. Da 
casestudiet er langt mere varieret og mindre standardiseret end andre 
typer forskningsdesign – fx et Survey-design (Launsø og Rieber 2005, s. 
95) – er der også langt større frihed fra forskerens side til at sammen-
sætte en palet af datagenereringsmetoder, der skræddersyes netop til 
det pågældende studie. I kapitlet om Metode og Analysestrategi gen-
nemgår jeg analyseenhederne og de valgte metoder. Her vil jeg nævne, 
at mit undersøgelsesdesign er bygget op over flere undersøgelsesfaser, 
som jeg har opstillet for at skabe nogle relevante nedslagspunkter i den 
samlede datagenerering (se nedenstående illustration).  

Figur 21 – Casestudiets undersøgelsesfaser 

 
 
For at kvalificere mit valg af forskningsfelt har jeg foretaget et Forstudie 
(sept. 2009 – feb. 2010). Jeg har lænet mig op ad Van de Ven og Poole 
(1990), der anbefaler at skabe et start- og et slutpunkt i casestudiet som 
en tids- og indholdsmæssig ramme for undersøgelsen. De foreslår, at 
man tager afsæt i at skabe såkaldt baseline-data (Van de Ven og Poole 
1990, s. 317), dvs. en generering af data, der kan danne startpunktet 
eller nulpunktet. Forundersøgelsen68 (marts – juni 2010) fungerer som 

                                                            
68 Forundersøgelsen resulterede i antologikapitlet “Organisatorisk innovation i 
skabelsen af nye metoder til fastholdelsen af unge i uddannelse” i CLIPS-
antologien Samarbejdsdrevet innovation – i den offentlige sektor (se Balslev og 
Jæger 2011). 
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dette startpunkt og som afsæt for den egentlige datagenerering i Ho-
vedundersøgelsen (august 2010 – juni 2011). Interaktionen med case-
aktører i Forundersøgelsen har kvalificeret planlægningen af Hovedun-
dersøgelsen, der udgør hovedparten af datagenereringen.  
 
Forundersøgelsen har desuden bidraget til fastlæggelse af analyseenhe-
der, idet resultaterne af Forundersøgelsen viser, at Overgangsprojektet 
analytisk kan betragtes på henholdsvis serviceniveau, og organisatorisk 
niveau hvor der foregår en nytænkning af både service og organisation 
(Balslev og Jæger 2011). Disse to typer af innovation er forbundet med 
Overgangsprojektets organisering som uddannelsesnetværk i dels et 
centralt styringsnetværk og dels et decentralt implementeringsnetværk. 
Således opstår følgende analyseenheder (se kapitel 3 for uddybning af 
analyseenhederne): 
 

Analyseenheder Innovationsteoretiske optikker 

 Innovation Læring  Samarbejde 

Decentralt 
netværk –  
Serviceniveau 

Procesmodeller Læringstyper  Samarbejdsformer 

Centralt net-
værk –  
Organisatorisk 
niveau 

Procesmodeller Læringstyper Samarbejdsformer 

 
Som en kvalificering af mine foreløbige resultater har jeg gennemført en 
Slutundersøgelse (august – december 2011), der tillige fungerer som mit 
forskningsprojekts ”slutpunkt” i forhold til datagenerering i casen, vel 
vidende at Overgangsprojektet fortsætter, efter forskningsprojektet er 
afsluttet. Fordelen ved, at jeg har inddraget aktører i de forskellige 
undersøgelsesfaser medfører, at jeg får mulighed for at producere 
forskningsresultater, der er mere gennemtrængende og har større 
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betydning for teori og praksis, end hvis forskningen bedrives egenhæn-
digt (Van de Ven 2007, s. 193). Opsamlende kan min datagenerering, der 
er inddelt i de fire undersøgelsesfaser, illustreres i forhold til Engaged 
Scholarships diamantmodel på følgende måde: 

Figur 22 – Undersøgelsesfaser i casestudiets Engaged Scholarship-proces 

 

Som det fremgår af illustrationen, indgår data fra de forskellige 
undersøgelsesfaser i adskillige elementer af Engaged Scholarship-
processen, hvilket er med til at illustrere den iterative karakter af 
forsknings-processen. 

Problemløsning 
Problemløsningen i Engaged Scholarship bygger oven på de ovennævnte 
hovedelementer – formulering af undersøgelsesspørgsmål, udarbejdelse 
af teoretisk ramme og undersøgelsesdesign – og danner baggrunden for 
problemløsning (Van de Ven 2007, s. 232). I problemløsning sammen-
kædes forsknings-resultater fra teori og praksis. Det betyder, at under-
søgelsesdesignet skal muliggøre produktion af empiriske beviser, der kan 
danne baggrund for en løsning af den undersøgte problemstilling (Van 
de Ven 2007, s. 24).  



 
 
192 

Med udgangspunkt i empirien behandler min analyse sammenhængen 
mellem innovation, læring og samarbejde i casen. Jeg har haft en fortlø-
bende dialog med både praksis og eksperter, fordi det kræver talrige 
interaktioner at opnå en fælles viden blandt praktikerne og forskerne 
(Van de Ven 2007, s. 25). Derudover har jeg særligt gennem slutunder-
søgelsen valideret de foreløbige resultater på både praktiker- og ek-
spertniveau – en validering, der udfordrer min teoretiske forforståelse 
og modvirker selektiv forskning. Involvering af praktikere i validering af 
forskningsresultaterne er vigtig, hvis forskningsresultaterne skal have 
effekt for både videnskab og praksis, dvs. på tværs af faggrænser (Van 
de Ven 2007, s. 225). At kommunikere på tværs af grænser kræver 
fælles forståelse for hinandens specifikke viden. Talrige interaktioner er 
nødvendige, hvis viden skal deles, forhandles og fortolkes som et led i 
vidensoverførsel, idet transformation af viden sjældent opnås ved blot 
at kommunikere få gange på tværs af grænser. Processen omkring 
Engaged Scholarship er en strategi til at opnå denne form for videns-
overførsel ved gentagne gange at inddrage interessenter i hver aktivitet 
af undersøgelsesprocessen (Van de Ven 2007, s. 26). Som det fremgår af 
mit databibliotek (bilag 2), har jeg netop gennemført talrige interaktio-
ner med praktikerne, hvormed resultatet – denne afhandling – gerne 
skulle producere viden, der kan gavne både videnskab og praksis69.  

                                                            
69 Min oplevelse er, at både forskningsprocessen og skriveprocessen har iterativ 
karakter. Fx begyndte jeg fra dag ét at skrive på afhandlingen dels gennem en 
mere lineær rapportskrivning og dels gennem en mere iterativ logbogsskrivning 
(FLOG), hvor jeg ikke satte restriktioner til form og indhold. I en kobling mellem 
de to skriveteknikker tilstræbte jeg en spændvidde mellem struktureret skriv-
ning og spontan skrivning i håbet om, at der på den måde ville opstå ny indsigt. 
Fra begyndelsen har det været vigtigt at fastlægge hvilke målgrupper, jeg 
ønsker at nå i formidlingen af projektet. I ph.d.-projektet er det naturligvis et 
akademisk bedømmelsesudvalg, der er primær målgruppe, men derudover er 
den danske uddannelsessektor også en målgruppe, hvilket har været afgørende 
for valget af det danske sprog som formidlingssprog til afhandlingen. Jeg forsø-
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Formidlingen af forskningen er en del af problemløsningen, hvor det 
fremgår, hvad forskningsprocessen har bidraget med. På den måde er 
formidling ligeledes et vigtigt led i en kommunikativ validering af resulta-
ter (se nedenfor). Det er vigtigt, at forskeren gør sig bevidst, hvem der er 
målgruppe for formidlingen, så formidling kan målrettes. Ofte vil der 
være flere målgrupper for et forskningsprojekt, og optimalt bør formid-
lingsform og -indhold tilpasses disse. I nærværende forskningsprojekt er 
en primær aftagergruppe det akademiske miljø, i første omgang bestå-
ende af et ph.d.-bedømmelsesudvalg, men også den offentlige sektor og 
de informanter, der har deltaget i undersøgelserne, er vigtige at tage 
med i betragtning, når der skal formidles.  

Som Engaged Scholar har jeg således løbende gennem forskningsproces-
sen gennemført mange forskellige formidlende aktiviteter, der retter sig 
mod både den offentlige sektor, den almene offentlighed og mod det 
akademiske miljø70. Disse formidlende aktiviteter fungerer som doku-
mentation for mit engagement i feltet. Jeg vil her gøre opmærksom på, 
                                                                                                                                      
ger at være ligefrem i mit sprog dog uden at gå på kompromis med teoretiske 
begreber. 

70 Jeg har holdt oplæg om samarbejdsdrevet innovation i forskellige kommuner 
og på konferencer (bl.a. KIA-konferencer – der står for Kommunernes Innovati-
ons Akademi), produceret forskellige populærvidenskabelige fremstillinger, 
deltaget i avisinterviews, i bestyrelsesarbejde (Innovationshøjskolen i Ryslinge 
se. www.ryslinge.nu) samt i et ekspertpanel på uddannelsesområdet. Desuden 
har jeg i CLIPS-regi undervist kandidatstuderende, produceret antologibidrag 
(Balslev og Jæger 2011), en artikel i et internationalt videnskabeligt tidsskrift 
(Miller, Gibson, Balslev og Scanlan 2012) samt mindre nyhedsartikler, genereret 
konference-papers samt en enkelt poster. Jeg er opmærksom på, at der er 
meget klare formelle krav til kvaliteten af og formen på forskernes skriftlige 
formidling til det akademiske miljø – en formidling, der bygger på en lang 
tradition for akademisk fremstilling. Som Engaged Scholar vil jeg nævne, at det 
vækker min nysgerrighed, at der ikke på lignende vis stilles formelle krav til 
forskerens tilbagemelding de praktikere, der specifikt har været involveret i 
forskningen samt formidlingen til praksis i almindelighed. 

http://www.ryslinge/
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at det er svært at vise, at jeg arbejder som Engaged Scholar ved blot at 
beskrive metoden som jeg har gjort ovenfor. Engaged Scholarship er 
praksis, derfor dokumenterer jeg mit arbejde som Engaged Scholar ved 
at vise, hvordan jeg har engageret mig. Som dokumentation har jeg 
derfor systematisk udarbejdet et rigt bilagsmateriale. Men for at reduce-
re kompleksiteten af hensyn til læseren, er alle disse mange bilag ikke 
videregivet i afhandlingen, men kan rekvireres hvis det ønskes.  

I problemløsningen nærmer jeg mig aktions-/interventionsforskning, idet 
jeg inddrager både praktikere og eksperter og rent faktisk bidrager ikke 
blot til løsning af det forskningsformulerede problem, men også til 
løsning af de reelle problemer, som aktørerne står med i hverdagen (Van 
de Ven 2007, s. 26). Som forsker bevæger jeg mig hermed mellem for-
skerrollen og konsulentrollen71 i mit samarbejde med praksis, hvilket 
leder mig videre til at beskrive den form for samarbejdsdrevet videns-
produktion, jeg praktiserer gennem min forskningsoptik som Engaged 
Scholar. 
 
Jeg har nu gennemgået de fire aktiviteter, som danner grundlag for 
Engaged Scholarship. Selvom Engaged Scholarship indeholder løbende 
kvalitetssikring i den måde, modellen er opbygget på, finder jeg dog 
alligevel anledning til at behandle spørgsmålet om kvalitetssikring i et 
selvstændigt afsnit for at skabe et overblik over, hvordan jeg arbejder 
med denne vigtige del af den videnskabelige skabelsesproces.  

3.3 Kvalitetssikring 
Når data fra casestudiet skal verificeres, dvs. gøres videnskabelige, er 
der tre faktorer, der gør sig gældende: validitet, generaliserbarhed og 

                                                            
71 For at kunne balancere mellem forsker- og konsulentrollen – mellem teori og 
metode – har jeg valgt at have en bi-vejleder, Claus Have fra Dacapo, der kan 
støtte mig yderligere i at håndtere denne balance. Claus Have har stor erfaring i 
at agere i dette spændingsfelt og har været til stor støtte særligt i datagenerer-
ingen i Hovedundersøgelsen. 
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reliabilitet (se nedenstående figur). Disse tre begreber handler om 
”sandhedsopfattelse” og har opnået videnskabelig status i moderne 
samfundsvidenskab. Det er rimeligt abstrakte størrelser, der ifølge Kvale 
udgør en videnskabelig treenighed, der ofte ligger fjernt fra dagligdags 
interaktioner (Kvale 2005, s. 225-246). Figur 23 illustrerer denne tre-
enighed: 

Figur 23 – Videnskabelighed og verificering 
 

 

Reliabilitet adresserer studiets reproducerbarhed, mens generaliserbar-
hed og validitet hænger tæt sammen i spørgsmålet om, på hvilket niveau 
et studie kan generalisere til andre tilfælde. Kort fortalt handler validitet, 
generaliserbarhed og reliabilitet om forskningskvalitet – dvs. en refleksi-
on over og/eller test af, hvorvidt forskeren har undersøgt det, der hæv-
des at være undersøgt.  

I validering af et studie anbefaler litteraturen (Van de Ven 2007, Van de 
Ven og Poole 1990, s. 321 og 324, Gummesson 2004, s. 134-135), at man 
tester sine koncepter ved at inddrage de praktikere, der har været 
involveret. Målet er at undersøge, hvorvidt forskerens klassifikationer af 
data stemmer overens med praktikernes mening. At validere er at mod-
virke selektiv fortolkning ved at kontrollere, om forskeren forholder sig 
kritisk til sin analyse. Med andre ord skal man være djævlens advokat i 
forhold til sine egne resultater.  
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Validering kan være kommunikativ, dvs. vise gyldighed gennem dialog, 
hvilket jeg praktiserer i mit Tværgående analyseafsnit, hvor mine forfor-
ståelser holdes op imod nye forståelser, fx gennem en hermeneutisk 
spiral (Kvale 2005, s. 239-242). Validering kan også være pragmatisk, 
dvs. vise gyldighed gennem handling ud fra devisen om, at handling taler 
tydeligere end ord. Det betyder, at forskeren intervenerer ved at være 
med til at sætte forandring i gang på baggrund af forskningsresultater 
(Kvale 2005, s. 242-245). Det er det, jeg gør gennem et mindre eksperi-
mentelt studie (se kapitlet om Metode og Analysestrategi).  

I forhold til generaliserbarhed af det valide casestudie mener Flyvbjerg – 
som fremlagt ovenfor – at et casestudie kan bidrage til at producere 
generaliseret viden, idet strategisk valg af casen øger generaliserbarhe-
den (Flyvbjerg 2006, s. 228). Her kan ekstreme eller kritiske cases have 
strategisk betydning i relation til et generelt problem (Flyvbjerg 2006, s. 
229). Generaliserbarhed i samfundsvidenskabelige kvalitative undersø-
gelser handler dermed om bedømmelsen af, om en undersøgelses 
resultater kan være vejledende for en anden lignende situation. 

Reliabilitet handler om, hvor konsistente forskningsresultater er. Her er 
det et spørgsmål om, hvorvidt resultater er reproducerbare eller ej. 
Kvale anbefaler, at man går pragmatisk til værks (2005, s. 242-245). Det 
handler om ”håndværksmæssig kvalitet” i dataindsamling for at øge en 
undersøgelses troværdighed. I den forbindelse er sund fornuft et godt 
værktøj. Gennem den systematiske opbygning af datagenerering, meto-
detriangulering og en systematisk analysestrategi forsøger jeg helt 
lavpraktisk at generere et forskningsprojekt, der har høj kvalitet (se 
kapitlet om Metode og Analysestrategi). En retrospektiv opfølgning på, 
hvordan jeg har arbejdet med kvalitetssikring findes i Konklusionen. 

Videnskabsteoretisk fundament som Engaged Scholar 
Videnskabsteoretisk placerer Van de Ven Engaged Scholarship inden for 
kritisk realisme (Van de Ven 2007, s. 36 + 63-70). Engaged Scholarship 
opbygger en refleksiv position ontologisk og epistemologisk set ved dels 
at antage et objektivt ontologisk ståsted – dvs. der eksisterer en virke-
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lighed uafhængigt af vores kognition, men vores individuelle forståelse 
af verden er begrænset – og dels en subjektiv epistemologi – dvs. kobling 
af flere metoder til at forstå verden med, idet en kompleks virkelighed af 
emergente sociale processer afkræver multiple perspektiver (Van de Ven 
2007, s. 36-38 + s. 70). Engaged Scholarship lægger vægt på teoribyg-
ning, der inspireret fra positivismen arbejder både logisk induktivt og 
deduktivt, men anvender samtidig på pragmatisk vis abduktion i initie-
ringen af nye teoretiske modeller. Samtidig bygger Engaged Scholarship 
som forskningsmodel på anvendelse af flere perspektiver til at indfange 
emergent social kompleksitet og trækker således på relativismen. Og 
slutteligt lægger forskningsmodellen vægt på, at robust viden skabes 
gennem teoretisk og metodisk triangulering, og trækker således på 
realismen som videnskabsteori. Med andre ord bygger Engaged Scholar-
ship på et samspil mellem forskellige videnskabsfilosofier og bygger 
således bro mellem flere videnskabsteoretiske positioner – positivisme, 
relativisme, pragmatisme og realisme72 – ved at inddrage elementer fra 
dem alle. Nedenstående punktopstilling giver et overblik over kombina-
tionen af videnskabsteoretiske elementer i Engaged Scholarship: 

• Positivisme: Teoribygning ud fra induktiv verificering af 
modeller og deduktiv falsificering 

• Pragmatisme: Initiering af teori gennem abduktion ud 
fra observationer af anomali 

• Relativisme: Anvendelse af flere perspektiver for at 
indfange emergent kompleksitet 

• Realisme: Robust viden skabes gennem triangulering 

Van de Ven opstiller disse hovedstrømninger som fire overordnede 
kategorier af videnskabsteoretiske perspektiver. Historisk set tager 
denne opdeling af videnskabelige hovedstrømninger udgangspunkt i den 
videnskabskrig, der pågik i 1980’erne. Det er interessant, at Van de Ven 
opstiller pragmatisme som en kategori for sig, hvilket jeg mener kan 

                                                            
72 Se bilag 11 for en oversigt over de fire videnskabsteoretiske grundpositioner. 
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skyldes pragmatismens amerikanske baggrund. Samtidig er det interes-
sant at iagttage bredden i den kategori, Van de Ven benævner som 
relativisme. Jeg mener, denne kategori kan kritiseres for at være meget 
vidtfavnende, idet den indeholder både postmodernisme, socialkon-
struktivisme, hermeneutik og kritisk teori (Van de Ven 2007, s. 40), der 
alle repræsenterer strømninger, der kunne ophøjes til selvstændige 
kategorier i oversigten. Til gengæld giver opstillingen af blot fire hoved-
strømninger et brugbart overblik over videnskabelige forskningstraditio-
ner og disses indbyrdes forskelle og ligheder.  

Traditionelt set tager forskeren afsæt i samme ontologi og epistemologi. 
En styrke i Van de Vens videnskabsteoretiske gennemgang er hans 
tydeliggørelse af, at der ikke nødvendigvis behøver at være et én-til-én-
forhold mellem ontologi og epistemologi. Inden for Engaged Scholarship 
kan forskeren fx godt anlægge en konstruktivistisk ontologi, men samti-
dig epistemologisk set anvende både relativisme og konstruktivisme. Fx 
kan forskeren benytte sig af et kvantitativt spørgeskema til at generere 
data om nogle gældende forhold i verden, der er uafhængige af vores 
kognition, og samtidig anvende kvalitative metoder til at indfange aktø-
rers forståelse af de pågældende forhold, alt imens forskeren er bevidst 
om konsekvenserne af denne tilgang. Nye kombinationer af ontologi og 
epistemologi medfører nye metodiske potentialer for generering af ny 
viden. Jeg vil da pointere vigtigheden af, at dette altid sker med forståel-
ser for de bagvedliggende paradigmer, de enkelte videnskabelige retnin-
ger bygger på. Sker dette ikke, kan forskeren risikere at overse de 
forskellige datas begrænsninger eller udvaske de styrker, de enkelte 
metoder besidder.   

Selv om Van de Ven videnskabsteoretisk set eksplicit placerer Engaged 
Scholarship inden for kritisk realisme (Van de Ven 2007, s. 36 + 63-70), 
betragter jeg Engaged Scholarship som en pragmatisk videnskabsteori. 
Min forståelse af Engaged Scholarship som en pragmatisk videnskabste-
ori skyldes, at Van de Ven anvender alle fire videnskabsteoretiske tilgan-
ge i en pragmatisk epistemologi. På lignende vis anlægger Van de Ven og 
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MIRP-gruppen i deres innovationsforskning en pragmatisk tilgang, idet 
jeg ontologisk set vil karakterisere dem som konstruktivister, mens de 
epistemologisk set anvender forskellige metoder til at generere data – 
dvs. anvender den metode, der epistemologisk set passer til målet med 
datagenerering. De anvender både positivistisk baserede kvantitative 
metoder og konstruktivistisk baserede kvalitative metoder, hvilket 
resulterer i forskellige måder at forstå data på gennem forskellige måder 
at generere viden på.  

Et andet argument for, at Engaged Scholarship har pragmatisk karakter, 
findes i selve det engagement, som det forventes, at forskeren bidrager 
med gennem sin forskningsproces. Jeg tolker, at engagementet i Enga-
ged Scholarship har hermeneutiske elementer. Som hermeneutiker er 
forskeren bevidst om og udtrykker et eksplicit ønske om at påvirke feltet 
gennem forskningsprocessen. Både hermeneutikken og Engaged 
Scholarship bygger på interaktion med feltet, og konsekvensen heraf er, 
at det ikke er muligt på afstand at tilegne sig viden. Det er et argument 
for Engaged Scholarships pragmatiske karakter, idet Engaged Scholar-
ship lægger op til, at forskeren engagerer sig i og påvirker feltet til gavn 
for både teori og praksis73.  

På lignende vis arbejder jeg epistemologisk set pragmatisk – hvilket 
fremgår af næste kapitel om Metode og Analysestrategi – og samtidig 
anlægger jeg et ontologisk set relativistisk konstruktivistisk udgangs-
punkt, hvor jeg forstår konstruktivismen som social konstruktion, hvor 

                                                            
73 Jeg vil her nævne at det – med min uddannelsesmæssige baggrund som cand. 
mag i kulturstudier – giver faglig god mening at foretage en hermeneutisk 
analyse ud fra et pragmatisk udgangspunkt som Engaged Scholar. Jeg vurderer, 
at denne tilgang ligger i direkte forlængelse af den humanistiske forskningstra-
dition. Derfor kan mit valg af Engaged Scholarship ses som et bidrag til den 
samfundsvidenskabelige forskningstradition på det institut, hvorfra jeg skriver 
denne afhandling. 
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virkeligheden konstrueres relationelt mellem mennesker74, hvilket heraf 
betyder, at jeg forstår samarbejdsdrevet innovation som noget, der 
opstår i relationen og i samarbejdet mellem mennesker og derfor ikke 
eksisterer uafhængigt af aktørernes tanker og handlinger. Alt i alt an-
lægger jeg på ontologisk niveau en konstruktivistisk tilgang til mit studie 
af samarbejdsdrevet innovation, mens det pragmatiske i min forskning 
foregår på epistemologisk niveau og består i anvendelse af forskellige 
metoder (metodetriangulering) og hermeneutisk analyse (se næste 
kapitel). En konsekvens af denne pragmatiske epistemologiske tilgang 
er, at jeg genererer viden, der er tæt forbundet til den valgte case, og 
som i høj grad påvirker innovationsprocesserne i casen (jf. Konklusion på 
den anvendte metode). 

Med mit relativistiske ontologiske udgangspunkt adskiller jeg mig såle-
des fra Engaged Scholarship, der ontologisk set baseres på kritisk realis-
me, mens jeg epistemologisk set arbejder tæt forbundet med Engaged 
Scholarship, dvs. ud fra en pragmatisk tilgang. Til trods for forskellen i 
Engaged Scholarships og mit ontologiske udgangspunkt er det afgørende 
fællestræk den epistemologiske pragmatisme, hvor pragmatismen 
kommer til udtryk i Engaged Scholarships anvendelse af alle fire viden-
skabsteoretiske positioner, mens pragmatisme i mit forskningsprojekt 
epistemologisk set som sagt kommer til udtryk gennem anvendelse af 
konstruktivistisk baserede metoder og hermeneutisk analyse. Både 
Engaged Scholarship og dette forskningsprojekt understreger behovet 
for at interagere med feltet og på engageret vis at udvikle viden i tæt 
relation mellem felt og forsker. Nedenstående tabel giver en oversigt 
over forskelle og ligheder i videnskabsteoretisk positionering i henholds-
vis Engaged Scholarship og i dette forskningsprojekt: 

                                                            
74 Her vil jeg nævne, at konstruktivisme ikke blot har social karakter, men også 
omfatter individuel konstruktion – dvs., virkelighed, der konstrueres mellem 
menneske og genstand – fx mellem person og bog. 



 
 

201 

Forskelle og ligheder – Engaged scholarship og denne afhandlingen 

Videnskabsteori Engaged Scholarship Denne ph.d.-
afhandling 

Ontologisk ud-
gangspunkt 

Realisme – kritisk 
realisme 

Relativisme – social 
konstruktion 

Epistemologisk 
udgangspunkt 

Pragmatisme – i form 
af anvendelse af alle 
fire videnskabsteoreti-
ske positioner 

Pragmatisme – i form 
af anvendelse af 
overvejende kon-
struktivistisk baserede 
metoder og herme-
neutisk og fænome-
nologisk analyse  

 
De forskellige ontologiske ståsteder medfører, at Engaged Scholarship 
med udgangspunkt i kritisk realisme skal sikre, at forsker gennem sam-
arbejde med feltet ledes frem til forståelse af feltet. Mens den konstruk-
tivistiske ontologi fordrer, at forsker og feltet sammen genererer viden i 
en forståelse af konteksten.  

Alt i alt inspireres jeg af Van de Vens videnskabsteoretiske forståelse, 
der – så længe konsekvenserne er klarlagte – tillader, at forskeren kan 
arbejde med forskelligt ontologisk og epistemologisk ståsted. Således 
bidrager Van de Ven til refleksivitet i forhold til forskningsprocessens 
ontologiske og epistemologiske udgangspunkt og giver mulighed for 
eksistensen af paradokser i forskningsprocessen forstået som en social 
foreteelse mellem forsker og case (Van den Ven 2007, s. 69).  

Læringsrum mellem forsker, praktikere og eksperter 
Som forsker er det – på relativistisk og hermeneutisk vis (Kristensen 
2007) – min forforståelse og mine ideologier, altså mine grundlæggende 
erfaringer, kundskaber og forskningssyn, der styrer forskningsprocessen. 
En konsekvens af mit arbejde som Engaged Scholar er, at jeg selv udgør 
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et vigtigt forskningsinstrument for mit projekt i samspil med de meto-
der, jeg anvender til datagenerering. Engaged Scholarship står i mod-
sætning til det klassiske ideal for resultatbaseret positivistisk forskning, 
hvor forskeren på en objektiv måde studerer et givet område uden 
samtidig at påvirke processen. Metaforisk er forskeren her placeret i et 
elfenbenstårn og er således hævet over projektet. Med en anden meta-
for er forskning i den klassiske forståelse steril, idet forskeren så at sige 
ikke har fingrene i mulden i det konkrete felt, der undersøges. Som det 
fremgår af mit møde med Engaged Scholarship, gælder disse metaforer 
ikke for dette studium. 

Før jeg kendte til Engaged Scholarship, placerede jeg min forskning i 
forlængelse af aktionsforskning75, hvor min forforståelse gik på, at jeg i 
forskningsprocessen indgik i en handlingsorienteret tæt kontakt med 
praktikere i den udvalgte case. Jeg mener, man kan forstå modellen bag 
Engaged Scholarship i forlængelse af aktionsforskningen, her blot i en 
bearbejdet og underbygget version med et tungtvejende fokus på teori-
bygning og en konsekvent og systematisk inddragelse af både praksis- og 
ekspertfeltet gennem hele forskningsprocessen. Mit møde med Engaged 
Scholarship har givet mig en ny begrebsverden at trække på i forhold til 
en forskningsoptik, der prioriterer en systematisk kollaborativ og inter-
venerende tilgang.  

Som Engaged Scholar vil det være mit mål at skabe et fælles læringsrum 
– eller forandringslaboratorium – mellem forsker, praktikere og eksper-
                                                            
75 Min forståelse af aktionsforskning bygger på (Nielsen og Nielsen, 2010). Kort 
fortalt opstod aktionsforskning som en reaktion på forskningstraditioner om-
kring 2. Verdenskrig, hvor forskning – ifølge aktionsforskningens amerikanske 
fader Kurt Lewin – ikke var i stand til at producere viden, der kunne være med 
til at løse kritiske sociale spændinger efter krigens afslutning (Nielsen og Niel-
sen, 2010, s. 1). Han udviklede en ny socialteknologi til løsning af sociale konflik-
ter, hvor forskeren bliver en del af feltet gennem analyser og eksperimenter i 
samarbejde med praktikere. Således er aktionsforskning i modsætning til en 
traditionel forståelse af forskning intervenerende.  
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ter, hvor parterne bliver i stand til at tænke nye tanker og finde nye 
forståelser af og løsninger på konkrete komplekse problemstillinger. 
Fællesskabet skal med andre ord bruges til, gennem dialog, at udveksle 
erfaringer og reflektere over projektet undervejs (se kapitlet om Meto-
der og Analysestrategi).  

De erfaringer, jeg gør mig undervejs i forskningsprocessen, er drivkraften 
og motivationen for min forskning, dvs. spørgsmålet er, om der på den 
baggrund er tale om subjektivitet og biased forskning? Og om denne 
type forskning kan betragtes som valid? Hvis man tager ovenstående 
gennemgang af casestudiet (Yin 2009, Flyvbjerg 2006 samt Gummesson 
2004) og af Engaged Scholarship (Van de Ven 2007) for pålydende, så er 
denne type forskning valid, hvis man vel at mærke tager sine forholds-
regler som skitseret ovenfor. Set i forhold til mainstreamforskning har 
jeg opgivet tanken om steril forskning, hvor forskeren er højt hævet over 
projektet – men i modsætning til ren aktionsforskning, hvor forskeren er 
fuldstændig opslugt af feltet, vil jeg placere mig som Engaged Scholar i 
en tredje position, hvor jeg både deltager og trækker mig tilbage og 
skaber rammer for et fælles læringsrum76.  

Med inspiration i Scharmer (2008) vil jeg forme mit virke som Engaged 
Scholar ud fra en refleksiv hensigt om at integrere traditionel videnskabs 
tredjepersonsperspektiv med aktionsforskningens andenpersonsper-
spektiv samt udvikling/undersøgelse af forsker-jeg’et som førsteper-
sonsperspektiv.  

• 3.-persons perspektiv. At forstå ved at være udenforstå-
ende – dvs. de objektive data taler som tidligere nævnt 

                                                            
76 Jægers begreb dialogforskning inden for ældre og IT (Jæger 2005, s. 67-79 
samt Jæger 2002) indeholder elementer af Engaged Scholarship i måden at 
opbygge læringsrum på. Dialogforskningen bygger videre på Grounded Theory 
og Engaged Scholarship kan betragtes som en videreudvikling af den forsknings-
tradition som Grounded Theory var fadder til.  
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gennem forskning fra ”elfenbenstårnet” (datagenerering 
fx gennem observation) 

• 2.-persons perspektiv. At forstå ved at være en del af et 
system og ved at forandre det gennem handlingsforskning 
(datagenerering fx gennem eksperimentelle studier) 

• 1.-persons perspektiv. At forstå gennem jeg’et, hvor for-
skeren forsøger at afdække sin egen ” blinde plet” gen-
nem udvikling af personlig bevidsthed (Scharmer 2008, s. 
23) (datagenerering gennem forskellige interviews og 
gennem forskerens selvrefleksion på baggrund af samar-
bejde med aktører)  

I praksis betyder det, at jeg vælger datagenereringsmetoder, der under-
støtter de tre perspektiver, og samtidig forsøger at balancere mellem 
disse perspektiver og være aktivt bevidst om, hvornår jeg benytter 
hvilket perspektiv, dvs. et procesperspektiv, der ligger midt mellem de 
tre perspektiver (se nedenstående figur): 

Figur 24 – Tre forskningsperspektiver 

 

Et væsentligt argument for at arbejde som Engaged Scholar er den 
særlige decentrerede rolle, forskeren spiller i den case, der undersøges. 
De spørgsmål, jeg kan stille fra min decentrerede position som forsker, 
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giver anledning til, at aktører i casen genererer nye perspektiver og 
spørgsmål, som i praksis ellers ikke ville blive stillet. På en måde mener 
jeg, at Engaged Scholarship fungerer faciliterende for udvikling af ny 
praksisviden, fordi forskeren på sidelinjen – en person, som ikke er 
”sagens mand” – gennem sine spørgsmål til praksis faciliterer læring. Jeg 
mener, at denne decentrerede rolle er særlig for Engaged Scholarship, 
idet det ikke er lykkedes mig at finde den – i så systematisk en form – i 
andre undersøgelsesmodeller. 

Metoden adskiller sig på den ene side fra grounded theory, der arbejder 
for og i praksis – og som sådan er opslugt af praksis og har tendens til 
ikke at få koblet viden videre i den generelle teoretiske verden – og på 
den anden side fra mere positivistisk baserede forskningsmetoder, der 
traditionelt karakteriseres ved at være de-koblet fra praksis, hvilket 
medfører, at transferværdien mellem den teoretisk genererede viden og 
praksisviden er svær. Engaged Scholarship derimod arbejder med prak-
sis, dvs. mellem teori og praksis – med målet om at skabe viden, der har 
både praktisk og teoretisk relevans – den position, man kunne kalde for 
decentreret. 

I dag er samfundsvidenskabelig forskning i almindelighed og Engaged 
Scholarship i særdeleshed intervenerende og anvendelsesorienteret i 
forhold til en nyttedagsorden (Van de Ven 2007, s. 28), hvor det fra 
samfundets side forventes, at forskning bidrager til at skabe vækst inden 
for en globaliserings-dagsorden, men tillige i forhold til at udvikle nye 
sociale og kulturelle styrings- og reguleringsformer (Schultz og Hatch 
2005, s. 337 samt Nielsen og Nielsen 2010, s. 3). Studiet af Overgangs-
projektet bidrager i den forståelse til en uddannelsespolitisk planlæg-
ningsdagsorden, der igen bidrager til velfærdsplanlægning samt til en 
innovationspolitisk strategisk dagsorden, der igen bidrager til en over-
ordnet vækstdagsorden. Selvom det måske er en reduktionistisk optik, 
mener jeg, at den valgte case skal ses i en samfundspolitisk kontekst, 
hvor det kræves, at forskningen dokumenterer samfundsnytte. På den 
måde er jeg bevidst om, at jeg som Engaged Scholar indtager en mere 
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normativ position, end der har været tradition for inden for socialviden-
skaben.  

3.4 Opsamling 
Forskningsprocessen forankres i casestudie som udgangspunkt for at 
generere data om casens komplekse problemstillinger, som kan være 
svære at observere, da viden ikke er direkte tilgængelig. Derfor er det 
nødvendigt at samarbejde med relevante aktører, dvs. at jeg som forsker 
engagerer mig i feltet for at skabe viden. For at sikre en systematisk 
inddragelse af aktører, eksperter og andre forskere anvender jeg Enga-
ged Scholarship som undersøgelsesmodel, vel vidende at den er res-
sourcekrævende. Jeg vælger Engaged Scholarship, fordi der lægges vægt 
på en tæt interaktion mellem forskere og praktikere, hvor viden produ-
ceres i fællesskab, hvilket gavner både videnskab og praksis. Ved at 
benytte Engaged Scholarship sikrer jeg en systematisk inddragelse af 
praktikerne i de fire stadier af min forskningsproces: formulering af 
undersøgelsesspørgsmålet, opbygning af den teoretiske ramme, desig-
net af undersøgelsen og løsningen af problemet. På baggrund af mit 
arbejde som Engaged Scholar arbejder jeg ontologisk set ud fra en 
konstruktivistisk videnskabsteori. Afslutningsvist vil jeg fremhæve, at 
Engaged Scholarship har en fordel frem for andre forskningsmetoder, 
når der er tale om at løse et teoretisk forskningsbaseret problem i sam-
klang med et praksisorienteret problem i en igangværende case. I næste 
kapitel tager jeg fat i metode og analysestrategi. 
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KAPITEL 4 
METODE OG ANALYSESTRATEGI 
SOM FORSKNINGSPRAKSIS 
4.1 Introduktion 
I dette kapitel gennemgår jeg datagenereringen i min undersøgelse. Jeg 
uddyber mine analyseenheder og fremlægger de anvendte datagenere-
ringsmetoder inklusive konsekvenserne af de valg, jeg træffer. Jeg frem-
lægger og forklarer den strategi, jeg anvender til systematisk analyse af 
det samlede datamateriale. Afslutningsvis reflekterer jeg videnskabsteo-
retisk over analyseprocessen og opstiller mine refleksioner over efter-
prøvningsmuligheder. Alt i alt handler dette kapitel om, hvordan jeg 
bevæger mig systematisk fra data til empiri. 

Analyseenheder 
Overgangsprojektet kan betragtes som et single-case-studie af en igang-
værende innovationsproces. Et argument for at vælge en case, der ikke 
er afsluttet, men tværtimod i sin begyndelse, er, at de fleste studier af 
innovation primært har retrospektiv karakter, hvor studiet er blevet sat i 
gang på et tidspunkt, hvor resultater allerede var kendte (Van de Ven og 
Poole 1990, s. 316). Historiske analyser har en tendens til at producere 
forudindtaget (bias) viden, idet resultaterne er kendte på forhånd. Med 
over 20 års erfaring i at studere innovationsprocesser anbefaler Van de 
Ven, at man observerer innovation, mens den udfolder sig (Van de Ven 
og Poole 1990, s. 316). Samtidig påpeger Van de Ven, at relativt få studi-
er fokuserer på etableringen og udviklingen af inter-organisatoriske 
relationer (Ring og Van de Ven 1994, s. 91), hvilket er et forskningsmæs-
sigt hul, som dette forskningsprojekt kan være med til at udfylde ved at 
fokusere på en case, der netop består af etableringen af et samarbejde 
på tværs af flere organisationer. 

Der er, som Van de Ven og Poole (1990) argumenterer for, fare for bias, 
når resultater af innovation er kendt på forhånd. Derfor studeres den 
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valgte case i real tid, og derfor opstilles der ikke en skarp snitflade mel-
lem casestudie og eksperimentelt studie, da begge typer af studier 
foretages i realtid. Jeg mener, at en kunstig opdeling mellem casestudie 
og eksperimentelt studie kun kan foretages som et analytisk greb, idet 
man som forsker altid vil påvirke sit felt – dvs. i dette tilfælde innovatio-
nen – ved at intervenere gennem interviews, observationer og ikke 
mindst gennem testning af resultater. Ved at kigge på innovation, mens 
den pågår, bliver de forandringer, der opstår undervejs, tydelige. Der vil, 
jo længere tid casen strækker sig over, være mulighed for at ”vikle 
hændelser ud” og identificere kontinuitet (Van de Ven og Poole 1990, s. 
316). 

Fordi Overgangsprojektet består af et samarbejde mellem fire kommu-
ner på Syd- og Midtfyn, hvor fire pilotskoler (folkeskoler) og flere ung-
domsuddannelsesinstitutioner er involveret, har jeg afgrænset mig fra at 
gå i dybden med alle uddannelsesinstitutioner. Jeg har valgt at fokusere 
på én af de medvirkende pilotskoler som en indlejret case samt på det 
samlede projektnetværk. Dette valg begrunder jeg dels empirisk og dels 
teoretisk. Den empiriske begrundelse henter jeg i min Forundersøgelse 
(Balslev og Jæger 2011), der konkluderer, at der i Overgangsprojektet er 
tale om dels innovation på serviceniveau og dels en innovation på orga-
nisatorisk niveau. Da serviceniveauet bedst observeres på pilotskolerne, 
har jeg i samråd med Projektleder udvalgt en case-skole med baggrund i 
denne skoles særlige engagement i Overgangsprojektet77. Den teoreti-
ske begrundelse henter jeg hos MIRP-forskerne, der påpeger, at interak-
tionerne i en innovationsproces ikke udvikler sig efter en simpel lineær 
model mellem et fast hold af aktører; tværtimod inddrages et væld af 
aktører i forskellige perioder af innovationsprocessen. Som konsekvens 

                                                            
77 Da, der skulle vælges folkeskoler i de fire kommuner, var der i den pågælden-
de kommune ”kamp-valg” om pladsen i Overgangsprojektet. Det medfører, at 
der på den folkeskole, jeg i samråd med Projektleder har valgt som indlejret 
case, er en særlig ledelsesmæssig opbakning, der betyder, at et samarbejde 
med en ”fremmed forsker” gøres betydeligt lettere.  
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heraf anbefaler MIRP-forskerne, at innovationsforskningen fokuserer på 
det større netværk af relationer og ikke blot på relationer mellem en-
keltaktører (Van de Ven m.fl. 2008, s. 15). Derfor mener jeg, det i denne 
undersøgelse er vigtigt ikke udelukkende at fokusere på de aktører, der 
er ansat til at realisere Overgangsprojektet – dvs. det centrale styrings-
netværk – men ligeledes at fokusere på det decentrale implemente-
ringsnetværk, hvor der forekommer mange forskellige formelle og 
uformelle interaktioner mellem forskellige aktører på forskellige tids-
punkter i processen. 

Det betyder alt i alt, at jeg gennemfører et kvalitativt single-case-studie 
af en typisk case78 (Yin 2009, s. 48), der er forankret i en dansk offentlig 
uddannelseskontekst, hvor casen består af Overgangsprojektet som 
samlet uddannelsesnetværk, hvis formål det er at hjælpe de unge i 
overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, og hvor den 
indlejrede case består af én case-skole. Analyseenhederne udgøres af et 
implementeringsnetværk på decentralt case-skole-niveau, hvor jeg 
fokuserer på innovationsprocessen på serviceniveau, samt et centralt  
styringsnetværk, hvor jeg fokuserer på innovationsprocessen på organi-
satorisk niveau. Nedenstående illustration præsenterer ud fra Yin (2009 
s. 46) et overblik over det samlede case-studie-design: 

  

                                                            
78 Den typiske case er repræsentativ, og genererer derfor viden, der formodent-
ligt har informativ karakter for andre lignende cases (Yin 2009, s. 48). 
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Figur 25 – Case-studie-design 

 

Opsamlende skal det nævnes, at analyseenhederne er empirisk konstru-
erede gennem min Forundersøgelse og derefter testet i praksis (Styre-
gruppemøde M1 samt Hansen 2011). De to analyseenheder udgør 
hinandens forudsætninger og er i praksis svære at adskille. Enhederne 
udgør med andre ord en analytisk skelnen, idet det tværsektorielle 
samarbejde på organisatorisk niveau er tæt forbundet med Transitmen-
torernes indsatser på serviceniveau. Det betyder, at jeg i de tre hoved-
analyser (innovation, læring og samarbejde) arbejder implicit ud fra 
begge analyseenheder i brødteksten og afslutter ved at opstille separate 
delkonklusioner for de to analyseenheder.  

4.2 Design og metoder til datagenerering  
Som belyst i kapitel 3, kan datagenerering i casestudiet ske gennem et 
væld af forskellige metoder. Jeg anvender to grundlæggende typer: 1) 
Studie af eksisterende dokumenter, hvilket repræsenterer en sekundær 
datakilde, og 2) Involvering af informanter gennem interviews og ekspe-
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rimentelle studier, hvilket udgør primære data79 (Andersen 2005, s. 152-
154). Jeg benytter mig af en kombination af metoder og sammensætte 
mit studie således, at ulemper ved én metode søges opvejet ved at 
benytte en anden metode i kombination hermed – dvs. en pragmatisk 
tilgang til metodetriangulering (Van de Ven 2007, s. 20-21 samt Ander-
sen 2005, s. 164-165).  

Som nævnt tidligere er der tale om iterativ forskningsproces. Nedenstå-
ende figur danner et overblik over de metoder, jeg anvender i de forskel-
lige faser af undersøgelsen: 

Figur 26 – Datagenerering i casestudiet 
ud fra principperne om Engaged Scholarship 

 

 

I designet af casestudiet følger jeg som nævnt Van de Ven og Pooles 
anbefalinger om at skabe et start- og et slutpunkt som ramme for forsk-
ningsprocessen (Van de Ven og Poole 1990, s. 317): 

                                                            
79 De primære data kan inddeles i stimulidata, som omfatter forskellige spørge-
teknikker og interviewformer samt ikke-stimuli-data, som fx omfatter observa-
tionsteknikker (Andersen 2005, s. 152-154). 
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• Forstudiet indkredser problemfeltet og føder ind til valg af 
empiri  

• Forundersøgelsen udgør casestudiets startpunkt (Balslev 
og Jæger 2012) og kvalificerer analyseenheder og fokus-
områder i Hovedundersøgelsen 

• Hovedundersøgelsen udgør størstedelen af datagenerer-
ingen i undersøgelsen af innovationsprocessen på hen-
holdsvis organisatorisk niveau i det samlede projekt og på 
serviceniveau på udvalgt caseskole 

• Slutundersøgelsen afslutter casestudiet og danner bro til 
analyserne gennem test af foreløbige resultater 

Inden for start- og slutpunkt udfolder forskningsprocessen sig iterativt, 
således at jeg på forhånd har tilrettelagt et udkast til metoder i datage-
nereringen, men ikke endeligt fastlagt rækkefølge, form, indhold og 
tidspunkt. Detailplanlægningen er blevet til i samarbejde med Projektle-
der samt ansatte på den valgte case-skole. Mellem start- og slutpunkt 
har jeg valgt at illustrere de enkelte metoder som selvstændige enheder, 
der ikke har et fast lineært forløb.  

Det skal nævnes, at Forstudiet bestod af informantinterviews (Andersen 
2005, s. 167-169) med interessenter på uddannelsesområdet og fritids-
området (se bilag 2 Oversigt over databibliotek). Informanterne repræ-
senterer elevvinklen, lærervinklen, ledelsesvinklen, vejledervinklen, 
forvaltningsvinklen og politikervinklen80. Forstudiet viser et behov for i 
højere grad at tænke i helheder, når det gælder unges uddannelsesliv. 
Interessenternes erfaringer viser – i lighed med de rapporter og stati-
stikker, jeg fremlagde i kapitel 1 – at der er et uudnyttet potentiale i at 

                                                            
80 Der er gennemført i alt 11 telefoninterviews (T1) med interessenter fra 
følgende organisationer og institutioner: Danske Skoleelever og Danske Gymna-
sieelever, Folkeskolens udskoling, et 10.klasses center, en teknisk skole, en 
produktionsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og Kulturchef-
foreningen, en børne- og kulturrådsformand, Ungdomsringen samt en politisk 
valgt formand for et børne- og skoleudvalg. Interessenterne er udvalgt ud fra 
deres kendskab og erfaringer med uddannelsesområde. 
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samarbejde på tværs af faglige siloer og samtænke uddannelse på tværs 
af lovgivningssøjler og fokusere på ”mellemrummene” dvs. overgange 
mellem uddannelser. Interessenterne i Forstudiet peger på følgende 
fokusområder, som har potentiale for udvikling gennem innovation i 
samarbejdende og tværgående netværk i det offentlige: 

• Fokus på det hele ungdomsliv – lovgivningsniveau, strate-
gisk niveau og lokalt niveau – i bedste fald en samlet ung-
domspolitik 

• Samarbejde på tværs af interessenter inden og uden for 
det kommunale system 

• Mere fokus på personlige kompetencer for at kunne træf-
fe de rigtige livsvalg 

• Fokus på overgange i de unges liv  

Således har Forstudiet kvalificeret casevalg, idet Overgangsprojektet 
netop tager afsæt i overgangsproblematikken, dels med fokus på udvik-
ling af tilbud, der understøtter de unges uddannelsesparathed samt 
evne til at træffe valg, og dels med fokus på udvikling af organisering af 
samarbejde på tværs af lokale aktører på uddannelsesområdet. På den 
måde sikrer jeg gennem Forstudiet, at min Hovedundersøgelse fokuse-
rer på nogle af de vigtigste elementer i problemfeltet.  

Da samarbejdsdrevet innovation – forstået som samarbejde på tværs af 
organisationer, fagligheder mv. – er i fokus, kan min undersøgelse ikke 
begrænse sig til udelukkende at arbejde på et enkelt niveau. Derfor er 
Overgangsprojektet velegnet, idet det berører innovation på flere ni-
veauer: På makroniveau; landspolitiske uddannelsesmål, på mesoni-
veau; det interorganisatoriske samarbejde mellem skoleformer og 
eksisterende kommunale foranstaltninger, på mikroniveau; den enkelte 
unge og samarbejdet med mentor m.fl. om overgang.  

Opsummerende danner de fire undersøgelser – Forstudie, Forundersø-
gelse, Hovedundersøgelse og Slutundersøgelse – rammen om mit forsk-
ningsdesign og resulterer i en omfattende undersøgelse, hvor jeg har 
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genereret en mængde data. Nedenstående skema samler op på datage-
nereringsmetoder, antal enheder inden for den enkelte metode samt 
antal af deltagere eller informanter, der har bidraget i forbindelse med 
den pågældende metode. Jeg vil gøre opmærksom på at der er tale om 
bruttotal – dvs. der er ikke tale om, at undersøgelsen har involveret 392 
forskellige individer. Mange informanter er gengangere – dvs., at jeg har 
foretaget flere fokusgruppeinterviews over tid, hvor fx Transitmentorer-
ne, Projektleder, Arbejdsgruppe og Styregruppe har deltaget, hvorfor 
disse individer optræder flere gange i sammentællingen. 

Datagenererings-metode  
(alfabetisk ordnet) 

Antal enhe-
der 

Antal informan-
ter/deltagere 

(bruttotal) 
Dagbøger 4 4 

Ekspertinterviews 11 11 

Fokusgruppeinterviews 14 88 

Forskningsinterviews 8 8 

Logbøger 5 5 

Observationer 2 100 

Postersession 1 20 

Spørgeskema 1 5 

Teaterworkshops 2 50 

Telefoninterviews 11 11 

Udviklingsmøder 13 90 

I alt: 392 
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Oversigten over databiblioteket (bilag 2) udgør en detaljeret gennem-
gang af den fortløbende datagenerering gennem oplistning af kombina-
tionen af metoder og informanter, jeg benytter i de forskellige 
undersøgelsesfaser. Databiblioteket bidrager med samlet overblik over 
datamængden. I det følgende vil jeg gennemgå de anvendte metoder: 

Interviews 
Gennem hele undersøgelsen anvender jeg interviewmetoden til at 
generere data om forskningsfeltet. Fordelen ved de kvalitative inter-
views er, at de kan udføres relativt hurtigt, med få omkostninger og er 
brugbare, når et bestemt emne skal udforskes i dybden. En ulempe ved 
interviewformen er dog barrierer i forhold til sprog. Typen af spørgsmål, 
der stilles, og måden, de stilles på, kan afgrænse informantens respons, 
hvilket jeg har forsøgt at medinddrage i mine overvejelser om specifikke 
interviewspørgsmål – særligt i de interviews, hvor de unge deltager. 

I Forstudie og Forundersøgelse anvender jeg interviews på en eksplora-
tiv og lavt struktureret måde for at danne mig et indtryk af forskningsfel-
tet. I Forstudiet er informanterne udvalgt som repræsentanter for et 
givet område, mens informanterne i Forundersøgelsen er udvalgt ud fra 
deres tilknytning til den centrale del af Overgangsprojektet – se inter-
viewguide til Forundersøgelsen i bilag 7. I Hovedundersøgelsen har 
interviewene til formål at generere viden om Overgangsprojektet og de 
dele af projektet, der allerede har fundet sted. Derfor vælger jeg infor-
manter både fra Overgangsprojektets centrale og decentrale netværk på 
den udvalgte case-skole. Informanterne er valgt ud fra deres første-
håndskendskab til projektet. Samtidig anvender jeg interviewmetoden 
eksplorativt til at afdække informanternes holdninger og sensemaking – 
se bruttolisten af interviewspørgsmål i bilag 8. I Slutundersøgelsen 
gennemfører jeg en mængde ekspertinterviews til at teste mine forelø-
bige resultater. Eksperterne er udvalgt ud fra deres særlige kendskab til 
faglige områder, der har betydning for min dataanalyse, og er valgt ud 
fra sneboldmetoden (Thagaard 2004). Jeg anvender flere forskellige 
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interviewmetoder, der har forskellig niveau af struktur, alt efter formål 
(Andersen 2005, s. 167-169).  

Langt hovedparten af mine interviews er optaget og dokumenteret i 
form af lydfiler, og på baggrund af alle interviews har jeg udarbejdet 
enten noter eller interviewudskrifter. Jeg vil nævne, at jeg har haft 
studentermedhjælpere til at udskrive mine interviews. I forhold til at 
forsøge at sikre en vis reliabilitet i transskriptionerne (Kvale 2005, s. 163-
167) har jeg instrueret studentermedhjælperne til at forsøge at gengive 
det sagte så ordret som muligt samt at angive tvivlssteder, som jeg 
efterfølgende har kunnet gå tilbage til lydfilerne og opklare gennem 
aflytning. I det følgende oplister jeg de anvendte interviewformer star-
tende med de former, der har den laveste grad af struktur: 

Informantinterview 
Informantinterviewet er særligt velegnet i startfasen, hvor jeg endnu 
ikke har indgående viden om problemfeltet. Informantinterviewet er  
åbent, lavt struktureret og ofte styret af en temaramme, hvor svar er 
udgangspunkt for næste spørgsmål, intervieweren stiller (Andersen, 
2005, s. 167). Informantinterviewet er med til at generere data ud med 
en 1.-persons-kvalitet (jf. kapitel 2). Jeg har foretaget en del uformelle 
informantinterviews, der har karakter af samtaler. Disse har medvirket 
til dels at informere mig om problemfeltet som en forberedelse til For-
studiet, og dels til at skaffe viden om Overgangsprojektet i forbindelse 
med case-valget – se oversigt over informanter i Forstudiet i bilag 9. 

Ekspertinterviews 
Ekspertinterviewet har i lighed med informantinterviewet en lav grad af 
struktur. I Slutundersøgelsen har jeg gennemført en mængde ekspertin-
terviews. Da jeg ikke tidligere har arbejdet med ekspertinterviews, har 
jeg orienteret mig i den sparsomme litteratur om emnet (Kristensen 
2007, s. 278) for at forberede mig på denne særlige form for interviews. 
Jeg har dog fundet antologien ”Interviewing Experts” (Bogner, Littig og 
Menz 2009) særligt relevant. Ekspertinterviewet har karakter af et åbent 
interview, der giver plads til, at informanten kan udfolde sine perspekti-
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ver og refleksioner (Meuser og Nagel 2009, s. 31). Det betyder, at ek-
spertinterviewet bygges op over en temaguide og ikke en egentlig inter-
viewguide med faste spørgsmål. Med andre ord er det informanten, der 
sætter dagsordenen i interviewet – dvs. afgør, hvad der er betydnings-
fuldt og relevant (Abels og Behrens 2009, s. 139). Som guide har jeg 
udarbejdet et kort abstract samt et oplæg til det tema, jeg kunne tænke 
mig at samtale med eksperterne om (se bilag 4). Materialet er sendt til 
eksperterne på forhånd.  

Ekspertinterviewet er en krævende affære, idet intervieweren må op-
bygge tilstrækkelig viden til at kunne gennemføre et åbent interview, 
hvor der stilles informerede spørgsmål. En interviewer, der ikke er 
tilstrækkelig informeret, risikerer at miste informantens tillid (Meuser og 
Nagel 2009, s. 32). Derfor har jeg gjort en del ud af at sætte mig ind i 
ekspertområderne, således at jeg som interviewer på forhånd var grun-
digt orienteret. Forberedelsen gav mig mulighed for at reflektere under-
vejs i interviewet og improvisere spørgsmål frem som respons på 
eksperternes fortælling. På den måde får ekspertinterviewene karakter 
af en åben dialog på baggrund af eksperternes fortælling. Meuser og 
Nagel anbefaler netop, at man tillader et narrativt islæt, idet ”Narratives 
provide insight into the tacit aspects of expert knowledge, which he or 
she is not fully aware of” (Meuser og Nagel 2009, s. 32). Den narrative 
tilgang giver muligheden for, at ekspertviden kan kontekstualiseres 
gennem fortællingen.  

Hvornår er nogen en ekspert? En ekspert kan karakteriseres ved, at 
vedkommende har en privilegeret adgang til en særlig viden og nyder 
anerkendelse af at være ekspert på sit felt – en institutionaliseret autori-
tet, der konstruerer sit felt, som Meuser og Nagel kalder det (2009, s. 
19). Ekspertviden adskiller sig fra lægmandsviden eller commonsense-
viden. Eksperten har et særligt overblik over viden i sit felt – dvs. et 
overblik over et specialiseret videns-felt. Med andre ord ved eksperten, 
hvad specialisterne i det pågældende felt ved, og hvordan deres viden 
relateres til hinanden indbyrdes (Pfadenhauser 2009, s 82). I udvælgel-
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sen af eksperter har jeg taget udgangspunkt i mit litteraturstudie og har 
på baggrund af mit teoretiske fundament primært udvalgt akademiske 
eksperter til at uddybe deres unikke teoretiske felt i forhold til udvalgte 
foreløbige forskningsresultater fra min undersøgelse. Oversigten over 
datagenerering bilag 2 bidrager med en oversigt over de valgte eksper-
ter. Jeg har anvendt data fra ekspertinterviewene særligt til at udfordre 
mine teoretiske forforståelser og på den måde bidrage til nye indsigter, 
der har hjulpet mig i analysen af den store mængde data fra Overgangs-
projektet. Den overvejende del af de ekspertinterviews, jeg har gennem-
ført, er foretaget i forbindelse med mit forskningsophold i USA. 

Udviklingsmøder 
Jeg har valgt at kalde noget af min datagenerering for udviklingsmøder. 
Det har jeg, fordi jeg som Engaged Scholar har anvendt mødeformen 
som en måde at engagere mig i praksis på og samtidig en måde at gene-
rere data på. Udviklingsmødet er ikke et interview, men mere en gensi-
dig udviklingssituation – en noget-for-noget-situation – hvor begge 
parter forventer, at få noget med hjem fra mødet. Det kan være i form 
af sparring, ny viden eller idéer til at handle anderledes for mit ved-
kommende i forhold til min undersøgelse og for mødedeltagerens ved-
kommende i forhold til egen praksis. I udviklingsmødet er jeg som 
forsker ikke interviewer, men indtager rollen dels som initiativtager – 
dvs. udsender dagsorden før mødet – og dels som ligeværdig dialogpart-
ner på mødet, hvor hverken jeg som forsker eller mødedeltageren som 
praktiker indtager en ekspertrolle. Jeg har både afviklet møder, hvor jeg 
blot har inviteret en enkelt deltager, og møder, hvor jeg har inviteret op 
til 26 deltagere (se M3 – med KL´s innovationsnetværk). Som tommel-
fingerregel har jeg valgt mødedeltagere ud fra et praktikerkriterium, dvs. 
at jeg primært har iværksat udviklingsmøder med forskellige praktikere 
både i og uden for rammerne af Overgangsprojektet til forskel fra ek-
spertinterviewene, der er foretaget med eksperter fra den akademiske 
verden.  
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Det kvalitative forskningsinterview 
I forhold til ekspertinterviewet har det kvalitative forskningsinterview en 
højere grad af struktur. Det kvalitative forskningsinterview er velegnet til 
at opnå forståelse af en persons adfærd, motiver og holdninger (Kvale 
2005, s. 40-46 samt Fog 2005), i dette tilfælde i tilknytningen til Over-
gangsprojektet. Formålet er at fange informantens perspektiv ved så at 
sige at forsøge at se vedkommende indefra og ikke udefra. Samtale er 
særligt anvendelig til at afdække og dokumentere disse betydninger (Fog 
2005, s. 11). Fra tidligere forskningsprojekter har jeg stor erfaring med 
det kvalitative forskningsinterview, hvilket er kommet mig til gode, fordi 
jeg med min erfaring i baghånden har kunnet arbejde mindre strukture-
ret i interviewsituationen. I interviewsituationen lægger jeg vægt på at 
kunne være til stede og oprigtigt lytte til, reflektere over og respondere 
på det, der bliver sagt. Alt dette kan jeg kun, hvis jeg er velforberedt, har 
en viden om området og om den pågældende informants situation, samt 
hvis jeg er klar over målet med interviewet. Derfor har jeg forberedt en 
detaljeret spørgeguide til interviewet, som jeg har i baghånden, dvs. at 
jeg i interviewsituationen har guiden at improvisere ud fra som respons 
på det, informanten fortæller. At arbejde med en stramt designet spør-
geguide og samtidig give plads til emergens i interviewsituationen er 
det, jeg kalder for at være overforberedt til situationen, men understruk-
tureret i situationen. Jeg har udviklet tre tommelfingerregler i arbejdet 
som interviewer: 1) Vær forberedt: Vid, hvad og hvordan du vil – spild 
ikke andres tid; 2) Vær ”tuned” ind på kulturen: Sæt dig ind i den organi-
sations/persons kultur/livsverden, du vil interviewe, og tilpas dit sprog til 
målgruppen, samt: 3) Vær til stede: Vær åben, lyttende og anerkenden-
de – vis interesse med hele dit væsen. Disse forholdsregler og forholde-
måder anvender jeg ligeledes i de mange fokusgruppeinterviews. 

Fokusgruppeinterview 
Det kvalitative forskningsinterview kan med fordel suppleres med et 
fokusgruppeinterview, hvor informanterne så at sige ”står på skuldrene 
af hinanden” og udvikler ny fælles viden gennem deres samtale (Ander-
sen 2005, s. 168-169) – dvs., en viden, der ikke nødvendigvis opstår 
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gennem personligt interview. Fokusgruppeinterviewet er velegnet, når 
det handler om at skabe ”bløde data”, såsom menneskers holdninger og 
vurderinger. Fokusgruppen sammensættes typisk af 8-12 personer og 
afgrænses til maks. 2-3 timer afhængig af målgruppe. De fleste af de 
fokusgruppeinterviews, jeg har gennemført, er sammensat af mellem 4 
og 12 aktører, afhængig af det muliges kunst i forhold til at få folk til at 
deltage, og varer fra alt mellem 45 minutter til 3 timer, igen afhængig af 
de involveredes praktiske hverdag. 

Til forskel fra det kvalitative forskningsinterview, hvor intervieweren 
anvender en guide i forbindelse med interviewet af informanten, og 
interviewguiden dermed bliver et vigtigt redskabet, er forskeren selv 
redskabet i fokusgruppeinterviewet, hvor interviewet koncentrerer sig 
om få udvalgte temaer, som forskeren leder en dialog omkring. Formålet 
er at producere holdninger – sensemaking. Da jeg arbejder med bag-
grund i konstruktivismen, der antager, at menneskers holdninger og 
meningsskabelse er noget dynamisk og indlejret i den sociale kontekst 
(se også det Læringsteoretiske afsnit), reguleres disse holdninger gen-
nem den tilstedeværende gruppes interaktion i konteksten. Så hvis 
formålet er at indfange holdninger, er fokusgruppeinterviewet velegnet 
til at indfange disse holdninger, mens de produceres i interaktion mel-
lem mennesker. Dog skal det nævnes, at fokusgruppen udgør en kunstig 
situation, hvor kun den verbale del af menneskers interaktion belyses.  

Fokusgruppen trækker på dynamikken mellem mennesker, hvilket 
betyder, at én persons udsagn sætter gang i de andre personers erfarin-
ger og følelser, og fremmer igennem dialog en udvikling af fælles viden – 
det, jeg som nævnt ovenfor kalder for, at ’deltagerne står på skuldrene 
af hinanden’. Gennem fokusgruppeinterviewet er det ligeledes muligt at 
indfange gruppers fortolkninger/forståelse af komplekse problemstillin-
ger, hvilket gør denne form for interview særdeles velegnet til studiet af 
Overgangsprojektet, særligt i projektets startfase, hvor holdninger 
dannes. En anden fordel er, at det er muligt gennem fokusgruppeinter-
viewet at producere store mængder data på kort tid. Dog skal man 
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huske på, at gruppesituationen betyder, at det ikke er muligt at fokusere 
på enkeltpersoner og gå i dybden med disses udsagn. Derfor er det 
kvalitative forskningsinterview velegnet som supplerende metode. 
Samtidig er gruppesammenhængen selvregulerende i forhold til kontro-
versielle udsagn, hvilket betyder, at fokusgruppeinterviewet ikke er 
velegnet til at få gruppemedlemmers anderledes eller ekstreme hold-
ninger frem. Til det formål vil det kvalitative forskningsinterview ligele-
des være et velegnet supplement. Til slut skal det nævnes, at 
fokusgruppen fungerer bedst, når den er relativt homogen. Det betyder, 
at jeg ikke vælger at sammensætte fokusgrupper af aktører i meget 
forskellige livssituationer, fx unge, politikere og forældre. Til det formål 
anvender jeg andre metoder – se nedenfor under det eksperimentelle 
studie. Jeg vil fremhæve følgende fordele og begrænsninger ved fokus-
gruppeinterviewet som metode: 

Fokusgruppeinterviewets styrker Fokusgruppeinterviewets begræns-
ninger 

Gruppesituationen er selvreguleren-
de – kontrollerer ekstreme holdnin-
ger 

Svært at følge enkeltpersoners svar i 
dybden 

Producerer fælles viden – deltagere 
forholder sig til hinandens meninger 
– ’står på skuldrene af hinanden’ 

Få spørgsmål og ikke egnet til spørgs-
mål af personlig karakter 

Stor mængde data på kort tid Virker ikke i forhold til heterogene 
grupper 

 
Desuden vil jeg nævne, at intervieweren i fokusgruppeinterviewet bør 
have gode færdigheder med hensyn til gruppeprocesser og interview-
teknikker for at sikre, at forehavendet lykkes. 

Visuelt baseret æstetisk metode 
Interviewmetoden giver ifølge Launsø og Rieper (2005) stemme til den 
udforskede. Dog udgør interviewsituationen som nævnt en kunstig 
situation, hvor kun den verbale del af menneskers interaktion træder 
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frem. Det betyder, at interviewmetoden ikke umiddelbart indfanger den 
del af menneskers interaktion og meningsskabelse, der er tavs eller før-
sproglig. Det kan være svært for informanter at sætte ord på og skabe 
mening i forhold til komplekse forhold – særligt når denne meningsska-
belse så at sige skal foregå på kommando som respons på interview-
spørgsmål. For at give stemme til den del af meningsskabelsen, der er 
tavs, kompenserer jeg for den mere traditionelle interviewundersøgelses 
mangler ved at anvende et billedmateriale i udvalgte interviews – inter-
views, der har særligt fokus på at indfange informanternes meningsska-
belse på et mere abstrakt niveau i forhold til Overgangsprojektet81. Jeg 
kalder metoden for en visuelt baseret æstetisk metode, idet den bygger 
på et visuelt billedmateriale og trækker på æstetiske metoder. Jeg 
forankrer metoden i visuel sociologi (Gloor 1998) og i art-based research 
(McNiff 2008).  

Den visuelle sociologi anvender billeder som datagenereringsmetode. 
Det udvalgte billedmateriale bruges til at opnå en ubundet samtale, der 
går videre end verbale input, hvor tanken er, at forskeren stiller spørgs-
mål på baggrund af et visuelt materiale for derigennem at undersøge 
informanternes indre domæne (Gloor 1998, s. 221). Samtidig stiller 
billedmaterialet sine egne spørgsmål, som forskeren ellers ikke ville 
kunne stille verbalt. Det betyder, at metoden har en høj grad af uforud-
sigelighed indbygget. Målet med visuel sociologi som datagenererings-
metode er at indfange sensemaking ved at aktivere subjektiv betydning 
på et mindre bevidst niveau (eller ubevidst niveau), som kan være svært 
at nå for informanten gennem almindelige interviewteknikker.  

Art-based research anvender æstetiske metoder og supplerer den visu-
elle sociologi. Den anvender sanselighed som redskab til at nå forbi 
sprogligheden (Jensen 2011). Art-based research undersøger menneske-
lig erfaring og oplevelse, hvor kunstoplevelsen – i form af fx billeder eller 

                                                            
81 Se Oversigt over databibliotek bilag 2, hvor jeg har angivet i hvilke interviews, 
jeg har anvendt billeder som en del af datagenereringen. 
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musik82 – giver stimulus til at udfolde logisk fortolkning (McNiff 2008, s. 
35-36). Den sanselige kunstoplevelse bringer mennesket ud af vanens 
måde at respondere på (McNiff 2008, s. 37). Sanseoplevelsen forsinker 
den rationelle forståelse (Jensen 2011, s. 36), mens den efterfølgende 
samtale om sansningen kan være med til at generere nye indsigter 
(McNiff 2008, s. 36). På den måde adresserer art-based research sam-
spillet mellem sansning og logisk sproglig fortolkning. Hvis vi husker 
tilbage til hypotesedannelsen i Engaged Scholarship (se kapitel 3), der 
anvender abduktion, mener jeg, at den slutningsform, som art-based 
research bringer i spil gennem æstetiske sansninger, er abduktionen 
som en tavs viden – en form for ubevidst tilstand – som ny og bevidst-
gjort viden kan opstå af (hvilket ligeledes er interessant i et innovations-
perspektiv). Jeg anvender den visuelt baserede æstetiske metode som 
supplement til mere lineære interviewmetoder, der tager udgangspunkt 
i det deskriptive sprog.  

Metoden faciliterer, at informanterne gennem en billedsansning får 
mulighed for at adressere abstrakte egenskaber og problemer i Over-
gangsprojektet, der ikke kan nås gennem det traditionelle sprog. Det 
betyder, at jeg ved hjælp af den visuelt baserede æstetiske metode får 
et indblik i aktørernes sensemaking-proces. Jeg anvender et fotomateria-
le med billeder af velkendte og mindre velkendte fysiske objekter lige fra 
landskaber til elektriske ledninger (for billedeksempler, se Læringsanaly-
sen). Vel vidende at billeder er symbolsk ladede og kan anvendes til at 
videregive særlige statements, holdninger eller udtryk (Weber 2008, s. 

                                                            
82 En meditativ tilstand kan ligeledes anvendes som redskab til at nå forbi 
sprogligheden (Scharmer 2008). Fx har jeg udviklet en metode til af skabe et 
afgrænset refleksionsrum – dybderefleksion – hvor jeg arbejder med at eksplici-
tere tavs viden og således arbejder med min egen meningsskabelse som for-
sker. Jeg har specifikt arbejdet med meningsskabelse/sensemaking af 
innovation og ledelse, hvor metoden har været med til at fremkalde nye indsig-
ter. Jeg nævner denne metode som et redskab på lige fod med forskningslog-
bøger, som en måde at synliggøre forskerens refleksionsproces. 
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45), er de billeder, jeg anvender, intentionelt sammensat så bredt som 
muligt, netop fordi det ikke er hensigten, at et særligt tema leder infor-
manternes sansning i en bestemt retning. Konkret stammer billederne 
fra et idéudviklingsværktøj83, jeg som konsulent anvender i facilitering af 
innovationsprocesser. Det betyder, at billederne ikke er udvalgt fra 
aktørernes hverdag eller ud fra forskningsfeltet. Det skal endvidere 
nævnes, at billedmaterialet ikke bevidst indeholder dimensioner såsom 
historie eller køn. Fremgangsmåden er, at jeg fordeler billederne på et 
bord og giver informanterne mulighed for at vælge det billede, de synes 
illustrerer Overgangsprojektet. Herefter får informanterne lov til at 
sætte ord på deres oplevelser ved at fortælle om billedet og dets relati-
oner til virkelighedens verden. Som sidegevinst skal det nævnes, at 
metoden af informanterne opleves som sjov – informanterne giver 
udtryk for, at metoden er med til at give dem nogle ahaoplevelser, som 
de ellers ikke ville få gennem et normalt interview (efterrefleksioner 
over interview. Netværk på caseskole I9). 

Telefoninterview 
Hvor de ovenstående interviewmetoder udgør kvalitative redskaber, er 
det standardiserede interview (Andersen 2005, s. 169-172) en kvantita-
tiv teknik til indsamling af mundtlige udsagn. Interviewet gennemføres 
på baggrund af en række fastlagte spørgsmål, der stilles i en bestemt 
rækkefølge. Telefoninterviewet udgør en metode, der er velegnet til – 
uden store omkostninger – at indsamle informationer fx fra personer 
over et stort geografisk område. Jeg har anvendt telefoninterviews i mit 
Forstudie til at afdække problemfeltet. Jeg har dog ikke arbejdet decide-
ret kvantitativt med metoden, men har dog stillet de samme spørgsmål 
til alle de udvalgte informanter. Fordelen ved denne form for interview 
er, at svarprocenten er lig 100 % – i dette tilfælde. Nedenfor ses en 
illustration af de udvalgte informanter i Forstudiet. 

                                                            
83 Se KreaConsult 2012: www.kreaconsult.dk - KreaToolbox - for at se den 
kontekst, hvori billedmaterialet er udviklet. 

http://www.kreaconsult.dk/


 
 
226 

Figur 27 – Telefoninterviews, Forstudie september 2009 

 

Dokumentstudie  
Et dokumentstudie figurerer under sekundærdata, dvs. allerede eksiste-
rende datamateriale, der kan anvendes til at belyse undersøgelsens 
problemstilling. Som forsker kan jeg spare tid og energi ved at basere 
dele af min undersøgelse på sekundærdata (Andersen 2005, s. 158). I 
mit dokumentstudie trækker jeg på procesdata fra Overgangsprojektet, 
dvs. projektbeskrivelse, organisationsdiagrammer, mødereferater, 
informationsmaterialer, interne evalueringer, funktionsbeskrivelser etc. 
(se oversigt over anvendte dokumenter i bilag 3). 

Spørgeskema 
Det kan det give god mening at supplere en interviewteknik med en 
stimulidata-teknik, såsom spørgeskema (Andersen 2005, s. 173-183), der 
fx kan bidrage med informanternes individuelle retrospektive refleksio-
ner over givne emner, der ikke nødvendigvis kommer frem i interviewsi-
tuationen. I samarbejde med Projektleder har jeg udviklet et 
spørgeskema til Transitmentorerne i Overgangsprojektet for at indsamle 
deres refleksioner over projektstarten. Spørgeskemaet (se bilag 5) er af 
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kvalitativ karakter, hvor respondenten skriftligt besvarer nogle udvalgte 
evaluerende spørgsmål. 

Med inspiration i opbygning af Policy Field Framework (Stone og Sand-
ford 2009 samt John Bryson, I28) har jeg desuden opbygget en ramme, 
der har til formål at analysere samarbejdsformerne og disses bevægelse 
i takt med projektets forskellige implementeringsfaser (se bilag 6). 
Rammeanalysen kombinerer de væsentligste stakeholdere i det decen-
trale implementeringsnetværk, Mandells (2008) tre samarbejdsformer 
samt tre opstillede implementeringsfaser. Jeg har udviklet rammen 
sammen med Transitmentor på case-skolen, hvorefter Transitmentor 
har udfyldt rammen.  

Deltagende observationer  
Den deltagende observatør bruger observation til at forske i en kultur 
eller en situation indefra. Observationer genererer ”live-data”, der i 
dette tilfælde kan være med til at øge forståelse af Overgangsprojektet. 
Deltagerobservation er brugbar, når der er fokus på, hvorledes aktivite-
ter og interaktioner inden for det givne miljøs rammer er meningsbæ-
rende i forhold til holdninger og adfærd. Det passer til den fremlagte 
organisationsteori (se det Organisationsteoretiske afsnit), der foreskri-
ver, at alle i en organisation påvirkes af de holdninger og forestillinger, 
de tager for givet. Metoden anses derfor for at være et godt valg, hvis 
situationen er skjult for den almindeligt eksplicitte viden. Jeg har gen-
nemført lavt strukturerede deltagende observationer, hvor er det hen-
sigten at være åben over for uventede og nye aspekter (Launsø og 
Rieper 2005, s. 112). En fordel ved observation er, at forskeren ved 
selvsyn kan danne sig indtryk af casen uafhængigt af begreber og forstå-
elser fra skriftlige produkter eller mundtlige beretninger i interviewene 
(Launsø og Rieper 2005, s. 113). En ulempe kan være forskerens egen 
ubevidste udvælgelse af, hvor fokus lægges. Jeg har været deltagende 
observatør ved seminarer og møder i Overgangsprojektet. Som delta-
gende observatør indtager forskeren en naturlig rolle i den situation, der 
observeres (Launsø og Rieper 2005, s. 112). Jeg har endvidere gennem-
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ført en enkelt observerende deltagelse, hvor jeg har indtaget en tilskuer-
rolle (Launsø og Rieper 2005, s. 112). Som observerende deltager forsø-
ger jeg ikke at påvirke situationen med min tilstedeværelse (fx O2). På 
den måde forsøger jeg at indtage et 1.-persons-perspektiv. Det skal 
nævnes, at deltagerobservation kan være tidsmæssig omfattende, fordi 
det kan tage lang tid at afdække de skjulte betydninger i konteksten. 

Logbog  
Jeg har udviklet en Logbog til at generere ata af aktørernes individuelle 
refleksioner over deres hverdagspraksis. Logbogen er udarbejdet i for-
længelse af Scharmers fremstilling af de tre forsknings-optikker (2008, s. 
23) og er struktureret ud fra få formgivende spørgsmål i tre kolonner, 
der guider informanten til at tænke på en bestemt måde: Kolonne 1 
afkræver en fornemmelsesmæssig besvarelse (første persons-optik), 
kolonne 2 er til refererende og faktuelle tanker (tredje-persons-optik), 
mens kolonne 3 repræsenterer flerhed, dvs. en muligheds- og hand-
lingsorienteret tænkning (anden-persons-optik). Således formes Logbo-
gen efter de tre forskningsperspektiver (Logbogen som helhed vil dog 
repræsentere et førstepersonsperspektiv i dataindsamlingen). Logbogen 
fungerer som et supplement til interviewteknikkerne, idet der ikke på 
forhånd er fastlagt et indhold, som respondenterne skal forholde sig til, 
men hvor formen – dvs. måden at reflektere på – afkræver en bestemt 
form for refleksion, der bidrager til at synliggøre respondenternes sen-
semaking-proces. 
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Refleksioner 

Navn:  

Anledning til mine overvejelser:  

Sted, dato, klokkeslæt:  

Mavefornemmelse – 
individuel læring 

Jeg fornemmer, at… 

Beskrivende refleksioner 
– drivkræfter og barrie-
rer 

Set ovenfra… Jeg vurde-
rer, at… 

Flerhed – nye 
idéer, nye 
spørgsmål, nye 
svar 

Jeg kunne også… 

 

Eksperimentelt studie – et forskningsværksted 
Der findes et væld af metoder, der er velegnede til at skabe rammerne 
for et eksperimentelt studie, fx café-seminaret, open space, scenarie-
værksted og fremtidsværksted, for blot at nævne nogle stykker. Som en 
del af arbejdet som Engaged Scholar gennemfører jeg et mindre ekspe-
rimentelt studie, hvor jeg anvender teaterworkshoppen som metode 
(Have 2007 og Larsen 2006). Det eksperimentelle består i, at jeg som 
forsker er med til at ændre på praksis – dvs., innovationsprocessen 
gennem en 2.-persons-optik, hvor jeg tester de to hypoteser, der ligger 
til grund for projektet. Teaterworkshoppen fungerer som en form for 
innovationsværksted, hvor forskeren så at sige er med til at skrue på 
innovationsknapperne. Det er ikke målet at finde kausale årsagssam-
menhænge, men nærmere at generere situeret viden om, ”hvad der 
virker” i en given situation. Denne situation kan etableres ved at lade 
forskellige praktikeres hverdagserfaringer mødes og i et samarbejde 
skabe plads til at arbejde i real-tid, eller working live, som Stacey (2003a) 
beskriver det. 

Fordelen ved Teaterworkshoppen – eller forumteateret, som metoden 
også kaldes – er, at den fungerer som et spejl på tilværelsen, dvs. et 
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redskab, der kan hjælpe os til at skifte perspektiv og forstå os selv bedre 
i forhold til den sammenhæng, vi arbejder/lever i. Forum Teater er en 
interaktiv teaterform, der blev udviklet i 1970’erne i Brasilien af teater-
pædagogen Augusto Boal (Have 2007 s. 26). Oprindeligt var Forum 
Teatrets funktion at give de brasilianske arbejdere perspektiv på tilvæ-
relsen og at give dem ”en stemme” (Balslev 2002). I Danmark bruges 
Forum Teater i formen teaterworkshops, bl.a. i forbindelse med forsk-
ning, virksomhedsledelse og teambuilding.  

Teaterworkshoppen afvikles på case-skolen, hvor et bredt spekter af 
interessenter, der alle har interesse i Overgangsprojektet deltager. Både 
unge, forældre, mentorer, lærere fra folkeskole og ungdomsuddannelse, 
vejledere, politikere, kommunale ledere og forskellige medarbejder på 
ungdomsområdet var repræsenterede. Workshoppen tilrettelægges ud 
fra to forumspil, spillet af skuespillere fra Dacapo Teatret84. Spillene 
bygges op over genkendelige scener fra en ungs hverdag og mødet med 
forskellige velmenende voksne, der vil den unge noget i forhold til ud-
dannelse og livsvalg. Mellem spillene lægger moderator op til debat 
mellem deltagerne, der er blandet placeret ved borde i salen. Work-
shoppen afsluttes med idégenerering i forhold til deltagernes ønsker til 
fremtiden, hvad angår overgange i de unges uddannelsesforløb (se 
Oversigt over databibliotek bilag 2 under TW2). Teaterworkshoppen 
tilrettelægges som en blanding mellem realistiske og fiktive processer, 
hvor deltagerne gennem dialog og refleksion inviteres til perspektivbytte 
(hvilket er særligt relevant for Hypotese B). 

                                                            
84 Dacapo Teatret er en del af CLIPS-projektet (se www.dacapoteatret.dk for 
mere information om teatrets arbejdsmetoder). 

http://www.dacapoteatret.dk/


 
 

231 

I modsætning til de andre datagenereringsmetoder kan teaterwork-
shoppen som eksperimentel metode være med til at ændre på praksis85. 
På den måde bidrager teaterworkshoppen til pragmatisk validering af 
min undersøgelse ved at vise gyldighed gennem handling ud fra devisen 
om, at handling taler tydeligere end ord. Det betyder, at forskeren 
intervenerer ved at være med til at sætte forandring i gang på baggrund 
af forskningsresultater (Kvale 2005, s. 242-245). Netop fordi den valgte 
case ikke er afsluttet, er den velegnet til et eksperimentelt studie – en 
vigtig forudsætning for et eksperimentelt studie er netop, at det foregår 
i realtid.  

Ud over teaterworkshoppen betragter jeg det læringsmiljø, jeg skaber 
mellem praktikere og mig selv som forsker, som en eksperimentel del af 
min undersøgelse (se kapitel 3, Projektdesign). At skabe et læringsmiljø 
som en del af casestudiet (Jæger 2005, s. 74) kan betragtes som en 
working live-metode, der ikke er isoleret fra hverdagen. I læringsrummet 
får praktikere og forsker mulighed for i fællesskab at reflektere over 
innovationsprocessen. Det betyder, at forskeren her kan have en mere 
eller mindre direkte indflydelse på, hvordan innovationsprocessen 
forløber. Refleksionsrummet udformes som en ad hoc og uformel proces 
(se konklusion på metode for refleksioner over, hvordan forskningen 
påvirker praksis).  

Formålet er, at jeg som forsker bidrager til Overgangsprojektets innova-
tionsproces ved at være en del af læringsrummet. Således indtager jeg 
her en 2.-persons-perspektiv. Samtidig giver læringsrummet mig mulig-
hed for løbende at få testet mine delresultater hos informanterne. 
Desuden går jeg som Engaged Scholar forrest i læringsforløbet ved selv 
at reflektere over innovationsprocessen og udarbejde små ufuldendte 

                                                            
85 I forberedelsen af Teaterworkshoppen har jeg ladet mig inspirere af Agger og 
Lund (2011) og deres fremstilling af borgerens rolle i samarbejdsdrevet innova-
tion, samt af deres konkrete anbefalinger til planlægning af inddragelsesproces-
ser. 
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fortællinger – dvs. åbne historier fra innovationsprocessen, der byder 
aktørerne ind til at skabe nye fælles historier, dvs. jeg stiller min 1.-
persons-narrativ til rådighed for fortolkning i en åben tilgang for emer-
gens frem for i detaljer at have planlagt forløb og spørgsmål på forhånd.  

Dagbøger og narrativer   
Fordi jeg ikke har mulighed for at følge aktørerne i Overgangsprojektet i 
deres hverdagspraksis, anvender jeg dagbøger til at generere narrativer i 
form af Transitmentorernes hverdagsfortællinger. Disse narrativer 
(Pedersen og Johansen 2011) giver mig et detaljeret indblik i en Transit-
mentors hverdag (se Oversigt over databibliotek bilag 2). 

Som en del af mit eget læringsrum som forsker anvender jeg som nævnt 
ovenfor ukomplette narrativer dels i en forskningslogbog og dels i inter-
view og mødesammenhæng. Gennem fremlæggelse af spørgsmål i 
ukomplette narrativer inviterer jeg aktørerne til at deltage i fælles re-
fleksion over komplekse hverdagsprocesser, hvor paradokser er i spil 
(Stacey og Griffin 2005, s. 22). Metoden bidrager til ny forståelse og ny 
handling i innovationen. Således bliver jeg gennem mine erfaringer med 
innovationsprocessen selv objekt for forskningen (Have 2007, s. 9). 
Metoden bygger på en formodning om, at ny viden og nye fortællinger 
opstår i social interaktion (jf. det Læringsteoretiske afsnit samt Stacey og 
Griffin 2005). Netop derfor giver det god mening at bringe disse narrati-
ver aktivt i spil. 

I dette kapitel har jeg indtil videre skitseret den vifte af metoder, jeg 
anvender til datagenerering, hvor jeg gennem kombinationen af meto-
der forsøger at kompensere for de enkelte metoders svagheder. På den 
måde er metodetriangulering med til at validere forskningen (Kvale 
2005, s. 238). Eftersom jeg har valgt en del forskellige metoder, er jeg 
opmærksom på, at datagenereringen dermed prioriteres højt i mit 
forskningsprojekt, særligt hvad angår tid som ressource. En god tommel-
fingerregel i datagenerering er, at hver time i felten kræver minimum en 
times forberedelse (Van de Ven og Poole 1990, s. 315). Og samtidig 
kræver hver times dataindsamling minimum fire timers bearbejdning 
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gennem analyseprocessen – alt i alt har jeg gennemført en omfangsrig 
datagenerering både hvad angår mængde af data og tidsforbrug angår.  

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at jeg kunnen have valgt 
andre metoder til studiet af samarbejdsdrevet innovation. Fx kunne 
Delfi- (Dalkey 1969) og Survey-metoden (Rea og Parker 2005) anvendes i 
studiet af innovation, som det er tilfældet inden for nyere innovations-
forskning (Larsen og Heide 2011). Jeg har dog fravalgt disse metoder, 
fordi de med deres kvantitative karakter egner sig bedre til studier, der 
involverer datagenerering fra større og bredere aktørgrupper, og stiler 
efter generering af målbare facts (Andersen 2005).  

4.3 Udvælgelse af informanter 
Selvom jeg ovenfor kort har fremlagt informantudvælgelsen, finder jeg 
alligevel grund til at uddybe denne. I forhold til udvælgelse af informan-
ter har jeg forsøgt at gennemføre formålstjenstlig udvælgelse ved at 
tage udgangspunkt i Overgangsprojektets organisationsstruktur. Det 
betyder, at min strategi for informantudvælgelse følger projektorganise-
ringen i form af Styregruppe, Arbejdsgruppe, Projektleder, Transitmen-
torer og netværk på caseskolen. I forhold til udvælgelse af informanter 
til de datagenereringer, jeg har foretaget på case-skolen, har jeg rådført 
mig med Folkeskoleleder og Transitmentor på stedet, når jeg skulle 
afgøre, hvem der var relevante at tale med i de forskellige interviews, og 
hvem der var relevante at invitere til teaterworkshoppen. Med andre 
ord har det langt fra været et princip om tilfældighed, der har styret 
udvælgelsen af informanter, men en strategi om at følge projektorgani-
seringen samt på case-skolen at få repræsenteret så mange interessen-
ter som muligt i forhold til overgangsproblematikken. 
 
Det har været svært at vurdere, hvornår der var tale om datamætning, 
og dermed sætte en stopper for udvælgelsesprocessen, fordi jeg fortlø-
bende er blevet inspireret til at undersøge nye detaljer ved de enkelte 
datagenererings-seancer. Som Engaged Scholar har jeg forpligtet mig til 
løbende at inddrage både eksperter og praktikere i forskningsprocessen, 
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og det har som sagt resulteret i et meget omfattende datamateriale, 
som jeg godt nok har fået behandlet systematisk, men hvor jeg ikke har 
haft mulighed for at nå til bunds i det hele. Beslutningen om, hvornår 
der var tilstrækkeligt med data til at nå målet med undersøgelsen og 
datamætning, er overordnet set taget i forbindelse med casestudiets 
undersøgelsesfaser (se Projektdesign), hvor jeg har fastsat tidsrammer, 
der følger min ph.d.-plan. Dog har processen været fleksibel på den 
måde, at jeg har ladet udvælgelsesprocessen udvikle sig i takt med selve 
studiet. 
 
Endvidere vil jeg nævne, at jeg i forhold til etiske procedurer forud for 
mine datagenereringsaktiviteter har informeret om mit forskningspro-
jekt og har indhentet mundtlig samtykke på at måtte anvende citater i 
min afhandling – uden informanternes forudgående godkendelse. På 
trods af denne aftale har jeg dog valgt at afstemme udvalgte dele af 
analyser og konklusioner med Projektleder. Desuden har jeg lagt op til 
en lav grad af anonymisering, fordi anonymitet praktisk taget ikke er 
muligt i et mindre projekt som Overgangsprojektet. Dog vil jeg nævne, at 
jeg har aftalt med informanterne at behandle interviewmaterialerne 
fortroligt, forstået på den måde at det kun er transskribenten og jeg selv 
– samt i særligt tilfælde Projektleder – der får adgang til materialerne. I 
den forbindelse vil jeg nævne, at jeg med Overgangsprojektets ansatte 
fra forskningssamarbejdets begyndelse gennemførte en dialogbaseret 
forventningsafstemning, hvor jeg klart fremlagde mine forventninger om 
gensidig udveksling86 og gav mulighed for dialog, således at forventnin-
ger til samarbejdet lå klart fra begyndelsen.  
                                                            
86 Gensidig udveksling handler for mig som Engaged Scholar om et princip om 
”noget for noget”. Hvilket betyder, at jeg ikke forventer blot at suge til mig, men 
også at give noget tilbage. Denne holdning som forsker, mener jeg, ligger i 
forlængelse af det konstruktivistiske ståsted, der bygger på, at viden skal gene-
reres – og ikke blot skal indsamles. Derfor vil der være interaktion mellem 
forsker og aktører i den pågældende case, hvorfor det giver mening at målrette 
denne interaktion, således at alle parter får noget ud af interaktionen – fx et 
refleksionsrum (I22, l:21) og projektlegitimitet (I22 s. 3-4 samt I21 s. 4). 
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4.4 Analyseprocessen 
Analysen – eller problemløsningen, som Engaged Scholarship kalder 
denne del af forskningsprocessen – er en iterativ proces bestående af en 
fortløbende dialog mellem forskningsdesign, data og analysestrategi 
(Van de Ven 2007). Analysen opdeler på systematisk vis et genstands-
felts bestanddele (Dunleavy 2003, s. 69 samt Reinecker og Jørgensen 
2005, s. 181), hvor mit teoriapparat bidrager med de teoretiske begre-
ber, som analysen bygges op over. I analyseprocessen ordner jeg data i 
temaer, og modeller for derigennem at gøre dem håndterbare. Med 
andre ord kondenserer jeg datamængden ved at bevæge mig fra beskri-
velse af rådata – indikatorerne – til begrebsliggørelse på et højere ab-
straktionsniveau – begreber og teori (Gummesson 2004, s. 132). 

Analysen er en udfordring, uanset om der er tale om kvalitativ eller 
kvantitativ forskning. Her er en af de vigtigste grundforudsætninger en 
systematiseret sund fornuft (Gummesson 2004, s. 131) og når det gæl-
der forskning, er der krav om gennemsigtighed i forskningsprocessen. 
Her kommer forskningslogbog (F-LOG) og forskningsnotater (FN) til nytte 
som en fortløbende sikring af gennemsigtighed (se bilag 2). Gummesson 
fremhæver endvidere intuition som en vigtig del af en analyse, uanset 
om man er bevidst om det eller ej. Intuition betragtes traditionelt som 
uvidenskabelig, men har med begrebet abduktion tilkæmpet sig en 
videnskabelig status (se kapitel 3). I analysedelen er forskerens egne 
forforståelser, intuition og tavse viden medvirkende til at give data 
mening. På den måde er det ikke muligt at adskille forskning og forsker, 
og det er ej heller muligt – trods bestræbelserne – at gøre hele proces-
sen aldeles gennemsigtig.  

I analysen flyttes fokus fra beskrivelse til bearbejdelse, således at de rå 
data får betydning i forhold til at generere resultater og konklusioner. I 
praksis er det svært at adskille analyse og fortolkning, men jeg bestræ-
ber mig på, at min analyse ud fra analyseenhederne bygger på pragmati-
ske betragtninger, der bringer begrundet orden i data, mens tolkningen 
handler om med teorien at trænge bag om de mønstre, der fremanaly-
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seres. Fortolkning kan tage udgangspunkt i teoriapparatet for at afdæk-
ke, hvorfor det forholder sig, som analysen indikerer (Madsen 2003, s. 
79-115). Gennem fortolkning af data er det målet at bidrage til at nuan-
cere teori – og måske endda at generere ny teori. I den forbindelse 
anbefaler Van de Ven og Poole, at man arbejder på at generere forskelli-
ge teorier for at undgå, at teorien bliver selvopfyldende (Van de Ven og 
Poole 1990, s. 318). 

Procedurestringens  
Jeg har forsøgt at arbejde stringent i forhold til datagenereringen. På 
baggrund af den teoretiske operationalisering, mine hypoteser samt 
Forundersøgelsen (se Projektdesign) har jeg udviklet og testet en brutto-
spørgeguide (se bilag 8), der har været udgangspunkt for alle datagene-
reringsaktiviteter. Derudover har jeg vinklet hver aktivitet efter målet 
med den pågældende datagenereringsaktivitet (se bilag 2, Oversigt over 
databibliotek). Al datamateriale er katalogiseret og struktureret efter 
forskningsfase med præcis angivelse af datagenereringskategori, kata-
lognummer, datagenereringsmetode, empirisk mål, dato, tidsforbrug, 
dataform samt datoer for kodning og samling af koderne som forbere-
delse til den tematiserede analyse (se bilag 2). Alt i alt har procedure-
stringensen betydet systematisk registrering af data, således at alle 
kilder til information, jeg har anvendt, er beskrevet og dokumenteret. 
Denne systematiske redegørelse for datagenereringsproces inklusive 
datagenereringsmetoder og datamængden har til formål at øge forsk-
ningsprojektets reproducerbarhed. 

4.5 Videnskabsteoretisk udgangspunkt for analyse 
I forlængelse af mit ontologisk konstruktivistiske udgangspunkt som 
Engaged Scholar (se kapitel 3) vil jeg i det følgende kort gøre rede for mit 
videnskabsteoretiske udgangspunkt for analyseprocessen, der epistemo-
logisk set befinder sig inden for konstruktivismen, hvor jeg kombinerer 
hermeneutikken og fænomenologien i deres forskellige egenskaber af at 
bidrage med et redskab til fortolkning og at bidrage med et redskab til 
empiriforståelse.  
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I samfundsvidenskabelig kvalitativ forskning er der to traditioner, der 
ligger til grund for analyseprocessen – den filosofiske hermeneutik og 
fænomenologien (Kristensen 2007, s. 279). Kort fortalt omhandler her-
meneutikken fortolkning af tekstmateriale, hvor målet er på en gyldig 
måde – gennem dialog mellem forsker og tekst baseret på faglig reflek-
sion – at skabe forståelse af teksten (Kristensen 2007, s. 280). I forhold 
til analyseprocessen vil jeg fremhæve to af hermeneutikkens væsentlige 
principper, nemlig forholdet mellem forforståelse og forståelse samt 
forholdet mellem del og helhed. Samtidig vægtes sensemaking i herme-
neutikken som en fortolkningsproces, hvor mennesker fortløbende 
fortolker verden for at forstå og agere i den. Som arbejdsredskab hjæl-
per hermeneutikken til at sætte forskerens forforståelser i spil og samti-
dig fortløbende at revidere disse forforståelser. I min forskningsproces 
har jeg fx fra begyndelsen haft en forforståelse af, at samarbejde er en 
drivende kraft for innovation. Denne forforståelse har jeg fået udfordret 
gennem mit analytiske møde med empirien, hvilket betyder, at jeg i 
mindre grad – både bevidst og ubevidst – retter min undersøgelse ind i 
forhold til de forestillede svar på min forforståelse. 

I korte termer drejer den sociologiske fænomenologi sig om, ud fra 
aktørernes eget perspektiv, at forstå sociale fænomener (Kvale 2005, s. 
61). Det betyder, at virkeligheden er, som aktørerne oplever og beskri-
ver den, hvilket indebærer et førstepersonsperspektiv (jf. kapitel 2). Det 
betyder, at empirien er en vigtig kilde til viden i fænomenologien. Som 
arbejdsredskab guider fænomenologien forskeren til at sætte sin forfor-
ståelse i parentes – epoché (Kristensen 2007, s. 281). Parentesen er 
således et redskab, der sikrer, at forskeren forsøger at møde empirien 
med en åbenhed, der sætter forskerens egne forforståelser i baggrun-
den for en stund. Med andre ord er epoché en metode til at forstå 
empirien på empiriens egne præmisser og bidrager hermed med til at 
nuancere forskerens forståelse (Kristensen 2007, s. 281). I nedenstående 
tabel giver jeg et kondenseret overblik over de to forskningstraditioner: 
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 Hermeneutik Fænomenologi 

Formål Fortolke Forstå  

Forhold til forforståelse Forforståelse 
sættes i spil 

Forforståelse sættes i 
parentes (epoché) 

Vidensudviklingsproces  Proces mellem 
forforståelse og 
forståelse, del og 
helhed 

Proces med udgangspunkt i 
førstepersonsperspektiv – 
åbent blik 

 

I min analyseproces kombinerer jeg hermeneutikken og fænomenologi-
en i deres forskellige egenskaber af dels at bidrage med et redskab til 
fortolkning og dels at bidrage med et redskab til empiriforståelse. I min 
forskningsproces forsøger jeg at forholde mig åbent til empirien – dét 
niveau, Scharmer (2008) kalder for seen, hvor forskerens forforståelse 
træder i baggrunden. Jeg vælger dog ikke at beholde min forforståelse i 
den fænomenologiske parentes – dvs. jeg gemmer den ikke helt væk – 
men sætter den på pause i forståelsesprocessen for herefter igen i 
fortolkningsprocessen at bringe den i spil i en iterativ bevægelse mellem 
del og helhed. En bevægelse, der undertiden betegnes som den herme-
neutiske spiral (Kristensen 2007, s. 282), hvor forskeren bevæger sig 
mellem forforståelse og forståelse, del og helhed og på den måde fort-
løbende opnår et højere og dybere vidensniveau. I analysen betyder det, 
at helhedsforståelsen fortløbende revideres ud fra forståelsen af de 
enkelte empiriske udsagn. 

4.6 Tematiseret analyse – fra data til empiri 
Da mit problemfelt og teoretiske fundament i høj grad er sammensatte 
størrelser, giver det god mening at anvende udvalgte temaer som analy-
sestrategi for netop at skabe en helhed i forståelsen af disse sammen-
satte størrelser. Til dette formål er den tematiserede analyse særligt 
egnet, idet den har til formål at fokusere på udvalgte temaer og forstå 
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disse på tværs af materialet (Kristensen 2007, s. 289 samt M2). Således 
baserer den tematiserede analyse sig på den hermeneutiske dialektik 
mellem del og helhed. Kristensen beskriver den tematiserede analyse ud 
fra fire forskellige faser – jeg vælger dog begrebet moment, idet det ikke 
indikerer et lineært forløb, men nærmere nogle elementer, der skal 
arbejdes med: 

I. Kodning og kategorisering 
II. Meningskondensering  

III. Sammenligninger og sammenfatninger 
IV. Besvarelse af problemformulering 

 
I de to første momenter prioriteres førstepersonsperspektivet, hvor jeg 
forsøger at holde fokus på informanternes fremstillinger og den betyd-
ning, de tillægger det, de udtrykker. Det betyder, at jeg relaterer de 
enkelte udvalgte citatdele til kilden – fx interviewet eller dagbogsnotatet 
– som helhed. I de sidste momenter træder anden- og tredjepersonsper-
spektiverne mere frem gennem fortolkningsprocessen (Kristensen 2007, 
s. 289).  

I første moment af den tematiserede analyse har jeg bearbejdet datama-
terialet gennem flere omgange ud fra gennemlæsning og manuel kod-
ning87, hvor jeg ud fra forskningsspørgsmål, CLIPS-hypoteser samt de 
overordnede temaer fra interviewguides har kodet mit brede empiriske 
materiale – dvs. afmærket udvalgte citater. Kodningen kan betegnes 
som en analytisk induktiv proces med plads til at lade nye spor dukke op 

                                                            
87 Det skal nævnes, at jeg har overvejet at benytte mig af det elektroniske 
kodningsredskab Nvivo8. Jeg har dog valgt en manuel kodning, idet jeg fra et 
tidligere forskningsprojekt har erfaringer med Nvivo8. Det har været min 
oplevelse, at redskabet ikke stod mål med indsatsen på den måde, at kodnings-
systemet forekom mig for rigid i forhold til den iterative proces, det er at kode. 
Derfor har jeg valgt manuel kodning, hvor jeg har skabt overblik over datamate-
rialet gennem et katalogiseringssystem (se Oversigt over databibliotek bilag 2) 
samt farvekoder (se foto nedenfor).  
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i materialet, der så kan udforskes og efterfølges. Jeg har foretaget en 
grundig læsning – og udvalgte gennemlytninger – af interviews, hvilket 
bidrager til en fortrolighed med materialet, der sætter mig i stand til at 
opdage mønstre mellem del og helhed på tværs af datamaterialet. 
Desuden har jeg kategoriseret alle de kodede passager og grupperet 
dem i forhold til såvel mine forudbestemte temaer som nye temaer, der 
opstår under vejs.  

I andet moment understreger Kristensen (2007), at det er vigtigt at sikre, 
at informanternes betydningstillæggelser ikke går tabt undervejs i det 
store ”klippe-klistre-arbejde” (Kristensen 2007, s. 291). Derfor anbefaler 
hun, at forskeren udarbejder loyale meningskondenseringer, der – 
adskilt fra forskerens egne fortolkninger – sammenfatter betydningen af 
det sagte. I et forsøg på at udarbejde en retningsgivende meningskon-
densering, der kan give mig et indtryk af, hvilket materiale jeg står over 
for, inden jeg kaster mig ud i analyseprocessen, har jeg på baggrund af 
kodningen af udvalgte materialer på tværs af min empiri (en pilotanalyse 
– se nedenfor) udarbejdet en sammenfatning, som jeg har anvendt 
forud for kodningen af det resterende materiale samt som pejling mod 
mine foreløbige konklusioner88.  

Inden for hovedkategorierne sammenlignes og sammenfattes det empi-
riske materiale i tredje moment. Her er forskelle, ligheder og paradokser 
særligt i fokus for min analyse. Arbejdet i tredje moment resulterer i en 
analyse inden for hver kategori, hvor teorien og hypoteserne anvendes, 
og hvor jeg redegør for, hvordan hver enkelt kategori bidrager til at 
svare på problemformuleringen. I denne fase har jeg løbende måttet 
nuancere mit teoretiske fundament for at give forklaringskraft til analy-

                                                            
88 Jeg har fra forskningsprocessens begyndelse arbejdet med foreløbige konklu-
sioner. Det skal nævnes, at jeg ikke – som Kristensen (2007) anbefaler – har 
gennemført meningskondensering af hver kategori indenfor hver empirisk kilde 
– det, har jeg vurderet, ville være for omfattende et stykke arbejde med den 
mængde empiri, jeg har produceret. 
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sen. Fx har jeg på et sent tidspunkt i analyseprocessen måttet supplere 
mit teoretiske fundament med organisationsteori, idet jeg manglede en 
ramme, der kunne forklare de forskellige organisatoriske identiteter, jeg 
så i empirien.  Min analyse logik følger dels en deduktiv præget logik, 
hvor jeg tager et overvejende teoretisk udgangspunkt i analyse af empi-
rien, og dels et aktørperspektiv, hvor jeg analyserer to elementer: 1) 
”scenen” – dvs. den kontekst, hvori casen udspiller sig. Denne analyse 
resulterer i en kontekstanalysen, 2) ”processen” – dvs. innovationspro-
cessen i form af innovation, læring og samarbejde. På den måde følger 
det samlede analysekapitel – kapitel 3 – en deduktiv logik og et aktør-
perspektiv. 

I det fjerde og sidste moment foregår den endelige besvarelse af pro-
blemformuleringen, hvor analysen her tager afsæt i sammenfatningerne 
af de enkelte analysedele. Det fjerde moment af analysen foregår i mit 
Tværgående analyseafsnit (se kapitel 7), hvor jeg diskuterer anvendelsen 
af teori og hypotesernes bæredygtighed. Nedenfor har jeg skitseret de 
fire momenter i en detaljeret gennemgang af den systematiske proces, 
jeg har gennemført i den tematiserede analyse. Men inden jeg bringer 
oversigten over analyseprocessen, er det værd at rejse et spørgsmål om 
ikke kronologien i den aktuelle case går tabt i og med, at jeg vælger en 
tematiseret analyse? Til det vil jeg svare jo. I et vist omfang går kronolo-
gien i den analytiske fremstilling tabt, hvilket kan være til gene for læse-
ren. Dog vil jeg påpege, at den tematiserede dybdegående analyse ligger 
i direkte forlængelse af Engaged Scholarship, hvis mål det er at nå forbi 
det beskrivende niveau til det forklarende niveau gennem narrativ 
formidling (Van de Ven 2007, s. 223). Således har Engaged Scholarship 
betydning for den analyseteknik jeg anvender, hvorved analysen rækker 
videre end temporal progression i empirien, og derfor struktureres og 
formidles tematisk. 
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Systematisk tematiseret analyse 
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Pilotanalyse af repræsentative materialer – 
indledende orientering i materialet, der siger mig 
noget om, hvad jeg kan forvente. Her har jeg 
anvendt følgende kildemateriale: Interview med 
Transitmentor (I9), Interview med Projektleder 
(I8), Interview med Arbejdsgruppe (I3), Dagbog 
fra Transitmentor (D4), Mødereferat fra møde 
med koordineringsudvalget (DOK21) 

2. 
Der opstilles et analyseapparat bestående af 
koncepter, der knytter sig teoretisk til mine 
forskningsspørgsmål, og indikatorer opstilles med 
udgangspunkt i dels de teoretiske koncepter, dels 
mine interviewguides (der er bygget op på 
forskningsspørgsmål, CLIPS-hypoteser samt på 
løbende foreløbige analyser af min empiri), dels 
drivkræfter og barrierer fra resultatet af Forun-
dersøgelsen og dels resultatet af min pilotanalyse 

Operatio-
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analyse-
strategi 
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3. 
Kilder katalogiseres og nummereres, fx D2 l. 455-
458 eller I10 l. 1004-1008 (l. = linjeangivelse): 

Dagbog = D 
Dokumenter fra projektet = DOK 
Feltnote = FN 
Forskningslogbog = F-LOG 
Interview = I 
Logbog = LOG 
Observation = O 
Rammeanalyse = R 
Spørgeskema = SPSK 
Teaterworkshop = TW 
Telefoninterview = T 
UdviklingsMøde = M 
 

Fysisk 
databiblio-
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Elektronisk 
databiblio-
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  4.  
Første orienterende gennemlæsning (der kan 
være med til at prioritere og målrette den syste-
matiske kodning og få dybde – jeg går ikke lige 
meget i dybden med alle materialer) 

5.  
Systematisk kodning af materialet ud fra analyse-
strategien, dvs. analyse-spørgsmålene, dog med 
en åbenhed for nye indsigter – dvs. dét, der 
måtte falde uden for eller igennem maskerne på 
analyseapparatet (overstregningstusch ift. vigtige 
passager, temaer noteres i margin samt post-it-
sedler, der angiver de forskellige kategorier, der 
kodes efter – jeg anvender et farvesystem (Sam-
arbejde: lyserød, Styring: grøn, Innovation: lilla, 
Læring: gul, Drivkræfter og Barrierer: orange, 
Konklusioner og Emergerende Tematikker: 
bleggul – se billede overfor).  

Jeg har kodet materialet kronologisk begyndende 
med det ældste materiale. Ved at begynde bagfra 
har jeg opnået en unik mulighed for at se udvik-
lingen over tid, idet jeg har det nyeste materiale 
frisk i erindring, når jeg påbegynder kodningen 

6. 
Samling af kodet materiale i henhold til analyse-
strategi (Jeg systematiserer ”nedefra”, dvs. 
systematiserer kodningen efter indikatorer, 
hvorefter jeg bevæger mig ”op” i hierarkiet mod 
de overordnede koncepter) 
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II.
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Bearbejdning / samling af temaerne, hvor jeg 
systematiserer/beskriver det, jeg finder – com-
monsense. Resulterer i 9 rådatafiler under føl-
gende temaer: 1) Innovation, 2) Læring, 3) 
Samarbejde, 4) Netværk/Styring, 5) Casebeskri-
velse, 6) Drivkræfter og Barrierer, 7) Forsknings-
tilknytning og Metode, 8) Konkluderende og 
Emergerende Tematikker, Analysemateriale, 9) 
Udvalgte Narrativer over Paradokset Forsker og 
Konsulent 

 

9 rådatafi-
ler 
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 8. 

Al rådata analyseres på tværs af temaer / svar på 
forskningsspørgsmålene ved hjælp af teorien – 
dvs. de 9 kategorier (filer) gennemarbejdet i 
første omgang i stikordsform, hvor teorien kobles 
på ud fra de to analyseenheder reflekterer jeg 
teoretisk over, hvad informanternes udsagn viser 
om innovation, læring og samarbejde, hvor der er 
ligheder og forskelle. Analyse af de nye fund – 
fører til en gennemlæsning af udvalgte dele af 
materialet 

5 teoretisk 
bearbejde-
de datafiler 
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 9. 
Temaerne relateres til den overordnede problem-
formulering Teoretisk diskussion af fundene (= 
teoretisk fortolkning). Tolkningen resulterer i fem 
selvstændige analyser: Innovation, Læring, Samar-
bejde samt Kontekstanalyse og Tværgående 
analyse, først som prototyper, senere som endelige 
analyser. Systematikken i den skriftlige formidling 
af analyserne følger en deduktiv model, forstået på 
den måde, at jeg har ladet de teoretiske begreber 
styre mine analyser således, at teorien lægger for, 
hvorefter jeg fremhæver eksempler fra empirien, 
der henholdsvis understøtter eller modsiger 
teorien 

10. 
Konklusion – udarbejdelse af konklusioner og 
kritisk gennemsyn af konklusionerne ved at vende 
tilbage og tjekke udvalgt datamateriale – derfor er 
det vigtigt, at jeg kan spore alle mine henvisninger, 
hvilket betyder, at jeg anvender kilder på alle 
citater og anvendt materiale 

Analyseka-
pitel 

Kontekst-
analyse, 
Innovati-
ons-, 
lærings- og 
samar-
bejdsanaly-
se samt 
Tværgåen-
de analyse 
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Efterprøvningsmuligheder 
Med den tematiserede analyse har jeg forsøgt at opstille klare beslut-
ningsveje og regler for transformationen fra rådata til empiri og for den 
efterfølgende analyse. Ved at blotlægge min ræsonnements-proces 
under analysefasen – som skitseret ovenfor – forsøger jeg at skabe en 
mulighed for, at andre kan efterprøve min forskning. I den forbindelse er 
det vigtigt, at andre kan forstå den proces, der er med til at identificere 
kategorier, mønstre, temaer og sammenhænge empirien. Processen kan 
bedst udtrykkes ved at benytte sig af en beslutningsprocedure, som 
registrerer beslutninger taget i løbet af processen, inklusive udvikling af 
metoder til at omdanne data til koder. Derfor har jeg forholdsvist detal-
jeret beskrevet rejsen fra rådata til analyseret empiri gennem den tema-
tiserede analyseprocedure ovenfor, der angiver, hvorledes data blev 
transformeret til koder, som er repræsentative for temaer og sammen-
hænge, og som giver et billede af det studerede fænomen. I den kvalita-
tive forskningsproces har jeg således benyttet mig af en specifik 
analysemetode – den tematiserede analyse som beskrevet ovenfor. Det 
er hensigten, at de beskrevne trin giver belæg, at fundene er repræsen-
tative for de genererede data. 

4.7 Opsamling 
I dette kapitel har jeg begrundet mit case-valg og systematisk gennem-
gået de metoder, jeg har anvendt i datagenereringen. Jeg har illustreret, 
hvorledes de enkelte metoder supplerer hinanden i metodetriangule-
ring, og konkluderer, at mine datagenereringsmetoder afspejler mit 
arbejde som Engaged Scholar. Jeg har fremlagt analyseenhederne og har 
fremlagt, hvordan jeg griber analyseprocessen an gennem en tematise-
ret analysestrategi, og har kort redegjort for hermeneutikken og fæno-
menologien som det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der ligger til 
grund for analyseprocessen. Til slut har jeg beskrevet den tematiserede 
analyse og har fremlagt, hvordan jeg anvender den. I næste kapitel vil 
jeg gennem en kontekstanalyse fremlægge den case, jeg undersøger, for 
at skabe et fundament for de efterfølgende analyser. 
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KAPITEL 5 
KONTEKSTANALYSE 
5.1 Introduktion 
Formålet med Kontekstanalysen er, at lægge grundstenen til de tre 
hovedanalyser af innovation, samarbejde og læring. På baggrund af den 
korte introduktion af Overgangsprojektet i kapitel 1 fungerer Kontekst-
analysen samtidig som en analytisk beskrivelse af Overgangsprojektets 
idé, organisering, styring og indhold. Kontekstanalysen retter sig særligt 
mod det af mine arbejdsspørgsmål, der spørger til styringselementet. I 
det tværgående analyseafsnit (kapitel 7) vender jeg tilbage til besvarelse 
af dette arbejdsspørgsmål, og konkluderer på styring af implementerin-
gen af Overgangsprojektet.  

Som just fremlagt i kapitel 3 udarbejder jeg en hermeneutisk tematiseret 
analyse, hvor analyselogikken dels følger en deduktiv præget logik, hvor 
jeg tager et overvejende teoretisk udgangspunkt for analyse af empirien, 
og dels følger et aktørperspektiv, hvor jeg analyserer to elementer: 1) 
”scenen” – dvs. den kontekst, hvori casen udspiller sig. Denne analyse 
resulterer i Kontekstanalysen (se nedenfor) og 2) ”processen” – dvs. 
innovationsprocessen i form af innovation, læring og samarbejde, der 
resulterer i tre selvstændige analyseafsnit. På den måde følger det 
samlede analysekapitel – kapitel 3 – en deduktiv logik samt et aktørper-
spektiv. 

I dette kapitel lægger jeg ud med at præsentere Overgangsprojektet 
processuelt ved at undersøge, hvorledes projektet er tænkt, organiseret 
og struktureret. Jeg lægger ud med at anvende teorien om komplekse 
problemer som analysegreb i forhold til at forstå Overgangsprojektets 
opstart, og fortsætter med at anvende netværksteorien samt organisati-
onsteoriens styringsdel som de linser, hvorigennem jeg analyserer 
Overgangsprojektets organisering og styring. Jeg afslutter kapitlet med 
at analysere aktiviteter og projektfaser, hvor jeg anvender MIRP-
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forskningens teori om hjemmedyrkede projekter som udgangspunkt for 
analyse. 

5.2 Analyse af Overgangsprojektets kontekst 

Idéundfangelse og projektforløb 
I dette afsnit anvender jeg teorien om komplekse problemer (Van de 
Ven 1980b samt Angle og Van de Ven 2000) til at undersøge Overgangs-
projektet. 

Som fremlagt i indledningen, er Overgangsprojektet er et eksempel på, 
hvordan et eksternt politisk krav om, at 95 % af en ungdomsårgang 
gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015, fører til et innovativt 
samarbejde på institutionsniveau ved at etablere et projekt, der skal 
udgøre en platform for et samarbejde mellem niveauer i det offentlige – 
et flerdimensionelt interessentperspektiv med samspil mellem en lang 
række aktører på forskellige niveauer. Således er Overgangsprojektet et 
eksempel på, hvordan offentlige institutioner innoverer for at indfri krav 
fra det politiske system, hvilket betyder, at det politiske system udgør en 
direkte ekstern drivkraft for innovation i forhold til at løse et givet pro-
blem. 

Officielt er Overgangsprojektets formål at kvalificere og fastholde den 
femtedel af børn og unge i regionen, der står socialt og uddannelses-
mæssigt svagest i overgangen mellem skoleformerne89. Der er tale om 
et nytænkende projekt, der tager udgangspunkt i en kompleks problem-
stilling, og forsøger at løse problemet gennem en indsats, der går på 
tværs af forskellige offentlige instanser, hvor et eksplicit mål er at ”frem-
tvinge det tværgående samarbejde og kulturudveksling”. En Initiativta-

                                                            
89 I de følgende afsnit indgår min Forundersøgelse, der har resulteret i antologi-
kapitlet “Organisatorisk innovation i skabelsen af nye metoder til fastholdelsen 
af unge i uddannelse” i antologien ”Samarbejdsdrevet innovation i den offentli-
ge sektor”, se litteraturliste under Balslev og Jæger 2011. 
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ger udtrykker fra projektets spæde start visionen gennem følgende 
spørgsmål:  

”Kan det lykkes at få så mange mennesker bragt sam-
men i forhold til et fælles ansvar? Det er vores ambiti-
on, at det skal (GMB: lykkes)” (I14, l: 406-407). 

Overgangsprojektet kan anskues som medarbejderinddragende, hvor 
medarbejdere på tværs af organisationer inddrages i at udvikle, justere, 
tilpasse og implementere projektidéen. Initiativet til projektet kommer 
fra et uformelt, tværgående netværk mellem UU-center Sydfyn, Svend-
borg Erhvervsskole og Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole. For 
at fremme samarbejdet har lederne af de tre institutioner holdt jævnlige 
møder gennem 1½ år. Med støtte fra folketingets SATS-pulje er projek-
tet nu under etablering i et samarbejde mellem fire kommuner (Faa-
borg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg), UU-center Sydfyn, fire 
folkeskoler, to erhvervsskoler og to produktionsskoler.  

Initiativtagerne rammesætter projektet strategisk i forhold til samar-
bejdspartnere i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne på de første 
seminarer, der blev afviklet som et led i projektstart (O1 og O2). Ram-
mesætningen indebærer beskrivelsen af et lokalt/regionalt problem, der 
har national interesse – forankret i en politisk målsætning – gennem et 
tværgående samarbejde bliver til et udviklingsprojekt. Med andre ord: 
Overgangsprojektet er drevet af lokale problemer og baseret på tværgå-
ende samarbejde, hvor projektets eksplicitte langsigtede mål er at 
permanentgøre projektet både i regionen og på landsplan (Arbejdsgrup-
pemedlem I3, s. 8). 

”Succesen er vel først hjemme, når den undervisnings-
minister, der måtte sidde på det tidspunkt, hvor vi er 
ved at være færdige, vil sige, at det, de har lavet på 
Sydfyn, det bliver landsdækkende… Det er hovedmålet. 
Delmålet er, at vi kan dokumentere på de fire udvalgte 
skoler, at det her projekt har gjort en forskel i forhold 
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til gennemførelsen af ungdomsuddannelsens grundfor-
løb” (Arbejdsgruppemedlem I10, l: 228-233).  

Dykkes lidt dybere i årsagerne til igangsættelsen af Overgangsprojektet 
bunder den strategiske rammesætning ligeledes i et mindre udtalt ønske 
fra Erhvervsskolens og Produktionsskolens side om en form for adgangs-
begrænsning til uddannelsesforløbene i håbet om, at det ville kunne 
afhjælpe frafaldsproblematikken: 

”Vi (GMB: Erhvervsuddannelserne) skal tage alle de 
unge mennesker, der kommer. Vi har ikke en eneste 
chance for at sige ’Nej, du er ikke god nok’. …Vi drøfte-
de faktisk helt fra starten: Skulle vi lave et pilotprojekt, 
skulle vi tage en tur over og tale med Bertel Haarder 
om at lave et pilotprojekt på Sydfyn, hvor man skal er-
klæres egnet for at tage en erhvervsuddannelse. Sådan 
begyndte vi at kaste bold med hinanden” (Arbejds-
gruppemedlem I3, l: 1-6). 

Empirien viser ligeledes et mere eller mindre implicit mål om at legitime-
re produktionsskolen som skoleform og dermed slå et slag for, at pro-
duktionsskolen bliver en formel del af uddannelsessystemet90: 

                                                            
90 Det skal nævnes, at produktionsskolen ikke er en del af det formelle uddan-
nelsessystem, idet et produktionsskoleophold ikke giver formelle kompetencer. 
I Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler fremgår det, at et produktions-
skoleophold er et forberedende, men ikke formelt kompetencegivende under-
visningstilbud (Regeringen 2010). Samtidig vil jeg nævne, at jeg i 
Overgangsprojektets kvalificerings-dagsorden læser to problematikker: Dels en 
problematik, der handler om den unge – altså om uddannelsesparathed og dels 
en problematik, der handler om systemet – altså om modtagelsesparathed. I 
den periode jeg har undersøgt Overgangsprojektet, har uddannelsesparatheden 
været i fokus, og kun i mindre grad, har jeg registreret ændringer i arbejdet med 
modtagelsesparatheden hos ungdomsuddannelserne. 
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”Det er en hel ny måde at se det her på. Altså (…) at man kan 
starte på teknisk skole på produktionsskolen. (…) At man tænker 
det på en ny måde, vil være afgørende” (Styregruppemedlem I2, 
l: 841-845).  

Hverken idéen om adgangsbegrænsning eller ønsket om legitimation af 
produktionsskole-formen formaliseres i selve projektformuleringen. Den 
endelige projektidé former sig mere i retningen af, at uddannelsesinsti-
tutionerne i fællesskab skal blive bedre til at afgive og modtage de unge i 
deres uddannelsesforløb:  

”Selvom vi har fornemme værktøjer for at kvalificere 
unge, så måtte vi igen og igen konstatere, at der var 
nogle unge, som vi, på baggrund af frafald, på bag-
grund af ’zapperi’ mellem uddannelserne, slet ikke 
kunne nå. Og så kom den tanke, jamen, er det så så-
dan, at grunden til, at vi ikke kan nå dem, det er, fordi 
det tidspunkt, hvor vi kommer ind, der er det for sent, 
og kunne man i den sammenhæng forestille sig, at vi 
lavede et samarbejde med grundskolen, så indsatsen 
allerede startede i grundskolen, men at den hang 
sammen med den efterfølgende indsats på produkti-
onsskoler og erhvervsskoler” (Arbejdsgruppemedlem 
I3, l: 24-30). 

På den måde fødes idéen om Overgangsprojektet som et ønske om at 
være med til at skabe en rød tråd gennem uddannelsessystemet – så der 
skabes sammenhæng for den unge (I3, s. 9). Ovenstående eksempler fra 
empirien viser, hvordan en idé bliver formet gennem forskellige hensig-
ter og strategiske fortællinger, der retter sig mod et lokalt behov om 
tværgående samarbejde for at imødegå et samfundsmæssigt behov om 
flere unge i uddannelse.  

I et bredere perspektiv er baggrunden for projektet, at Region Syddan-
mark har en større gruppe af kortuddannede end resten af Danmark 
(DOK1, s. 2). I tider med økonomisk vækst har de unge nemt kunnet få 
ufaglært arbejde, men de er til gengæld dårligt stillet under en økono-
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misk krise, da det er dem, der bliver fyret først. Det lave uddannelsesni-
veau betyder, at det bliver sværere at fastholde tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet og dermed muligheden for at forsørge sig selv. Som et 
medlem af Styregruppen for projektet formulerer det: ”... det værste, 
der kan ske i et menneskes liv, det er, at man ikke kan forsørge sig selv, 
fordi man bliver umyndiggjort” (Styregruppemedlem, I2). 

Konsekvenserne af den komplekse uddannelsesproblematik er vidtræk-
kende: For den enkelte unge har det konsekvenser ikke at få en ung-
domsuddannelse, men det har også konsekvenser på samfundsplan – 
også på det lokale niveau. Som en af Styregruppens medlemmer udtryk-
ker det: 

”Hvorfor starter det her projekt? Jeg vil sige, at for mig 
er det her en kæmpe stor udfordring. Det her, det ud-
vikler sig på den lange bane til en polarisering af vores 
samfund mellem dem, der er meget uddannede, og 
dem, der ikke er så uddannede. Og det har vi ikke råd 
til. Og skismaet ligger så oven i købet i, at det ser ud til 
at blive en pige/dreng-polarisering samtidig. … pigerne 
rejser, og drengene bliver tilbage. Og dem, der bliver 
tilbage, det er drenge uden uddannelse. Og det er et 
problem. Det bliver et kæmpe lokalt problem for ud-
kantsområderne. Så derudover så vil jeg sige, bare for 
at fortsætte, en anden bevæggrund til at gå ind i det 
her, det er jo, at vi har en lokal, kommunal forpligtigel-
se på at tage den udfordring på os, som man landspoli-
tisk har lagt, om at vi skal have gennemførelses-
procenten omkring ungdomsuddannelser til at stige.” 

Det nuværende uddannelsessystem har ikke været i stand til at løse 
dette komplekse problem, hvor grænserne er svære at definere, og hvor 
det ikke er muligt for en part alene at løse problemet. Ifølge Projektbe-
skrivelsen er der en tendens til, at de enkelte skoler, skoleformer og 
sektorer i lokalområdet lukker sig om sig selv af forskellige årsager. Når 
de på den måde kun tager ansvar for deres egen del af uddannelsesind-
satsen, opstår der videnstab, ressourcespild og udokumenterede myter 
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og holdninger på tværs af de forskellige skoleformer (DOK1, s. 3). Initia-
tivtagerne til projektet måtte også erkende, at deres viden om de unge 
og det høje frafald fra erhvervsuddannelserne som sagt var begrænset. I 
deres søgen efter svar igangsatte de en pilotundersøgelse af frafaldet. 
Den viste en tårnhøj frafaldsprocent og mange afbrudte uddannelsesfor-
løb. Initiativgruppens bud på, hvordan frafaldet kan mindskes, er et 
tværgående samarbejde gennem en sektor- og kulturoverskridende 
indsats i modsætning til eksisterende silotænkning i de enkelte instituti-
oner og kommuner. Tesen er: 

”Ved at skabe et tæt netværkssamarbejde imellem 
kommunerne, produktionsskolerne og ungdomsuddan-
nelsesinstitutionerne – kan (vi) kvalificere og fastholde 
overgange mellem skoleformerne og UU-Centrene og 
samtidig skabe trygge og kendte forhold for de elever, 
der er uddannelsestruede.” (DOK1, s. 2) 

Projektet blev i februar 2010 tildelt midler fra SATS-puljen, hvorefter der 
blev nedsat en Styregruppe og ansat en Projektleder samt fire Transit-
mentorer, og allerede i august 2010 rykkede projektet ind på de fire 
pilotskoler i de fire deltagende kommuner, hvor arbejdet med de lokale 
frafaldstruede folkeskoleelever og deres netværk gik i gang. I september 
2011 begyndte nogle af de unge på en ungdomsuddannelse, hvorfor 
samarbejdet nu er udvidet til at omfatte både folkeskoler og ungdoms-
uddannelser i regionen – se nedenstående projektforløb91. Det er inte-
ressant at observere, at Overgangsprojektet så at sige er hjemmedyrket, 
i den forstand at det er Initiativtagerne, der dels gennemfører idéudvik-
ling, projektbeskrivelse, fundraising, og dels står ledelsesmæssigt i 
spidsen for implementeringen af projektet – senere vil jeg redegøre for 
fordele og ulemper ved hjemmedyrket innovation i Overgangsprojektets 
tilfælde.  

                                                            
91 Projektforløbet er udarbejdet på grundlag af bilag 10 – en beskrivelse af 
overgangsprojektets tidslinje med en udførlig oversigt over og beskrivelse af 
projektets aktiviteter. 
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Alt i alt kan Overgangsprojektet karakteriseres som værende initieret på 
baggrund af komplekse problemer – såvel et specifikt lokalt problem 
som en generel samfundsmæssig udfordring på uddannelsesområdet. 
Overgangsprojektet kan således betegnes som et projekt, der er drevet 
af komplekse problemer, som ikke kan løses ved hjælp af standardløs-
ninger eller løses af en sektor alene. De initiativtagende organisationer 
tager med projektet et aktivt medansvar, idet de føler sig lokalt forplig-
tet til at imødegå samfundsmæssige udfordringer.  

Organisering 
Efter i det ovenstående afsnit at have anvendt teorien om komplekse 
problemer til at undersøge Overgangsprojektets tilblivelse vil jeg i det 
følgende anvende netværksteorien (Sørensen og Torfing 2005 samt 
Bryson m.fl. 2006) som analysegreb i forhold til at forstå projektets 
organisering. 

 Overgangsprojektet er som organisation kort fortalt målorienteret mod 
95 %-målsætningen, beslutningsdygtig i kraft af sin organisering og 
bundet af et økonomisk rationale om at holde de givne budgetter ud-
stedt af SATS-puljen. I projektbeskrivelsen (DOK1, s. 2) beskrives organi-
seringen som et ”netværkssamarbejde”. I dette afsnit vil jeg se nærmere 
på, hvordan Overgangsprojektet organiseres gennem netværk, mens 
samarbejdsbegrebet analyseres selvstændigt i Samarbejdsanalysen.  

Netværkssamarbejdet organiseres på følgende måde: Projektets formel-
le ledelse er forankret i Styregruppen, som refererer til bevillingshaverne 
i Undervisningsministeriet, og er tæt forbundet med Arbejdsgruppen, 
der i samarbejde med Projektleder står for den reelle daglige ledelse af 
projektet. Styregruppen er sammensat af aktører, der er strategisk 
vigtige, set ud fra et implementeringsperspektiv. Styregruppen består 
således af aktører fra både uddannelsesinstitutioner og fra skolechefni-
veau på tværs af de fire kommuner.   

Styregruppen flankeres af en Følgegruppe bestående af repræsentanter 
fra Undervisningsministeriet og udvalgte fagpersoner samt af Centerrå-
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det for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Center Sydfyn) bestå-
ende af politikere og direktører fra de fire kommuner. I det daglige 
spiller Følgegruppe og Centerråd en mindre rolle, mens de officielt er 
med til at legitimere Overgangsprojektet, idet det er her, topledelserne 
er repræsenterede på tværs af sektorer og institutioner. 

I det organisationsdiagram, som Projektet selv opstiller (DOK 3, se figur 
nedenfor), ligger Koordineringsudvalget – bestående af skolelederne fra 
de implicerede folkeskoler, ledere fra erhvervsskoler og produktionssko-
ler, UU-Centerchefen og Projektleder – i forlængelse af Arbejdsgruppen, 
dvs. mellem Arbejdsgruppe og de udøvende aktører. Hierarkisk set giver 
det god mening, men set i forhold til det daglige implementeringsarbej-
de spiller koordineringsudvalget en mindre direkte rolle. Det er dog et 
vigtigt led i implementeringen, idet det er her, lederne fra de institutio-
ner, hvori implementeringen foregår, har mulighed for at øve indflydelse 
på Overgangsprojektet, og hvor Projektlederen modsat har mulighed for 
at påvirke ledelsesniveauet i forhold til implementeringen på de lokale 
institutioner.  

Figur 28 – Organisationsdiagram 

 

Slutteligt består netværket af alle de lokale aktører, der indgår i lokale 
netværk i de fire involverede kommuner. Alt i alt er projektorganiserin-
gen et billede på, hvordan Overgangsprojektet er organiseret i bestræ-
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belserne på at styre implementeringsarbejdet på tværs af niveauer, 
institutioner, kommuner og gennem netværkssamarbejde, der kommer 
til udtryk som ”en sektor- og kulturoverskridende indsats” (DOK 1, s. 1). 
Overgangsprojektet består således af ét samlet uddannelsesnetværk, 
der kan inddeles i flere mindre netværk med forskellige funktioner. 

For at forstå Overgangsprojektets organisering gennem netværk som 
helhed og de forskellige netværks funktioner i særdeleshed kan det give 
god mening at hente begreber fra faglitteraturens definition af styrings-
netværk. Som fremlagt i teorikapitlet, kan styringsnetværk analyseres ud 
fra fem forskellige elementer (Sørensen og Torfing 2005, s. 15-17) med 
udgangspunkt i graden af: 1) stabilitet, 2) gensidig afhængighed, 3) 
institutionaliseret fællesskab, 4) selvregulering og 5) styringsbidrag. I det 
følgende vil jeg anvende disse elementer til at analysere Overgangspro-
jektet ud fra teorien om styringsnetværk: 

1. Overgangsprojektet kan betragtes som et relativt stabilt 
og tidsbegrænset styringsnetværk bestående af gensidigt 
afhængige selvstændige aktører, der har som mål at løse 
en bestemt opgave i fællesskab – nærmere betegnet 
Overgangsproblematikken. Aktørerne er ikke knyttet 
sammen af konkrete formelle instrukser, men nærmere af 
gensidig forpligtelse i projektperioden. Et eksempel er Ar-
bejdsgruppen eller Styregruppen, der ikke er underlagt en 
fælles ledelse, men derimod er koblet til hinanden gen-
nem et fælles tidsbegrænset projekt, hvor de er gensidigt 
afhængige af hinandens viden og velvilje til at løse den 
fælles udfordring med overgangen mellem folkeskole og 
ungdomsuddannelse92. Således er aktørerne knyttet 

                                                            
92 Det skal her nævnes, at jeg vurderer, at aktørerne nok oplever sig som gensi-
digt afhængige, men at de ikke nødvendigvis er parate til at leve op til konse-
kvensen af gensidig afhængighed. Et eksempel er, at lærere på folkeskoler og 
ungdomsuddannelser altid får bevilliget timer til at samarbejde med Transit-
mentorerne eller til at deltage i fælles faglige aktiviteter tilrettelagt af Over-
gangsprojektet. Dette oplever Projektleder som en udfordring for 
implementeringen af projektet (M13). 
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sammen gennem horisontale relationer frem for gennem 
vertikale relationer. Det betyder også, at der ikke er for-
melle kommandoveje, der giver mulighed for at styre gen-
nem ordregivning, som der fx er inden for et formelt 
organisationshierarki. Deltagelsen i Overgangsprojektets 
netværk er frivillig. Fx kan Styregruppens medlemmer til 
enhver tid trække sig, hvis de ikke mener, de kan komme 
igennem med deres synspunkter. Det er især gældende 
for de lokale aktører omkring pilotskolerne, der bidrager 
efter behov. De eneste aktører, der ikke bidrager på frivil-
lig basis, er de fem personer, der er ansat af projektet: 
Projektleder samt fire Transitmentorer. 
 

2. Af mine mange interviews fremgår det, at de gensidigt af-
hængige og selvstændige aktører forsøger at påvirke hin-
anden gennem forhandling og interaktion. 
Forhandlingerne kan være interessebaserede eller konsen-
sussøgende i et forsøg på at etablere et fælles grundlag og 
fælles målsætning. I Overgangsprojektet ser det umiddel-
bart ud til, at forhandlingerne primært foregår gennem 
konsensus (I2). I forhandlingerne tyder det på, at Idéma-
gerne positionerer sig i et magtfelt i forhold til Styregrup-
pen, idet det er Idémagere, der så at sige ejer projektet, 
fordi de som Initiativtagere har fået bevilliget midlerne til 
projektet. Magtudøvelse spiller ind på forhandlingerne – 
enten i det skjulte eller åbenlyst – hvilket betyder, at der 
sjældent opnås fuld enighed i Overgangsprojektet. Empi-
rien peger på, at beslutninger træffes på baggrund af en 
grovkornet (”rough”) konsensus, der kan give anledning til 
frustrationer. Fx er projektidéen og den strategiske fortæl-
ling om Overgangsprojektet i høj grad bundet til de tre 
Idémagere, hvilket i projektets opstart giver anledning til 
konflikt mellem Projektleder og Idémagere, idet Projekt-
leder ikke føler ejerskab omkring fortællingen om projek-
tet (I4, s. 3). 
 

3. Forhandlingerne foregår inden for Overgangsprojektets 
rammer, der kan betragtes som et institutionaliseret fæl-
lesskab. Som belyst i teorikapitlet, betyder et institutiona-
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liseret fællesskab, at der er visse regulative aspekter, hvor 
netværket etablerer mere eller mindre faste regler, roller 
og procedurer, som det fx er tilfældet med Overgangspro-
jektets Styregruppe, hvor der er etableret en fast møde-
frekvens, hvor dagsorden genereres af Arbejdsgruppen, 
og hvor Projektleder fungerer som mødeleder under mø-
derne. I Overgangsprojektet kommer det institutionalise-
rede fællesskab til udtryk gennem nogle normative 
aspekter, hvor netværket etablerer normer og værdier for 
samarbejdet, fx gennem de måder, hvorpå aktørerne i Ar-
bejdsgruppe og Styregruppe taler om uddannelse. Senere 
vil jeg redegøre for, hvordan der kan identificeres to for-
holdemåder – en nytteorienteret og en normativ. Desu-
den er der i projektet særlige kognitive aspekter, der 
omhandler udvikling af forskellige koder, begreber og vi-
densformer. Det er fx den måde, de unge omtales på som 
elever, den måde, begrebet ”Transitmentor” bliver udvik-
let og implementeret på de fire pilotskoler, eller de vi-
densformer, der bliver lagt vægt på at formidle til de unge 
gennem Transitmentorfunktionen. Slutteligt indeholder 
det institutionaliserede fællesskab nogle imaginære 
aspekter, der bidrager til at binde aktørerne sammen og 
skabe en fælles identitet. I Overgangsprojektet er det fx 
rollen som Transitmentor, som den formes, dels af de lo-
kale aktører, dels af Overgangsprojektet fra centralt hold 
og dels af Transitmentorerne selv som rolleskabere (se 
Læringsanalysen). 
 

4. Overgangsprojektets institutionaliserede fællesskab er 
selvregulerende, hvilket betyder, at det er de politiske 
myndigheder, der sætter rammerne for fællesskabet i 
form af en projektbevilling. Det betyder også, at spillereg-
ler og beslutninger løbende er til forhandling mellem ak-
tørerne i netværket. På den måde indgår et 
styringsnetværk ikke i en ren hierarkisk kommandostruk-
tur og styres ikke udelukkende af økonomi. Dette karakte-
ristikum er i høj grad gældende for Overgangsprojektets 
lokale implementeringsnetværk, der faciliteres af Tran-
sitmentorerne på pilotskolerne. Selvreguleringen er dog 
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ikke ubegrænset, men fungerer inden for de pågældende 
lovgivninger, projektets økonomiske ramme samt inden 
for de involverede kommuners politiske og økonomiske 
omgivelser.  
 

5. Slutteligt bidrager et styringsnetværk til styring i den of-
fentlige sektor. Offentlig styring skal i Overgangsprojek-
tets sammenhæng betragtes i bred forstand som fx 
udvikling af problemforståelser, værdier, visioner og kon-
krete tiltag i forhold til unges overgang mellem folkeskole 
og ungdomsuddannelse. I Overgangsprojektet skal styring 
forstås som udvikling af en helt konkret service, nemlig 
Transitmentorordningen på den ene side, og på den an-
den side også nye samarbejdsformer på tværs af kommu-
ner, sektorer, organisationer og fagligheder, for på den 
måde at bidrage til løsning af et specifikt problem, der i 
høj grad anerkendes i det offentlige gennem 95 %-
målsætningen. 

Alt i alt kan Overgangsprojektet med afsæt i netværksteorien (Torfing 
2008 samt Sørensen og Torfing 2005) betragtes som et styringsnetværk, 
der består af fire mindre implementeringsnetværk, der opererer på 
lokalt niveau. Mere specifikt kan det samlede netværk karakteriseres 
som et Uddannelses Governance Netværk (Educative Governance Net-
work, jf. teorikapitlet), der samarbejder om koordinering af en mere 
sammenhængende uddannelsesindsats.  

Overgangsprojektets netværksorganisering giver mulighed for dels at 
fremme en samlet koordinering – en metastyring – og dels at skabe rum 
for selvstyring. Den samlede koordinering fremgår af Projektlederens 
styring af implementeringen gennem de mange involverede aktører, 
mens selvstyringen kommer til udtryk gennem mentorernes implemen-
teringsarbejde på hver deres lokale folkeskole.  

Som det fremgår af netværksteorien (se det Samarbejdsteoretiske 
afsnit), er det muligt at benytte forskellige former for styringsnetværk, 
når komplekse problemer skal håndteres. Særligt har de politikformule-
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rende netværk og implementeringsnetværkene interesse i forhold til 
Overgangsprojektet: De Politikformulerende netværk samler politikere, 
embedsmænd og relevante aktører fra berørte organisationer for at 
formulere fælles problemforståelse og fælles målsætninger samt styre 
efter mulige løsninger. Styregruppen i Overgangsprojektet er et eksem-
pel på et sådant netværk, hvor aktører fra politiker- og embedsmandsni-
veau formulerer målsætninger for indsatsen mod frafald på 
ungdomsuddannelserne i projektets fire kommuner. Implementerings-
netværk har til opgave at få realiseret idéerne i praksis. Her samarbejder 
offentlige myndigheder, private organisationer og brugere om at skabe 
ejerskab for implementering, som de fx ses lokalt i Overgangsprojektet, 
hvor Transitmentorer etablerer lokale implementeringsnetværk baseret 
på frivillighed og gensidig afhængighed. 

På den måde kan Overgangsprojektets netværksorganisering nuanceres 
således, at Overgangsprojektet som samlet tværsektorielt uddannelses-
netværk består af et centralt politikformulerende styringsnetværk (Sty-
regruppe, Følgegruppe, Centerråd og Arbejdsgruppe), der skaber 
visionen, sætter rammerne og udstikker retningslinjerne for styring af 
Overgangsprojektet. Samtidig indeholder Overgangsprojektet et decen-
tralt implementeringsnetværk (Transitmentorerne og de udøvende 
aktører omkring de fire kommuners pilotskoler samt Koordineringsud-
valget), der i praksis sikrer, at idéerne implementeres samt foretager de 
nødvendige justeringer mellem vision og virkelighed. Det er her, den nye 
service reelt udvikles, og de nye former for samarbejde afprøves. Ne-
denstående figur viser denne skelnen mellem centralt og decentralt 
niveau i Overgangsprojektets uddannelsesnetværk. 
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Figur 29 – Overgangsprojektets netværksorganisering 

 

Motivationen for at igangsætte Overgangsprojektet bygger på en erken-
delse af, at de enkelte uddannelsesinstitutioner ikke kan løse frafalds-
problematikken alene (DOK1). Det særlige ved Overgangsprojektet er 
netop, at Initiativtagerne fra begyndelsen har en forståelse af, at over-
gangsproblematikken er tværgående og derfor skal imødegås gennem et 
tværgående samarbejde (DOK1, s. 2), ud fra en tese om, at aktørerne i 
lokalområderne er nødt til at samarbejde på nye måder – indgå i nye 
sammenhænge med de øvrige instanser omkring de unge gennem et tæt 
netværkssamarbejde imellem kommunerne, produktionsskolerne og 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Først da kan overgange mellem 
skoleformerne kvalificeres, og de unge fastholdes (DOK1). Aktørernes 
erkendelse af dels problemomfang og dels af en gensidig afhængighed 
og dermed netværksorganisering som en måde at imødegå problemerne 
på lægger sig op ad teorien. Både Innovationsteorien, samarbejdsteorien 
og netværksteorien peger på, at løsning af komplekse problemer bedst 
lader sig realisere gennem samarbejde mellem aktører på tværs af 
sektorer og organisationer.  

Det kan dog diskuteres, hvorvidt der rent faktisk er tale om samarbejde 
mellem flere sektorer i Overgangsprojektet. Som sagt betegner aktører-
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ne samarbejdet som ”sektoroverskridende” (DOK1). Men i en teoretisk 
optik (Bryson m.fl. 2006) vil jeg ikke mene, der er tale om forskellige 
sektorer, men nærmere om et komplekst samarbejde mellem multiple 
organisationer fra samme policy-område – dvs. fra samme sektor. I mit 
interview med Bryson (I28) diskuterede vi definitionen af tværsektorielt 
samarbejde i forhold til Overgangsprojektet. Det kan konstateres, at den 
private sektor kun i et mindre omfang er involveret i Overgangsprojektet 
– fx i en af casekommunerne, hvor et lokalt fitnesscenter har tilbudt de 
unge mentorelever muligheden for at dyrke fitness til en favorabel pris. 
På den anden side kan én aktør være hovedentreprenør i cross sector 
collaboration. Det må i høj grad siges at være gældende for Overgangs-
projektet, hvor den offentlige sektor er hovedentreprenør, og hvor den 
private sektor samt civilsamfundet kun spiller en mindre rolle i Over-
gangsprojektet93.  

For at undgå forvirring mellem empiriske og teoretiske begreber vælger 
jeg at holde fast i begrebet tværsektorielt samarbejde, som det er foran-
kret i min empiri, vel vidende at en mere præcis definition ville være et 
komplekst samarbejde mellem multiple organisationer fra samme policy-
område. Men uanset hvilket begreb der anvendes, er erfaringerne fra 
praksis (John Bryson, I28), at samarbejde på tværs er en kunst i sig selv. 
Som Bryson udtrykker det, bør et tværgående samarbejde først igang-
sættes, når der er et reelt behov. Netop Overgangsprojektet er ifølge 
min empiri et tydeligt eksempel på et projekt, hvor et tværgående 
samarbejde er den eneste måde, hvorpå det tværgående overgangspro-
blem kan imødegås. Lidt populært sagt samarbejdes der mere af nød 
end af lyst på tværs af organisationer og sektorer i Overgangsprojektet. 

                                                            
93 Det skal nævnes, at det er blevet sværere at skelne mellem de tre primære 
sektorer – privat, offentlig, civil. Jean Hartley erfarer gennem sin innovations-
forskning, at der i mange tilfælde nærmere er tale om hybrider, der har elemen-
ter af både offentlig, privat og civil, som det fx er tilfældet med rengøring, der er 
udliciteret til en privat aktør af en offentlig aktør. Dvs. det giver mening at 
definere graden af offentlighed (Jean Hartley CLIPS-konference 2011).  
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Udfordringer ved organiseringen  
På tværs af empirien peger praktikerne (Arbejdsgruppen, Projektlederen 
og Transitmentorerne) især på to udfordringer i netværkssamarbejdet94:  

• at få skabt et fælles ejerskab til Overgangsprojektet  
• at få skabt en fælles forståelse for Transitmentorernes ar-

bejde i Arbejdsgruppen, Styregruppen og Koordineringsud-
valget 

Arbejdsgruppen, Projektlederen og Transitmentorerne har gennem 
deres formelle ansættelse i projektet et givet ejerskab til Overgangspro-
jektet, som de skal forsøge at sprede til de lokale aktører. Især Arbejds-
gruppen finder det udfordrende at få skabt en følelse af ejerskab for 
projektet hos Styregruppen og koordineringsudvalget (I14). En potentiel 
udfordring ved styringsnetværk er ifølge netværksteorien at mobilisere 
og aktivere de relevante aktører, hvilket betyder, at ejerskab bliver en 
udfordring for succesfuld implementering. Det betyder, at det i Over-
gangsprojektets tilfælde er vigtigt, at både Styregruppen og Koordine-
ringsudvalget har ejerskab til Overgangsprojektet, da det ellers bliver 
svært at implementere projektet i praksis.  

Innovationsteorien kan bidrage med en præcisering af komponenten 
”ejerskab”. Innovationsteorien viser, at udfordringen omkring ejerskab 
kan omgås ved at involvere en lang række af aktører, både medarbejde-
re og brugere/borgere i hele processen ud fra idéen om, at en: ”Succes-
fuld implementering af innovative tiltag afhænger af forankring og 
ejerskab, der skabes gennem aktiv deltagelse i innovationsprocessen” 
(Torfing og Helles 2009, s. 13). På den baggrund foreskriver innovations-
teorien, at ejerskab skabes gennem en aktiv involvering af aktører igen-
nem processen.  

                                                            
94 Foruden empiri genereret til denne afhandling, bygger følgende afsnit på 
empiri, min tidligere specialestuderende – Mikala Sejer Hansen – har indsamlet 
i forbindelse med hendes speciale (Hansen 2011). 
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Spørgsmålet er, hvordan der skabes ejerskab i Overgangsprojektet? Her 
har organiseringen væsentlig indflydelse på ejerskab – særligt i de de-
centrale implementeringsnetværk. Måden, hvorpå Overgangsprojektet 
er organiseret, har betydning for Transitmentorernes følelse af ejerskab. 
Empirien viser, at mentorerne føler sig placeret nede i hierarkiet. En af 
Transitmentorerne formulerer et helt centralt spørgsmål: 

“Men det kunne være ret interessant, hvis vi på en eller 
måde var med i noget af det, der var lidt højere oppe. 
Hvorfor skal vi svømme nede i kloakken, mens de (Ko-
ordineringsudvalget og Arbejdsgruppen) går oppe på 
græsset og har overblikket?” (I12, l: 494-496).  

Udfordringen er her løbende at få formidlet Transitmentorernes funkti-
on til Arbejdsgruppen, Styregruppen og Koordineringsudvalget. Da 
Projektlederen er Transitmentorernes daglige leder, følger hun på nær-
meste hold Transitmentorernes arbejde (I13). Arbejdsgruppen har ikke 
den samme fornemmelse for Transitmentorernes arbejde som Projekt-
lederen, hvilket kan give udfordringer i forhold til tilpasningen af Over-
gangsprojektet i implementeringen. Som empirien viser i 
Innovationsanalysen, er der en række af de oprindelige idéer, som i 
praksis ikke kan implementeres, eller hvor der med andre ord er behov 
for en idétilpasning. Denne tilpasning kan blive besværliggjort af, at 
Arbejdsgruppen ikke har den samme fornemmelse for den aktuelle 
virkelighed, som Transitmentorerne agerer i, hvorimod Projektlederens 
forståelse for Transitmentorernes arbejde bevirker, at hun inddrager 
Transitmentorernes erfaringer, således at Overgangsprojektet tilpasses 
den aktuelle virkelighed.  

Inddragelsen af Transitmentorerne som projektmedarbejdere er her en 
væsentlig kilde til, at implementeringen lykkes. Derfor er det vigtigt, at 
der skabes forståelse for Transitmentorernes arbejde. Udfordringen 
omkring skabelsen af en fælles forståelse kan med udgangspunkt i 
innovationsteorien imødekommes ved aktivt at inddrage Transitmento-
rernes idéer og viden. En sådan inddragelse, især i implementeringsfa-
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sen, vil skabe en bevidsthed hos både Arbejdsgruppe, Koordineringsud-
valg og Styregruppe om Transitmentorernes arbejde i praksisfeltet. Alt i 
alt vil jeg argumentere for, at en forståelse for Transitmentorernes 
arbejde er essentiel, idet det er Transitmentorerne som frontmedarbej-
dere, der skal implementere projektet. 

Styring af implementering 
Mens jeg i ovenstående afsnit har anvendt netværkslitteraturen som 
analysegreb, anvender jeg i dette afsnit – udover netværkslitteraturen – 
ligeledes innovationslitteraturens styringsteorier som analysegreb 
(design og emergens, Angle og Van de Ven 2000, Hildebrandt og Stubbe-
rup 2010 samt Stargate, Eggers og O’Learys 2009).  

Jeg betragter implementeringen af Overgangsprojektet som en proces, 
hvor fokus er at udvikle strategier, der forbedrer overgang mellem 
folkeskole og ungdomsuddannelse. Gennem mine mange møder og 
interviews med projektets ledelse i form af Styregruppe, Arbejdsgruppe 
og Projektleder forstår jeg, at strategierne fortløbende er til forhandling. 
Med innovationsteorien er der risiko for, at forhandlinger begrænses af 
de valgte styreformer. Hvis komplekse problemer søges løst af hierarkisk 
bureaukratisk styring uden løbende reformulering af problemforståel-
sen, er der risiko for, at vilde problemer medfører konflikt (Angle og Van 
den Ven 2000)95.  

Arbejdsgruppens opgave er at sikre, at de konkrete mål for Overgangs-
projektet opnås i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og i sam-
arbejde med Undervisningsministeriets SATS-pulje-repræsentant. 
Spørgsmålet er, hvilken styreform Arbejdsgruppen benytter? Forandrin-
ger i Arbejdsgruppens optik skabes gennem topstyring og politisk op-
bakning, hvilket betyder, at Arbejdsgruppen har fokus på at forme og 
designe Overgangsprojektet netop gennem politisk opbakning (Balslev 

                                                            
95 Følgende afsnit er udviklet i samarbejde med min tidligere specialestuderen-
de Mikala Sejer Hansen (Hansen 2011). 
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og Jæger 2011). I modsætning hertil ser Projektlederen forandringer 
komme fra praksisfeltet (Projektleder, I7), hvor det at facilitere idétil-
pasning og udvikling udgør hovedopgaven. Forskellen bliver tydelig i 
arbejdet med at involvere stakeholdere. Projektlederen udtrykker: 

”…vi har en helt grundlæggende uenighed eller diskus-
sion; hver gang vi skal involvere nogen i det, så vil de 
(GMB: Arbejdsgruppen) invitere nogle andre til de mø-
der, end jeg vil … de vil gerne have, at det er chefkonsu-
lenten fra PPR, som kommer til møde om, hvad gør vi 
ved læse- og talsvage elever. Og jeg siger, jeg vil have 
en gruppe af læsekonsulenter, og så vil jeg have læse-
vejleder på skolen og så fremdeles” (I7, s. 5). 

Citatet viser, at Arbejdsgruppe og Projektleder ønsker at involvere 
aktører fra to forskellige niveauer: embedsmandsniveau og praksisni-
veau. De betragter med andre ord innovationsdrivkraften komme fra 
forskellige kilder. 

Arbejdsgruppens ønske om at involvere embedsmænd og politikere i 
implementeringsfasen kan stamme fra det faktum, at Overgangsprojek-
tet har skiftet fase – hvis den cykliske innovationsmodel anvendes. 
Arbejdsgruppen har måske ikke øje for skiftet fra idégenererings- og 
udvælgelsesfasen til implementeringsfasen, hvilket forklarer, at de 
fortsat fokuserer på inddragelse af embedsmænd og politikere i stedet 
for på inddragelse af de medarbejdere, der skal arbejde med den reelle 
implementering. I den forbindelse vurderer Projektleder, at hendes 
handlemuligheder begrænses i implementeringen, idet medarbejderne 
ikke inddrages i tilstrækkelig grad.  

Der er tegn på, at implementeringen bliver yderligere begrænset af 
Arbejdsgruppens måde at styre på. Transitmentorerne udtrykker det på 
følgende måde: 

”… de (GMB: Arbejdsgruppen) udstikker nogle retnings-
linjer, og vi (GMB: Transitmentorerne) kommer til at 
administrere i forhold til det, de har sagt” (I12, s. 39). 
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Det at få udstukket retningslinjer opfatter Transitmentorerne som 
topstyring i et forsøg på at ”tæmme” projektet. Således vurderer jeg, at 
der er tale om et forsøg på hierarkisk ledelse, hvor ledelsen udstikker 
klare mål og retningslinjer for medarbejderens arbejde, og medarbej-
derne retter sig efter disse96. Arbejdsgruppens anvendelse af hierarkisk 
styring kan ydermere anskues som et forsøg på at sikre, at Overgangs-
projektet efterkommer SATS-puljens bevillingskrav. Arbejdsgruppen 
udtrykker det på følgende måde:  

”Vi kan ikke tillade os at begå fodfejl. Vi er jo under ob-
servation … Og det er vores fornemmeste opgave at le-
ve op til de intentioner, vi havde med projektet. Vi 
skulle helst ikke komme i den situation, hvor vi ikke le-
ver op til det, af den ene eller anden grund…” (I10, s. 
81). 

Det tyder på, at Arbejdsgruppen føler sig presset af det landspolitiske 
hierarki, som SATS-puljen udspringer af, da det er landspolitikerne, som 
træffer de endelige beslutninger og dermed har legitimitet til at ændre 
Overgangsprojektet, hvis ikke de opstillede mål for bevillingen indfries97. 
Denne bevidsthed om hierarkiets legitimitet begrænser muligheden for 
projektmedarbejdernes selvstyring, idet det bliver vigtigt for Arbejds-
gruppen at få trumfet beslutninger igennem, så bevillingskravene efter-
kommes. Arbejdsgruppen udtrykker det således:  

                                                            
96 Det skal nævnes, at Transitmentorerne svært lader sig styre af hierarkisk 
ledelse, da de så at sige er ”privatpraktiserende” i hverdagen, hvor hverken 
Arbejdsgruppe eller Projektleder har overblik over eller berøring med deres 
aktuelle gøren og laden. Med andre ord er mentorerne i princippet selvstyrende 
i dagligdagen, og kan sådan set kun styres på afstand af Projektleder. 

97 Spørgsmålet er dog, om begrænsningen fra SATS-puljen er reel eller, om det 
kan være et udtryk for noget andet, fx for Arbejdsgruppens autoritetstro indstil-
ling til puljefinansierede projekter eller for, at Arbejdsgruppen anvender SATS-
puljefinansieringen som undskyldning for at føre en bestemt type af ledelse. 
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”Vi vil da gerne have noget trumfet igennem, fordi vi 
har et ansvar over for ministeriet” (I10, s. 81). 

Arbejdsgruppens hierarkiske styring af implementeringsfasen medfører, 
at mentorernes implementeringsrum mindskes. Fra et medarbejderper-
spektiv forekommer hierarkisk styring ofte ufleksibel, og den hierarkiske 
styring kan gøre det svært for Projektlederen at implementere og facili-
tere Overgangsprojektet. Teorien viser netop, at hierarkisk styring be-
grænser eller sjældent fører til innovation. Projektlederen oplever 
begrænsede muligheder for at komme med input og idéer til implemen-
teringen af Overgangsprojektet og udtrykker:  

”…i nogle situationer bliver det (GMB: Arbejdsgruppens 
styreform) i hvert fald mere en spændetrøje, fordi der 
er et tidsflow i det her, at hvis der hele tiden er nogen, 
der sidder og presser med en dagsorden, der er skrevet, 
så kan du næsten ikke nå at mærke på virkeligheden, 
før man skal reagere på den dagsorden” (I7, s. 10). 

Denne følelse af indskrænket handlefrihed er ikke just fremmende for 
nytænkning. Som CLIPS-projektets Delphi-studie viser, kan topstyring i 
innovationsøjemed hæmme innovationskraften og sætte begrænsninger 
for medarbejdernes indsats (Larsen m.fl. 2010, s. 22), præcis som Pro-
jektlederen og Transitmentorer oplever det. I den henseende er det 
vigtigt, at ledelsen skaber nogle styringsrammer, hvori medarbejderne 
kan skabe ejerskab til processen og den videre implementering (Larsen 
m.fl. 2010, s. 22), fordi en begrænsning i handlemuligheder kan betyde, 
at medarbejdernes lyst og engagement til forandringer udebliver. I den 
situation opstår en risiko for, at der ikke skabes ejerskab for den innova-
tive proces. 

På baggrund af den hierarkiske styring befinder Projektlederen sig i et 
paradoks, idet hun dels er underlagt Arbejdsgruppens styreform og dels 
skal implementere Overgangsprojektet gennem revurdering og inddra-
gelse af relevante stakeholdere på tværs af organisationer, som hun ikke 
har formel kompetence til at styre hierarkisk. Det er en kompleks opgave 
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at binde Arbejdsgruppens, Transitmentorernes og stakeholdernes øn-
sker sammen, således at alle oplever, at de kan genkende Overgangspro-
jektet og får udvist respekt og tillid til deres del af arbejdet. 
Projektlederen udtrykker kompleksiteten på følgende måde:  

”Og der kan man sige, at der bliver man hele tiden fan-
get imellem nogle forventninger nogle forskellige ste-
der fra … skoleverden ... ved også godt, at jeg kender 
deres verden. Men i den anden ende sidder der dem, 
der har formuleret det her projekt, og de kan ikke altid 
forstå, hvorfor de (GMB: Transitmentorerne) ikke bare 
gør det. Det gør de altså ikke bare … Så det er i hvert 
fald, det bruger jeg meget tid på at være den, der over-
sætter mellem systemerne” (I7, s.3). 

Opgaven er at knytte ledelsens strategi og mål sammen med medarbej-
dernes daglige praksis, og at finde veje til at indfri målene. Projektlede-
rens udfordring er, som mange andre offentlige lederes, at balancere 
mellem ordrer og inspiration (I20, s. 21) eller med teoriens begreber: 
design og emergens. For at dette kan lade sig gøre, bliver Projektlederen 
nødsaget til at oversætte de forskellige aktørers synsvinkler. Denne 
ledelsesform vælger jeg at kalde translationsledelse98 – en ledelsesform, 
Projektleder benytter i forhold til Styregruppen, Koordineringsudvalget, 
Arbejdsgruppen, Transitmentorerne og de øvrige stakeholdere. Projekt-
lederen praktiserer netværksstyring gennem sit indgående kendskab til 
aktørernes synsvinkler i de selvstyrende enheder. Translationen af de 
forskellige synsvinkler baner vejen for tilpasninger – iterationer, der er 
nødvendige for at føre Overgangsprojektet igennem Stargate, hvor 
idéen demokratiseres og står sin prøve i virkeligheden gennem imple-
menteringen. 

                                                            
98 Begrebet for Projektlederens ledelsesform, translationsledelse, er udviklet i 
samarbejde med min tidligere specialestuderende Mikala Sejer Hansen og 
begrebet er valideret af Projektleder. 

 



 
 

273 

I Eggers og O’Learys teori (2009) skal idéen igennem Stargate med 
integriteten i behold. Når der er tale om bevillingsfinansierede projekter 
som Overgangsprojektet, er jeg dog uenig i, at idéen skal bevare integri-
teten i overgangen til virkelighed. I bevillingsfinansierede offentlige 
projekter er det nødvendigt at have en klar idé og slutmål for at få tildelt 
finansiering. I den forbindelse kan idéerne være udviklet i et mere eller 
mindre tilpasset og måske virkelighedsfjernt vakuum for at tilgodese en 
ansøgningsprocedure. I det tilfælde kan de oprindelige idéer ikke nød-
vendigvis stå deres prøve i virkeligheden. Det betyder ydermere, at der 
ikke nødvendigvis er mulighed for en kaotisk idégenererings- og udvæl-
gelsesfase, hvor udviklingen og tilpasningen først sker i implemente-
ringsfasen, som det netop ses i Overgangsprojektet. 

Derfor kan der argumenteres for, at det netop er i Stargate, at de oprin-
delige idéer skal tilpasses – og i Overgangsprojektets tilfælde er det i 
Stargate, at en implementering i den aktuelle virkelighed muliggøres. 
Det er derfor vigtigt, at der i Stargate sker en translation mellem de 
forskellige fortællinger og forståelser af virkeligheden, som de forskellige 
aktører oplever, sådan at Overgangsprojektet kan føres gennem Starga-
te. Projektlederens anvendelse af translationsledelse over for alle aktø-
rer betyder, at Arbejdsgruppen accepterer en justering og tilpasning af 
idéerne nedefra. 

Da Overgangsprojektet er finansieret gennem SATS-puljen, er det ikke 
muligt ligefrem at revurdere den oprindelige idé, som MIRP-forskerne 
argumenterer for er en vigtig forudsætning for innovation (Van de Ven 
m.fl. 2008, s. 53), men i stedet at tilpasse og justere Overgangsprojektet 
i implementeringsfasen. Projektlederen formår gennem translationsle-
delse at skabe et implementeringsrum, hvor en idétilpasning af de 
oprindelige idéer er mulig. Muligheden for at tilpasse og justere i im-
plementeringsfasen skabes gennem Projektlederens netværksstyring, 
hvor hun inddrager Transitmentorer, skoleledere og andre relevante 
aktører i implementeringsfasen.  

Gennem sin translationsledelse formår Projektlederen at skabe et stra-
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tegisk implementeringsrum. Translationsledelse giver i Overgangsprojek-
tets tilfælde mulighed for at holde den overordnede ledelse tilfreds med 
innovationsprojektets retning, samtidig med at medarbejderne får 
mulighed for at medvirke aktivt i innovationsprocessen, så medarbej-
dernes lyst og engagement fastholdes, så innovationsprocessen ikke 
bare bliver ledelsesprojektet.  

I dette afsnit har jeg identificeret to styreformer i Overgangsprojektet, 
hierarkisk styring og netværksstyring, hvor Arbejdsgruppens hierarkiske 
styreform kommer til udtryk gennem ordregivning. Projektlederen 
anvender netværksstyring, fordi hun i mødet med praksisfeltet bliver 
bevidst om, at hun er afhængig af Styregruppen, Koordineringsudvalget 
og Transitmentorernes engagement og viden, hvis en implementering 
skal lykkes. Netværksstyring giver anledning til løbende tilpasning af 
Overgangsprojektet. For at dette kan finde sted, anvender Projektlede-
ren translationsledelse, hvilket betyder, at Projektlederen oversætter 
mellem de forskellige aktører og muliggør idétilpasning. Nu til det, 
Overgangsprojektet egentlig handler om, de aktuelle aktiviteter i imple-
menteringen. 

Aktiviteter og projektfaser  
I dette afsluttende afsnit af Kontekstanalysen anvender jeg MIRP-
forskningens teori om hjemmedyrket innovation (Van de Ven m.fl. 2008 
s. 54) til at forstå Overgangsprojektet aktiviteter og projektfaser.  

Overgangsprojektets implementering på de fire pilotskoler kan inddeles i 
følgende tre faser, hvoraf jeg i forskningsprojektet har fulgt fase 1, store 
dele af fase 2 samt en lille del af fase 3 (se nedenstående figur):  

• Fase 1: etablere samarbejde på folkeskole 
• Fase 2: arbejde med de unge 
• Fase 3: etablere samarbejde på ungdomsuddannelser 
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Figur 30 – Overgangsprojektets tidslinje 

 

I forbindelse med forberedelsen af Fase 1 er der blevet ansat en Projekt-
leder (1. april 2010) og fire såkaldte Transitmentorer (1. maj 2010) – tre 
kvinder og en mand: tre læreruddannede, en cand.mag. i psykologi – 
bosiddende i nærheden af det område, som de skal arbejde i. Transit-
mentor er som sagt den person, der skal følge de udsatte børn og unge 
fra folkeskolen med over i en erhvervsuddannelse og således udgøre det 
’kit’, der kan samle indsatsen fra en række andre aktører. Som det fun-
gerer nu, er der i grundskoleforløbet mange forskellige instanser invol-
veret i uddannelsesvalget: klasselærer, UU-vejleder, skolepsykolog, 
socialrådgiver, læsevejleder, den kommunale familieafdeling med mere. 
Der sker således mange forskellige tiltag i løbet af folkeskolen, men når 
den unge skal videre på erhvervsskole, falder de fleste af disse tiltag 
væk. Der er ingen person eller instans, der med indsigt, kompetence og 
ressourcer tager ansvar for at følge den unge over i erhvervsuddannel-
serne (DOK1, s. 4). Hvis den unge falder ud af uddannelsen, tabes de 
gode kræfter og ressourcer, der er investeret i den unges personlige og 
faglige udvikling i løbet af skoletiden.  

Fase 2 forløber på folkeskoleniveau på de fire pilotskoler. Grundideen i 
Overgangprojektet er, at de fire Transitmentorer skal hjælpe de udsatte 
unges rejse gennem uddannelsessystemet ved at tage fat i dem allerede 
fra 6./7. klasse og følge dem helt frem til, at de har gennemført grund-
forløbet i en erhvervsuddannelse. Hver af de fire tilknyttede skoler får 
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tildelt en Transitmentor, der med tiden skal varetage kontakten til 30 
frafaldstruede unge og deres familie, lærere og sociale netværk. Mento-
rerne varetager en sektor- og funktionsoverskridende transitvejledning 
med udgangspunkt i en særligt udviklet UEA-undervisning (Uddannelses- 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsundervisning), hvor udviklingen af personli-
ge og sociale kompetencer er udgangspunktet. Mentorerne følger ele-
verne som personlige vejleder i alle udskolingsårene og har et løbende 
samarbejde med alle nødvendige instanser inden for de involverede 
sektorer, funktioner og skoleformer. Herefter håndholder Transitmento-
ren så at sige den unge over i uddannelsessystemet og følger ham eller 
hende til endt grundforløb i tæt samarbejde med den pågældende 
ungdomsuddannelse (DOK1, s. 4). Herefter skulle den unge gerne kunne 
klare sig selv. 

Konkret betyder det, at Transitmentorens opgave er meget bred og 
stiller krav om, at forskellige fagpersoner involveres i at mindske eller 
fjerne de udfordringer, der kan gøre det svært for den unge at gennem-
føre folkeskolen og en efterfølgende ungdomsuddannelse. Samarbejdet 
går mange veje (se nedenstående illustration). Transitmentorerne sørger 
for, at der er synlighed i forhold til den indsats, der skal sættes i værk, så 
alle, som er involverede i den unge og den unges familie/netværk, er 
klar over, hvad det er, der bliver sat i værk, og hvilke fagpersoner der er 
involveret.  

Figur 31 – Samarbejdets mange veje 
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Det viser sig, at det er afgørende, at mentoren ikke har aktier i daglige 
konflikter i forhold til skolegang (DOK26 – Projektevaluering 2011). Det 
betyder, at mentoren på en gang skal være en del af og stå udenfor 
folkeskolen og ungdomsuddannelsen. Mange fagpersoner kan have/har 
kontakt til den unge. Det er afgørende, at der er åbenhed og kommuni-
kation, og at man gensidigt ved, hvad de andres rolle er. 

Projektleder giver udtryk for, at det stærke i Transitmentorordningen er, 
at Transitmentorerne formelt set er uden myndighed og sanktionsmu-
ligheder. Med andre ord udgør de en neutral part, hvilket viser sig vigtigt 
i forhold til opbygning af tillid i relationen til den unge og den unges 
forældre. Transitmentorerne indtager en indirekte myndighedsrolle, der 
betyder, at de kan være mediatorer ind i systemet, således at samtaler 
mellem den unge og myndighederne faciliteres, så de unge fremstår 
knap så sårbare i den officielle mødesituation, hvor der ofte er flere 
myndighedspersoner samlet om den unge og dennes sag (F-LOG, s. 87). 

I Fase 3 intensiveres samarbejdet med de erhvervs- og produktionssko-
ler, som er med i projektet. Projektet er i udgangspunktet rettet mod 
den gruppe af elever, som vælger at fortsætte på en produktionsskole 
eller en erhvervsskole efter endt folkeskoleforløb. Og de skoler, som er 
med i projektet, er de erhvervsskoler og produktionsskoler, som har 
afdelinger i eller ligger i Svendborg og/eller Faaborg. Det betyder, at der 
ikke er fuld klarhed over tilbuddet til de elever, der ikke fortsætter på en 
erhvervsskole. Derfor skal det præciseres, hvad Transitmentorens rolle 
er i forhold til disse unge. Hvis samarbejdet mellem folkeskole, ung-
domsuddannelser og produktionsskoler skal styrkes, er det nødvendigt, 
at der etableres tættere relationer mellem skoleformerne og mellem 
skolernes indsats i forhold til sårbare elever. 

I Overgangsprojektets tilfælde kan det være svært at skelne mellem de 
forskellige faser. Fx overlapper implementeringsfaserne (fase 1-3) med 
den konkrete udvikling af aktiviteter og initiativer i projektet. Det er der 
ifølge teorien en god forklaring på. Som belyst ovenfor, kan Overgangs-
projektet karakteriseres som et hjemmedyrket innovationsprojekt. Ifølge 
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MIRP-teoretikerne (se det Innovationsteoretiske afsnit) flyder netop 
udviklings- og implementeringsperioden sammen i den hjemmedyrkede 
innovation, fordi der sker en integration mellem det nye og det gamle, 
dvs. at de nye idéer kobles fortløbende på de eksisterende præmisser 
for organisatoriske systemer, arrangementer og ansvarsområder. Såle-
des er samarbejdselementet vigtigt, fordi tværfagligt samarbejde og 
evnen til at håndtere problemer, der går på tværs af organisationer, har 
betydning for omfanget af implementeringsproblemer. Med andre ord 
er samarbejdselementet væsentligt for at minimere implementerings-
problemer, særligt når innovationen er hjemmedyrket.  

5.3 Delkonklusion 
Overgangsprojektet kan på makroniveau anskues som et led i en større 
forandring, hvor politiske mål er med til at sætte rammerne for, hvordan 
uddannelsessektoren skal forandre sig i henhold til den givne samfunds-
udvikling. På den måde er initiativet til Overgangsprojektet et resultat af 
en planlagt forandring, hvor en udviklingsproces igangsættes af en 
enkelt nyetableret organisation på baggrund af utilfredsstillende for-
hold, dels på makroniveau, hvor uddannelsessektoren ikke lever op til de 
politiske uddannelsesmål, og dels på mikroniveau, hvor der lokalt måles 
særdeles høje frafald fra Teknisk skole og Produktionsskole. Overgangs-
projektet er drevet af komplekse problemer, der ikke kan løses ved 
hjælp af standardløsninger af en sektor eller institution alene, fordi 
overgangsproblematikken er tværgående og derfor skal imødegås gen-
nem et tværgående samarbejde. Transitmentorerne udøver en forældre- 
og (folke-) skolekompenserende indsats, hvor de træder til for de foræl-
dre, der ikke magter det og/eller ikke har viden om et yderst kompliceret 
ungdomsuddannelsessystem. Samtidig træder Transitmentorerne til 
over for de elever, som ikke føler sig hjemme i skolen.  

Overgangsprojektet kan karakteriseres som et hjemmedyrket projekt, 
der overordnet set består af et tværsektorielt uddannelsesnetværk, som 
organisatorisk set består af et centralt politikformulerende styringsnet-
værk og decentrale implementeringsnetværk (hvoraf jeg analyserer ét 
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ud af fire). Jeg har identificeret to styreformer i Overgangsprojektet: 
hierarkisk styring og netværksstyring, hvor Arbejdsgruppens hierarkiske 
styreform kommer til udtryk gennem ordregivning. Projektlederen 
anvender netværksstyring, idet hun i mødet med praksisfeltet bliver 
bevidst om, at hun er afhængig af Styregruppen, Koordineringsudvalget 
og Transitmentorernes engagement og viden, hvis en implementering 
skal lykkes. Netværksstyring giver anledning til løbende tilpasning af 
Overgangsprojektets idéer. For at dette kan finde sted, anvender Pro-
jektlederen translationsledelse, hvilket betyder, at Projektlederen over-
sætter mellem de forskellige aktører og herigennem muliggør 
idétilpasning mellem forventninger og virkelighed. Forskelle på forventet 
virkelighed og aktuel virkelighed rammer lige i hjertet af Overgangspro-
jektets implementering. Der er og vil fortløbende være forhandlinger 
mellem de centrale styringsnetværk og de decentrale implementerings-
netværk i projektet med hensyn til sammenhængen mellem vision og 
virkelighed.  

Alt i alt lægger dette kapitel grundstenene til de næste tre analyseafsnit 
samt til en senere besvarelse af forskningsspørgsmålets tredje under-
spørgsmål, der omhandler styring af implementeringen af Overgangs-
projektet – se det Tværgående analyseafsnit, hvor den endelige 
besvarelse af dette spørgsmål findes. I dette kapitel har jeg kortlagt 
Overgangsprojektet som case, og i de næste tre analysekapitler vil jeg 
anvende kortlægningen som fundament for en analyse af innovation, 
læring og samarbejde. 
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KAPITEL 6 
CASEANALYSE:  
Innovation, læring og samarbejde 
6.1 Introduktion 
I dette samlede analysekapitel analyserer jeg innovationsprocessen i 
Overgangsprojektet. Som fremlagt i kapitel 2 anvender jeg de tre udvalg-
te teoretiske ben i samarbejdsdrevet innovation – innovation, læring og 
samarbejde – som analyseoptikker. Det betyder derfor, at analysekapit-
let bliver inddelt i tre afsnit (innovationsanalyse 6.2, læringsanalyse 6.3 
og samarbejdsanalyse 6.4), hvor jeg fremstiller tre analyser med ud-
gangspunkt i netop innovation, læring og samarbejde. Formålet med 
analyserne er at skabe et fundament for besvarelsen af de tre første 
arbejdsspørgsmål og dermed adressere besvarelsen af forsknings-
spørgsmål B: Hvilken sammenhæng er der mellem innovation, læring og 
samarbejde i implementeringsprocessen? 

Inden jeg påbegynder analyserne, vil jeg fremhæve MIRP-forskernes 
procesforståelse (se det Innovationsteoretiske afsnit), hvor proces 
henviser til progressionen af begivenheder i en organisatorisk enhed set 
over tid. Den organisatoriske enhed er i dette tilfælde Overgangsprojek-
tet og de aktiviteter, der foregår inden for analyseenhederne. Jeg an-
vender denne procesforståelse til at forstå forandringsprocessen i 
Overgangsprojektet i de tre analysedele. 

Hvert analyseafsnit styres af et af de formulerde arbejdsspørgsmål, og 
afrundes med en delkonklusion, hvor jeg synliggør mine analyseenheder 
ved at fremhæve dem særskilt. Jeg afrunder det samlede analysekapitel 
med en samlet delkonklusion, hvor jeg konkluderer på tværs af de tre 
analyser og lægger op til den Tværgående analyse i kapitel 7. 
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6.2 Analyse af innovation – hvilke innovationspro-
cesser? 

Introduktion 
I dette analyseafsnit vil jeg tage fat på besvarelsen af det første arbejds-
spørgsmål, der vedrører proces og procesmodeller for innovation.  

• Efter hvilke procesmodeller foregår implementeringen, 
og hvilke mekanismer driver innovationsprocessen? 

Samtidig arbejder jeg som nævnt med at analysere Overgangsprojektet i 
forhold til innovationsbegrebet for i slutningen af det samlede analyse-
kapitel at kunne svare på, hvilken sammenhæng der er mellem innovati-
on, læring og samarbejde. Innovationsanalysen bygges op på følgende 
måde: Jeg lægger ud med at analysere innovationsprocessens faser med 
udgangspunkt i Eggers og Singh (2009). Herefter analyserer jeg på de 
interpersonelle forhold i Overgangsprojektet for at nærme mig innovati-
onsprocessen gennem et aktørperspektiv. Til det formål anvender jeg 
Bryson (2004). Da fejlfinderkulturen som fortælling om innovationspro-
cessen i Overgangsprojektet findes på tværs af det empiriske materiale, 
analyserer jeg dette tema i forlængelse af aktørperspektivet. Jeg afslut-
ter afsnittet med en analyse af, hvorvidt der er tale om innovation ud fra 
den teoretiske definition af innovation fremlagt i det Innovationsteoreti-
ske afsnit – nyt, nyttigt og nyttiggjort gennem kollektiv ressourceindsats 
(Van de Ven m.fl.  2008).  

Jeg vil igen gøre opmærksom på, at analysen af hvorvidt der er tale om 
innovation, forudsætter, at jeg inddrager den substantielle del af innova-
tionen. Da afhandlingens omdrejningspunkt er innovationsprocessen, 
kan dette synes som et dilemma, men som nævnt i det Innovationsteo-
retiske afsnit, er det substantielle fokus nødvendigt for at afgøre, hvor-
vidt der rent faktisk er tale om innovation i Overgangsprojektet. Jeg 
afslutter afsnittet med at samle op på de to analyseenheder – innovati-
onsprocessens to ben – innovationsprocessen på serviceniveau og orga-
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nisatorisk niveau. Opsamlende lyder overskrifterne i innovationsanaly-
seafsnittet som følger: 

Innovationsanalyse 

Faser i innovationsprocessen – cyklisk og lineær procesmodel 

Kortlægning af aktørbundne forhold – kaotisk procesmodel 

Er der tale om innovation og hvad driver innovationsprocessen? 

 

I innovationsanalysens første to dele – Faser i innovationsprocessen og 
Kortlægning af aktørbundne forhold – tager jeg det for givet, at der er 
tale om innovation. I analysekapitlets sidste del – Er der tale om innova-
tion? – stiller jeg skarpt på, hvorvidt der er tale om innovation i Over-
gangsprojektets implementering, og i så fald hvilke former for 
innovation der er tale om.  

Faser i innovationsprocessen – cyklisk og lineær procesmo-
del 
Da jeg anlægger en deduktiv tilgang til mine analyser, styrer teorien den 
optik, hvorigennem jeg betragter min empiri. Det betyder, at der er en 
særlig teoretisk funderet grund til, at jeg får øje på, at innovationspro-
cessen antager forskellige former – som et lineært, et cyklisk og et kao-
tisk forløb. Som beskrevet i det Innovationsteoretiske afsnit giver det i 
en forskningsoptik god mening at betragte innovation ud fra den kaoti-
ske innovationsmodel (Van de Ven m.fl. 2008). På den anden side mener 
jeg ikke, at kaosmodellen nødvendigvis bidrager med den rationelle 
planlægningslogik, jeg observerer i Overgangsprojektet. Derfor inddra-
ger jeg fasemodellen (Eggers og Singh 2009). Et andet argument for at 
anvende fasemodellen er, at den skabe overblik over progressionen i 
implementeringen af Overgangsprojektet gennem analyse af de forskel-
lige faser, Overgangsprojektet gennemgår.  
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I det følgende opstiller jeg analysen ud fra den cykliske fase-model: 
Ideudvikling, Udvælgelse, Implementering og Spredning, hvorefter jeg 
opstiller et bidrag til den cykliske innovationsmodel.  

Idéudvikling – et tillidsfuldt samarbejde 
Jeg lægger som sagt ud med at anvende den cykliske innovationsmodel 
til at forstå innovationsprocessen i Overgangsprojektet, og i den forbin-
delse begynder jeg med idéudvikling som den cykliske models initieren-
de fase. Som en del af karakteristikken af idéudviklingsfasen uddyber jeg 
endvidere Stargateproblematikken, som blev præsenteret i forrige 
kapitel. 

Som et led i af afdække idéudviklingen i Overgangsprojektet bad jeg 
aktører om at fortælle historien om projektets tilblivelse. Når Arbejds-
gruppen fortæller deres historie, begynder projektfortællingen hos de 
tre Idémagere. Både under mine interviews samt ved seminarer, hvor 
jeg har været til stede som deltagende observatør, lyder historien, at 
idéen til Overgangsprojektet fødes på baggrund af et fælles uløseligt 
problem samt på baggrund af et usædvanligt tillidsfuldt samarbejde 
mellem produktionsskole, erhvervsskole og Ungdommens Uddannelses-
vejledning. På tværs af de tre organisationer erfarer de tre Idémagere et 
behov for en særlig indsats over for de unge, der ”zapper” mellem 
ungdomsuddannelserne (I3). Idémagerne vurderer, at det er nødvendigt 
at begynde samarbejdet om indsatsen allerede i grundskolen og således 
sikre, at der er sammenhæng i indsatserne i grundskole og i ungdoms-
uddannelserne. Med andre ord er det et ønske om, at Overgangsprojek-
tet skal være med til at skabe en rød tråd gennem uddannelsessystemet, 
så der skabes sammenhæng for den unge (I3, s. 9).  

Foruden den røde tråd har de tre Idémagere et fælles behov om en form 
for adgangsbegrænsning, hvilket de beskriver på følgende måde:  

”Vi ser tingene på samme facon. Vi startede egentlig 
med at sige, (at der er) et problem – hvorfor skal der 
ikke være adgangsbegrænsning på at tage en er-
hvervsuddannelse, som de har det på gymnasieområ-
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det? Der var vi enige om, at vi tager et møde med Ber-
tel Harder (GMB: undervisningsminister på daværende 
tidspunkt). Vi laver et pilotprojekt på Sydfyn. Der skal 
være nogle betingelser for at komme ind til os” (Idé-
magere, I10, l: 94-98). 

Med andre ord var idéen oprindeligt, at der skulle være en form for 
optagelsesprøve til erhvervsskole og produktionsskole, således at ikke 
alle unge ville kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. Således har 
idéudviklingen to oprindelige fokusområder: 

1. At skabe rød tråd for den unge gennem uddannelses-
forløbet, der starter i grundskolen, for på længere sigt 
at modvirke frafald fra ungdomsuddannelse 

2. At arbejde for en form for adgangsbegrænsning, såle-
des at ikke alle unge kan påbegynde en erhvervsud-
dannelse99 

I forhold til det første fokusområde indikeres fra Idémagernes side en 
kritik i forhold til uddannelsesparatheden hos de unge, når de starter på 
en erhvervsuddannelse efter folkeskolen (O2, s. 3 + I2). I forhold til det 
andet fokusområde spores ligeledes et mere eller mindre implicit mål 
om at legitimere produktionsskolen som skoleform og dermed slå et slag 
for, at produktionsskolen bliver en formel del af uddannelsessystemet: 

”Det er en hel ny måde at se det her på. Altså (…) at 
man kan starte på teknisk skole på produktionsskolen. 
(…) At man tænker det på en ny måde, vil være afgø-
rende.” (Idémager I2, l: 841-845) 

Alt i alt er projektet – som jeg ligeledes fremlagde det i Kontekstanalyse 
– undfanget ud fra åbenlyse problemer, som Idémagerne både oplever 

                                                            
99 Jeg vil lige nævne, at jeg ikke indleder en diskussion af, hvorvidt det er hen-
sigtsmæssigt eller ej at indføre adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelserne 
her.  
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og dokumenterer fra deres professionelle virke. Derfor er idéen til pro-
jektet også, som nævnt ovenfor, tæt forbundet til disse tre personers 
identitet. Idémagerne udviser en høj grad af ejerskabsfølelse over for 
projektet. Et naturligt ejerskab, der dog har den bagside, at det kan være 
svært at videreformidle ejerskab til andre, der ikke oplever problemet 
med frafald i ungdomsuddannelse på samme måde.  

Som skitseret i forrige kapitel er der forskellige forståelser af overgangs-
problematikken. De forskellige forståelser bliver tydeliggjort og afprøve-
de, idet projektidéen bevæger sig fra det politiske visionsunivers, hvori 
den blev udtænkt, til det mere bureaukratiske virkelighedsunivers, hvor 
projektet implementeres. Projektidéen skal spredes blandt projektets 
forskellige stakeholdere for at sikre realisering. Når først projektmidler-
ne er i hus, er der ingen vej tilbage – jeg observerer med andre ord, at 
processen er irreversibel. Så snart fondsmidlerne er i hus, skal projektet 
møde virkeligheden, og det er her, idéerne skal stå deres prøve, og 
samarbejdet om at realisere idéerne ligeledes står sin prøve. Overgangs-
projektet gennemgår således i store træk den proces, der foregår i 
Stargate (Eggers og O’Leary 2009, s. 81 samt s. 103).  

Hvis Overgangsprojektet betragtes ud fra styringsteorien, opstår sty-
ringsmæssige problemer, hvad angår justering af de oprindelige idéer i 
forhold til en aktuel virkelighed. Et konkret eksempel på den svært 
styrbare idévandring gennem Stargate er det tidligere nævnte ”én-til-én-
tilbud”. Oprindeligt var mentorordningen tænkt som et tilbud til den 
enkelte elev gennem en én-til-én-relation mellem mentor og elev. Den-
ne idé passerer dog ikke uhindret igennem Stargate, idet idéen viser sig 
at være en uhensigtsmæssig model i folkeskoleregi, idet det ikke er 
hensigtsmæssigt at ”stigmatisere” de unge ved at tage dem ud at under-
visningen og isolere dem yderligere. Tværtimod er det mere hensigts-
mæssigt at arbejde med de unges interpersonelle kompetencer. Og det 
kan man ikke gøre i ”enerum” med en mentor. Derfor tager idéen en 
drejning over imod, at mentorerne fra ”én-til-én” går mod tilbud, der 
retter sig mere mod ”én-til-én-til-mange”, dvs. hvor mentoren tilbyder 
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aktiviteter og undervisning, der retter sig mod målgruppen af ”frafalds-
truede unge”, men inkluderer alle, der er interesseret i tilbuddet, som fx 
lektie-café, madlavning og UEA-undervisning (F-LOG, l: 472-435).  

I modsætning til Eggers og O’Leary (2009), der argumenterer for, at 
idéen optimalt skal bevæge sig uhindret gennem Stargate, viser min 
empiri gennem ovenstående eksempel, at det kan være en fordel for 
projektets delresultater, at idéen lader sig påvirke og tilpasse igennem 
Stargate, således at den bliver mere robust og virkelighedsnær. Således 
forstår jeg Stargate mere som den innovative idés lakmusprøve: Som 
nævnt i det teoretiske Innovationsafsnit er der først tale om innovation, 
når den kreative idé er implementeret – nyttiggjort. Derfor er det vigtigt 
for et innovationsprojekt, at idéerne er implementerbare, og det finder 
man først endeligt ud af, når idéen vandrer gennem Stargate. Jeg mener 
derfor, at aktørerne skal være forberedt på, at idéerne, som de oprinde-
ligt var udtænkt, ikke nødvendigvis holder stik hele vejen gennem pro-
jektet, og det kræver en særlig styringsmæssig tilgang, som jeg i forrige 
kapitel kaldte for translationsledelse. 

Som jeg vil redegøre for i de følgende afsnit, hvor jeg fortsætter med 
næste fase – idéudvælgelsen (Eggers og Singh 2009) – er der flere ek-
sempler på fordelene ved, at idéerne udvikles og ændrer sig gennem 
fortløbende forandring og tilpasning – det, som i innovationstermer 
kaldes for iteration. 

Idéudvælgelse – idé møder virkelighed gennem iteration  
Ifølge innovationsteorien følger idéudvælgelsen efter idégenereringen. I 
Overgangsprojektets tilfælde er der tegn på, at idéudvælgelse er for-
bundet med forskellige forståelser af hvor store iterationer, der må 
foregå. Idémagerne mener ikke, der er blevet ændret på den oprindelige 
projektidé undervejs i udviklingsprocessen (I3, l: 144-145). Dvs. den 
oprindelige idé er blevet fulgt på et overordnet niveau, mens der for det 
praksisnære niveaus vedkommende i projektbeskrivelsen er indarbejdet 
en mulighed for, at projektet får lov til at ændre sig år for år, som Idé-
magerne udtrykker det (I3). Det er vigtigt, fordi mødet mellem Transit-
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mentor og de unge ikke kan forudsiges. Derfor er der pr. definition 
åbenhed og fleksibilitet i forhold til justeringer (Idémager, I3, s. 6).  

Men hvor store justeringer er mulige? Hvor meget tillader Arbejdsgrup-
pen, at projektet ændrer sig i takt med, at det møder virkelighedens 
verden? Som fremlagt ovenfor, ændrede idéen om et ”én-til-én-tilbud” 
sig i sit møde med virkeligheden. Et andet eksempel er udviklingen i 
Projektleders og Idémageres problemforståelse. Undervejs i projektet 
bliver forskellen på problemforståelse større: Projektleder giver udtryk 
for, at målet er at få systemer til at samarbejde bedre for at fremme 
overgangen for de unge og nævner vigtigheden af at ”bore huller i 
siloerne” ved at lave nogle mindre rigide måder at samarbejde mellem 
systemerne på: ”Vi skal lære at arbejde sammen” (I7, s. 16). Idémagere 
har også dette fokus, men fremhæver i høj grad projektets kvantitative 
formål om at leve op til 95 %-målsætningen og undgå, at der er mentor-
elever, der dropper ud (I7, s. 15). Disse forskellige opfattelser udgør et 
kim til en konflikt (D4, s.1). 

Der er tillige andre eksempler på iterationer, som jeg vil gennemgå i det 
følgende. Jeg lægger ud med at beskrive iterationen af idéen om foræl-
drenetværk og fortsætter derefter med at beskrive utilsigtede iteratio-
ner, der opstår på baggrund af ændringer i eksterne vilkår for projektet. 

Iteration over idéen om forældrenetværk 
Idéen om forældrenetværk har været højt prioriteret af Idémagerne lige 
fra begyndelsen af projektdesignet. Initiativet med at skabe forældre-
netværk bakkes op af Styregruppen, der i disse netværk ser en mulighed 
for at træne den unge og forældrene til at se mulighederne for at træffe 
nogle anderledes valg, end der er tradition for i familien (I2, s. 16).  

De uddannelsessvage unge er ofte karakteriseret ved, at de og deres 
familier netop har svage netværk. En væsentlig opgave for mentorerne 
er at understøtte, at de unge og deres forældre deltager i de eksisteren-
de netværk. Hensigten med at understøtte deltagelse i eksisterende 
netværk er at arbejde for, at der ”sker en inklusion i de eksisterende 
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netværk” frem for at opbygge alternative netværk mellem mentorelever 
og forældre (Evaluering DOK26, s. 11). De unges forældre er således 
vigtige stakeholdere og opfattes som nogle af de vigtigste samarbejds-
parter.  

Da Transitmentorerne skal til at implementere forældrenetværk i prak-
sis, møder de modstand fra forældrene. Mentorerne vurderer, at idéen 
om forældrenetværk er ”overtænkt” i den form, idéen er udviklet i 
idéfasen (Transitmentor, I15, s. 2-3). Idéen om forældrenetværk er et 
klasseeksempel på Stargate-problematikken – det er en god idé i teori-
en, men virker ikke i praksis, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at samle 
forældre til svage unge i særlige netværk, der kan være med til yderlige-
re at stigmatisere disse familier. Projektleder lægger op til, at det er 
vigtigt, at der er plads til at gøre noget andet end det, der er tænkt helt 
projektnært (I2, s. 20) – dvs. at der er plads til iterationer over de oprin-
delige projektidéer på basis af erfaringer med idéens møde med virke-
ligheden. 

At forældrenetværkene – som de oprindeligt var tænkt – ikke virker i 
praksis, betyder nemlig ikke, at vigtigheden af forældrene som samar-
bejdspartnere mindskes: ”Forældrene betyder alt, også det usagte” var 
der generelt enighed om blandt de mange forskellige aktører på teater-
workshoppen (TW2, s. 3). Med dette citat indikeres det, at forældrene er 
de vigtigste meningsdannere, med betydning for de unges valg – uanset 
om det er italesatte eller implicitte meninger, de giver udtryk for. Dét, 
der kan være svært for forældrene, er at turde stå der, hvor de ikke har 
nogen løsninger (TW2), og guide de unge til selv at træffe valg. Også 
eleverne bekræfter, at forældrene betyder meget for deres motivation 
for at gå i skole og uddanne sig (Elev I18 s. 21), men forældrenetværk 
synes ikke at være den rette metode til at involvere forældrene yderlige-
re i de unges uddannelsesvalg. 

Idéen om forældrenetværk er et eksempel på, hvordan de oprindeligt 
formulerede indsatsområder ændres i takt med, at idéen møder virke-
ligheden. Det er dog ikke uden komplikationer, at projektet må ændre 
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kurs i forhold til de på forhånd udtænkte tiltag (I13 s. 5). I projektets 
Arbejdsgruppe har der været forskellige opfattelser af, hvor hårdt der 
skulle styres i forhold til at få forældrenetværkene til at lykkes på trods 
af Transitmentorernes forbeholdne tilbagemeldinger. I den forbindelse 
konkluderer jeg, at der bør være mulighed for at omformulere oprindeli-
ge idéer gennem iteration samt at tage nye idéer ind, således at der ikke 
for enhver pris presses initiativer igennem, som viser sig ikke at skabe 
værdi for projektets primære målgruppe, når de skal implementeres 
(I13, l: 232-233).  

Virkeligheden ændrer sig  
Mens idéen om forældrenetværk måske synes overtænkt (I15), er der 
andre forhold, der ikke er mulige at gennemtænke eller planlægge på 
forhånd. Det gælder for situationer, hvor vilkårene for projektet ændrer 
sig pga. eksterne forandringer. I Overgangsprojektets tilfælde ændrer 
virkeligheden sig i forhold til det tidspunkt, hvor projektet blev tænkt, 
hvilket medfører iterationer. I dette afsnit vil jeg kort gennemgå ændrin-
ger på følgende områder, der har betydning for Overgangsprojektets 
idéer:  

• Lovgivning 
• Finansiering 
• Uddannelsesvalg og kønsfordeling 

Lovgivning 
Med Ungepakke 2, der trådte i kraft pr. 1. august 2010 (Regeringen 
2011) og det nye begreb om uddannelsesparathed bliver Overgangspro-
jektet sådan set overhalet indenom (I10). At eleverne med Ungepakke 2 
skal erklæres uddannelsesparate til en hvilken som helst ungdomsud-
dannelse, er et forsøg på at mindske frafaldet og de negative konsekven-
ser, som det har for den enkelte, at han eller hun ikke er i stand til at 
gennemføre uddannelsen. Det nye tiltag bygger på tanken, at det er 
bedre at vente med at starte, til man er parat, end at løbe ind i et neder-
lag, der kunne være undgået (DOK 27, s. 5). For Overgangsprojektets 
vedkommende kan den nye ungepakke betyde, at Transitmentorernes 
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arbejde får endnu større opbakning, idet man kan forestille sig de unge i 
Transitmentorordningen i praksis bliver erklæret uddannelsesparate 
med mentor (I12, s. 13), hvilket svarer til en iteration over den oprinde-
lige projektidé, der adresserer uddannelsesparathed på et mere generelt 
niveau. 

Finansiering 
At projektet udelukkende har fået penge fra satspuljen (og ikke fra andre 
fonde, der tillige blev ansøgt), har betydet, at de fire Transitmentorer, 
der i første omgang blev ansat som Transitmentor på hver sin folkeskole, 
nu også skal følge eleverne videre fra folkeskolen ind i en ungdomsud-
dannelse og frem til endt grundforløb (DOK24, s. 3). Den oprindelige idé 
var, at der skulle ansættes særlige mentorer på erhvervsskole og pro-
duktionsskole, der kunne modtage de unge transitmentorelever efter 
folkeskolen. Da finansieringen ikke rækker til at ansætte særlige mento-
rer på ungdomsuddannelserne, er det Transitmentorerne på de fire 
pilotskoler, der påtager sig opgaven med at støtte de unge videre i 
ungdomsuddannelse. Det faktum, at det er den samme Transitmentor, 
der har kontakten med den unge i folkeskolen, der også sikrer overgang, 
er en fordel for den unge og dermed for værdien af Overgangsprojektet, 
vurderer Transitmentorerne (DOK24, s. 3). Hvis dette eksempel betrag-
tes ud fra en økonomisk optik, betyder det, at en besparelse har stor 
sandsynlighed for at medføre merværdi for brugeren. Det er ikke nor-
malt sådan, den offentlige sektor anskuer besparelser. Hvis eksemplet 
betragtes med innovationsoptik, kan man argumentere for, at der her er 
tale om en situation, hvor færre ressourcer fører til bedre værdi for 
brugeren. 

Uddannelsesvalg og kønsfordeling 
Det viser sig, at de unges uddannelsesvalg ikke svarer til den oprindelige 
projektidé. De unge vælger simpelthen ikke de ungdomsuddannelser, 
som projektet har forudsagt, dvs. produktionsskole og erhvervsskole 
(DOK15 + DOK16 + DOK26, s. 17). De vælger et meget større udsnit af 
ungdomsuddannelser (DOK26, s. 15), hvilket betyder, at mentorerne får 
et stort arbejde med at følge de unge over i de mange uddannelser, de 
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har valgt (DOK26, s. 17). Det betyder igen, at det bliver endnu mere 
afgørende, at de pågældende ungdomsuddannelser bliver involveret i og 
informeret om Overgangsprojektet. Det har igen den effekt, at de viden-
delingsaktiviteter, der fra starten var lagt ind i projektet med en forud-
defineret målgruppe (erhvervsskoler og produktionsskoler), ikke 
længere holder (F-LOG, s. 32). Ændringen i målgruppens uddannelses-
valg afføder et illustrativt eksempel på, at mening skabes retrospektivt 
på baggrund af et overraskende tilfælde (se det Organisationsteoretiske 
afsnit) ved at få overraskelsen eller problemet til at give mening og finde 
plausible forklaringer og mulige løsninger. Da målgruppens uddannel-
sesvalg ændrer sig, overraskes Arbejdsgruppen. De skaber en fælles 
forståelse af denne overraskelse og forsøger at justere Transitmentorer-
nes vejledningsindsats i ungdomsuddannelserne. På baggrund af æn-
dringer i de unges uddannelsesvalg bestræber Idémagerne sig i første 
omgang på at få mentorerne til at holde fokus på de unge, der vælger 
erhvervsskole og produktionsskole.  

Transitmentorerne er ikke enige i denne prioritering, idet de mener, at 
det er de unges behov for støtte og ikke deres fremtidige uddannelses-
valg, der skal afgøre, hvorvidt de skal tilbydes hjælp gennem Transit-
mentorordningen eller ej (D3, l: 14-16). Mentorerne føler det som en 
begrænsning i deres bestræbelser på at udvikle og tilpasse projektet til 
de aktuelle behov (D3 l: 38-42). Arbejdsgruppen vælger – bl.a. som 
konsekvens af de unges uforudsete valg – at lade ændringen i de unges 
uddannelsesvalg få betydning for Styregruppens sammensætning. Idet 
Styregruppemedlemmernes opgave er at bibringe information og et 
forandringsmandat videre til lærere/vejledere på de pågældende ung-
domsuddannelser, vælger Arbejdsgruppen at justere på sammensætnin-
gen af deltagere i Styregruppen (F-LOG, s. 32).  

Ydermere er der et kønsaspekt på spil, fordi det viser sig, at det i høj 
grad er pigerne, der anvender Transitmentorordningen, på trods af at 
ordningen særligt er rettet mod drengene (Projektleder I7, l: 347). Der-
for igangsættes en ”naturlig revurdering” (I7, s. 10) af indsatsen, dvs. 
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afvigelse fra projektbeskrivelsen gennem iteration, hvor der skabes 
særlige initiativer med fokus på drengene.  

De unges ændrede uddannelsesvalg og adfærd i forhold til projektets 
forventninger er nogle af de iterationer, der opstår på baggrund af 
ændrede vilkår som en tilpasning til omgivelserne og dermed som en 
bottom-up-forandring, hvilket jeg vil redegøre yderligere for i næste 
afsnit om design og emergens i implementeringsfasen. 

Implementering – mellem design og emergens 
Jeg haft mulighed for at studere implementering, mens den foregår. Det, 
der har været bemærkelsesværdigt at observere er, hvordan en idé 
tager form og bliver til virkelige relationer og handlinger gennem samar-
bejde mellem mange forskellige mennesker. Alle detaljer kan ikke være 
udtænkt og er ikke udtænkt på forhånd. Derfor har jeg kunnet observe-
re, hvordan de oprindelige idéer får eget liv, når de møder virkeligheden 
og spiller tilbage på den oprindelige idé og projektansøgning.  

I modsætning til teorien om lineær projektforståelse ser det i Over-
gangsprojektet ikke ud til, at der i en ren form er tale om en direkte 
implementering af de oprindelige projektidéer, selv om det måske er 
sådan, det er tænkt fra Idémagernes side. Tværtimod ser det ud til, at 
implementeringen sker gennem kaskader af iterationer som skitseret 
ovenfor. Jeg sporer en forskel på, om iterationerne i implementeringen 
er formelt designede og planlagte, eller om iterationerne opstår på en 
mere uformel og ikke planlagt facon på baggrund af mødet med virke-
ligheden. Set fra styringsteorien og de forskellige styringsoptikker i 
Overgangsprojektet – dels det centrale politikformulerende styringsnet-
værk og dels det decentrale implementeringsnetværk – har Idémagere 
og Projektleder samt Transitmentorer ifølge Projektlederen ikke nød-
vendigvis samme opfattelse af, hvad det er, der skal ændres på, samt 
hvornår og hvor meget, der skal ændres (I5, l: 139-143).  

Idémagerne har en anden forståelse af timing sammenlignet med Pro-
jektleder og mentorer, ift. hvornår der skal itereres: Til et spørgsmål om, 
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hvilke områder i projektet, der er justeret et halvt år efter projektstart 
på skolerne, svarer Idémagerne, at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre 
på noget så kort tid efter projektstart. De begrunder udtalelsen med, at 
der først skal ændres i forbindelse med den årlige evaluering, idet det 
ikke er hensigtsmæssigt at risikere fodfejl så tidligt i forløbet, når der er 
så mange midler i spil (I10 – l: 146-152). Samtidig giver mentorerne 
udtryk for, at projektimplementeringen på folkeskolerne er en fortlø-
bende justering til de givne vilkår (I12, l: 148-152). 

Implicit repræsenterer Idémagernes syn på iteration en planlægningsop-
tik, hvor iterationer er designede, jf. det Organisationsteoretiske afsnit. 
Lidt forenklet sat op vedligeholder Idémagerne Overgangsprojektets 
designede strukturer for at sikre forudsigelighed, der skaber stabilitet 
som et vigtigt led i projektets effektivitet og målopfyldelse – dvs. efter 
en lineær model. Det gør Idémagerne, fordi de står i spidsen for projek-
tet. Desuden ser jeg denne position forstærket af det faktum, at Idéma-
gerne, som tidligere nævnt, selv har udtænkt projektets strukturer og 
derfor har en særlig motivation for at opnå succes – projektet er hjem-
medyrket, som fremlagt i forrige kapitel. Over for Idémagerne står 
Transitmentorerne og repræsenterer projektets emergente strukturer100, 
der i modsætning til de designede strukturer repræsenterer et fleksibelt 
element i form af selvorganiserende processer, hvor projektidéer møder 
virkelighed og som et naturligt resultat heraf ændrer karakter og tilpas-
ser sig efter behov (Transitmentorer I12). 

Et tegn på emergens er ændringen af Transitmentorernes forståelse af 
projektet i den del af implementeringen, som jeg har haft mulighed for 
at følge. Fra at være fire små delprojekter i den spæde opstart på sko-
lerne, har forståelsen ændret sig til at være en mere samlet projektfor-
ståelse (I9) med fokus på, at der skal være plads til i de enkelte 

                                                            
100 Emergente strukturer henviser til rammer, som tillader selvorganisering og 
emergens. Se det Innovationsteoretiske, Hildebrandt og Stubberup (2010) samt 
Simonsen og Hertzum (2010). 
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lokalområder at tilpasse projektet til de gældende forhold. Projektleder 
anslår, at ca. 70 % af projektindhold er fælles, mens ca. 30 % er forskel-
ligt, og giver udtryk for, at det er i de 30 %, hvor der er diversitet, at det 
nye opstår (I9, l: 176-180). Med andre ord tillader og skaber Projektleder 
aktivt plads til, at nye tiltag kan opstå på baggrund af lokale behov og 
idéer uden stram styring fra projektets side. På den måde tillader diver-
siteten plads til emergens, hvilket er et tegn på, at der er tale om en 
innovationsproces i den måde, Overgangsprojektet udvikles og imple-
menteres på, hvis jeg tager den fremlagte innovationsteori for pålyden-
de. 

Lad mig lige gøre et kort ophold i den teoretiske karakteristik af Over-
gangsprojektet som hjemmedyrket. Som belyst i det Innovationsteoreti-
ske afsnit, er fordelen ved hjemmedyrkede innovationsprojekter, at 
implementeringsprocessen glider nemmere, fordi idéerne så at sige er 
undfanget af de aktører, der ligeledes har ansvaret for implementerin-
gen. Bagsiden af medaljen er frigivelsesprocessen, hvor innovatorerne 
skal frigive projektet til implementatorerne. MIRP-forskerne (se det 
Innovationsteoretiske afsnit) peger på, at det er vigtigt, at der sker et 
synligt skifte i hovedejerskabet, fordi det kan være forbundet med 
ambivalens for innovatorerne at give slip på deres projekt i transitionen 
mellem vision og virkelighed. For innovatorerne opstår der et emotionelt 
problem i forhold til at håndtere separation, hvor de ikke længere har 
kontrol over processen, men skal overlade implementering til andre. Jeg 
mener, at disse karakteristika ved hjemmedyrket innovation kan være 
med til at forklare Idemagernes måde at styre på gennem design samt 
de uenigheder, der er opstået undervejs i Arbejdsgruppen. Jeg vil her 
antyde, at der tilsyneladende ikke er foregået en aktiv frigivelsesproces 
mellem Idemagerne og Overgangsprojektet i overleveringen af imple-
menteringen til Projektleder og Transitmentorer.  

De to typer af organisatoriske strukturer – henholdsvis de designede og 
de, der tillader emergens – er sameksisterende og væsensforskellige. Set 
med en teoretisk styringsterminologi repræsenterer de designede struk-
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turer Arbejdsgruppens formelle top-down-styrede beslutninger, der 
sikrer stabilitet og kontinuitet, mens de emergente strukturer repræsen-
terer de uformelle bottom-up-ændringer fra Transitmentorernes side, 
der sikrer sensitivitet over for omgivelsernes vilkår. Empirien viser, at 
sameksistensen af design og emergens giver anledning til uenigheder 
(Transitmentorer I12). Uenighederne kommer til udtryk som forskellige 
opfattelser af projektets formål (D4, s.1), og om hvorvidt projektet skal 
styres hierarkisk (Idemager, I10, s. 81), eller hvorvidt det skal udvikle sig 
på baggrund af mødet med virkeligheden (Transitmentor I12, s. 39 og 
Projektleder I7, s. 5). Som fremlagt i Kontekstanalysen i forrige kapitel, 
er muligheden for emergens vigtig for måden, hvorpå Projektlederen 
kan styre implementeringen og dermed også for hendes mulighed for at 
benytte translationsledelse. Jeg vurderer, at uenighederne opstår, fordi 
der ikke er synlighed omkring de to strukturer og forskellen på dem samt 
på nødvendigheden af at begge strukturer er i spil i de forskellige måder, 
projektet ændrer sig på i implementeringen. Efter dette afsnit om im-
plementering fortsætter jeg nu med at analysere spredningsfasen i den 
cykliske innovationsmodel. 

Spredning – selvbærende forankring 
Idet jeg ikke har haft mulighed for at følge projektet til dets afslutning, 
har jeg heller ikke mulighed for at konkludere på resultaterne og på 
spredningen. Dog har jeg observeret nogle foreløbige tegn på projektets 
mulighed for forankring. Som jeg vil belyse i det følgende, vurderer jeg, 
at der er forholdsvis dårlige odds for lokal forankring på længere sigt, 
hvis kommunerne ikke har ejerskab til Transitmentorordningen. Ejerskab 
i kommunal sammenhæng hænger i høj grad sammen med fokus (Pro-
jektleder M13) og økonomiske ressourcer (Styregruppe I12). De fire 
kommuner har gennemgået store strukturelle ændringer på folkeskole-
området, og disse ændringer har naturligt taget fokus, hvilket betyder, 
at Overgangsprojektet i de kommunale aktørers bevidsthed er gledet i 
baggrunden – ”Overgangsprojektet er kun en lille brik i deres hverdag” 
(Projektleder M13). Og i forhold til Overgangsprojektets organisering har 
de fire involverede kommuner ingen direkte økonomisk forpligtelse. 
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Transitmentorerne er finansierede af projektet og ikke af de skoler, 
hvorfra de agerer i lokalmiljøet. Transitmentorerne og Projektleder giver 
udtryk for, at der ville være en anden form for ansvar for projektet fra 
skolernes side, hvis de bidrog med en procentdel af projektfinansierin-
gen (I12, l: 925-928 + I15, s. 25). Det betyder med andre ord, at der ser 
ud til at være et behov for, at kommunerne tager ansvar for den mere 
langsigtede implementering og spredning af Overgangsprojektet – 
særligt hvis Transitmentorordningen ikke fortsættes (DOK21, s. 3). 

I forhold til spredningsfasen har Transitmentorerne fokus på, hvordan 
projektinnovation bliver til hverdagspraksis. De anvender begrebet 
selvbærende i den forståelse, at det, der sættes i gang, skal kunne bære 
sig selv efter endt projektperiode (Transitmentorer I15, l: 1092-1095). 
Her er der tale om selvbærenhed i forhold til det organisatoriske plan. 
Mentorerne forholder sig ligeledes til selvbærenhed i forhold til de 
relationer, der opbygges mellem dem og de unge. Relationerne må ikke 
blive for fasttømrede, således at de unge på længere sigt får svært ved 
at undvære mentorerne, og særligt fordi projektet slutter (Transitmen-
torer I15, l 1098-1101). Derfor er det organisatoriske plan vigtigt i for-
hold til spredning. Hvis projektet ikke fortsætter, kan erfaringerne 
forankres i de involverede kommuner gennem Styregruppe og Koordine-
ringsudvalg. Disse er centrale organer i forhold til spredning gennem 
koordinering og en mulighed for at inspirere hinanden på tværs af kom-
muner (DOK21, s. 4). Som jeg vil redegøre yderligere for i afsnittet om 
Typer af innovation, er netop det organisatoriske niveau vigtigt for 
forankring, dvs. en selvbærenhed, hvor det er det strukturelle niveau, 
der sikrer en fortløbende forankring, idet personniveauet kan være 
ustabilt – en mentor kunne jo få et andet job. Strukturering af det orga-
nisatoriske niveau, fx den måde samarbejdet organiseres på i forhold til 
den helhed, samarbejdet indgår i, kan være med til at sikre en robusthed 
i projektet, hvor forandring ikke kun bæres af personer, men tillige af 
strukturer, der tillader en systematisering af samarbejde både formelt 
og uformelt. 
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I de ovenstående afsnit har jeg beskrevet og analyseret Overgangspro-
jektets implementeringsproces gennem de fire faser i den cykliske inno-
vationsmodel. Som jeg vil belyse i næste afsnit, giver empirien anledning 
til at genoverveje faserne i den cykliske innovationsmodel.  

Bidrag til den cykliske procesmodel 
Som just skitseret gennem en faseinddeling af innovationsprocessen 
viser empirien, at en rationel planlægningslogik kan være med til at 
forklare progressionen i Overgangsprojektet. Ydermere kan den cykliske, 
faseopdelte innovationsmodel bidrage til at forklare, hvordan processen 
går i ring og gentages som fortløbende iterationer, således at der foregår 
en succesiv idéudvikling, udvælgelse, implementering og spredning på 
delområder af projektet gennem små læringssløjfer (eller feedback-
loops, som jeg vil redegøre yderligere for i analysen af læring). Selvom 
iterationerne virker kaotiske, har jeg ovenfor med en planlægningsoptik 
skitseret progressionen gennem trinnene i den cykliske, faseopdelte 
innovationsmodel (Eggers og Singh 2009).  

At de fire faser i store træk findes i Overgangsprojektet, betyder 
overordnet set, at det giver mening at forklare progressionen i 
innovationsprocessen gennem den planlægningsorienterede cykliske 
innovationsmodel. Men hvis jeg fokuserer på detaljerne omkring 
etableringen af samarbejde og ejerskab forud for idéudviklingen (se 
forrige kapitel samt afsnittet om inddragelse af stakeholdere nedenfor), 
ser det ud til, at studierne af Overgangsprojektet ud fra en kaotisk 
innovationsforståelse kan bidrage til en væsentlig ændring af Eggers og 
Singhs cykliske innovationsmodel.  

Når der er tale om samarbejdsdrevet udviklingsarbejde, hvor forskellige 
aktører skal engagere sig i idéen, mangler den cykliske model et ele-
ment: der, hvor engagement etableres som resultat af, at der kastes 
ressourcer ind i en fælles pulje (Brad Hokanson, I29). Som jeg vil belyse 
nedenfor, hvor jeg kortlægger udvalgte aktørbundne forhold i den 
kaotiske innovationsproces, foregår der i Overgangsprojektet en særlig 
form for forberedelse, der udspringer af et tillidsfuldt samarbejde mel-
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lem Idémagerne samt inddragelse af udvalgte stakeholdere, allerede 
inden idéerne til projektet for alvor fødes. Denne etablering af strukturer 
for samarbejde er et element i den teoretiske forståelse af et ”Shovel 
Ready Project” (Bryson m.fl. 2009 samt John Bryson, I28). I et Shovel 
Ready-projekt er tillidsrelationer, som det ses i Overgangsprojektet, 
opbygget og på plads inden formel påbegyndelse af projektet.  

Med empirien fra Overgangsprojektet samt Brysons forskning i baghån-
den vil jeg argumentere for, at Eggers og Singhs model slet og ret mang-
ler en fase, nemlig en fase, der indeholder etablering af samarbejde som 
afsæt for idégenereringsfasen. Denne ekstra fase er særlig vigtig i tvær-
sektorielle samarbejder, som i Overgangsprojektet tilfælde. Jeg finder 
tre centrale argumenter herfor:  

• Et argument, der stammer fra de komplekse problemer 
• Et samarbejdsargument 
• Et finansieringsargument 

Komplekse problemer 
De komplekse problemer bidrager med et argument, der tager afsæt i, 
at mange problemer i den offentlige sektor som nævnt tidligere er 
umulige for én part at løse på egen hånd. Derfor er inddragelse af flere 
parter essentielt for problemløsning. Teorien om de komplekse proble-
mer udgør en videnskabelig forklaring på vigtigheden af Overgangspro-
jektets inddragelse af mange forskellige stakeholdere i den 
sektoroverskridende indsats, som de kalder samarbejde i projektbeskri-
velsen (DOK1). Derfor er tilgangen ud fra de komplekse problemer 
ligeledes en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at planlægge ind-
dragelsen af stakeholdere for at sikre opbakning og dermed øge sand-
synligheden for, at innovationsprojektet løser de komplekse problemer, 
det er sat i verden for at løse. Derfor bør denne planlægning af samar-
bejde også indgå som en særskilt fase i innovationsprocessen i offentlig 
sektor-innovation. 
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Samarbejde 
Samarbejdsargumentet følger i forlængelse af de komplekse problemer, 
idet der er mange forskellige stakeholdere på forskellige niveauer, der 
skal tages i ed i forhold til deres deltagelse og opbakning, for at projektet 
kan implementeres i virkelighedens verden. Man kan med den fremlagte 
samarbejdsteori (se det Samarbejdsteoretiske afsnit) argumentere for 
fordelen ved, at samarbejde opbygges fra begyndelsen af et projekt. Og 
hvis samarbejdsformen skal opnå en grad af tillid, der betyder bevægel-
se mod det niveau af samarbejde, Mandell (2008) kalder for kollaborati-
on, skal tillid opbygges over kooperation og koordination, før stadiet for 
kollaboration nås. Taget i betragtning, at samarbejdsformen kollaborati-
on er målet, når der er tale om at imødegå komplekse problemer, er det 
vigtigt at indlægge etablering af samarbejde som en fase i et innovati-
onsprojekt, særligt i et innovationsprojekt, der netop er sat i verden for 
at løse komplekse problemer. 

Finansiering 
Til slut er et finansieringsargument med til at understøtte en justering af 
den cykliske innovationsmodel. Jeg vil argumentere for, at en femte fase 
i innovationsprocessen, hvor samarbejde etableres, er specielt vigtig i 
eksternt finansierede projekter i den offentlige sektor. Fordi ansøg-
ningsprocedurerne lægger op til, at ansøgerne skal sandsynliggøre 
stakeholder-opbakning og spredning som en del af ansøgningsprocedu-
ren (Arbejdsgruppe I3), og dermed inden projektet er finansieret, og 
inden den reelle idéudvikling påbegyndt.  

Alt i alt vil jeg foreslå, at Eggers og Singhs cykliske innovationsmodel 
(2009, s. 7) udvides, således at den fremstår som en femfasersmodel, 
hvor etablering af samarbejde indgår som grundlag for at igangsætte 
projektets idéudvikling og videre implementering. Således fremstår en 
ny version af den cykliske innovationsproces, illustreret gennem følgen-
de figur: 
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Figur 32 – Cyklisk innovationsproces – ny version 

 

De tre argumenter for tilføjelsen af en ekstra fase i den cykliske innova-
tionsmodel knytter sig specielt til innovation på baggrund af komplekse 
problemer i den offentlige sektor, hvor samarbejde er forudsætningen 
for, at der sker en servicefornyelse. Med andre ord vurderer jeg, at 
etablering af samarbejde som en fase i innovationsprocessen er en 
forudsætning for samarbejdsdrevet innovation. Det er vigtigt at påpege 
den fortløbende karakter af samarbejdsetableringen, dvs. at etablering 
af samarbejde – foruden at foregå i starten af projektet – ligeledes 
foregår løbende gennem alle faser, i takt med at nye stakeholdere 
involveres i Overgangsprojektets aktiviteter. 

I forlængelse af dette bidrag til teorien om den cykliske innovationsmo-
del vurderer jeg, at arbejdet med en ekstra fase, hvor relevante stake-
holdere involveres, kan være med til at lette innovationens vej gennem 
Stargate, netop fordi flere relevante parter har været involveret og 
dermed sandsynligvis har et ejerskab til idéerne, hvilket kan være med til 
at sikre en større sammenhæng mellem idé og virkelighed. Således vil 
jeg konkludere, at aktørernes interaktion har en væsentlig indvirkning på 
faserne, men også på de forhold, der går på tværs af faserne, som jeg vil 
belyse i næste afsnit. 
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Kortlægning af aktørbundne forhold – kaotisk procesmodel 
Mens den cykliske fasemodel giver forklaringskraft til den mere plan-
lægningsorienterede projektforståelse i Overgangsprojektet, hvor im-
plementeringen designes og styres, er modellen ikke nødvendigvis 
dækkende for de mange faktorer, der går på tværs af faserne, og som 
opstår som en uforudsigelig del af idéernes møde med virkeligheden. 
For at forstå detaljen og de tværgående faktorer giver det i en forsk-
ningsoptik god mening at betragte innovation i Overgangsprojektet ud 
fra en kaotisk innovationsmodel (Van de Ven m.fl. 2008).  

Betragtes Overgangsprojektet ud fra en kaosmodel, er aktørerne centra-
le i innovationsprocessen. I denne analysedel fokuserer jeg særligt på 
forhold, der knytter sig til de involverede aktører. Jeg undersøger, hvor-
dan disse aktører påvirker og påvirkes af innovationsprocessen, og 
hvordan de på en flydende måde engagerer sig og trækker sig fra pro-
cessen. Jeg vil først danne et overblik over de involverede aktører og 
dernæst kortlægge nogle af de forhold, der knytter sig til aktørerne og 
påvirker innovationsprocessen. I de interviews, jeg har lavet med prakti-
kerne, fremstår to forhold tydeligt. Det drejer sig om: 1) inddragelse af 
aktører – som jeg på baggrund af det Innovationsteoretiske afsnit defi-
nerer som stakeholdere og 2) risikovillighed og fejlfinderkultur. Det er 
forhold, der knytter sig aktørerne, og som påvirker innovationsproces-
sen på tværs af faser og på forskellig vis danner empirisk baggrund for 
forståelse af sociale mønstre i aktørers handlinger i innovationsproces-
sen. I de følgende afsnit om inddragelse af stakeholdere anvender jeg 
Brysons stakeholderbegreb (Bryson 2004) som udgangspunkt for analy-
se. 

Inddragelse af stakeholdere – de unge og de voksne 

Involvering af stakeholdere 
I etablering af nye samarbejder er aktørerne centrale for at få idéer til at 
blive til virkelighed. I Overgangsprojektets selvforståelse udgør Ung-
dommens uddannelsesvejledning, Erhvervsskole og Produktionsskole 
nøgleinteressenter. Det er her, idéen til projektet er opstået, og dermed 
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er det aktører fra disse tre organisationer, der vejer tungt, når Arbejds-
gruppen selv forklarer, hvem de vigtige parter i projektet er. Udvælgel-
sen af samarbejdspartnere og repræsentanter til de forskellige netværk 
optager Arbejdsgruppen og Projektleder. Aktører både centralt og 
decentralt i projektet er vigtige for, at projektet bliver realiseret, og 
derfor er Arbejdsgruppen fokuseret på vigtigheden af at vælge professi-
onelle samarbejdspartnere, de tror på kan løfte opgaven med aktivt at 
påvirke implementeringen. 

Stakeholderne omfatter de grupper eller individer, der kan påvirke eller 
bliver påvirket af den offentlige organisations serviceproduktion, jf. det 
Innovationsteoretiske afsnit. De vigtige stakeholdere i projektets selvfor-
ståelse udgøres af aktive professionelle aktører, der må siges at høre til 
kategorien af aktører, der påvirker processen. Derimod er den teoretiske 
stakeholderforståelse med til at sætte fokus på de unge som stakeholde-
re i Overgangsprojektet, dvs. dem, der bliver påvirket af den offentlige 
service. Det betyder, at jeg identificerer to primære stakeholder-
grupper, der både påvirker og bliver påvirket af Overgangsprojektets 
serviceproduktion (dvs. Transitmentorordningen):  

• de unge, der udgør de primære brugere, der bliver på-
virket af projektet, men i høj grad også selv påvirker 
projektets indsatsområder101  

• de professionelle voksne, Transitmentorer, lærere, UU-
vejledere, gademedarbejdere, socialrådgivere, pæda-
goger102, der påvirker projektet, men til gengæld også 

                                                            
101 Det skal nævnes, at familien og det nære netværk ligeledes er vigtige stake-
holdere, der bliver påvirket af Overgangsprojektet. Jeg vælger at placere dem 
implicit i samme kategori som de unge.  

102 I gruppe 2 er der naturligvis også flere stakeholdere, fx politikere og andre 
kommunale aktører (se Kontekstanalysen, der synliggør projektets forskellige 
netværk). 
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bliver påvirket af projektet, da det kræver, at der sam-
arbejdes på nye måder 

Som det fremgår, vælger jeg at betragte de unge og deres familier ikke 
blot som passive aktører, der bliver påvirket, men også som aktive 
medskabere af projektet. 

De to grupper stakeholdere bliver inddraget i Overgangsprojektets 
udvikling i større eller mindre grad. De professionelle voksne er i projek-
tets selvforståelse de vigtigste aktører at involvere i udvikling af Over-
gangsprojektet. Men hvordan står det til med de unge? Hvorvidt er de 
inddraget i serviceudviklingen? Jeg mener, det er et vigtigt spørgsmål at 
besvare, fordi teorien viser, at mangel på inddragelse af stakeholdere 
ofte fører til mislykket service i et samfund med stigende kompleksitet 
og forbundenhed (se det Innovationsteoretiske afsnit samt Bryson 2004, 
s. 23). Det er en vigtig pointe, der kan anvendes i forhold til Overgangs-
projektet, dels fordi Overgangsprojektet netop er sat i værk på baggrund 
af et komplekst problem med frafald fra ungdomsuddannelserne, og 
dels fordi der er begrænset stakeholder-involvering, hvilket jeg vil rede-
gøre yderligere for nedenfor. 

Inddragelse af de unge stakeholdere 
Det er vigtigt at spørge til, hvilke stakeholdere der inddrages, og på 
hvilket niveau de inddrages. Lad mig først tage afsæt i de unge. Empirien 
viser, at Transitmentorerne inddrager de unge i at forme og tilrettelæg-
ge tiltag: Et eksempel på inddragelse af de unge er Uddannelsesdagen i 
Svendborg103, hvor nogle unge og en Transitmentor sammen bliver enige 
om, at den unge har et behov for at tage til Odense for at se Frisørskolen 
som fremtidig uddannelsesmulighed. Dette er et eksempel på, at de 
unge kommer med idéer til, hvad de kunne tænke sig i forhold til deres 
uddannelsesvalg, og Transitmentorerne hjælper med at få det til at ske 
                                                            
103 Uddannelsesdagen er arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
som en messe, hvor unge kan komme og få informationer om uddannelsesmu-
ligheder.   
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(Transitmentor og Skoleleder I17, l: 380-383). Således er de unge med til 
at udvikle og tilpasse Transitmentorordningens aktiviteter og tilbud, så 
de passer til de enkelte unges aktuelle behov (Transitmentor I15, l: 212). 
I den forbindelse giver de unge udtryk for, at de føler sig inddraget104 
(Elev I18, s. 2). Spørgsmålet er, om de unge således er aktive medskabe-
re af den offentlige service, eller om de blot tages passivt med på råd i 
tilrettelæggelsen af lokale aktiviteter? Svaret er både-og:  

De unge inddrages aktivt af mentorerne på lokalt niveau. På tværs af 
empirien fremgår det, at det unikke ved dette projekt netop er, at sær-
ligt Transitmentorerne vælger at betragte de unge som eksperter i eget 
liv (Transitmentorer I1, s. 8 + I17, s. 12, Deltagere i teaterworkshop TW1, 
s. 3), dvs. som individer, der er udstyret med kompetencer og en driv-
kraft til at være medskabende i forhold til det gode liv. Med denne 
anerkendende optik kan de unge som eksperter på, hvad der virker 
bedst for dem, igangsætte nye tiltag lokalt på de enkelte skoler med 
hjælp fra Transitmentorerne. Ud fra denne optik viser empirien med 
tydelighed, at Transitmentorerne inddrager primærbrugerne i service-
udviklingen (I15, s. 6 + DOK25, s. 4 + I1, l: 539-540). Alt i alt kan de unge 
aktører forståes – ikke blot som stakeholdere, der påvirkes af projektet – 
men også som stakeholdere, der direkte påvirker projektet på lokalt 
hold. 

De unge inddrages dog ikke på centralt niveau ved fx at være med til at 
formulere projektidéerne (Transitmentorer I1, l: 539-540) eller ved fx at 
være repræsenteret i Styregruppen. På centralt niveau betragtes de 
unge som modtagere af en ny service. Man kunne dog forestille sig, at 

                                                            
104 De unges inddragelse i udvikling af Transitmentorordningen sker også mere 
indirekte, fordi de fire skoler ligger i fire forskellige kommuner med forskellige 
behov på de enkelte skoler. På Ærø er det fx vigtigt, at de unge deltager i bro-
bygning i uddannelsesmiljøer på Fyn. Der er derfor tale om en mere indirekte 
påvirkning, idet den opstår pga. geografiske lokale forhold. 
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projektet fra centralt hold kunne inddrage de unge, fx ved at arrangere 
fora, hvor de unge kunne komme til udtryk på deres egne præmisser – 
som fx fokusgruppeinterviews med unge på tværs af pilotskolerne eller 
som den teaterworkshop, der blev afviklet i forbindelse med dette 
forskningsprojekt, hvor de unge havde en stemme på lige fod med 
politikere, forældre og professionelle voksne (TW2).  

Netop Teaterworkshoppen (TW2) bidrager med læring i Arbejdsgruppen 
i forhold til inddragelse af de unge stakeholdere: Efter teaterworkshop-
pen giver Idémagerne udtryk for, at der skal arrangerede situationer til, 
når den pågældende ungemålgruppe skal inddrages. Der skal skabes 
rammer, der tillader, at de unge kan komme til orde på deres egne 
præmisser (Idémager I11, s. 1). Efterreflekterende giver Idémagerne 
udtryk for, at inddragelse af de unge i idéfasen ville have været muligt, 
hvis sådanne rammer var skabt fx gennem teaterworkshop som metode. 
Konkluderende kan det siges, at de unge inddrages i at forbedre service 
på lokalt niveau, mens de ikke inddrages på centralt niveau i at udvikle 
nye rammer for service. Derfor må de unge i Overgangsprojektet kunne 
betragtes delvist som medskabere af offentlig service.  

Inddragelse af de voksne stakeholdere  
Hvordan inddrages de professionelle stakeholdere? Idémagerne, der har 
taget initiativ til projektet, indtager specielt i projektets tilblivelse en 
særdeles vigtig stakeholder-rolle. De tre Idémagere bygger deres pro-
jektformulering på et godt og unikt samarbejde (Idémagere I3). Med 
andre ord bygger idégenereringen på et tillidsfuldt samarbejde som 
udgangspunkt for projektformulering og yderligere inddragelse af andre 
interessenter, som de kalder de professionelle stakeholdere.  

Hvis samarbejdslitteraturen tages i betragtning, er denne måde at indle-
de projektet på den helt rigtige måde at påbegynde et tværsektorielt 
samarbejde på, særligt hvis projektidéen skal stå distancen i implemen-
teringen, hvor mange aktører har ansvar for, at projektet reelt bliver 
gennemført i praksis, hvilket i høj grad er tilfældet i Overgangsprojektet. 
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Men hvem har de tre Initiativtagere involveret i projektet fra begyndel-
sen? 

I formulering af projektet er det langt overvejende det lokalpolitiske og 
landspolitiske niveau samt ledelsesniveauet og embedsværket i de fire 
kommuner, der inddrages aktivt (Arbejdsgruppe I3) i at etablere et 
netværk, der kan løfte projektet – dvs. et politikformulerende styrings-
netværk (se forrige kapitel Kontekstanalyse). Dvs. vejen til finansiering 
og konsolidering af Overgangsprojektet går gennem engagement af 
strategisk udvalgte professionelle stakeholdere gennem stakeholder-
kommitment (John Bryson, I28), hvor tillidsrelationer opbygges, og 
parterne er engageret og involveret i projektet, selv før midlerne er søgt 
og bevilliget, dvs. inden påbegyndelsen af det officielle samarbejde (se 
det Organisationsteoretiske afsnit). 

Min empiri viser, at Overgangsprojektet kan karakteriseres som et 
Shovel Ready-projekt, idet stakeholder-kommitment – både hos Initiativ-
tagerne og hos de strategisk udvalgte stakeholdere – er på plads inden 
projektstart. Så i den optik er grundstenen lagt for succesfuld serviceud-
vikling. Men er det de rigtige stakeholdere, der er inddraget fra begyn-
delsen? 

Spørger man Projektleder, er folkeskolen som institution tilsyneladende 
kun i mindre grad involveret i projektforberedelsen (Projektleder I5, s. 4 
+ l:98-106, F-LOG s. 22-23), og det til trods for, at de fire folkeskoler rent 
faktisk lægger hus til projektet på den måde, at det er på de fire pilot-
skoler, at mentorerne har deres daglige gang – særligt i den første del af 
implementeringen (Fase 1 og 2 – se Kontekstanalyse). Dette anser Pro-
jektleder som problematisk i forhold til skolernes ejerskab til projektet 
(I5, s. 4). Folkeskolerne er kun i mindre grad forpligtet på projektet, 
hvilket viser sig at være et problem senere i implementeringen, hvor der 
kan aflæses et manglende engagement, idet Overgangsprojektets møder 
nedprioriteres af samarbejdsparterne fra folkeskolerne (D4E, s.1).  
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Skal man lære af teorien (Bryson m.fl. 2009), skal engagementet bygges 
op fra begyndelsen – dvs. fra projektets spæde start før fundraising-
fasen. I Overgangsprojektet kompenseres for denne manglende inddra-
gelse af folkeskolerne i idéudviklingen, ved at en folkeskoleleder invite-
res til at sidde i både Arbejdsgruppe og Styregruppe, hvorved 
folkeskolens stemme bringes ind i den centrale ledelse af Overgangspro-
jektet. Dette sker dog først efter, at projektet har fået midler fra SATS-
puljen og har været i gang i et halvt år.  

I dette afsnit har jeg analyseret stakeholder-inddragelse i projektets 
forberedelsesfase. I det følgende vil jeg analysere nogle af de forhold, 
der knytter sig til aktørerne og påvirker innovationsprocessen.  

Karakteristik af innovationsprocessen – fejlparadoks, risiko-
villighed og kaos  
Analyserne i dette afsnit tager udgangspunkt i MIRP-forskningens for-
ståelse af innovationsprocessen som kaotisk. Jeg lægger ud med at 
analysere risikoen for at fejle undervejs. 

Mens innovationsprocessen pågår, er det svært at afgøre, om noget er 
en fejl, der kan føre til fiasko, eller en god idé, der kan føre til en endnu 
bedre innovation. I projektets ledelse (Arbejdsgruppen) registrerer jeg 
forskellige opfattelser af, hvordan og hvorvidt det er tilladt at fejle på 
vejen mod at udvikle tilbud til de unge. Set fra Idémagernes optik er det 
udelukket, at der må ske fejl (Arbejdsgruppe I5, l:708-709 + I10). Idéma-
gerne udtrykker nulfejlskulturen på følgende måde: 

”I denne indsats skal der ikke være ét barn, der ikke 
kommer igennem – det er målet, (…) vi skal opnå” 
(Idémager, I5, l: 708-709). ”Vi skulle helst ikke komme i 
den situation, hvor vi ikke lever op til det (GMB: målet 
med projektet) (…). Det er mange penge, vi har fået, og 
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de trækker pengene105. Det er mange penge, der er på 
spil” (Idémager; I10, l: 148-152). 

Set fra en overordnet optik med fokus på målopfyldelse i forhold til en 
projektansøgning er det måske naturligt, at der hersker en nulfejlskultur 
hos Idémagerne. For hvis ikke Projektansøgningen opfyldes, trækkes 
økonomien i yderste konsekvens tilbage. Det må siges at være et særligt 
vilkår for puljefinansierede innovationsprojekter i den offentlige sektor 
(DOK29). Konsekvensen af ekstern finansiering er, at hvis ikke der i 
projektbeskrivelsen er indlagt en fejlmargin, hvor det er tilladt at ekspe-
rimentere, så er det selvsagt svært at lave innovation i betydningen af, 
at innovation er en proces, der ender med et fra begyndelsen ukendt 
resultat. Det er særligt svært i et projekt som Overgangsprojektet, hvor 
der er mange forskellige stakeholdere involveret. De mange aktører 
betyder forskellige interesser, tilgange og tolkninger af innovationspro-
cessen, hvilket igen betyder, at det er vigtigt at skabe rum for, at innova-
tionsprojektet i en kaosoptik kan følge flere spor og dermed åbne op for 
muligheden for uforudsete spin-offs undervejs (Van de Ven m.fl. 2008, s. 
9).  

Jeg mener at kunne identificere et dilemma i Arbejdsgruppens ledelse: 
På den ene side ser det ikke ud til, at Idémagerne anerkender mulighe-
den for det uforudsete af frygt for, at det uforudsete påvirker resulta-
terne af projektet i en negativ retning. På den anden side giver 
Idémagerne udtryk for, at vejen til resultatet er ukendt: 

”Det, der er lidt sværere, er, hvad det er for en hjælp, der skal til (red: i 
forhold til de unge)” (Idémager, I10, l: 288-291). En anden Idémager 
responderer: ”Det er derfor, jeg kalder det kaotisk, fordi de (GMB: 

                                                            
105 Det skal nævnes, at der årligt udbetales en vis andel af projektets samlede 
bevilling. De sidste 500.000 kr. af den årlige andel tilbageholdes, indtil revisor 
og Undervisningsministeriet har godkendt regnskabet (Kilde: Telefonsamtale 
med Projektleder d. 5. december 2011). 
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Transitmentorerne) ved ikke, hvad det er for en indsats, der skal til for at 
fange de rigtige” (Idémager I10, l: 293-293). 

Så på den ene side opfatter Idémagerne projektet som planlagt ud fra 
projektansøgningen, hvilket i den optik ikke tillader eksperimenter med 
risiko for fejl i forhold til projektets overordnede resultater, og på den 
anden side betragter Idémagerne implicit projektet som kaotisk, idet der 
på metodeniveau ikke er fastlagte indsatser. 

Projektleder støtter kaosoptikken på et praksisnært plan ved at give 
udtryk for risikovillighed i vigtigheden af, at der fejles undervejs, dog 
uden at fejlene direkte er målet (Projektleder I5 + I6, s. 1). På den måde 
er der fra en praksisnær optik plads til at fejle. En Transitmentor udtryk-
ker, at fejlene kan være vigtige for at nå målet: 

”Jamen, det er jo derfor, man laver et projekt. Når man prøver mange 
ting af, er der nogle ting, der virker, og nogle ting, der ikke virker, og så 
skal vi følge dem, der virker, men man bliver nødt til også at fejle for at 
nå derhen” (Transitmentor I12, l: 309-310). 

Alt i alt fremstår det som paradoksalt, at der på en og samme tid eksiste-
rer en risikovillig fejlkultur, hvor fejl betragtes som noget konstruktivt for 
processen i et udviklingsprojekt, og samtidig eksisterer en mangel på 
fejlkultur og risikovillighed, hvor fejl bliver betragtet som noget destruk-
tivt.  

Således er der to forskellige innovationsnarrativer på spil: 1) en risikovil-
lig fejlkultur over for en ikke risikovillig fejlfinderkultur. Disse forskellige 
innovationsnarrativer er i spil på samme tid med to forskellige versioner 
af måden, der bør implementeres på. De to historier illustrerer, hvordan 
innovative idéer oversættes til handling i praksis, og hvordan Arbejds-
gruppen og Projektleders historier er afgørende for implementeringen.  

Spørgsmålet er, hvad det betyder for innovationsprocessen, at to så 
forskellige tilgange sameksisterer? Eller spurgt på en lidt anden måde: 
Hvordan kan aktører handle og lære, når der eksisterer modstridende 
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kriterier for, hvordan fejl skal forstås – når der eksisterer dette fejlpara-
doks? For at søge svar kan en kort afstikker til læringsteorien være 
givtig. Som fremlagt i det Læringsteoretiske afsnit, beskriver MIRP-
gruppen (Van de Ven m.fl. 2008), hvordan mennesker lærer under 
innovationsprocessen ved fortløbende at gøre mere af det, de forestiller 
sig leder til succes, og mindre af det, de forestiller sig leder til fiasko. 
Men at gå på opdagelse og at teste idéer af kræver en tydelig fejlmar-
gen. Det betyder, at de forskellige kriterier for succes og fiasko bevirker, 
at handling og læring i praksis bliver besværliggjort.  

Fejlparadokset kommer til udtryk som frustrationer hos Transitmento-
rerne (I12), der står med de modstridende forventninger, beslutninger 
og handletvangen i hverdagen. På den ene side bliver de mødt med en 
løftet pegefinger og en forventning om nulfejl106 og succes med hensyn 
til de unges gennemførelse af skoleforløb, og på den anden side bliver 
de mødt med en forventning om at eksperimentere og finde nye hen-
sigtsmæssige måder at nå målet på med risiko for at begå fejl. I det 
Innovationsteoretiske afsnit redegjorde jeg for, at mennesket har en 
begrænset evne til at håndtere kompleksitet, men må samtidig leve med 
paradokserne i den kaotiske innovationsproces. Set udefra vurderer jeg, 
at der i Overgangsprojektet, mangler en tydeliggørelse af disse paradok-
ser, og på hvilket niveau og til hvilken tid de forskellige forventninger 
skal føre til handling på praksisniveau hos Transitmentorerne. 

Er der tale om innovation og hvad driver innovationsproces-
sen? 
I de to foregående afsnit (Faser i den cykliske innovationsproces og 
Kortlægning af aktørbundne forhold) analyseres to væsensforskellige 
innovationstilgange, der begge karakteriserer innovationsprocessen i 

                                                            
106 Min vurdering er, at Transitmentorerne bliver dobbelt ramt af nulfejlskultu-
ren, idet de foruden at møde den fra Idémagernes side også bliver mødt af en 
nulfejlskultur fra samarbejdspartnernes side, måske særligt fra folkeskolelærer-
ne (Transitmentore I15, l: 1417-1423). 
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Overgangsprojektet, hvor implementeringen foregår gennem to modsat-
rettede bevægelser: design og emergens. Den cykliske (inklusive den 
lineære) innovationsmodel kan analytisk set anskues som repræsentant 
for en design-logik, mens den kaotiske innovationsmodel kan anskues 
som repræsentant for en emergens-logik. Indtil videre har jeg taget for 
givet, at der er tale om innovation i Overgangsprojektet. I følgende afsnit 
vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om der rent faktisk er tale om et 
innovationsprojekt, og i så fald hvilke typer af innovation der kan være 
tale om. For at afgøre, om der er tale om innovation, anvender jeg de tre 
kriterier for innovation, som jeg fremlagde i det Innovationsteoretiske 
afsnit – nyt, nyttigt og nyttiggjort. Jeg vil her igen gøre opmærksom på, 
at denne del af analysen i en vis grad inddrager den substantielle del af 
innovationen, på trods af, at afhandlingens hovedfokus er innovations-
processen. Det skyldes at det substantielle kan være med til at afgøre, 
hvorvidt der er tale om innovation ud fra de tre innovationskriterier. 
Derfor vil dele af den følgende analyse berøre det substantielle i innova-
tionsprocessen. 

Med udgangspunkt i teorien om komplekse problemer lægger jeg ud 
med kort at konstatere, at Overgangsprojektet indeholder et element af 
villethed i form af at være en planlagt løsning af et komplekst problem. 
Herefter fortsætter jeg – på baggrund af den teoretiske definition af 
innovation – med at undersøge, hvorvidt Overgangsprojektet bidrager 
med noget nyt og noget nyttigt. Interaktionen som en vigtig del af den 
teoretiske definition af innovation (nyttiggjort) prioriterer jeg et helt 
analyseafsnit til at uddybe (se Samarbejdsanalysen i næste analyseafde-
ling), hvorfor jeg ikke går i dybden med interaktion i nærværende analy-
seafsnit. Jeg slutter af med at fremstille Overgangsprojektet som 
innovation og fremlægger de typer af innovation, jeg konkluderer, der er 
tale om.  

Planlagt problemdrevet forandring  
Som nævnt er Overgangsprojektet hjemmedyrket og initieret på bag-
grund af Idémagernes oplevelse af, at skolesystemet, groft sagt, har 
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spillet fallit. Der gøres allerede rigtig meget for at hjælpe de unge med 
særlige behov til at mestre deres eget liv og fastholde dem i uddannelse, 
men det er ikke nok. Idémagerne erkender kompleksiteten og tager 
initiativ til at agere ud fra den på en meget planlagt måde ved at igang-
sætte et projekt. Idémagerne erkender, at der er tale om et komplekst 
problem, hvor det er nødvendigt, at aktører på tværs af sektorer samar-
bejder for at forbedre uddannelsesvilkårene for de udsatte unge:  

”Vi skal blive bedre til at samarbejde og til at hjælpe de 
unge med at mestre eget liv… Vi bliver nødt til at tænke 
nyt og begynde forfra – folkeskolen, som den ser ud i 
dag, er en om’er” (O1, s. 3). 

Idémagerne agerer proaktivt og betragter det som en lokal forpligtelse 
at være med til at løse 95 %-målsætningen, som er et landspolitisk 
problem (Idémager I2, s. 6), i den forståelse at problemet ikke kan løses 
af en part alene, men at der må samarbejdes på nye måder mellem 
stakeholdere (DOK11). Alt i alt udspringer Overgangsprojektet af et 
Kompekst problem og kan forstås som en villet og planlagt problemdre-
vet forandring. I og med at der her er tale om en villet forandring, adskil-
ler Overgangsprojektet sig fra forandring og historisk evolution – hvilket 
er kendetegnende for innovation, som belyst i det Innovationsteoretiske 
afsnit.  

Det nye – Transitmentorordningen som ny service 
Hvori består det nye? Det omfattende empiriske materiale viser, at det 
nye skal forstås i forhold til den lokale kontekst. Det at initiere en ny 
service i form af en mentorordning er ikke noget nyt i dansk uddannel-
seskontekst (jf. introduktionen til afhandlingen i kapitel 1) – men måden, 
hvorpå det gøres i kombination med konteksten på den lokale folkeskole 
og i det lokale ungemiljø, er ny. Transitmentorordningen – forstået som 
den vejledning, Transitmentorerne bistår de unge og deres familier med, 
samt de aktiviteter, Transitmentorerne igangsætter – betragtes af de 
unge som en ny service, der ydes de unge og deres familier i deres lokale 
kontekst (Elev I18, l: 159). Ved en systematisk tværgående gennemgang 
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af min empiri kan jeg kategorisere 4 elementer, som aktørerne bredt 
betragtet forstår som ”det nye i Transitmentorordningen”. I det følgen-
de vil jeg gennemgå de 4 elementer (rækkefølgen er ikke prioriteret): 

Det nye i Transitmentorordningen som ny service: 

• Tid som ressource 
• At følge de unge 
• Ren relation  
• Anvender eksisterende tilbud på en ny måde 

Tid som ressource 
Der er meget stærke tværgående indikationer på, at både de primære 
og sekundære stakeholdere betragter tid som det nye i Transitmentor-
ordningen (Transitmentorer I1, l: 108, 161-164, 183-184, 520-521, O3, s. 
1-2 samt I9, s. 9-10, Unge I18, s. 6, Netværk I19, s. 8). Tid skal forstås 
som Transitmentorernes mulighed til at tage sig af de unge. Som mento-
rerne selv udtrykker det, er det nye i ordningen, at der skabes tid til ”at 
se glimtet i øjet hos den unge” (Transitmentore I9, s.9). Samarbejdet 
mellem mentor og ung består i at skabe en bevidst tidslomme (O2, s. 4 ), 
hvor samtaler ikke bliver jappet igennem i et frikvarter. De professionel-
le voksne, som de udsatte elever normalt henvender sig til, er lærerne. 
Men der er ikke berammet tid i lærernes ansættelsesvilkår til, at de skal 
kunne tage sig særligt af de udsatte unge. Det giver sig udslag i, at ele-
verne (ikke blot de udsatte) oplever, at lærerne ikke har tid til dem. Det 
har til gengæld Transitmentorerne (Elev I18, s. 6). Det ligger implicit i 
mentorernes arbejde, at de skal have tid, ikke blot i skoletiden, men 
også i fritiden. Et eksempel på tid som en ny form for ressource er Tran-
sitmentors fortælling om en uformel samtale med en pige, hvor der gik 
20 minutter, før pigen begyndte at tale. Mentoren udtrykker, at ”En 
samtale slutter, når den er færdig, og ikke fordi man skal videre til næste 
time” (O3 s. 2). Dette eksempel tydeliggør, hvordan mentorerne arbej-
der med at skabe små tidslommer, hvor klokketimen i skoletiden ikke er 
en begrænsning for relationen. Transitmentorordningen udspringer som 
en reaktion på et skolesystem, hvor der generelt er mindre og mindre tid 
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til den enkelte elev (Transitmentorer I9, s. 12). På den måde oplever 
særligt lærere, ledere og UU-vejledere Transitmentorerne som en ekstra 
ressource i form af tid til at tage hånd om frafaldstruede unge på en 
kvalitativ måde, der netop forudsætter, at der sættes tid af til den enkel-
te unge (I10, l: 237-240) 107.   

At følge de unge  
Idémagerne anser det faktum, at Transitmentorordningen følger den 
unge over i ungdomsuddannelse som noget fuldstændig nyt i forhold til 
gængs praksis, hvor folkeskolerne slipper de unge ved udgangen af 9. 
eller 10. klasse (Arbejdsgruppe I14, l: 135-139). Det unikke er, at Tran-
sitmentorerne sikrer et delt ansvar mellem folkeskolen og ungdomsud-
dannelsen i forhold til at fremme den unges muligheder for at 
gennemføre uddannelse. Mens Idémagerne giver udtryk for en vis 
radikalitet i Transitmentorordningen, mener Projektleder, at det nye i 
Transitmentorordningen begrænser sig til at være en justering af gængs 
praksis (Projektleder I5, s. 11) i den forståelse at der allerede eksisterer 
tiltag som fx brobygning, der faciliterer overgangen mellem folkeskole 
og ungdomsuddannelse. Således forstår Projektleder Transitmentorord-
ningen som en udbygning af eksisterende tiltag frem for noget radikalt 
nyt. At der eksisterer forskellige opfattelser af projektet, vil jeg behandle 
i nedenstående afsnit, hvor jeg behandler typer af innovation. 

                                                            
107 På et af de mere uformelle møder jeg har haft med praktikere omkring 
Overgangsprojektet (dvs. et møde, som jeg ikke indregner i min empiri med en 
politiker fra et lokalpolitisk uddannelsesudvalg, som selv er vejleder og lærer), 
giver praktikeren udtryk for, at tid som en nyhedsfaktor har stor betydning for 
praksis og har karakter af en øjenåbner. Vedkommende giver udtryk for, at de 
empiriske beviser for at tid af aktørerne i Overgangsprojektet betragtes som 
noget ”nyt” implicit dokumenterer, at der i det nuværende uddannelsessystem 
ikke er tilstrækkelig med tid til at vejlede de udsatte unge. Som konsekvens 
heraf mener den pågældende, at særligt dette resultat er vigtigt for fremtidig 
implementering af Overgangsprojektet i en bredere kontekst. Da jeg ikke 
foretager et evalueringsstudie, har jeg valgt ikke at lade dette resultat få betyd-
ning for denne afhandlings konklusioner.  
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Ren relation 
Det nye i Transitmentorordningen er ifølge Projektleder (M8), at Tran-
sitmentorerne er frigjort fra den officielle myndighed og ingen sankti-
onsmuligheder har. Med andre ord udgør de en neutral part i 
samarbejdet med den unge og dennes netværk, hvilket betyder, at der 
lægges et fundament for en tillidsfuld relation for de udsatte unge, der 
ofte har mange uheldige oplevelser med systemet (fx socialrådgivere, 
lærere, PPR mv.) med i rygsækken. Med et analytisk blik mener jeg, at 
det betyder, at grundlaget for at skabe en tillidsfuld relation mellem den 
unge og mentoren kan skabes ud fra en specifik organisering, hvor 
mentorerne har en mere indirekte myndighedsrolle (se afsnittet om 
Selvbærende forankring ovenfor). Mentorerne fungerer ud fra det, de 
selv kalder for en ”ren relation”, hvor de medierer mellem den unge og 
systemet. 

Den rene relation knytter sig ikke blot til relationer på et organisatorisk 
niveau ud i netværket af de fagprofessionelle. Den rene relation knytter 
sig også indad i folkeskoleregi mod en ny slags personrelation – som 
skoleleder, lærere og mentorer udtrykker det – ”Hvor der ikke er en 
engelsk stil indblandet” (I17, l: 57 samt I16, l: 357-359). Det er en helt ny 
form for relation, som den unge og dennes familie hidtil ikke har mødt. I 
relationen mellem ung og mentor er fagligheden ikke blokerende for 
samarbejdet, siger en skolelærer (I16, s. 14) og refererer indirekte til, at 
denne mulighed har lærerrollen ikke, idet hovedfokus her er på faglig-
heden. Alt i alt ser det ud til, at den rene relation er en vigtig nyskabelse 
i Transitmentorordningen både på organisatorisk niveau og på personligt 
niveau. 

Anvender eksisterende tilbud på en ny måde 
Transitmentorordningen bidrager til, at eksisterende tilbud bliver an-
vendt på en ny måde. Fx har nogle af Transitmentorerne inviteret både 
unge og forældre med til de uddannelsesmesser, der hvert år afvikles 
som inspiration til unges uddannelsesvalg. At Transitmentoren har 
mulighed for at fokusere på enkelte unge frem for at have en hel klasse 
med, betyder, at uddannelsesmessen udnyttes individrettet (DOK26, s. 
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9). Det nye er, at Transitmentoren har muligheden for at afsætte tid til 
individuel rundvisning og samtale med den unge og forældrene, som 
bliver informeret ved selvsyn – gennem alle sanser – og ikke blot ved at 
skimme en uddannelsesbrochure fra den enkelte uddannelse. Mange 
uddannelser er repræsenteret på en uddannelsesmesse, og der er mu-
lighed for at tale med lærere og studerende fra de forskellige uddannel-
ser. Dette eksempel tydeliggør den særlige mulighed, det giver, at en 
ung og dennes familie har en Transitmentor med, når der skal træffes 
uddannelsesvalg i virvaret af uddannelsesmuligheder. 

Meget tyder på, at uddannelsesfremmede elever og familier har svært 
ved at forstå den eksisterende vejledning, så der er behov for at gøre 
vejledning langt mere konkret og visuel (DOK26, s. 9), som det er tilfæl-
det i ovenstående eksempel. Således kan Transitmentorerne betragtes 
som den unges nøgle til uddannelsessystemet, idet de hjælper den unge 
og dennes familie til at træffe informerede og kvalificerede valg (Folke-
skoleleder, I17, s. 5). 

Så vidt 4 elementer, som aktørerne forstår som ”det nye i Transitmen-
torordningen”. Nu fortsætter jeg med at analysere det nye på organisa-
torisk niveau i Overgangsprojektet. 

Det nye – Overgangsprojektet som ny organisering 
Overgangsprojektet – forstået som det samlede projekt bestående af 
samarbejde i både decentrale implementeringsnetværk og et centralt 
politikformulerende styringsnetværk (se kapitel 5 – Kontekstanalyse) – 
kan betragtes som en ny måde at organisere samarbejde på gennem 
det, der i projektbeskrivelsen kaldes for ”sektoroverskridende samarbej-
de” (DOK1). Ved en systematisk gennemgang af empirien finder jeg 4 
elementer, som aktørerne forstår som ”det nye i Overgangsprojektet” 
og dets organisering108. De 4 elementer, som jeg i det følgende vil gen-

                                                            
108 Her vil jeg gerne nævne, at de empiriske eksempler på Overgangsprojektet 
som ny organisering primært er hentet fra Transitmentorernes arbejde med at 
etablere nye samarbejdskonstellationer i de fire lokalområder. Jeg ville gerne 
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nemgå, hænger tæt sammen med ovenstående karakteristika for det 
nye i Transitmentorordningen og kan betragtes som foreløbige resulta-
ter af projektimplementeringen: 

Det nye i Overgangsprojektet som ny organisering: 

• Borer huller i siloer 
• Hurtig handling 
• Bidrager med ”øjnene udefra” 
• Transitmentorerne som ”frie fugle” organisatorisk set 

Borer huller i siloer 
Samtidig med at Transitmentorerne udfylder huller, gør de ligeledes det 
præcist modsatte: De borer huller. Det gør de ved at følge den unge 
rundt i systemet (Transitmentor I15, s. 17). Mentoren fungerer som et 
bindeled på en uformel måde på den unges rejse rundt i systemet. På 
den måde supplerer Transitmentorordningen UU på en god måde gen-
nem nogle af de karakteristika, som jeg har beskrevet ovenfor, såsom tid 
og uformelle former (Udskolingslærere I16, s. 13). Det mere uformelle 
tilsnit i samarbejdet mellem Transitmentor, ung og det lokale børne- og 
ungenetværk er med til at bore huller i de forvaltningsmæssige siloer, 
som kommunernes indsatser er bygget op efter (DOK17, s. 2). Transit-
mentorerne bidrager til, at parterne i de lokale børne- og ungeindsatser 
mødes for at koordinere indsatser over for pågældende unge. Transit-
mentorerne er med til at skabe nye samarbejdsveje af mere uformel 
karakter i de lokale børne- og ungenetværk. Transitmentorerne facilite-
rer tværgående samarbejde (Transitmentor I15, s. 30, Projektleder I7, s. 
1) og bidrager til, at silotænkningen bliver brudt ned ved at samarbejde 
på tværs af skoleformer og forvaltninger (DOK26, s. 20). 

                                                                                                                                      
kunne sige noget mere om, hvordan Overgangsprojektet arbejder mere strate-
gisk med samarbejde på tværs af kommuner og sektorer. Det har dog ikke 
været praktisk muligt, idet Styregruppens aktiviteter ikke har vist konkrete 
resultater i den periode, jeg har fulgt Overgangsprojektet. 
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Hurtig handling 
I det nuværende skolesystem er det en barriere med den lange kommu-
nale sagsbehandlingstid, der indebærer udredninger, inden det formelt 
er muligt at skride til handling, når en ung ender i problemer (Transit-
mentorer I1 s. 8). Med Overgangsprojektet er det blevet muligt, at der 
skrides hurtigt til handling. Samarbejdet mellem ung og mentor er 
præget af den korte afstand fra den unges udfordring til reel handling. 
Muligheden for hurtig handling er et af nøgleelementerne i Overgangs-
projektet, og ifølge folkeskolelærerne på den pilotskole, jeg har under-
søgt, virker det (Lærer I16, s. 8). Der er nu en langt kortere 
sagsbehandlingstid, der bygger på et mere uformelt samarbejde – mere 
flydende hverdagsagtig uformel kommunikation – inden for rammen 
(Folkeskoleleder, I17, s.7). Transitmentoren og den unge forsøger at løse 
problemerne, inden der skrides til at formalisere en sag, ved fx at folke-
skolelederen skriver en formel indstilling til Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR). Med Overgangsprojektet er det blevet muligt at hand-
le på et mere uformelt plan, inden eller imedens der eventuelt ventes på 
et udspil fra PPR (DOK17, s. 2). Kort sagt foregår samarbejdsprocesserne 
hurtigere med Transitmentorens mellemkomst (Udskolingslærere I16, s. 
10).  

Bidrager med ”øjnene udefra” 
Det er en fordel, at Transitmentorerne ikke er ansat af projektskolen. 
Både skoleledelse, lærere og mentorer mener, at man som udefrakom-
mende kan tillade sig at stille spørgsmål til praksis, som en intern fastan-
sat ikke kan (Transitmentor I15, s. 14, Skoleledelse I17, s.2). I 
Overgangsprojektet hjælper Transitmentorerne lærerne til at indtage et 
bredere fokus på den unges liv. Således er mentorerne med til at bryde 
vanetænkning (Skoleledelse I17, s. 6). En folkeskoleleder udtaler: 

”Vi bliver tvunget til at tænke i nogle andre … struktu-
rer. Eller forstået på den måde, at vi ikke nødvendigvis 
skal tænke i strukturer, men at vi skal ligesom få blæst 
alle de vante forestillinger lidt væk. Og at vi hele tiden 
får sat spørgsmål ved, hvordan er det nu, vi plejer at 
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gøre, og hvordan er det nu, man gør det her. I det hele 
taget få ryddet tavlen lidt og få downloadet de her 
vante forestillinger, vi har. Dertil kommer en Transit-
mentor, og der kommer hun rigtigt godt ind og … giver 
sådan nogle indspark på kryds og tværs af organisatio-
nen. Og det gør hun både i forhold til os, som ledelse 
og i forhold til personalet” (Leder, I17, l: 10-17).  

Transitmentoren bidrager med at betragte gængs praksis med øjne, der 
kommer udefra, hvilket betyder, at både lærere og ledelse reflekterer 
over praksis (Leder, I17, s. 1). Også de unge pointerer Transitmentorens 
bidrag som den, der kommer udefra: 

”Hun kan se lidt nyt på det, fordi hun ikke er sådan ind-
blandet. Hun står uden for cirklen og kan se, hvad der 
sker, og hjælpe os på en anden måde, end hvad en læ-
rer kan” (Elev I18, l: 59-61).  

”Jeg synes, at det, der har været særligt godt ved Tran-
sitmentoren, er, at hun er ny, at der kommer en ny 
stemme, og at hun ikke har været en lærer her... For 
mig var det faktisk rigtig rart, at det var en fremmed, 
man ikke kendte” (Elev I18, l: 301-303). 

Selvom det måske lyder ligetil at komme udefra og stille spørgsmålstegn 
ved gængs praksis, finder mentorerne det ikke let. At stille sig spørgende 
over for en faglig praksis kræver tre ting: mod og ydmyghed fra den, der 
spørger, samt åbenhed fra den, der bliver spurgt, og det er ikke altid, at 
disse ingredienser er til stede i samarbejdet mellem mentorer og lærere 
(Transitmentor I15, l: 634-655). 

Transitmentorerne som ”frie fugle” organisatorisk set 
Som just fremlagt, kan det opfattes som en fordel, at mentoren ikke er 
tilknyttet projektskolen, men kommer udefra og dermed kan tillade sig 
at stille provokerende spørgsmål til praksis, som en intern fastansat ikke 
kan (Transitmentor I15, s. 14, Skoleleder, I17, s.2). For Overgangsprojek-
tets vedkommende er Transitmentorerne placeret på pilotskolerne, men 
er organisatorisk set løsrevet fra folkeskolerne. De er ”frie fugle”, som 
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skolelederne ikke har officielt mandat til at styre (Projektleder I5, s. 16). 
Det betyder, at mentorerne ikke refererer formelt til skolelederne. På 
den måde har Transitmentorerne et meget ligeværdigt samarbejde med 
folkeskolelederne, hvilket betragtes som en fordel på case-skolen. Men 
det er en ulempe, at folkeskoleledelsen ikke har haft indflydelse på, 
hvilke Transitmentorer der blev ansat til deres skole. 

Efter denne kortlægning af 4 nøgleelementer, der beskriver det nye i 
Overgangsprojektet som ny organisering, fortsætter jeg med at behand-
le værdibegrebet som en forudsætning for innovation. 

Det nyttige – værdi for stakeholdere  
I de ovenstående afsnit har jeg illustreret stakeholdernes holdning til det 
nye i Overgangsprojektet. Der er ingen tvivl om, at Overgangsprojektet 
bidrager med en mængde nye tiltag lokalt gennem Transitmentorord-
ningen samt nye måder at samarbejde på, hvis man betragter Over-
gangsprojektet som helhed. Men hvorvidt opfattes det nye som 
værdifuldt og nyttigt? Jeg har kun indirekte berørt de forhold ved pro-
jektet, som udgør forbedring for de involverede stakeholdere. For at 
kunne vurdere, om der er tale om en innovationsproces ud fra den 
definition af innovation, jeg har opstillet i det Innovationsteoretiske 
afsnit, er det derfor vigtigt at stille følgende spørgsmål: Hvor er det, 
Overgangsprojektet skaber nytteværdi – dvs. gør en positiv forskel – for 
de involverede stakeholdere? I det følgende vil jeg pege på værdier som 
selvforsørgelse og helhedstænkning. 

Selvforsørgelse – innovation på serviceniveau 
Ifølge en intern projektevaluering af Overgangsprojektet (DOK26) viser 
de foreløbige resultater af Transitmentorordningen, at der ligger værdi i, 
at eleverne har fået forberedt deres uddannelsesvalg og dermed mulig-
hed for selvforsørgelse langt mere grundigt, end det ellers ville have 
været tilfældet. De har sammen med Transitmentoren besøgt ungdoms-
uddannelsen/-uddannelserne, og en del af deres forældre har også 
deltaget i disse besøg (DOK26, s. 17). Det betyder, at Transitmentorord-
ningen foranlediger en mere kvalificeret brug af de eksisterende uddan-
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nelsestilbud. Mentorelever har fået vendt og drejet deres uddannelses-
ønsker og fremtidsdrømme. De har forholdt sig til egne sociale og faglige 
kompetencer. Desuden er de blevet mere bevidste om, hvor de er nødt 
til at gøre en ekstra indsats. Dette arbejde er påbegyndt allerede i folke-
skolen, og den tætte opfølgning og opbakning i forhold til såvel det 
sociale liv som skolearbejdet, har for mange af dem givet gode resulta-
ter, både i form af bedre karakterer i skolen (DOK26, s. 18) og i form af 
et bedre fremmøde, dog med fortsat behov for at arbejde med ansvar-
lighed i forhold til fremmøde.  

Ud over Overgangsprojektets interne selvevaluering viser min empiri, at 
Transitmentorordningen adresserer en selvforsørgelseslogik som en 
normativ værdi ud fra en uddannelsespolitisk diskurs. De unge som 
primære stakeholdere i Transitmentorordningen som en ny form for 
service giver udtryk for, at der er værdi i Transitmentorordningen, idet 
der er mange, der har brug for en mere neutral voksen at tale med om 
svære valg i livet – en, der lytter og giver gode råd (Elev I18, l: 85-90) 
uden uddannelsesmæssige sanktioner og løftede pegefingre (Lærer I16, 
l:56-58). Det skaber værdi for den enkelte unge, at de har tillid til Tran-
sitmentoren – en tillid, der betyder, at de tør at tale med mentoren om 
ting, som de ikke taler med forældre eller venner om (Elev I18, l: 46-47). 
Disse karakteristika kan betragtes ud fra Ungepakke 2 (Regeringen 2011) 
og det fokus, der her er på unges sociale og personlige kompetencer i 
forhold til at træffe vigtige livs- og uddannelsesvalg, og i den optik indi-
kerer min interaktion med praktikerne, at Transitmentorordningen 
skaber værdi for de unge, både ifølge de unge selv og ifølge de professi-
onelles meninger om, hvad der skaber værdi for de unge.  

Helhedstænkning – innovation på organisatorisk 
De foreløbige erfaringer i Overgangsprojektet viser, at der ligger værdi i 
at etablere en helhedstænkning i forhold til den unges situation og 
dermed i forhold til de samarbejdspartnere, der involveres. Interviews 
med Transitmentorerne viser, at Overgangsprojektet er med til at løsne 
op på stive samarbejdsstrukturer lokalt i børne- og ungenetværkene, 
hvor det tværgående samarbejde forbedres (I15, s. 30, I7, s. 1). Over-
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gangsprojektet bidrager til en helhedstænkning i og med, at silotænk-
ningen bliver nedbrudt ved at øge samarbejde på tværs af skoleformer 
og forvaltninger (DOK26, s. 20). Det ser på nuværende tidspunkt ud til, 
at et mere helhedsorienteret samarbejde medfører værdi, idet der 
allerede registreres en langt kortere sagsbehandlingstid (I17, s.7). Desu-
den er der indikationer på, at Overgangsprojektet med sin særlige orga-
nisering, hvor mentorerne er organisatorisk løsrevet af 
uddannelsesinstitutionerne, bidrager til lokal forandring i og med, at der 
er mulighed for, at spørgsmål til gængs praksis fører til refleksioner over 
og ændringer af praksis (I17, s. 1). 

Alt i alt kan det konkluderes, at Overgangsprojektet som helhed værdi-
mæssigt bidrager med en helhedslogik. De professionelle stakeholdere i 
Overgangsprojektet giver udtryk for, at der er værdi i Overgangsprojek-
tet, idet det anlægger en helhedsvinkel dels i forhold til de unges livssi-
tuation og dels i forhold til samarbejdet mellem de lokale professionelle 
aktører. Det betyder, at der her er tale om en anden form for rationale 
at betragte værdi ud fra: De professionelle aktører samt Arbejdsgruppen 
giver udtryk for, at uddannelsesopgaven ikke er en opgave, som en part 
alene kan løse. Derfor glider helhedslogikken yderligere over i et organi-
seringsrationale, hvor den måde, institutioner opbygges på og indbyrdes 
samarbejder på, bliver vigtig.  

Overgangsprojektet forstået som innovation – innovations-
grad og -motorer 
I denne analysedel om klassifikation af innovation har jeg skitseret flere 
forhold: Jeg har beskrevet, hvordan Overgangsprojektet igangsættes 
som et resultat af en planlagt indsats for at løse et komplekst problem. 
Jeg har fremanalyseret, hvordan Overgangsprojektet bidrager med ny 
service og nye måder at samarbejde på i de lokale kontekster, og slutte-
ligt har jeg illustreret foreløbige indikationer på, hvordan Transitmen-
torordningen og Overgangsprojektet som helhed bidrager til merværdi 
for de involverede stakeholdere, både de primære stakeholdere – de 
unge – og de sekundære stakeholdere – de professionelle.  
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 Hvis jeg kaster et blik tilbage på det Innovationsteoretiske afsnit, opstil-
ler jeg på baggrund af den udvalgte innovationslitteratur tre kriterier, 
der skal være opfyldte, hvis der skal være tale om et innovationsprojekt: 

Afhandlingens definition af innovation 

Nyt – nyhed i kontekst 

Nyttigt – mening og værdi 

Nyttiggjort – kollektiv ressourceindsats 

 
Når de to førstnævnte kriterier sammenholdes med empirien – som 
gennemgået ovenfor – fremstår det, at Overgangsprojektet kan forstås 
ud fra disse to kriterier om nyt og nyttigt. Kriteriet om interaktion er 
ligeledes opfyldt som en præmis for Overgangsprojektet i form af den 
sektoroverskridende indsats funderet på tværsektorielt samarbejde (se 
Kontekstanalyse). I Samarbejdsanalysen analyserer jeg interaktion som 
en selvstændig analyseenhed.  

Overgangsprojektet igangsættes som et resultat af en villet og planlagt 
indsats for at løse et komplekst problem. Projektet repræsenterer noget 
nyt i den specifikke kontekst ved både at bidrage med ny service og med 
nye måder at samarbejde på, og Overgangsprojektet som helhed udgør 
en nytteværdi for de involverede stakeholdere.  

Alt i alt betyder det, at jeg foreløbigt kan konkludere, at der på nuvæ-
rende tidlige tidspunkt i Overgangsprojektets implementering i en eller 
anden grad er tale om en innovationsproces i Overgangsprojektet, fordi 
projektet udgør en planlagt nyskabende indsats, der skaber værdi for de 
to typer af stakeholdere, der interagerer i innovationsprocessen i den 
givne kontekst. Men i hvilket omfang bidrager Overgangsprojektet 
betragtet som innovationsproces til innovation? Det vil jeg forsøge at 
svare på gennem de næste to afsnit med et teoretisk udgangspunkt i 
Hartley (2005). 
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Innovationskontinuum og innovationsdilemma 
Med Hartleys teoretiske begreb om grader af innovation, er der – som 
jeg fremlægger i det følgende – blandt aktørerne forskellige forståelser 
af grader af innovation i Overgangsprojektet. Aktørerne giver generelt 
på tværs af epririen udtryk for, at der er tale om både værdimæssig 
forbedring og om en vis form for nyhedsgrad. Der er dog forskellige 
holdninger til, hvor nyt Overgangsprojektet er i forhold til gængs praksis. 
Der er en tendens til, at Idémagere og de primære stakeholdere opfatter 
Overgangsprojektet som noget fuldstændigt nyt og unikt. Særligt anser 
Idémagerne det faktum, at Overgangsprojektet ved hjælp af Transitmen-
torordningen bidrager med en mulighed for at følge den unge over i 
ungdomsuddannelse, som noget fuldstændig nyt i forhold til gængs 
praksis, hvor folkeskolerne slipper de unge ved udgangen af 9. eller 10. 
klasse (Arbejdsgruppe I14, l: 135-139). De giver udtryk for, at det unikke 
er, at Transitmentorerne sikrer et delt ansvar mellem folkeskolen og 
ungdomsuddannelsen i forhold til at fremme den unges muligheder for 
at gennemføre uddannelse.  

Mens Idémagerne lægger vægt på en vis radikalitet i forhold til indhol-
det i Overgangsprojektet, mener nogle Styregruppemedlemmer samt 
Projektleder, at det nye i Transitmentorordningen begrænser sig til at 
være en ”justering af gængs praksis” (Projektleder I5, s. 11) i den forstå-
else, at der allerede eksisterer tiltag – som fx brobygning i form af korte-
re ophold på en udvalgt ungdomsuddannelse – der faciliterer 
overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Således forstår 
Projektleder Overgangsprojektet som en udbygning af eksisterende 
tiltag frem for noget radikalt nyt. Dog giver Projektleder udtryk for, at i 
så fald ”systemerne tør kigge på sig selv og ændre sig”, så vil der være 
grobund for væsentlig forandring (Projektleder I5, s. 10). 

Som det fremgår af ovenstående, udtaler Projektledelsen sig om projek-
tets indhold og knap så tydeligt om projektets form. Transitmentorerne 
derimod udtaler sig direkte om projektformen og deres forventninger til, 
hvordan projektet skal udfolde sig. De ønsker:  



 
 

325 

”At projektet er så fleksibelt, at vi kan byde ind med, 
hvad vi synes – inden for rammerne, selvfølgelig. Og at 
vi kan være med til, ud fra hvad vi finder ud af, at til-
passe og ændre dem” (Transitmentorer I1, l:73-74). 

Mentorerne betegner Overgangsprojektet som et ”pilotprojekt” (Tran-
sitmentor I1, l: 230) og forstår begrebet som en form for projekt, hvor 
man undervejs finder ud af, hvilke initiativer der skal iværksættes, dvs. 
forståelsen af et pilotprojekt er, at det er åbent defineret, hvor formålet 
er at lære undervejs (Transitmentor, I12, s. 13), og hvor man arbejder på 
en eksplorativ måde (se Læringsanalysen) på det – mentorerne kalder 
for – en ”træningsbane”, der tillader udvikling undervejs i et forløb. Et 
forløb, der ikke på forhånd er fuldstændig styret (Transitmentor D2, s. 
8). 

Gennem samspillet med praktikerne mener jeg, at jeg forskningsmæssigt 
kommer et skridt tættere på at forstå Overgangsprojektets egen forstå-
else af innovation: Det tyder på, at begrebet ”pilotprojekt” er det be-
greb, der anvendes som betegnelse for en nyskabende proces: 

• formen er åbent defineret  
• man lærer og tilpasser løbende på en eksplorativ måde 
• projektet udgør en form for træningsbane, hvor der underfor-

stået er plads til fejltrin 

Denne beskrivelse kan betragtes i forlængelse af innovationslitteratu-
rens kaotiske innovationsforståelse. Således ser det ud til, at begrebet 
pilotprojekt anvendes i den offentlige sektor, når der skal arbejdes med 
en form for udvikling, hvor resultatet ikke på forhånd er kendt109, altså 

                                                            
109 Min mangeårige erfaring som konsulent i offentlige organisationer siger mig, 
at det fortsat er sjældent, at den offentlige sektor selv anvender begrebet 
innovation om deres udvikling af ny service og nye processer. Så skal man kigge 
efter innovation i den offentlige sektor, er der gode chancer for at finde innova-
tion i mangfoldigheden af pilotprojekter, der søsættes. 
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når der skal igangsættes et projekt, der gerne skulle resultere i dét, 
innovationslitteraturen definerer som innovation.  

Jeg kan nu konkludere, at der er forskellige opfattelser af graden af 
innovation blandt Overgangsprojektets ansatte (ledelse og mentorer). I 
det teoretiske innovationsafsnit behandlede jeg graden af innovation ud 
fra forståelsen af innovation som værende henholdsvis inkrementel eller 
radikal. Spørgsmålet er, hvilken grad af innovation der foregår i Over-
gangsprojektet? 

Fordi aktørerne ser forskelligt på projektets nyhedsgrad, kan der ikke 
konkluderes entydigt på, hvorvidt innovationsprocessen i Overgangspro-
jektet bidrager til inkrementel eller radikal innovation. Spørger man 
Idémagerne og de unge, svarer de, at der er tale om noget helt nyt. 
Udtrykt med et innovationsbegreb ville det svare til, at der er tale om 
radikal innovation, og spørger man Projektleder og Styregruppemed-
lemmer svarer de, at der er tale om små forbedringer, dvs. inkrementel 
innovation med en innovationsterm. Samlet set skabes der nytte på to 
forskellige planer (se værdianalysen ovenfor): For det første skabes der 
værdi gennem Transitmentorordningen for den enkelte unge ud fra en 
selvforsørgelseslogik. For det andet skabes der i et vist omfang værdi i 
Overgangsprojektet overordnet set ud fra en helhedslogik. 

Parrer jeg konklusionerne om værdi med graden af nyhed, kan innovati-
onen i Overgangsprojektet forstås ud fra Hartleys 2x2-model (se det 
Innovationsteoretiske afsnit samt illustrationen nedenfor). Hvis Over-
gangsprojektet befinder sig i første kvadrant, betyder det, at der hver-
ken er tale om forbedring eller innovation, men nærmere om en 
tilstand, hvor der enten hersker stabilitet eller handlingslammethed, 
forstået som manglende evne til at imødegå brugernes ændrede behov, 
hvilket kan komme til udtryk i mangel på udvikling. Hvis Overgangspro-
jektet befinder sig i anden kvadrant, betyder det, at der foregår løbende 
forbedringer af organisationens services og produkter, hvor der er fokus 
på små sikre forbedringer, der har potentiale til over en længere periode 
at udvikle sig til inkrementelle innovationer. Hvis Overgangsprojektet 
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befinder sig i tredje kvadrant, vil det sige, at der sker en masse udvikling 
gennem nye tiltag, dog uden at udviklingen resulterer i forbedringer. Og 
slutteligt: Hvis Overgangsprojektet befinder sig i fjerde kvadrant, betyder 
det, at projektet fører til mærkbare forbedringer for brugerne.  

Overgangsprojektet udspringer af første kvadrant med Idémagernes 
erkendelse af manglende evne til at imødegå brugernes – i dette tilfælde 
de unges – ændrede adfærd og behov i forbindelse med det høje frafald 
(se pilens udgangspunkt i illustrationen nedenfor). 

Med baggrund i min analyse af empirien vurderer jeg, at innovations-
processen i Overgangsprojektet på nuværende tidspunkt befinder sig på 
et kontinuum mellem udvikling forstået som inkrementel innovation og 
innovation forstået som radikal innovation. Der er potentiale i Over-
gangsprojektet til, at resultaterne bidrager til både udvikling og innova-
tion, hvor udvikling repræsenterer den sikre og mere lineære vej til små 
gradvise forbedringer, mens innovation repræsenterer den mere kaoti-
ske vej med udsigt til markante forbedringer på den ene side og risiko 
for, at de mange nye tiltag ikke skaber værdi i form af forbedring, på den 
anden.  

Figur 33 – innovation og værdi i Overgangsprojektet 

 



 
 
328 

Idémagerne betragter indirekte Overgangsprojektet som noget helt 
unikt i deres måde at italesætte projektet på (Arbejdsgruppe I14, s. 3). 
Men spørgsmålet er, om de er parate til at kaste sig ud i innovationspro-
cessen med alt, hvad det indebærer af usikkerhed, kaos og risiko for 
fejlslagen innovation? Hvis vi husker tilbage til begyndelsen af dette 
kapitel, er det småt med risikovilligheden fra centralt hold i Overgangs-
projektet. Det ser umiddelbart ud til, at evnen til at exnovere – som 
innovationsteorien betragter som en vigtig forudsætning for at nå til 
succesfuld innovation – ikke er fuldt ud til stede i Overgangsprojektets 
ledelse. Spørgsmålet er, om der er ledelsesmæssig opbakning til at fejle 
småt og hurtigt – altså en evne til at fejle hurtigt og samtidig lære af 
fejlene undervejs?  

Hvis Overgangsprojektet til fulde skal udnytte sit innovationspotentiale, 
må fejlslagne innovationer betragtes som uundgåelige i en kaotisk og 
ukontrollerbar innovationsrejse (Van de Ven m.fl. 2008). Hvis Over-
gangsprojektet derimod satser på den mere lineære innovationsforståel-
se i en mere evolutionær udviklingsmodel, er risikoen for fejlslagen 
innovation mindre. 

I sin essens vurderer jeg, at Overgangsprojektet repræsenterer et inno-
vationsdilemma, som sættes af en velfærds- og vækstdagsorden, hvor 
innovation er blevet et positivt nøgleord (jf. Introduktionen). På den ene 
side forventes det fra regeringens side, at den offentlige sektor skal 
innovere for at vedligeholde og udvikle velfærd og vækst, men på den 
anden side er det ikke sikkert, at offentlige medarbejdere og ledere er 
fuldt ud parate til at tage konsekvenserne af innovation i praksis – og det 
selv på trods af undersøgelser, der viser, at de offentligt ansatte er 
innovationsparate (jf. det Innovationsteoretiske afsnit). Der er meget på 
spil for de ledere, der skal stå til ansvar for de uundgåelige fejl, som 
innovationsprocessen medfører, særligt i en offentlig sektor, hvor der 
hersker nulfejlskultur. Overgangsprojektet er et illustrativt eksempel på 
dette innovationsdilemma, hvor viljen til at skabe gennemslagskraftige 
innovative resultater brydes med viljen til at acceptere konsekvenserne 
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af den kaotiske proces på innovationsrejsen for at nå disse banebryden-
de resultater. 

Innovationsmotorer 
I ovenstående analyse af innovationsgrad bevæger Overgangsprojektets 
forandringsproces sig på et kontinuum mellem udvikling (dvs. inkremen-
tel innovation) og innovation (dvs. innovation af mere radikal karakter). 
Samtidig har jeg ovenfor fremlagt, at der i Overgangsprojektet sameksi-
sterer flere typer af innovationsprocesser, hvoraf den cykliske og den 
kaotiske proces er de mest fremtrædende procesmodeller. Med andre 
ord indikerer analysen, at der er forskellige drivende kræfter i spil. For at 
forklare, hvilke kræfter der kan være tale om, kan MIRP-forskningen 
bidrage med deres forståelse af innovationsmotorer (se det Innovations-
teoretiske afsnit).  

I Overgangsprojektet driver evolution som forandringsmotor den lineæ-
re og til dels også den cykliske innovationsmodel. Denne inkrementelle 
motor driver innovationsprocessen gennem små planlagte og mere eller 
mindre forudsigelige skridt frem mod et endemål, der er givet fra pro-
jektets begyndelse – første-ordens-forandring. Særligt det centrale 
styringsnetværk bygger på en designtilgang, hvor processen kan plan-
lægges og styres (se ovenstående analyseafsnit om Implementering 
mellem design og emergens). Den dialektiske forandringsmotor derimod 
kommer til udtryk – særligt i de decentrale implementeringsnetværk – 
gennem flerhed, hvorfra magtbalancer og diskontinuitet mellem aktører 
i det centrale styringsnetværk og de decentrale implementeringsnet-
værk driver forandring med udgangspunkt i sammenstød mellem mod-
sætninger, der resulterer i konstruktion af nye måder at gøre tingene på, 
dvs. emergens af noget nyt – anden-ordens-forandring (se ovenstående 
analyseafsnit om Implementering mellem design og emergens)110. 

                                                            
110 Samtidig er der også tegn på, at teleologien som forandringsmotor ligeledes 
virker som drivkraft for særligt igangsættelsen af Overgangsprojektet som 
planlagt forandring: De tre Initiativtagere igangsætter forud for idégenereringen 
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I Overgangsprojektet observerer jeg, at én forandringsmotor kan give 
anledning til igangsættelse af en anden. En forudsætning for evolution 
er, at der er et indbygget endemål. I Overgangsprojektets tilfælde er der 
i Arbejdsgruppens forståelse fra projektets begyndelse et fastlagt ende-
mål. Forståelsen og fortolkningen af dette endemål i oversættelsen til 
praksis giver anledning til uenighed. Den evolutionære idés møde med 
virkeligheden ansporer hermed til igangsættelse af en dialektisk foran-
dringsproces, idet der blandt aktørerne opstår uenighed om forståelse af 
projektets endemål (D4, s.1). Uenighederne om endemål og veje til at nå 
målene giver anledning til forandring i Overgangsprojektet (se ovenstå-
ende analyse om iteration af idéen om forældrenetværk). Således sam-
eksisterer evolution og dialektik som drivkræfter – særligt i de 
decentrale implementeringsnetværk. 

På den måde understøtter min empiri MIRP-forskernes procesteori, hvor 
hovedargumentet er, at flere innovationsmotorer eksisterer samtidig i 
enhver innovationsproces, hvilket kommer til udtryk som komplekse 
procesforløb. Nedenstående figur illustrerer de drivkræfter, der driver 
den overordnede innovationsproces i Overgangsprojektet. 

  

                                                                                                                                      
en undersøgelse, der resulterer i en vision og projektbeskrivelse. Efter politisk 
lobbyarbejde og godkendt ansøgning om midler fra SATS-puljen påbegyndes 
implementeringen af de opstillede mål. Denne form for forandring bæres af 
konsensus og konstruktion af fælles mål. Van de Ven og Poole (1995, s. 520) 
kalder denne form for planlagt forandring for teleologi dvs. en forandring, der 
bæres af et dybere mål, der betyder, at forandringen forekommer meningsfuld 
for de involverede aktører. Jeg konkluderer dog, at teleologien har mindre 
betydning for implementeringen, hvilket betyder, at jeg holder mig til at betrag-
te evolution og dialektik som primære drivkræfter, da implementering af 
Overgangsprojektet er fokus for undersøgelsen. 
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Figur 34 – Drivkræfter i Overgangsprojektets innovationsproces 

 

I dette afsnit har jeg slået fast, at der er tale om en innovationsproces i 
Overgangsprojektet, der i varierende grad indeholder de tre elementer, 
der definerer innovation i en teoretisk forståelse, og at der er tale om et 
komplekst procesforløb, hvor flere motorer driver innovationsproces-
sen. Næste spørgsmål, der rejser sig, er spørgsmålet om, hvad det er, 
der innoveres på – med andre ord: innovation af hvad? Analysen oven-
for beskæftiger sig primært med innovationsgraden, hvorimod næste 
afsnit vil behandle innovationsindholdet.  

Typer af innovation – innovationsindhold  
Gennem min Forundersøgelse og undervejs i mit samarbejde med Over-
gangsprojektet bliver det tydeligt, at innovationsprocessen centrerer sig 
omkring to forskellige innovationer: dels en innovation af service på 
serviceniveau og dels en innovation af måden, de professionelle samar-
bejder på organisatorisk niveau (Skoleledelse I17, l: 79-82 samt LOG1, s. 
1-2 samt Balslev og Jæger 2011). Denne måde at forstå projektet på 
resulterer i fastlæggelse af de to indlejrede analyseenheder (se afsnittet 
Metode- og Analysestrategi). I arbejdet som Engaged Scholar sætter jeg 
analyseenhederne i spil i forhold til forskellige aktører, hvilket resulterer 
i, at aktørerne selv begynder at italesætte, at Overgangsprojektet ”går 
på to ben” (Projektevaluering DOK26, s. 19): 

Det ene ben handler om det konkrete tilbud til den enkelte elev og 
elevens forældre om at få tilknyttet en Transitmentor, hvor eleven 
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tilbydes en individuelt tilrettelagt og fremadrettet indsats (Arbejdsgrup-
pe I14. S. 8). Det andet ben handler om samarbejde, idet Transitmento-
ren tager hånd om de elever, hvor skolens hidtidige indsats ikke er 
lykkes. Det betyder, at Transitmentorprojektet også fungerer som kriti-
ske briller i forhold til den eksisterende praksis, hvilket igen betyder, at 
de professionelle bliver tvunget til at tænke på en anden måde og over-
veje hidtidig praksis. På den måde retter innovationen sig mod et orga-
nisatorisk niveau, hvor nye måder at koordinere indsatser og 
samarbejde på tværs af faglighed og sektorer er i spil. Denne forståelse 
kommer til udtryk blandt deltagerne i Teaterworkshoppen (TW2)111.  

Jeg vil dog gå skridtet videre og pege på potentialet for institutionel 
innovation. Det er tydeligt, at Overgangsprojektet påvirker den måde, 
hvorpå andre kommunale aktører opfatter indsatsen over for de fra-
faldstruede unge. I den teaterworkshop, jeg tilrettelagde for stakeholde-
re i case-kommunen (TW2), fremstod det mere og mere tydeligt, som 
processen skred frem, at der blev skubbet til deltagernes forståelse af 
institutionelle forhold såsom normer og værdier i forhold til hvordan der 
skabes helhed i de unges liv og uddannelsesvalg. Denne ahaoplevelse for 
mit vedkommende rejser spørgsmålet om uddannelsessystemets institu-
tionelle rammer. Hvis der arbejdes på institutionsniveau, vil det kræve 
forandringer af positionering, strategi, styring, retorik og samtidig også 
ændring i processer, services og produkter. Det betyder, at jeg anskuer 
institutionel innovation som et transformativt fænomen, hvor innovati-
onen starter i menneskers ændrede forståelser af væsentlige samfunds-
                                                            
111 Med udgangspunkt i empirien mener jeg ydermere, at Overgangsprojektet 
kan forstås som ønsket om positioneringsinnovation, idet projektet udspringer 
af et ønske om at positionere Produktionsskolen som formel del af det samlede 
ungdomsuddannelsesbillede (I2, l: 841-845). Jeg betragter dog positionering 
som en mulig sidegevinst ved Overgangsprojektet og vælger at beholde fokus 
på innovation på service- og organisatorisk niveau, hvor det er muligt at registre 
nogle foreløbige resultater.  
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forhold – som uddannelsessystemet – og således begynder innovationen 
på det mentale plan. Det kræver en yderligere fordybelse i aktuelle 
uddannelsesforhold – en debat, jeg vil gemme til senere diskussion (se 
kapitel 7). 

Opsamlende knytter innovationen på serviceniveau sig i særlig grad til 
de lokale Transitmentorers arbejde og den såkaldte Transitmentorord-
ning, mens innovation på organisatorisk niveau initieres fra centralt hold 
i Overgangsprojektet og spreder sig som ringe ned gennem projektorga-
niseringen i de fire involverede kommuner. Naturligvis foregår der 
innovation på service- og organisatorisk niveau på forskellige planer i 
hele projektet, men denne opdeling giver god mening i forhold til at 
strukturere analysen. I de følgende to afsnit vil jeg uddybe processen 
omrkring de to innovationstyper. 

Serviceniveau 
Selv om det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udtale sig om de 
blivende effekter af projektet, er det alligevel muligt at registrere æn-
dringer, der særligt knytter sig til serviceniveauet. Innovationen på 
serviceniveau retter sig mod individniveau og kan illustreres gennem 
den nye måde, hvorpå Transitmentorerne hjælper de unge til at være 
vedholdende, dels i forhold til uddannelsesvalg og dels i forhold til 
relationer til andre mennesker (Transitmentorer I1, s. 4). De unge me-
ner, at der er mange, der har behov for den nye service, og giver udtryk 
for, at indsatsen virker for dem (Elev I18, l: 88-90). Et eksempel på, at 
Transitmentorordningen har den tilsigtede effekt, er, at der tilsynela-
dende opstår inklusion frem for stigmatisering. Stigmatiseringsproble-
met har fra begyndelsen af projektet været en bekymring i forbindelse 
med Transitmentorordningen på den case-skole, jeg har undersøgt. 
Empirien viser, at   

”Der er gået mode i at skulle snakke med Transitmen-
toren. Oprindeligt var det de unge, som havde fare for, 
at de ville droppe ud, men pludselig var det sådan, at 
alle rigtigt gerne ville tale med Transitmentoren. Og 
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det har vi diskuteret, at der skal man lige holde dem 
hen. Man skal holde fokus på målgruppen … Det for-
tæller jo, at man i hvert fald ikke bliver stemplet ved at 
have en kontakt med Transitmentoren” (Skoleleder: 
I19, l: 148-156). 

Således viser erfaringerne, at de unge har taget den nye service til sig. 
Spørgsmålet er, om indsatsen også gavner de unges vedholdenhed på 
længere sigt, men det kan jeg ikke afgøre på nuværende tidspunkt. Der, 
hvor Transitmentorordningen allerede gør en positiv forskel for de unge, 
er i forhold til dagligdags trivsel. I den forbindelse mener de unge, at det 
at have det godt er ensbetydende med, at man ikke har de store bekym-
ringer, og det er her, Transitmentorerne tilsyneladende er til stor hjælp 
for de unge, så de kan koncentrere sig om skolen (Elev, I18). At Transit-
mentorordningen er frivillig for de unge, har stor betydning for dem 
(Elev, I18). De giver dog udtryk for, at det vigtige i Transitmentorordnin-
gen er, at Transitmentoren er opsøgende i forhold til de unge, for det er 
langtfra alle unge, der er gode til selv at bede om hjælp (Elev, I18 s. 18). 
Således har innovationsprocessen på serviceniveau effekt for de unge, 
dels fordi Transitmentorordningen er lagt an på frivillighed for de unges 
vedkommende, og dels fordi Transitmentorerne udøver opsøgende 
virksomhed. Nu til processen omkring innovation på det organisatoriske 
niveau. 

Innovation på det organisatoriske niveau 
At ændre på samarbejdsstrukturen er et af Overgangsprojektets succes-
kriterier på linje med at hjælpe de unge videre i ungdomsuddannelse. 
Rent faktisk påpeger en skoleleder, at det, hun kalder for den ”organisa-
toriske forandring”, er uhyre vigtig for muligheden for at gennemføre 
nye services gennem Transitmentorordningen (Skoledeler I17, s. 4). 
Målet med den organisatoriske forandring er, som skolelederen påpe-
ger: 

”At der bliver nogle sluser imellem systemerne. Det er 
ikke, fordi systemerne går hen og bliver sådan åbne, for 
det gør de jo nemlig ikke... Vi kan hele tiden arbejde på, 
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at de sluser skal være lidt større” (Folkeskoleleder, I17, 
l: 131- 133). 

For folkeskolelederen er der sund fornuft i, at en organisationsændring 
så at sige danner baggrund for innovation på serviceniveau. Projektleder 
giver på et tidligt tidspunkt i projektet ligeledes udtryk for, at hvis visio-
nen skal foldes yderligere ud, så handler Overgangsprojektet om at 
ændre den organisatoriske struktur for samarbejdet mellem sektorer 
(Styregruppe I2, l: 259-264), hvor målet er, at få systemer til at samar-
bejde bedre for at fremme overgangen for de unge ved at lave nogle 
mindre rigide måder at samarbejde mellem systemerne – om det så er 
institutioner eller forvaltninger – ”vi skal lære at arbejde sammen” 
(Projektleder I7, s. 16). Grundlaget for innovation på det organisatoriske 
niveau bliver i første omgang lagt gennem en større viden om, hvad de 
forskellige systemer laver (lokale aktører såsom PPR, UU, SSP m.fl.). 
Denne indbyrdes viden kan således danne grundlag for, at ”man kan 
åbne sig”, som Projektleder udtrykker det (I7 l: 521-523). Når der er 
skabt åbning, er der også skabt mulighed for at ændre på gængs forstå-
else af praksis og ændre på praksis – på ”vi plejer”. Med folkeskoleleder 
og Projektleders forståelse af Overgangsprojektets raison d’être betyder 
det, at innovation på det organisatoriske niveau set i en forskningsoptik 
rent faktisk består af nye måder at samarbejde på. Således understøtter 
min empiri en innovationsforståelse, hvor innovationen ligger samar-
bejdsprocessen – i aktørernes vilje til at samarbejde – dvs. en omdannel-
se af relationer mellem mennesker og deres mentale forståelse af sig 
selv – eller forholdemåde – og samarbejdspartneren i relationen, der 
skabes for at imødegå et fælles problem.  

Med andre ord kan jeg med empirien i hånden konkretisere, hvad det er, 
der sker, når der er behov for ”at bore huller i siloer” som et væsentligt 
led i innovation i den offentlige sektor (se det Innovationsteoretiske 
afsnit). Udtrykket ”at bore huller i de offentlige siloer” anvendes af den 
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offentlige sektor selv (MIA oktober 2010112), men spørgsmålet er, om 
det er rammerne, der skal ændres på, eller om det også er aktørernes 
forståelse af rammerne? Som fremlagt i det Samarbejdsteoretiske afsnit, 
konkluderer Peter Miller, at der er to væsentlige faktorer på spil i projek-
ter, hvor det lykkes at permanentgøre forandring, der går på tværs af 
sektorer og organisationer (Peter Miller, I32). Han har som nævnt obser-
veret to forhold, der er vigtige for muligheden for at samarbejde på 
tværs af organisatoriske grænser, Boundary Crossing: Boundary Span-
ners – dvs. personer, der har de tilstrækkelige interpersonelle evner til at 
bevæge sig ind og ud af forskellige situationer og Boundary Spanning 
Structures – dvs. strukturer, der understøtter Boundary Spanning.113  

Transitmentorerne som kernen i innovation på serviceniveau kan be-
tragtes som lokale Boundary Spanners i Overgangsprojektet, der kataly-
serer samarbejde gennem rene relationer (se analyse ovenfor). Hvis 
Overgangsprojektet udelukkende bestod i at bringe fire nye mennesker 
– Transitmentorer – i spil, ville resultaterne sandsynligvis være begræn-
sede. Som Peter Miller giver udtryk for i ekspertinterviewet (I32), er det 
sårbart at bygge udvikling på personer alene, særligt fordi man som 
Boundary Spanner ofte har karakter af ildsjæl, der arbejder ud fra et 
kollektivt etos og risikerer at brænde ud. Når en Boundary Spanner 
forlader et projekt, der er bygget op på personlige relationer, går relati-
onerne ofte tabt. Derfor er det nødvendigt, at samarbejdsrelationer ikke 

                                                            
112 MIA står for Ministeriernes InnovationsAkademi, der består af en møderæk-
ke om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor initieret af CLIPS-
projektet i 2010. 

113 Boundary Spanning Structures kan fx være at forholde sig til magtforhold – 
hvilket betyder, at det overvejes nøje hvor, hvornår og hvordan møder mellem 
aktører iværksættes. Det er vigtigt i forhold til arbejdet med udsatte familier, 
udtaler Peter Miller, og understreger, at organisatorisk kultur er væsentlig for at 
imødegå de udfordringer, der er med at gå på tværs af grænser mellem organi-
sationer og sektorer (I32). 
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alene bæres af personlige relationer, men også af mere robuste struktu-
rer.  

Overgangsprojektet har en mulighed for at sikre robusthed – og det, 
Transitmentorerne kalder for ”selvbærenhed” (se ovenfor) – i og med at 
der arbejdes på at skabe nye strukturer, der kan understøtte samarbej-
det mellem de kommunale børne- og unge aktører på længere sigt. 
Således kan Boundary Spanning Structures i Overgangsprojektets tilfæl-
de forstås som de nye samarbejdsstrukturer, Transitmentorerne er med 
til at skabe i form af opbygning af lokale samarbejdsrelationer – lokale 
samarbejdsrelationer, der opbygges gennem en strukturering af den 
måde, samarbejdet organiseres på i forhold til den helhed, samarbejdet 
indgår i. Målet er en systematisering af samarbejde både formelt og 
uformelt.  

Det at bane vejen for nye samarbejdsstrukturer som et led i offentlige 
innovationsprojekter understøttes, som belyst ovenfor, af Bryson og 
begrebet ”Shovel Ready Projects”, hvor det netop er samarbejdsstruktu-
rerne, der sikrer implementering. Alt i alt udgør nye tværgående struktu-
rer for samarbejde – Boundary Spanning Structures – en konkretisering 
af det, jeg indtil videre har kaldt for innovation på det organisatoriske 
niveau 114. 

At rette innovation mod det strukturelle niveau giver anledning til en 
overvejelse i forhold til de niveauer, Overgangsprojektet retter sine 
forandringstiltag mod. Først og fremmest er Overgangsprojektet rettet 
mod individniveau, dvs. mod de unge for at motivere dem til at ændre 
adfærd og holdning til uddannelsessystemet og til deres eget uddannel-
sesliv – formuleret med stakeholdernes egne ord: at lave om på de unge, 
så de bedre kan passe ind i uddannelseskasserne (TW2, s. 1). Således har 
Overgangsprojektet på individniveau udelukkende mulighed for gen-
nemslagskraft i forhold til de pågældende unge. 
                                                            
114 Det betyder, at der mere præcist er tale om innovation af strukturer for 
samarbejde på det organisatoriske niveau i Overgangsprojektet. 
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Ved at rette innovationen mod strukturniveau mener jeg, at rækkevid-
den og potentialet for spredning og mere radikal forandring øges. Pro-
jektleder fremhæver vigtigheden af, at systemerne tør kigge på sig selv, 
lære af hinanden og ændre sig (Projektleder I5, s. 10). Så hvis der skal 
tages ved lære af Miller og Brysons forskning, øges robustheden og 
spredningen af Overgangsprojektets resultater, hvis aktørerne gennem 
innovationsprocessen kan ændre deres måde at forstå overgange mel-
lem uddannelsessystemer på samt deres måde at samarbejde på.  

Alt i alt viser empirien, at aktørers forholdemåder og rummeligheden af 
deres forholdemåder er centrale i forhold til rækkevidden af den foran-
dring, Overgangsprojektet igangsætter gennem innovationsprocessen. 
”Rummelighed sidder mellem ørene på de professionelle og på foræl-
drene” (Seminardeltager O2, s. 3). Så måske kan jeg gå så vidt som til at 
sige, at innovation populært sagt foregår mellem ørene på folk. Jeg vil 
under alle omstændigheder slå fast, at innovation på det organisatoriske 
niveau i Overgangsprojektets tilfælde er tæt knyttet til mentale og 
relationelle forhold. Derfor bliver både samarbejde og læring vigtige 
forhold at afdække for at forstå innovationsprocesserne i Overgangspro-
jektet. Således vil jeg – nu hvor jeg har analyseret innovationsprocessen 
med innovationsteorien –  fortsætte analysen ved hjælp af lærings- og 
samarbejds-teorien, men inden da vil jeg samle op ved at opstille en 
delkonklusion for Innovationsanalysen.  

Delkonklusion – Innovationsanalyse  
Jeg kan på baggrund af Innovationsanalysens tre hovedelementer – 1) 
analyse af faser i innovationsprocessen, 2) kortlægning af aktørbundne 
forhold samt 3) analyse af innovation og innovationsmotorer – konklu-
dere, at Overgangsprojektet kan betegnes som en innovationsproces, 
idet projektet indeholder de innovationselementer, som innovationsteo-
rien foreskriver, ved at udgøre en planlagt nyskabende indsats, der 
bidrager til værdi i den aktuelle kontekst. Når disse elementer er til 
stede, er der ifølge teorien sandsynlighed for, at innovationsprocessen 
resulterer i innovation. I det følgende fortsætter jeg med at konkludere 
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ud fra de to analyseenheder – serviceniveau og organisatorisk niveau – 
hvorefter jeg afslutter med at besvare innovationsdelen af mit forsk-
ningsspørgsmål. 

Innovation på serviceniveau 
Serviceniveauet i Overgangsprojektet retter sig mod individet og består i 
tiltag, der støtter de unge i at være vedholdende, dels i forhold til ud-
dannelsesvalg og dels i forhold til relationer til andre mennesker. Bag-
grunden er projektets nyskabte samarbejdsstrukturer – de såkaldte 
Boundary Spanning Structures – på tværs af sektorer, hvor Transitmen-
torerne fungerer som Boundary Spanners. Mentorernes følgeskab, 
opmærksomhed og tidsressourcer tilbyder de unge en timeout, hvor 
tryghed, tillid og kendskab til privatsfæren danner grundlag for en ren 
relation. De sårbare unge inddrages på deres egne præmisser, og Tran-
sitmentorerne leverer en tidlig indsats, hvor de eksisterende tilbud 
anvendes på en ny måde. Inden for en uddannelsespolitisk selvforsør-
gelseslogik skaber Transitmentorordningen samtidig værdi for de unge 
og bidrager således til at skabe offentlig service særligt på lokalt niveau. 
Det helt centrale i Transitmentorrollen er, at Transitmentoren er sagens 
person – dvs. taler den unges sag uden andre overskyggende dagsord-
ner, som andre professionelle aktører måtte have – dette udgør en 
fordel, da Transitmentorrollen sikrer et fortløbende fokus på sagen. 

Overgangsprojektet kan karakteriseres som et Shovel Ready-projekt, 
hvilket indebærer, at strategisk vigtige interessenter inddrages i idége-
nerering, allerede før finansieringen er på plads. Det er vigtigt at være 
omhyggelig med udvælgelsen af disse interessenter for ikke at overse 
vigtige samarbejdspartnere og dermed hindre senere implementering. 
Transitmentorerne agerer som frie fugle i organisationen. De har tid, kan 
handle hurtigt og kan forstyrre den faglige og organisatoriske silotænk-
ning og udfylde huller samtidig med, at de har blik på organisationen 
udefra – det er omdrejningspunkt for samarbejde i de lokale implemen-
teringsnetværk. Embedsværkets kontrol kan være hindrende for samar-
bejde i innovationsprocessen; i Overgangsprojektet er aktørernes 
identitet knyttet til innovationsprojektet, hvilket understøtter kampen 
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for at skabe succes, og lokal diversitet anvendes som mulighed for at 
skabe yderligere innovation. Når samarbejdet på tværs af professioner 
skal etableres, og et tillidsfuldt rum faciliteres, er eksternalisering blandt 
projektets aktører en vigtig faktor, der kan imødekomme modstand og 
synliggøre sameksisterende organisatoriske identiteter. 

Innovation på organisatorisk niveau 
Innovation på det organisatoriske niveau forandrer de organisatoriske 
rammer for produktion og levering af offentlig service. Overgangsprojek-
tet er et eksempel på en sådan innovation, hvor ikke blot én kommune, 
men fire kommuner samarbejder om at reorganisere udvalgte områder 
af deres forvaltning for aktivt at komme den politiske målsætning om, at 
95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, i møde. 
Innovation på det organisatoriske niveau retter sig mod strukturniveau; 
innovation – populært sagt – foregår mellem ørene på folk. Design og 
emergens som organisatoriske strukturer spiller en væsentlig rolle i 
måden, hvorpå implementeringsprocessen foregår, således at der ledel-
sesmæssigt skabes den rette balance. Det kan desuden være en fordel 
for implementeringen, at en projektidé tilpasses virkelighedens vilkår i 
sin rejse fra det politiske visionsunivers, hvor idéen blev udtænkt, til det 
bureaukratiske virkelighedsunivers, hvor idéen implementeres. Iteratio-
ner opstår på uforudsigelig vis, når idéerne møder virkeligheden, og der 
skal være mulighed for at omformulere eksisterende idéer i takt med, at 
projektet implementeres.  

Fælles for både service- og organisatorisk niveau er, at innovationspro-
cessen i Overgangsprojektet befinder sig på et kontinuum mellem udvik-
ling forstået som inkrementel innovation og innovation forstået som 
radikal innovation. I dette kontinuum hersker et innovationsdilemma, 
hvor viljen til gennemslagskraftige innovative resultater brydes med 
viljen til at acceptere den kaotiske proces på innovationsrejsen. Jeg 
registrerer et fejlparadoks i form af en risikovillig fejlkultur over for en 
ikke-risikovillig fejlfinderkultur, og samtidig mangler der en tydeliggørel-
se af selvsamme fejlparadoks på praksisnært niveau.  



 
 

341 

Når der er tale om innovation på service- og organisatorisk niveau i en 
offentlig kontekst, bør der – på baggrund af tre argumenter: et argu-
ment vedr. komplekse problemer, et samarbejdsargument og et finan-
sieringsargument – tilføjes en femte fase til den cykliske 
innovationsmodel. Denne initieringsfase udgør en fase, hvor samarbejde 
etableres. Netop denne ekstra fase kan være med til at lette innovatio-
nens vej gennem Stargate. Desuden peger min analyse på en anden 
væsentlig faktor ved innovation i en offentlig kontekst: De særlige an-
søgningsvilkår for puljefinansierede projekter kan være en barriere for 
risikovillighed i innovationsprojekter og have betydning for hele innova-
tionsprocessen. 

Med disse fællestræk for innovation på service- og organisatorisk niveau 
vil jeg nu afslutte Innovationsanalysen med besvarelse af den del af 
forskningsspørgsmålet, der særligt vedrører procesmodeller og meka-
nismer, der driver innovationsprocessen. 

Besvarelse af arbejdsspørgsmål 
Det første arbejdsspørgsmål, jeg nu vil besvare, lyder som følger: 

• Efter hvilke procesmodeller foregår implementeringen, 
og hvilke mekanismer driver innovationsprocessen? 

Som svar på den første del af spørgsmålet kan det konkluderes, at inno-
vationsprocessen foregår ud fra en – for aktørerne – implicit sammen-
blanding af tre forskellige procesmodeller: den lineære, den cykliske og 
den kaotiske model. Sameksistensen indikerer, at innovationsprocessen i 
Overgangsprojektet samlet set har kompleks karakter. Der er tegn på, at 
den lineære og cykliske procesmodel er fremherskende i Arbejdsgrup-
pens måde at styre implementeringen på. Som svar på den anden del af 
spørgsmålet kan det konkluderes, at Overgangsprojektets komplekse 
innovationsproces drives af flere mekanismer. Innovation i Overgangs-
projektets netværk drives henholdsvis af evolution – på baggrund af den 
lineære og cykliske innovationsmodel ud fra små forudsigelige skridt – 
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samt af dialektik på baggrund af den kaotiske innovationsmodel, hvor 
magtbalancer og diskontinuitet mellem aktører driver processen. 

Alt i alt kan hovedpointerne fra denne innovationsanalyse samles i 
nedenstående skema: 

Analyseenheder Innovationsteoretisk optik 
Innovation 

Decentralt netværk –  
Serviceniveau 

Sameksisterende procesmodeller 
 
Sameksisterende drivkræfter for 
innovation 

Centralt netværk –  
Organisatorisk niveau 

Lineær og cyklisk forståelse af 
procesmodel 
 
Evolution som primær drivkraft for 
innovation 

 
6.3 Analyse af læring – hvilke læringstyper? 

Introduktion 
I dette analyseafsnit vil jeg svare på arbejdsspørgsmål nummer to, der 
vedrører læring under innovationsprocessen:  

• Hvilken betydning har læring for innovationsprocessen?  

Før jeg kan svare på det, bliver jeg nødt til at undersøge, hvilke former 
for læring, der foregår i innovationsprocessen, dvs. hos aktører i uddan-
nelsesnetværket bestående af det centrale styringsnetværk og de de-
centrale implementeringsnetværk. Men hvordan kan man som forsker 
se, at læring foregår? Læring i innovationsprocessen kan ifølge MIRP-
forskerne forstås som søgeprocesser (Van de Ven m.fl. 2008). Derfor 
lægger jeg ud med at lede efter aktørernes forskellige former for søge-
processer i implementeringen af Overgangsprojektet. Som indikeret i det 



 
 

343 

Organisationsteoretiske afsnit er sensemaking og læring sammenvæve-
de størrelser, hvilket betyder, at aktørernes sensemaking ligeledes kan 
anvendes som indikator på læring. Derfor inddrager jeg sensemaking i 
analysen af søgeprocesser (Van de Ven 2007).  

I Innovationsanalysen konkluderer jeg, at innovation på organisatorisk 
niveau i Overgangsprojektets tilfælde er særligt tæt knyttet til mentale 
og relationelle forhold. Denne konklusion understøttes af det Læringste-
oretiske afsnit, der understreger, at læring foregår som en fortløbende 
proces mellem mennesker i læringens samspilsdimension (Illeris 2009). 
Det betyder, at jeg i min kodning og analyse af datamaterialet i denne 
analysedel ligeledes fokuserer på læringens sociale dimension (Lave og 
Wenger 1991). På baggrund af lærings- og organisationsteorien kigger 
jeg efter følgende indikatorer på læring under innovationsprocessen: 
identitetsforandring (Albert og Whetten 1985), rolledannelse (Van de 
Ven m.fl. 2008) og kultur (Meyerson og Martin 1987). I overskrifter ser 
læringsanalysen ud som følger:  

Læringsanalyse 

Læring som søgeprocesser under innovationsprocessen 

Læring i en social kontekst – iteration mod lærende fællesskaber 

Indikationer på læring under innovationsprocessen 

Læring som søgeprocesser under innovationsprocessen 
I Innovationsanalysen har jeg blandt meget andet redegjort for begrebet 
om iteration, om Stargate-problematikken og om begrebet pilotprojekt. 
Hvis jeg træder et skridt tilbage og betragter disse elementer i innovati-
onsprocessen, mener jeg man kommer tæt på et begreb om læring – 
ikke læring i en didaktisk forståelse, men læring forstået som forskellige 
søgeprocesser i MIRP-forskningens forståelse. Jeg vil her nævne, at Van 
de Ven´s søgeprocesser bygger på matematiske modeller, hvilke bety-
der, at de er abstrakte og således ikke forholder sig til aktørniveauet. Det 
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forsøger jeg at imødegå ved at anlægge en metaforisk forståelse, der 
forankrer søgeprocesserne til de aktuelle aktører i innovationsproces-
sen. 

Søgeprocesserne i Overgangsprojektet kommer til udtryk gennem aktø-
rernes søgning efter nye måder at hjælpe de unge i overgangen mellem 
folkeskole og ungdomsuddannelse og at finde nye måder at samarbejde 
på i de lokale netværk omkring de unge. Jeg har vist, at der i disse for-
skellige elementer er forskel på en idé, som den er tænkt i udviklingsfa-
sen, og på den selvsamme idé, når den møder virkeligheden i 
implementeringsfasen. 

Jeg mener, der er forskel på karakteren af de idéer, der udtænkes i 
Overgangsprojektet, forstået på den måde, at der er forskel på, hvor 
tænkt, gennemtænkt eller måske endda overtænkt idéen er (jf. Transit-
mentors udtalelse om idéen om forældrenetværk som ”overtænkt” I15, 
s. 2-3). Hvis der fokuseres nærmere på idéens grad af ”tænkthed”, ser 
det ud til, at det handler om, hvor åben/divergent eller luk-
ket/konvergent idéen er tænkt. Dvs., er idéen tænkt som en hensigt, 
hvor aktørerne selv bestemmer mål og vej til at implementere idéen, 
eller er idéen tænkt ud fra både mål og veje til at virkeliggøre idéen? 

Jeg forstår disse forskelle på kvalitet ved idéen som centrale for aktører-
nes innovationsproces, i og med at der i idé-kvaliteten ligger indbygget, i 
hvor høj grad der er plads til at lade implementeringsløsninger emerge-
re, eller i hvor høj grad implementeringen foregår efter en bestemt og 
fastlagt måde at forstå målet med idéen og vejen til at implementere 
idéen. 

Med andre ord lægger jeg med et begreb om idékvalitet op til forskellige 
måder at søge på i det rum, aktørerne har for implementering. Der er – 
som fremlagt i Innovationsanalysen – forskel på aktørernes opfattelse af 
idékvalitet – dvs. hvor går grænserne for særligt Transitmentorernes 
søgeprocesser? Eller spurgt på en anden måde: Hvor høj grad af frihed 
har mentorerne til at finde mål og vej i implementeringen? 
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Et empirisk eksempel på en divergent idékvalitet er Transitmentorernes 
forståelse af Overgangsprojektet som et ”pilotprojekt” (Transitmentorer 
I1, l: 230), i den betydning at man undervejs finder ud af, hvilke initiati-
ver, der skal iværksættes. Dvs., forståelsen af et pilotprojekt er, at det er 
åbent defineret, hvor formålet er at lære undervejs (Transitmentor, I12, 
s. 13), og hvor aktørerne arbejder på en udforskende måde gennem det 
– mentorerne kalder for – en ”træningsbane”, der tillader udvikling 
undervejs i et forløb, dvs. et forløb, der ikke på forhånd er fuldstændig 
styret (Arbejdsgruppe I14, l: 21-25 samt D2, s. 8)115. Udtrykt med et 
innovationsbegreb er der i pilotprojektet plads til iteration over de 
oprindelige idéer, som belyst fx i forbindelse med idéen om et ”én-til-én- 
tilbud”, der ændrede sig i sit møde med virkeligheden (se Innovations-
analysen). Projektleder lægger op til vigtigheden af, at der er plads til at 
gøre noget andet end dét, der er tænkt helt projektnært (Projektledelse 
I2, s. 20) – dvs. at der er plads til iterationer over de oprindelige projekt-
idéer på basis af erfaringer med idéernes møde med virkeligheden. 

Her observerer jeg et implementeringsdilemma på to planer: dels i 
forhold til idékvalitet og dels i forhold til styring. Implementeringsdi-
lemmaet, der vedrører idékvalitet, skal forstås som på den ene side et 
svært målbart mål om, at Overgangsprojektet skal være med til at indfri 
95 %-målsætningen, og på den anden side nogle meget konkrete mål fx 
om forældreinddragelse gennem etablering af forældrenetværk. Imple-
menteringsdilemmaet, der vedrører styring, handler om design og 
emergens, som fremlagt i Innovationsanalysen, hvor de designede 
strukturer gennem top-down-styrede beslutninger sikrer stabilitet og 
kontinuitet i forhold til implementering af projektet, som det er tænkt, 
mens de emergente strukturer repræsenterer uformelle bottom-up-
ændringer fra praksis, der sikrer sensitivitet over for omgivelsernes vilkår 
og dermed iterationer over de oprindelige idéer.  

                                                            
115 Styregruppen giver ligeledes udtryk for Overgangsprojektet som åbent 
defineret (M1).  
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Idé-kvaliteten har indbygget to dimensioner: 1) mål og 2) veje til at nå 
målet (Van de Ven m.fl. 2008). Disse to dimensioner veksler i Over-
gangsprojektet i graden af, hvor eksplicitte og hvor fastlagte de er, samt 
hvordan de forstås af forskellige aktører, afhængig af hvor projektet 
aktøren befinder sig – tættest på styring eller tættest på implemente-
ring. Lad mig tage udgangspunkt i eksemplet om forældreinddragelse. 

Fra Overgangsprojektets begyndelse er forældreinddragelse lagt fast 
som et mål, dvs. forældrenetværk vurderes af Initiativtagerne som en 
kvalificeret vej at gå for at nå målet. Med andre ord foregår læring ved 
aktørernes – Transitmentorerne, der implementerer ordningen – af-
prøvninger af, hvordan idéen om forældrenetværk virker i praksis (Tran-
sitmentor I15, s. 2-3). I en teoretisk forståelse (se det Læringsteoretiske 
afsnit) er både mål og vej fastlagt, her ud fra den viden og erfaring, som 
Initiativtagerne har i forhold til at vurdere, hvilke tiltag der skal til for at 
indfri det fastsatte mål. Denne måde at lære på kalder MIRP-forskerne 
for læring gennem testning, hvor aktørerne giver sig i kast med en perio-
disk søgeproces. 

Som belyst i Innovationsanalysen, møder idéen om forældrenetværk 
modstand i praksis, hvor det viser sig, at idéen er svær implementerbar 
og ikke nødvendigvis fører til det ønskede mål om forældreinddragelse, 
men nærmere fører til stigmatisering af forældregruppen. Derfor indle-
der Transitmentorerne en anden type af søgning, hvor målet fortsat er 
forældreinvolvering, men hvor mentorerne leder efter nye veje at gå for 
at indfri målet. Fx viser jeg i Innovationsanalysen, hvordan forældre 
inviteres med til uddannelsesmesse sammen med den unge og Transit-
mentoren, dvs. en alternativ vej at gå i forhold til målet om forældreind-
dragelse. Med andre ord er målet fortsat kendt, men vejen dertil er nye 
eller ukendte, hvilket MIRP-forskerne kategoriserer som kaotisk søgning 
i en læreproces, hvor aktørerne går på opdagelse for at finde nye veje 
mod målet – læring gennem opdagelse. 

Ud over den periodiske og den kaotiske søgning opererer MIRP-
teoretikerne ligeledes med tilfældig søgning, der er udtryk for en søge-
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proces, hvor hverken mål eller vej er kendt. Ifølge MIRP-teoretikernes 
studier er tilfældig søgning tæt knyttet til den indledende idégenerering 
(Van de Ven m.fl. 2008, s. 196). Dette kan være et argument for, at jeg 
ikke har observeret denne type af søgning i Overgangsprojektet, da jeg 
ikke har haft mulighed for at følge idégenereringen i Overgangsprojek-
tet. 

Alt i alt fremstår to søgedimensioner – mål og vej. I måldimensionen 
giver målet retning til søgeprocessen, der i implementeringsfasen hand-
ler om dels at finde hensigtsmæssige veje til at nå målet, og dels om at 
teste disse veje og (prototyper). Søgedimensionerne underbygger såle-
des min forståelse af idé-kvalitet, fordi forskellige grader af fastlagthed i 
mål- og vej-dimensionerne kan være med til at forklare de forskellige 
grader af idéernes ”tænkthed”, som jeg observerer i empirien. Neden-
stående skema giver et overblik over de empiriske observationer i ek-
semplet om forældrenetværk set i forhold til MIRP-teoriens af forskellige 
typer af læring forstået som søgeprocesser. 

Figur 35 – Læringstyper i Overgangsprojektet 

 

Vores daglige sprog udtrykker de forskellige læringstyper. Fx implicerer 
det at lede efter noget, at der er noget at lede efter, dvs. et fastlagt mål 
og vej, hvilket ifølge MIRP-teorien er et udtryk for læring gennem test-
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ning som gennem konvergent adaptiv læring (se det Læringsteoretiske 
afsnit). Samtidig indikerer det at finde eller opdage noget, at der ikke er 
noget fastlagt mål og/eller vej, hvilket svarer til læring gennem opdagel-
se – eller divergent eksperientel læring, som fremlagt i det Læringsteo-
retiske afsnit. 

Ovenstående analyse lægger op til, at der i Overgangsprojektet sameksi-
sterer flere læringstyper og dermed forskellige søgeprocesser – dels i 
innovationsprocessen som helhed, og dels inden for den samme innova-
tionsfase. Skiftet mellem de forskellige søgeprocesser ser ud til at blive 
igangsat af eksterne begivenheder, der er uden for aktørernes indflydel-
se, fx at forældrene til de udsatte unge gør noget andet end at deltage i 
forældrenetværk, og som jeg ligeledes fremlagde det i Innovationsanaly-
sen, at færre elever end ventet vælger produktionsskole og teknisk 
skole. Disse eksempler på begivenheder kaster Transitmentorerne ud i 
nye søgeprocesser, hvor målet fortsat er kendt, men vejene dertil er 
ukendte – dvs. nye kaotiske søgeprocesser.  

Innovationsanalysen viser endvidere, at det kan være svært for Transit-
mentorerne at arbejde konkret med at finde veje til at indfri målet i form 
af 95 %-målsætningen, fordi der er tale om et diffust mål på baggrund af 
en kompleks problemstilling, hvilket betyder, at Projektleder igangsæt-
ter en ny søgeproces, hvor målet opdeles i ”målbare” del-
mål/succeskriterier. Således er der tegn på, at der opstår en form for 
målhierarki, hvor der dels er et overordnet mål med karakter af hensigt 
eller princip (hensigten om, at så mange unge som muligt får en ung-
domsuddannelse og bliver selvforsørgelse) og dels nogle mere målbare 
delmål, fx relations-arbejde, dialog mellem uddannelsessvage unge og 
folkeskolerne samt at udbygge samarbejde mellem forvaltninger og 
skoleformerne – delmål, der enten har sammenhæng til service-benet 
eller til det organisatoriske ben (Styregruppe M12). 

Således ser jeg tegn på, at måldimensionen i søgeprocessen udvides til 
at omfatte forskellige grader af mål. Med andre ord tyder det på en 
tredje søgedimension, hvilket jeg vil gøre rede for i næste afsnit. 
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En tredje søgedimension 
Min observation af forskellige grader af mål ser umiddelbart ud til at 
hænge sammen med aktørernes forskellige problemforståelser. I im-
plementeringen af Overgangsprojektet pågår en udvikling i Projektleders 
og Idémageres problemforståelse. Undervejs i projektet bliver forskellen 
på problemforståelse større: Som illustreret i Innovationsanalysen giver 
Projektleder udtryk for, at målet er at få systemer til at samarbejde 
bedre for at fremme overgangen for de unge, og nævner vigtigheden af 
at ”bore huller i siloerne” ved at lave nogle mindre rigide måder at 
samarbejde på mellem systemerne på (Projektleder I7, s. 16). Idémager-
ne har også dette fokus, men fremhæver i høj grad projektets kvantitati-
ve formål om at leve op til 95 %-målsætningen og undgå, at der er 
mentorelever, der dropper ud. Med andre ord eksisterer der forskellige 
problemforståelser, der afleder forskellige forståelser af mål. Dette kan 
være én forklaringsmodel. En anden forklaringsmodel kan være, at 
aktørerne sammenblander mål- og principdimension, og derfor taler 
forbi hinanden. Da jeg beder projektets ledelse om at nuancere deres 
forståelse af målet med Overgangsprojektet, giver de udtryk for, at 95 
%-målsætningen kan forstås som et led i en hensigt eller et princip om 
selvforsørgelse (Styregruppe M12). Det betyder med andre ord, at der er 
mere på spil end blot dimensionerne mål og vej i Overgangsprojektets 
søgeprocesser. 

Der er empiriske tegn på en form for målhierarki, hvor målene i ”top-
pen” er mindre konkrete, og målene i ”bunden” er mere konkrete. 
Derfor mener jeg, det kan være meningsfuldt at tilføje en tredje dimen-
sion til søgeprocessen. En dimension, jeg vælger at benævne som en 
principdimension, i den forståelse at der er en særlig hensigt og mening 
bag det mere diffuse overordnede og visionære mål i toppen af målhie-
rarkiet116. I Overgangsprojektet udgør det overordnede mål en hensigt 

                                                            
116 Principdimensionen kan med organisationstermer kaldes for vision, måldi-
mensionen for mission og vejdimensionen for metode (se det Organisationsteo-
retiske afsnit). 
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om at løse et komplekst problem, således at så mange unge som muligt 
får en ungdomsuddannelse og implicit et godt liv, hvor de bliver selvfor-
sørgende samfundsborgere. Dvs. principdimensionen ligger over mål og 
vej i målhierarkiet. Hvis jeg tilføjer en ekstra søgedimension, kunne et 
revideret søgemønster se ud som følger: 

1. Søgning ud fra ukendt princip, ukendt mål, ukendte veje  
2. Søgning ud fra kendt princip, ukendt mål, ukendte veje  
3. Søgning ud fra kendt princip, kendt mål, ukendte veje  
4. Søgning ud fra kendt princip, kendt mål, kendte veje117 

Den nye søgeproces kan teknisk set karakteriseres som kaotisk, dog her 
med en ekstra dimension, idet opgaven for implementatorerne bliver 
både at definere delmål og at finde veje til at nå delmålene. I den nye 
søgeproces er princippet bag, eller hensigten med løsning af det kom-
plekse problem, givet, fordi projektledelsen har sat nogle rammer for 
forståelse af det overordnede princip ved at forsøge at forstå problemet 
på et overordnet plan118. Jeg vælger at kalde den læreproces, jeg ser på 
                                                            
117 Jeg er opmærksom på, at jeg med en udvidelse af søgedimensionerne ma-
tematisk set burde gøre rede for 9 forskellige kombinationer af kendthed og 
ukendthed set i forhold til princip, mål og vej. Jeg vælger dog at holde mig til de 
fire oplistede kombinationer, da det er dem, jeg ser empirisk. Det skal dog 
nævnes, at jeg ikke efterfølgende har ledt efter flere kombinationer, hvilket 
betyder, at jeg ikke kan gøre rede for, om de rent faktisk eksisterer empirisk. 
Endvidere vil jeg nævne, at jeg har testet og fået godkendt denne ekstra søge-
proces samt kombinatorik på praksisniveau (i Overgangsprojektets Styregruppe 
M12) samt på ekspertniveau (hos professor Van de Ven i mailveksling mellem d. 
26. april og d. 1. maj 2012). Og slutteligt vil jeg nævne, at jeg ikke anvender 
termerne, periodisk, kaotisk og tilfældig i en matematisk forstand, men nærme-
re som metaforer for de forskellige typer søgeprocesser. 

118 Som pendant til eksemplet på kaotisk søgning i det Læringsteoretiske afsnit 
vil jeg her bringe et tilsvarende eksempel på den nye søgeproces med den 
ekstra principdimension, hvor princippet er kendt, målet er kendt og vejen er 
ukendt: Vi tager igen fat i udvikling af is: I udvikling af en ny is-type vil vi i prin-
cipdimensionen stille spørgsmålet: Hvorfor en ny type is? Svaret kunne være: 
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baggrund af den tredje søgedimension, for åben læring, hvor aktørerne 
sætter ud for at finde mål og veje ud fra et kendt princip.  

I forlængelse af den ekstra søgedimension har jeg ligeledes valgt at 
specificere læreprocesserne for de tre søgeprocesser, jeg startede ud 
med på baggrund af teorien. Alt i alt ser de – nu fire – processer ud som 
følger:  

• Den tilfældige søgning, som den mest åbne form for 
læring gennem opdagelse, hvor alle tre dimensioner er 
ukendte, benævner jeg som en emergent læreproces. 
Her sætter aktørerne ud for at gå på opdagelse i alle 
tre dimensioner ud fra det, der er ved at spire frem, og 
ikke ud fra fastlagte principper, mål og veje.  

• Den nye søgeproces, hvor princippet er kendt, men mål 
og veje ukendte, benævner jeg – som nævnt – for åben 
læring, hvor aktørerne sætter ud for at finde de delmål 
og veje, der kan kvalificere et givet princip – en given 
vision.  

• Den kaotiske søgning, hvor kun vejen til målet er ukendt, kalder 
jeg for kaotisk læring, hvor aktørerne leder efter hensigtsmæssi-
ge veje til at nå et givet delmål, der harmonerer med et fastlagt 

                                                                                                                                      
Fordi vi ønsker at levere forfriskning. Det betyder, at søgningen efter en ny "is-
type " kan udvides. Vores forståelse af is får en hensigt mod at finde en vision 
for det at nyde en is. Dvs. vi kan tænke bredere inden for domænet ”is”, hvor 
det forfriskende element ligeledes kan forstås i andre end i de traditionelle 
sammenhænge. For eksempel: Fra at is er lig med børn, der spiser isvafler, til is 
som en mellemret, der sørger for at forfriske vores smagsløg mellem to retter i 
en gourmetmiddag. Når princippet med udvikling af is er på plads, kan vi fort-
sætte med en kaotisk søgning, hvor vi ved, at princippet er "forfriskning", 
hvilket fører videre i en søgen efter velsmagende is (mål) ud fra den smag, man 
kan lide i henhold til princippet (vejen til målet). 
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overordnet princip.  
• Og slutteligt kalder jeg processen omkring den periodiske søg-

ning, hvor alle dimensioner er kendte, for periodisk læring, hvor 
aktørerne sætter ud for at afprøve og handle på princip, mål og 
veje til at nå målene. 

Nedenstående tabel illustrerer læringstyperne i Overgangsprojektet ud 
fra de fire forskellige processer: 

Figur 36 – Læringstyper i Overgangsprojektet – en tredje søgedimension 
 

 

I den efterfølgende styring af implementeringen sætter ledelsen – her i 
form af Idémagere og Projektleder – forskellige rammer op for lærepro-
cesserne. Eller sagt med andre ord mere eller mindre eksplicitte rammer 
for, hvornår Transitmentorerne skal arbejde med periodisk søgning 
gennem designede forløb, hvor implementeringsrummet består i at gå 
ud og gøre/prøve af, eller hvornår der skal arbejdes kaotisk søgning 
gennem emergerende forløb, hvor Transitmentorerne eksperimenterer 
med at finde delmål og veje til at nå målene.  
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Innovationsanalysen viser, at det ledelsesmæssigt kan være svært at 
finde den rette balance mellem design og emergens, og i forlængelse 
heraf bliver balancen mellem forskellige søgeprocesser under de to 
læringstyper (læring gennem opdagelse og læring gennem testning) 
ligeledes udfordret. I den hjemmedyrkede innovation, hvor innovations-
faserne flyder sammen (se det Innovationsteoretiske afsnit), bliver 
denne balance endnu sværere. I den rendyrkede innovationsproces 
foregår tilfældig søgning i den tidlige idéudviklingsfase, hvor problemfor-
ståelsen og dermed både princip og mål stadig er uklart. Efter fastsæt-
telse af princip kan de kaotiske søgeprocesser igangsættes i den sene 
ideudviklingsfase for at finde de rette delmål og veje til at nå disse. Til 
slut kan den periodiske søgning gennem testning af disse veje til at indfri 
delmålene således gennemføres. Så rendyrket foregår læreprocesserne 
ikke i Overgangsprojektet, hvor innovationsfaserne flyder sammen, og 
hvor innovationsprocessen kan forstås som kaotisk (jf. det Innovations-
teoretiske afsnit). Et andet tegn er observationen af kaotiske søgepro-
cesser i flere innovationsfaser (se ovenfor). 

Alt i alt viser jeg med ovenstående analyse, at læringstyperne – hen-
holdsvis læring gennem testning og læring gennem opdagelse – er 
knyttet til innovationsprocessen gennem fire typer af læreprocesser, der 
veksler i forskellige faser af innovationen. At der er tale om en kaotisk 
proces, hvor der er mange mulige veje til at indfri både princip og mål, 
kan illustreres gennem et eksempel på en sensemaking-proces. Som det 
fremgik af det Organisationsteoretiske afsnit, er sensemaking-processen 
vigtig, når der er tale om forandring, fordi sensemaking-processen 
træder i kraft, når en rutine bliver afbrudt af en overraskelse. Derfor kan 
et studie af sensemaking afdække, hvordan mennesker reagerer på 
forstyrrelser som fx forskellige måder at forstå dimensionerne om prin-
cip, mål og vej. En af aktørerne vælger nedenstående billede som meta-
for for projektet, hvilket hun giver udtryk for gennem følgende narrativ: 
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”Jeg ved ikke, om det er en stop-
hane, eller hvad det er, men der 
er utroligt mange ledninger i et 
stort virvar, og der er forskellige 
skruer og haner, man kan skrue 
på. Og det er rigtigt vigtigt, at vi 
får skruet på de rigtige haner for 
at få det her lys til at lyse. Det er 
kompliceret, men det er spæn-
dende at være i gang. Det er vo-
res Transitmentorordning også. 
Det er rigtigt vigtigt, at vi prøver 
de her forskellige veje, og at vi ikke går ad de forkerte veje, 
og her er der rigtigt mange veje” (Folkeskoleleder, I17, l: 
422-427)119. 

Folkeskolelederen giver her udtryk for en forståelse af en kompliceret og 
kaotisk søgeproces, hvor der skal afprøves forskellige veje i processen. I 
narrativet træder den kaotiske dimension i søgeprocessen tydeligt frem. 
Med andre ord er der her et empirisk eksempel på, at aktøren har en 
opfattelse af, at det er en kaotisk søgeproces, der skal til for at imødegå 

                                                            
119 Sensemakingprocessen er ikke nødvendigvis let at observere. Her kan meta-
forens billedsprog være en måde at afdække sensemakingprocessen. Som 
fremlagt i kapitlet Metode og Analysestrategi anvender jeg – med inspiration i 
den visuelle sociologi – billeder i datagenerering, hvor et udvalgt billedmateriale 
bruges til at opnå en ubundet samtale, der går videre end verbale input. Det 
visuelle materiale er med til at synliggøre informanternes indre domæne ved at 
stille sine egne spørgsmål – spørgsmål, som forskeren ellers ikke ville kunne 
stille verbalt. Således anvendes sanselighed som redskab til at nå forbi sproglig-
heden. Målet er at indfange sensemaking ved at aktivere subjektiv betydning på 
et mindre bevidst niveau (eller ubevidst niveau), som kan være svært at nå 
gennem almindelige interviewteknikker. I anvendelsen af billeder skabes me-
ning abduktivt og retrospektivt på baggrund af et overraskende tilfælde og går 
ud på at få overraskelsen – billedet – til at give mening ved at finde plausible 
metaforer, forklaringer og mulige løsninger. Således har jeg anvendt billedma-
teriale til at opnå en eksternalisering af aktørernes sensemakingproces. 
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det komplekse problem, Overgangsprojektet er sat i verden for at hånd-
tere.  

Ud fra anvendelsen af billedmateriale i mine interviews120 som en meto-
de til at eksternalisere sensemaking-processen mener jeg at kunne 
iagttage, at den kollektive dimension af søgeprocesserne i Overgangs-
projektet opstår i sensemaking-processen. I sensemaking-processen 
giver de forskellige aktører udtryk for, hvordan de forstår henholdsvis 
princip, mål og vej. Det betyder videre, at det kollektive element træder 
særligt tydeligt frem i overgangen mellem forskellige søgeprocesser. 
Som fx når det går op for Transitmentorerne, at det ikke er muligt at 
arbejde med forældrenetværk, som det oprindeligt er udtænkt, og hvor 
en ny sensemaking-situation opstår i samspil med projektledelsen om-
kring afprøvning af alternative veje. Således vil jeg nu fortsætte med at 
analysere den kollektive dimension af læreprocessen gennem læringens 
samspilsdimension. 

Læring i en social kontekst – iteration mod lærende fælles-
skaber 
I de følgende afsnit vil jeg – med udgangspunkt i den konstruktivistiske 
forståelse af læring som en fortløbende proces mellem mennesker 
(Illeris 2009 samt Lave og Wenger 1991, 2003) – redegøre for, hvordan 
læring kommer til udtryk gennem aktørernes kollektive beslutninger i 
implementeringen af Overgangsprojektet. 

Som fremlagt i Innovationsanalysen, var Overgangsprojektet oprindeligt 
udformet som en mentorordning med et ”én til én – tilbud”, dvs. én 
mentor til én ung. Da idéen møder virkeligheden, sker der noget: Det 
virker ikke efter hensigten i praksis, fordi de unge stigmatiseres ved at 
blive ”pillet ud af deres sammenhæng i skolen” (Projektleder I8, s. 17-
20). Hvad sker der så? Kort fortalt: Mentorerne tester tiltaget (gennem 

                                                            
120 I følgende interviews har jeg anvendt billedmateriale I9, I16, I17 (For yderli-
gere information se bilag 2 Oversigt over datagenerering). 
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en periodisk søgeproces) og indser, at der må ændres på noget. Da de 
ikke har til hensigt at stigmatisere de unge yderligere, går de tilbage til 
idéen og forsøger at ændre på den (dvs. forsøger at igangsætte en 
kaotisk søgeproces, der skal være med til at finde nye veje til at nå målet 
om inklusion).  

Her viser jeg et eksempel på, hvordan iteration er tæt knyttet til læring 
gennem en søgeproces, hvor det, der sker, er, at idéen om ”én til én” 
udvikler sig til at blive et tilbud, hvor mentoreleven – foruden individuel 
vejledning med mentoren – blandes med andre elever gennem forskelli-
ge aktiviteter, som alle elever er interesserede i eller har brug for. Det 
kan fx være lektiecafé, madlavning efter skole eller sportsaktiviteter. 
Eksemplet illustrerer, hvordan Transitmentorerne lærer gennem opda-
gelse situeret i en bestemt praksis, hvor mentorerne sammen med 
Projektleder i fællesskab justerer og tilpasser idéen om Transitmentor-
ordningens metoder, således at mentortilbuddet passer til både virke-
lighedens unge og Overgangsprojektets delmål. Ud fra erfaringer ekspe-
rimenterer mentorerne sig frem til tiltag, der virker lokalt på de enkelte 
pilotskoler. Med andre ord forsøger de at gøre mere af dét, der leder til 
succes, og mindre af dét, der leder til fiasko. Mentorerne går på opda-
gelse gennem samarbejdet i de lokale uddannelsesnetværk og lærer på 
baggrund af en handlingsorienteret logik, hvor Transitmentorerne for-
står Overgangsprojektet som åbent defineret pilotprojekt, hvor formålet 
er at lære undervejs (Transitmentorer I12, s. 13). 

Eksemplet er ydermere interessant som et tilfælde af læring udmøntet 
som en kollektiv foreteelse gennem samarbejde. I et interview med 
Projektleder finder Projektleder og jeg i fællesskab frem til betegnelsen 
”én til én til mange” for den nye metode (der på daværende tidspunkt 
endnu ikke er italesat/navngivet), hvor der er fortsat et tilbud om én til 
én-vejledning mellem elev og mentor, men hvor der er et udvidet fokus 
på, at mentoren ikke må blive den unges sociale relation, hvor den unge 
bliver afhængig af kontakten med mentor. Tværtimod er der fokus på 
den unge i en social sammenhæng med andre unge, hvor mentoren 
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gennem efter-skole-aktiviteter skaber rammerne for, at den unge men-
torelev kan indgå i frugtbare relationer med andre unge, deraf termen 
”én til én til mange” (Projektleder I8, s. 17-20). Bag idéen om ”én til én 
til mange” ligger en forståelse af, at læring – med fokus på de personlige 
og sociale kompetencer – skabes i fællesskaber: 

”Du (GMB: den unge) udvikler jo ikke dine personlige 
og sociale kompetencer alene. Det gør du bare ikke… 
Der bliver nødt til at være en styrke (GMB: hos den un-
ge) til at indgå i nogle fællesskaber” (Projektleder, I8, l: 
880-883). 

”Altså det begreb, som jeg bruger om det her, det er at 
etablere lærende fællesskaber.” (Projektleder I8, l: 898-
899).  

Det betyder med andre ord, at der i forhold til Transitmentorordningen 
som eksisterer en forståelse af, at læring foregår gennem socialisering i 
”lærende fællesskaber” særligt hos de unge stakeholdere.  

Ovenstående eksempel er hentet fra Overgangsprojektets serviceudvik-
lingsniveau, hvor der er tegn på, at læring foregår gennem lærende 
fællesskaber og er eksplicit hos både Projektleder (I8), skoleleder (I17) 
og Transitmentorer (I15). Hvordan kan man så forstå den form for læ-
ring, der foregår på Overgangsprojektets organisatoriske niveau? Begre-
bet lærende fællesskaber bliver ikke eksplicit brugt om de professionelle 
aktørers læring i forbindelse med implementering af Overgangsprojek-
tet. Dog giver både Transitmentorer, folkeskoleledere og -lærere indi-
rekte udtryk for, at læring foregår i de nye professionelle fællesskaber, 
Overgangsprojektet initierer: Her har Transitmentoren en særlig rolle i 
forhold til at igangsætte læring. Den måde, det sker på, er, at Transit-
mentoren stiller spørgsmål til gængs praksis – til ”vi plejer” – hvilket 
igangsætter en refleksionsproces hos de professionelle (Transitmentorer 
I1, s.10).  

Hvad er det, der sætter Transitmentoren i stand til at stille spørgsmål 
ved praksis? Som beskrevet i Innovationsanalysen repræsenterer men-
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torerne det nye og bidrager med en ny måde at betragte gængs praksis 
på. Transitmentorerne repræsenterer – i deres socialiseringsproces ind 
på pilotskolerne og ind i de lokale børne- og ungenetværk – en mulighed 
for at øge læringskapaciteten i de sammenhænge, de indgår i. Hvordan 
hænger det sammen? Hvis jeg spørger med den opstillede læringsteori, 
er nytilkommeren central for læring i en social kontekst, hvor heteroge-
nitet er nøgleordet. Den nye kollega – i dette tilfælde Transitmentoren – 
bidrager med ny viden og nye holdninger og i begyndelsen i periferien af 
gængs praksis, hvor det er muligt at bidrage med ny viden og nye forstå-
elser og dermed give anledning til, at kolleger påvirkes af de nye måder 
at forstå og handle. Socialisering af en ny kollega kan på den måde være 
med til at øge organisationens læringskapacitet, hvilket er interessant i 
innovationssammenhæng. Transitmentorerne er med til at bryde vane-
tænkning (Skoleledelse I17, s. 6), fordi man som udefrakommende kan 
tillade sig at stille spørgsmål til praksis, som en intern fastansat ikke kan 
(Transitmentor I15, s. 14, Arbejdsgruppe I17, s. 2)121.  

Samtidig giver Projektleder klart udtryk for, at det ikke er hensigtsmæs-
sigt udelukkende at arbejde med lineære ”årsag-virkning-løsninger” 
(periodisk søgning), når der er tale om den type af komplekst problem, 
som Overgangsprojektet adresserer (Skoleledelse I7, s. 14). Projektleder 
har en eksperimenterende forståelse af søgeprocesserne i Overgangs-
projektets netværk og giver risikovilligt Transitmentorerne mulighed for 
at fejle undervejs (Projektleder I5 + I6, s. 1 samt Transitmentorer I12, 
l:433). Men der er, som som jeg har fremlagt, forskellige opfattelser af 
                                                            
121 Det interessante spørgsmål i denne sammenhæng er: hvad sker der, når 
Transitmentoren er socialiseret og ikke repræsenterer det nye længere? Hvor 
længe er en nytilkommende reelt ny – er det vigtigt ift. samarbejdsdrevet 
innovation? Kan Transitmentoren bibeholde en position/rolle, hvor det er tilladt 
at stille spørgsmål til gængs praksis, og er det overhovedet muligt at stille 
spørgsmål til gængs praksis, når man er socialiseret ind i denne gængse praksis? 
Dette ville være interessant at diskutere, dog fravælger jeg det i denne omgang. 
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risikovillighed i Overgangsprojektet. Måske har disse forskelle rødder i 
forskellige læringsforståelser?  

To læringsforståelser 
Med baggrund i ovenstående analyse af søgeprocesser registrerer jeg i 
Overgangsprojektet både lineære og kaotiske læringsforståelser, og med 
baggrund i læringslitteraturen (se det Læringsteoretiske afsnit) er det 
muligt at udkrystallisere to læringsmodeller, der kan forklare den lineæ-
re og den kaotiske læringsforståelse i Overgangsprojektets innovation på 
det organisatoriske niveau: 1) en positivistisk læringsmodel og 2) en 
konstruktivistisk læringsmodel. Transitmentorerne peger implicit på 
positivistiske form for læring i Overgangsprojektet – særligt fra Idéma-
gernes side i deres krav til, at Transitmentorernes opgaveløsning ligger i 
direkte målbar forlængelse af projektmålene (Transitmentorer I12). 
Mens empirien indikerer, at Projektleder og Transitmentorer anvender 
den mere eksperimenterende konstruktivistiske læringsmodel og – med 
informanternes egne ord – ”cirkulære” måde at gå til opgaveløsning på 
(Transitmentorer I12, l:209-213 samt l:223-224). 

Hvilken betydning har de to sameksisterende læringsmodeller? De har 
hver deres fordele og ulemper, vil jeg mene: Den positivistisk funderede 
model har den fordel, at læreprocessen er overskuelig, idet den bygger 
på eksisterende viden og bidrager med observerbare resultater. Denne 
læringsmodel kan være hensigtsmæssig i implementeringsfasen, hvor 
det er muligt at styre en udvikling frem mod et givet mål og undervejs 
dokumentere ændringer. Samtidig kan ulemperne være, at modellen 
bliver for lineær i sin tilgang, dvs. at der i Overgangsprojektets tilfælde 
kan være svære vilkår for iterationer – eller læring undervejs – som 
fremlagt i Innovationsanalysen. Samtidig nævner Projektleder, at den 
lineære tilgang ikke er velegnet til at løse komplekse problemer på 
praksisniveau (se ovenfor).  

Den konstruktivistiske læringsforståelse har ifølge mine observationer 
fordele på praksisniveau. Den foreskriver et eksperimentelt samspil med 
omverdenen i lokalområdet, hvor de lærende går på fælles opdagelse i 
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problemløsningen. Særligt i et problemfelt, hvor løsningen ikke kendes 
på forhånd, og hvor der ikke er klare sammenhænge mellem årsag og 
virkning, er denne model hensigtsmæssig. På den anden side kan det 
være meget svært at forklare effekter – særligt fordi der ikke nødven-
digvis er en tydelig sammenhæng mellem indsats og resultat. Derfor kan 
denne læringsform være sværere at styre set fra et ledelses- og doku-
mentationsperspektiv. Og det er måske essensen af sammenstødet 
mellem de to læringsmodeller: Projektledelsen skal kunne dokumentere 
fremskridt og forklare årsag til fremskridt, og derfor kan det i et offent-
ligt finansieret projekt, der afkræver dokumentation, være svært ledel-
sesmæssigt at håndtere den konstruktivistiske læringsmodel, der ikke 
umiddelbart lader sig dokumentere i sin egenskab af at være mangefa-
cetteret og knyttet til lærende fællesskaber gennem kaotiske søgepro-
cesser. På baggrund af de sameksisterende læringsmodeller opstår 
spørgsmål om læringsenhed (jf Illeris 2009). For hvem er det, der lærer i 
Overgangsprojektet? Det vil jeg besvare i det følgende. 

Læringsenhed 
Det tyder på, at den oprindelige forståelse af læringsenhed I Overgangs-
projektet i begyndelsen var den unge. Empirien viser, at det er underfor-
stået, at det først og fremmest er målet, at de unge skal ændre adfærd 
for at forbedre deres chancer for at gennemføre ungdomsuddannelse 
(Projektleder I5, l: 193-196). Denne forforståelse understøttes af den 
positivistiske læringsmodel, der har individet som læringsenhed, på den 
måde at individet er i fokus for en læreproces, der forstås som et psyko-
logisk anliggende. Det kendes fra traditionel undervisning og vejledning, 
hvor målet er, at individet tilegner sig nyt stof eller nye evner, dvs. målet 
er mestring, og resultatet er ændret funktionalitet. Med andre ord 
repræsenterer den positivistiske model det, Illeris (2009) kalder for den 
læringens indholdsside (jf. det Læringsteoretiske afsnit).  

Hvis den positivistiske læringsmodel har individet som læringsenhed, 
hvilken læringsenhed har så den konstruktivistiske model? Mit svar vil 
være, at den konstruktivistiske model har fællesskabet som læringsen-
hed. Det er her, individet knyttes til sociale sammenhænge og fælles-
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skaber, hvorved socialiteten udvikles gennem individets samfundsmæs-
sige integration. Med andre ord handler samspilsdimensionen om vores 
evne til at indgå, orientere os og fungere hensigtsmæssigt i forskellige 
former for socialt samspil, hvor socialiteten er det konstruerende felt. 
Empirien viser, at Transitmentorerne foreløbigt betragtet lykkes med at 
skabe sociale sammenhænge gennem den nye ”én til én til mange”-
metode, hvor mentorerne støtter de unge i at skabe sig som mennesker 
sammen med andre. Såvidt den konstruktivistiske læringsmodel på 
innovationsprocessens serviceniveau. Næste spørgsmål er, hvordan den 
konstruktivistiske læringsmodel fungerer på organisationsniveau? Det vil 
jeg fortsætte med at svare på i det følgende. 

Påvirkning af aktør og struktur 
Det er på organisationsniveau, jeg mener, den konstruktivistiske læ-
ringsmodel bliver særdeles interessant for Overgangsprojektets ved-
kommende. I et af mine ekspertinterview (Liselotte Mosbæk, M9) 
diskuterede vi læringsenheder i den forståelse, at de to læringsenheder 
– individet og socialiteten – er gensidigt forbundne. Det skal forstås på 
den måde, at de sociale strukturer, vores samfund er bygget på, er 
manifestationer af vores psyke (jf. det Organisationsteoretiske afsnit). 
Det betyder i en konstruktivistisk optik, at når forandringer skal desig-
nes, kan læringsenheden både være individet, dvs. psyken, og fællesska-
bet, dvs. de sociale strukturer. Fordi de to læringsenheder er forbundne, 
er det muligt at påvirke psyken ved at ændre på strukturerne – og om-
vendt: En ændring af strukturerne vil påvirke det enkelte individs psyke 
og deraf dets handlinger. Som aktørerne udtrykker det, sidder ”rammer-
ne og grænserne for rammernes rummelighed mellem ørene på de 
professionelle og på forældrene” (Seminardeltager O2, s. 3) – en empi-
risk observation, der understøtter hypotese B. Det betyder med andre 
ord, at innovation på det organisatoriske niveau handler om at ændre på 
aktørernes forståelse af rammerne – eller strukturerne, hvorved aktø-
rerne begynder at betragte både sig selv og strukturerne på en ny måde. 
Det er denne vekselvirkning mellem aktør og struktur, jeg mener er, 
interessant for Overgangsprojektet. 
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For hvis denne vekselvirkning tages alvorligt, betyder det, at Overgangs-
projektet på organisatorisk niveau kan påvirke de unges handlinger og 
forståelser af overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse 
alene ved at ændre på samarbejdsstrukturen blandt de professionelle 
voksne i den lokale kontekst. Denne ændring vil have vidtrækkende 
konsekvenser, fordi den vil kunne få betydning for hovedparten af unge i 
lokalområdet og ikke blot de unge, der nu engang er en del af Transit-
mentorordningen. Det er her, innovation på det organisatoriske niveau 
kan få karakter af radikal innovation. Derfor er der, efter min overbevis-
ning, potentiale i den konstruktivistiske læringsmodel i henhold til Over-
gangsprojektet specifikt og til innovationsprocesser generelt. I 
innovationsprocesser, der er betinget af et samarbejde mellem flere 
aktører fra flere organisationer, viser empirien, at der er potentiale i at 
organisere lærende praksisfællesskaber i den lokale praksis (i de decen-
trale implementeringsnetværk) såvel som på centralorganisatorisk 
ledelsesniveau (i det centrale politikformulerende styringsnetværk). 
Men er disse lærende praksisfællesskaber – som de fremstår af empirien 
– så sammenfaldende med kollaborativ læring, som jeg beskrev det i det 
Læringsteoretiske afsnit? Det vil jeg analysere nærmere i det følgende. 

Forskellige måder at lytte på 
Jeg vurderer ikke, at lærende praksisfællesskaber, som  de fremstår i 
empirien, er sammenfaldende med den teoretiske definition af kollabo-
rativ læring. De lærende praksisfællesskaber udgør formen, mens den 
kollaborative læring er måden/metoden at lære på, hvor aktørerne i 
fællesskab tilstræber at lære og udvikle noget sammen. Denne form for 
læring beror på dialog og det enkelte individs evne til at give sig i kast 
med den fælles tænkning, hvor formodninger, forforståelser og forsvar 
for en tid sættes til side. Kollaborativ læring kræver, som belyst i innova-
tionsteorien, en særlig dialogkultur, hvor de nye indsigter, der opstår, 
ikke vil kunne være nået hos de enkelte aktører hver for sig. Hvad er det 
så, man gør, når man lærer i praksisfællesskaber gennem kollaborativ 
læring? Empiriens konkrete svar på det spørgsmål findes i Transitmento-
rernes forskellige måder at lytte på:  
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Mentorerne giver udtryk for, at de som sparringspartnere lytter til den 
unge, fx i forhold til dennes konflikter med andre unge eller voksne – her 
tilbyder mentoren den unge mulighed for at se den anden gennem 
andre briller. Mentorerne udtrykker, at de laver et skift og giver de unge 
nye ”forklaringsmuligheder” (Transitmentorer I9, s. 5) ved at indbyde 
den unge til at ”se sagen fra den andens synspunkt”. Dvs. at Mentorerne 
lytter til den unges historie og til den unge person ved at holde opmærk-
somhed på den anden (dvs. den unge) og ved at holde opmærksomhe-
den på sig selv tilbage. At lytte som sparringspartner kan siges at være 
det nye i Transitmentorordningen – dvs. en del af serviceniveauet, som 
fremlagt i Innovationsanalysen. Det skaber nye indsigter hos den unge 
(Elev I18, l: 59-61). 

Et andet eksempel på mentorernes måde at lytte på går et skridt videre 
end sparringspartner-lytningen: 

”Når det her (GMB: projektet) går op i den højere en-
hed, så er det, at man rammer der, hvor den der fælles 
interesse hos forældre og den unge, skolen, mentoren 
er... Det er der, hvor man bliver nødt til at se, hvad de 
andres ståsted og værdier er, for at man kan ramme. 
Hvis man ikke kan sætte sig ind i dét, så kan man ikke 
ramme” (Projektleder I3, l: 328-332). 

Dette eksempel viser, hvordan mentorerne ud over at lytte til personen 
kan have en oplevelse af, at det hele går op i en højere enhed og ram-
mer noget fælles mellem de mennesker, der er til stede – unge, foræl-
dre, andre voksne og Transitmentoren selv. Det at ramme det fælles er 
at ramme dét, der opstår mellem mennesker, dvs. noget, som ikke var 
der, før netop disse mennesker indfandt sig i samme rum. Det er her, 
potentialet for det nye ligger – dét, der ligger i mellemrummet eller i 
relationen mellem forskellige individer. Hvor de nye indsigter ikke ville 
kunne være nået hos de enkelte aktører hver for sig. Altså er der tale om 
denne særlige dialogkultur, som belyst i det Innovationsteoretiske afsnit. 
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Hvorfor er det, at Transitmentoren så at sige ”rammer” og opnår, at det 
hele ”går op i en højere enhed”? Som jeg ser det, ligger svaret gemt i det 
lille ord ”fælles”. Det fælles opstår, når man kan se – italesætter – ”hvad 
de andres ståsted og værdier er”. Det sker, når aktørerne lytter fra en 
position, hvor de forholder sig åbent og ikke dømmende i forhold til 
hinandens historier og person. Når det så ”går op i en højere enhed”, ser 
jeg det som en indikation på, at der er tale om samskabelse (jf. det 
Innovationsteoretiske afsnit), dvs. at der skabes noget fælles, der ikke 
ville kunne være blevet skabt af den enkelte alene. Det er her, der lyttes 
til mellemrummet eller det, der sker lige nu midt mellem os eller midt på 
bordet. Det er essensen i samskabelse: at lede efter styrken i forskellig-
heden og at lytte til det nye. Alt i alt ses et lille glimt af samskabelse som 
kollaborativ læring i praksisfællesskaber i ovenstående eksempel, hvor 
parterne giver slip på egne forståelser og møder hinanden i en åben 
dialog, der inviterer til det anderledes mulige (jf. Danelund og Sanderha-
ge 2009 i det Innovationsteoretiske afsnit). 

Jeg mener, jeg er ved at være inde ved kernen af samarbejdsdrevet 
innovation, forstået på den måde at samarbejde mellem de forskellige 
aktører i samarbejdsdrevet innovation bygger på en særlig måde at 
samtale på og deraf en særlig måde at lære på i lærende fællesskaber. 
Det lyder måske banalt, at man ”bare” skal lytte til hinanden og til dét, 
der opstår mellem os for at skabe noget nyt. Men det ser ud til, at dét 
såkaldte banale indeholder muligheden for det radikale, og det viser sig, 
at det ikke er så let endda, men det er en diskussion om facilitering og 
mindset, som jeg ikke tager i denne afhandling. 

Næste led i spørgsmålsrækken kan være: Om samskabelse som kollabo-
rativ læring i praksisfællesskaber er det samme som samarbejdsdrevet 
innovation? Nej – det er det ikke, vil jeg mene, i hvert fald ikke alene. 
Hypotese B kan bidrage med give retning til at finde svar. Ifølge forsk-
ningshypotesen styrkes samarbejdsdrevet innovation, hvis nøgleaktø-
rernes identitet bliver transformeret. Der skal altså søges efter identitet 
og rolleforståelser for at komme nærmere på den form for læring, der 
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tænkes at være karakteristisk for samarbejdsdrevet innovation. I det 
følgende vil jeg analysere læringsprocessen yderligere gennem tre 
teoretiske indikationer på læring:  1) identitetsbegrebet (Albert og 
Whetten 1985), 2) rollebegrebet (Van de Ven m.fl. 2008) og 2) kulturbe-
grebet (Meyerson og Martin 1987). Jeg lægger ud med identitetsaspek-
tet som en del af den læring, aktørerne gennemgår i 
innovationsprocessen.  

Indikationer på læring under innovationsprocessen 
I Læringsanalysen har jeg indtil videre redegjort for, at læring foregår 
som søgeprocesser, og at den kollektive dimension af læring opstår, når 
aktørerne i fællesskab skal skabe mening i implementeringsprocessen, 
når idéerne møder virkeligheden og især i de situationer, hvor der skal 
skabes nye forståelser. I dette afsnit vil jeg belyse nogle af de indikato-
rer, som lærings- og organisationsteorien peger på er centrale for læring 
i innovationsprocessen.  

Identitetsforandring 

To organisatoriske identiteter  
Hvordan kommer identitetsforandring til udtryk i Overgangsprojektet? 
Lad mig begynde med den organisatoriske identitet (jf. det Organisati-
onsteoretiske afsnit). I Overgangsprojektet er der klare indikationer på, 
at der er to sameksisterende organisatoriske identiteter. Når man analy-
sere på tværs af det empiriske matierale, er der klare indikationer på, at 
der er en uddannelsesidentitet på færde, der driver idéen om større 
sammenhæng mellem folkeskole og ungdomsuddannelse (Arbejdsgrup-
pe I3, s. 11-12 og I10, Projektleder I5, Transitmentorer I12). Samtidig er 
der på tværs af empirien tydelige indikationer på en organisatorisk 
identitet, der drives af et økonomisk rationale (Arbejdsgruppe I10, s. 6 + 
l: 148-152 og I14, l: 395-398, Projektleder I4, s 2, Transitmentorer I12, l: 
52-56, l: 427-433).  

Som beskrevet i det Organisationsteoretiske afsnit er det særligt på 
uddannelsesområdet, at disse to former for organisatorisk identitet 
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sameksisterer – henholdsvis normativt orienteret og utilitaristisk orien-
teret. De to organisatoriske identiteter udgør forskellige referenceram-
mer at skabe mening og træffe beslutninger ud fra – de to identiteter 
hører til hver sit domæne og fungerer ud fra hver sin logik. Med andre 
ord bygger forskellige logikker på forskellige organisatoriske identiteter. 
Logikker kan ikke direkte observeres, men afspejles i den måde, der 
implementeres på (Trish Reay I23), hvilket jeg vil belyse nærmere i dette 
afsnit. Organisatorisk identitet kan anvendes som redskab til at forstå, 
hvordan identitet er knyttet til organisationen i Overgangsprojektet 
samt til at analysere, hvordan identiteter ændrer sig undervejs i projek-
tet og endeligt til at undersøge, hvordan organisatorisk identitet er 
knyttet til personlig identitet og læring. 

Lad mig begynde med at undersøge, hvordan identitet er knyttet til 
organisationen i Overgangsprojektet. Den utilitaristiske logik er i spil – 
dog med forskellig vægtning og bevidsthed – i måden, der træffes be-
slutninger på i Arbejdsgruppen (se tabel nedenfor). Uddannelseslogikken 
afspejles hos Idémagerne særligt i den måde, idéen til Overgangsprojek-
tet opstod på, dvs. ud fra en normativ uddannelsesdagsorden. Samtidig 
afspejles en utilitaristisk logik i måden, Idémagerne styrer Overgangspro-
jektet på, dvs. at få projektet til at følge de fastsatte budgetter og særligt 
at undgå fejl.  

Med andre ord er det Idémagerne, der påtager sig den formelle leder-
funktion, der først og fremmest har et utilitaristisk fokus på at få projek-
tet til at blive en succes, både i forhold til at holde budgetter og i forhold 
til indholdsmæssigt at leve op til projektansøgningen. Således synes den 
utilitaristiske logik at have størst indflydelse som referenceramme (for-
grund) for sensemaking og dermed for de beslutninger, Idemagerne 
træffer på Overgangprojektets vegne (Transitmentorer I12, l: 427-433). 
Det betyder samtidig, at uddannelseslogikken ser ud til at danne bag-
grund og dermed miste indflydelse som referenceramme hos Idémager-
ne. 
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Hos Projektleder, der har ansvar for implementeringen af projektet, 
afspejles de to logikker ligeledes som referenceramme for sensemaking. 
Den normative uddannelseslogik synes at danne forgrund for Projektle-
ders referenceramme (Transitmentorer I1, l: 526-528, Projektleder I8, s. 
21, I7, s. 4), mens den utilitaristiske logik danner baggrund (I7, s. 7). En 
forklaring kan være, at Projektleder organisatorisk set er placeret tætte-
re på implementeringen af projektet (Projektleder I7, s. 12) og derfor er 
tættere på uddannelseslogikken.  

De forskellige grader, hvormed identiteterne afspejler sig i sprog og 
handlinger i Overgangsprojektet, er dog ikke bevidste og dermed ej 
heller direkte italesatte. Dog fremgår det indirekte af følgende citat, at 
den normative uddannelsesidentitet hænger sammen med at sikre 
kvalitet i forhold til Overgangsprojektets faglige indhold og kvalitet, 
mens den utilitaristiske identitet kobler sig til projektets mål og økono-
miske projektmæssige rammer.  

”Ansvar er langt hen ad vejen et samarbejde mellem 
Transitmentorer og Projektleder; det er et fagligt an-
svar… Vi (GMB Idémagerne) har styring i forhold til pro-
jektbeskrivelsen og i forhold til ansvaret over for 
ministeriet, som har bevilliget os alle de her penge” 
(Arbejdsgruppemedlem I14, l: 395-398). 

Samtidig viser citatet en tydelig rolledeling, der afspejler de to identite-
ter. Rolledelingen indenfor de to organisatoriske identiteter synes som 
værende klar: Arbejdsgruppen tager sig af rammerne, mens Transitmen-
torerne og til dels også Projektleder tager sig af det indholdsmæssige. 
Der, hvor identiteterne afspejler sig tydeligst, er dog i situationer, hvor 
der sker sammenstød mellem de forskellige måder at skabe mening på 
hos Idémagere, Projektleder og Transitmentorer. I implementeringen 
orienterer Projektleder sig som nævnt primært i forhold til en normativ 
forståelse af projektets organisatoriske identitet. Det betyder, at der til 
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tider opstår modstridende interesser i Arbejdsgruppen122, fordi Idéma-
gernes forståelse af projektet er en overvejende utilitaristisk opfattelse 
af projektet. På tværs af datamaterialet er der meget store indikationer 
på, at konflikter i Overgangsprojektet i høj grad synes at dreje sig om 
sammenstød mellem de to organisatoriske identiteter123. Specielt den 
utilitaristiske identitet ser ud til at hænge tæt sammen med en særlig 
måde at styre på, hvilket jeg vil redegøre for i den Tværgående analyse. 
Spørgsmålet er, hvordan disse to organisatoriske identiteter hænger 
sammen med innovationsprocessen. Det vil jeg analysere nærmere i det 
følgende. 

Organisatorisk identitetsudvikling 
Som det fremgår af ovenstående analyse, sker der et skift i Idémagernes 
primære organisatoriske identitetsforståelse fra projektets indledende 
faser (initieringsfasen og idéudviklingsfasen) til implementeringsfasen. I 
begyndelsen er Idémagerne initiativtagere til en idé om forebyggende 
indsats, hvilket afspejler en normativ uddannelseslogik. Senere, da 
midlerne er i hus, og projektet skal virkeliggøres, overgår idéen til at tage 
form som en formel organisation med et formelt formål samt finansie-
ring og afspejler nu i højere grad en utilitaristisk organisatorisk identitet. 
Denne bevægelse kan karakteriseres som en læreproces, hvor projekt-
formaliseringen afkræver en ny måde at skabe mening og træffe beslut-
ninger på.  

Hvis identitet anskues i et kronologisk procesperspektiv, ser det ud til, at 
der er forskellige organisatoriske identiteter på spil i de forskellige faser, 
projektet gennemgår på rejsen fra idé til virkelighed (se nedenstående 
tabel): 

                                                            
122 Som nævnt tidligere består Arbejdsgruppen af tre Idémagere samt Projekt-
leder (og senere i forløbet endvidere en ledelsesrepræsentant fra Folkeskolen). 

123 De empiriske kilder er: Arbejdsgruppe I10, l: 131-132, l: 116-123, Projektle-
der I7, l: 443-447 og I13, l: 462-463, Transitmentor D2, s. 8, og I15, l: 528-530 
samt F-LOG, l: 567-570. 
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Overgangsprojektets 
faser  

(innovationsprocessen) 

Primær identitet - 

Idémageres forstå-
else af projektet 

Primær identitet- 

Projektleders forstå-
else af projektet 

Initiering *  Normativ ---- 

Idéudvikling **  Normativ Normativ 

Implementering***  Utilitaristisk Normativ 

 

* Initiering: Idémagernes samarbejde om at udvikle en projektansøgning og 
skaffe opbakning og finansiering. Tidshorisont: før januar 2010  

**Idéudvikling og planlægning: idéerne finpudses, og projektet planlægges, og 
Projektleder samt mentorer ansættes før projektstart på folkeskoler. Tidshori-
sont: fra januar-august 2010 

***Implementering efter projektstart på folkeskoler. Tidshorisont: fra og med 
august 2010 – se Kontekstanalyse under Fase 1-3 

Ud fra ovenstående fremgår det, at de to organisatoriske identiteter 
sameksisterer, hvilket tyder på et identitetsparadoks. Der er brug for 
begge identiteter, og begge er i spil samtidigt. Som det fremgår af tabel-
len, er der tale om forskellig vægtning af identiteterne blandt Arbejds-
gruppens medlemmer i forskellige faser af projektet. Er det derfor, der 
opstår konflikt eller magtkamp mellem, hvilken identitet der på et givet 
tidspunkt skal udgøre referenceramme for sensemaking?  

Identitets- og tillidsparadoks i samarbejdsdrevet innovation 
I samarbejdsdrevet innovation, hvor flere forskellige aktører tilpasset 
forskellige organisatoriske identiteter samarbejder, vil der uundgåeligt 
ske sammenstød mellem forskellige identiteter. Faktisk er pointen med 
samarbejdsdrevet innovation netop, at forskellige fagligheder, identite-
ter, logikker, domæner støder sammen for ideelt set at befrugte hinan-
den og dermed føde nye idéer og tiltag. Målet er at adressere generativ 
kompleksitet, dvs. der, hvor den kollektive sociale dimension er nødven-
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dig for problemløsning (Scharmer I25). Det lyder måske enkelt, men i 
praksis er det ikke altid ligetil at blande forskellige logikker og få noget 
nyt og konstruktivt som resultat. 

I det Organisationsteoretiske afsnit blev det slået fast, at en organisation 
sjældent, blot har en enkelt identitet (Albert og Whetten 1985, s. 270). 
Som vist, er der to sameksisterende identiteter i Overgangsprojektet: på 
den ene side en identitet, der knytter sig til en normativ uddannelseslo-
gik, hvor sensemaking foregår på baggrund af ideologi (se ovenfor); på 
den anden side bygger en uddannelsesinstitution ligeledes sin identitet 
på en utilitaristisk logik (en anvendelsesorienteret logik), hvor sensema-
king foregår på baggrund af økonomisk rationalitet og information. Jeg 
mener, det er dette identitetsparadoks, der afspejles i Overgangsprojek-
tet. 

I teorien skulle dobbelt-identiteter i en organisation ligefrem være en 
fordel og øge chancen for udarbejdelse af fælles mål i en konfliktsituati-
on. Hvorfor ser det ud til at være en ulempe for Overgangsprojektet, at 
der er to sameksisterende organisatoriske identiteter? Hvorfor opstår 
der en nærmest skæbnesvanger konflikt mellem identiteter, der truer 
med at ødelægge samarbejdet i implementeringen af Overgangsprojek-
tet (Projektleder I7, 443-447)?  

En forklaring kan findes i tillidsaspektet, idet der hersker vekslende 
grader af tillid og mistillid mellem aktørerne i det centrale uddannelses-
netværk (se nedenfor samt Samarbejdsanalysen), og det ser ud til, at det 
bliver sværere at have flere sameksisterende identiteter. Identitet viser 
sig tydeligst, når organisationen er truet på ”raison d’être” (Stuart Albert 
d. 27. september 2011 – Carlson School of Management, University of 
Minnesota). Identiteterne viser sig tydeligt i Overgangsprojektet i de 
situationer, hvor mistillid er fremherskende i tillidsparadokset. Når 
forskellige identiteters logikker støder sammen i en atmosfære af mistil-
lid, hæmmes nytænkning. Det er dét, der ser ud til at foregå specielt i 
Overgangsprojektets centrale styringsnetværk.  
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I empirien fremstår tillidsparadokset i Projektlederens møde med Ar-
bejdsgruppen (Projektleder I7, s. 5) og ligeledes i Arbejdsgruppes møde 
med Transitmentorer. Generelt er der blandt parterne gensidig tillid til, 
at alle kan løfte implementeringsopgaven – alle er trods alt i et eller 
andet omfang ansat til opgaven. Samtidig er der mistillid, fordi parterne 
hver især oplever, at implementeringsprocessen på forskellige niveauer 
skrider dem af hænde. Fx oplever Arbejdsgruppen til tider, at implemen-
teringen er dem ude af hænde, fordi mentorerne har taget over i hver-
dagen. Mangel på Arbejdsgruppens indflydelse over implementeringen 
ser ud til at resultere i mistillid.  

I tværsektorielt netværkssamarbejde mellem flere aktører, med forskel-
lige baggrunde og organisatorisk tilknytning, vil der uvægerligt opstå 
tillidsparadokser, hvor tillid og mistillid er i spil på samme tid. Paradokset 
kan ikke ophæves, men kan flyttes. Aktørerne kan vælge at bruge para-
dokset konstruktivt og bevidst. Fx ligger der i designet af teaterwork-
shoppen (TW2) implicit en ramme, der tillader modsætninger. I forhold 
til sammenstødet af logikker modsiger min empiri innovationsforsknin-
gen, der påpeger, at sammenstød af logikker – diversitet – er fremmen-
de for nytænkning (Dente, Bobbio og Spada 2005) og for samarbejde 
(Gray 1989). Som skitseret ovenfor viser min empiri, at det er en sand-
hed med modifikationer.  

Jeg vil nuancere teorien og argumentere for, at diversitet er fremmende 
for nytænkning, særligt hvis der er tillid blandt de involverede aktører. 
Hvis ikke det er tilfældet – dvs. hvis mistillid er fremherskende – er 
diversitet ligefrem hæmmende for innovation og for samarbejde.  

Således kan sammenstød af logikker være både fremmende og hæm-
mende for innovation afhængig af den kontekst, sammenstødet foregår 
i. Dette er en vigtig pointe, for hvad betyder det i forhold til samarbejds-
drevet innovation, at nogle faktorer som fx diversitet kan være både 
fremmende og hæmmende for innovation? Hvis sammenstødet foregår i 
et tillidsfyldt rum, fremmes innovation gennem ”Creative tensions” 
(Trish Reay, I23 + Liselotte Mosbæk, M9). Trish Reay udtrykker det på 
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følgende måde: ”The hope of innovation is in the collisions of logics” 
(Trish Reay, I23).   

Med andre ord kan Albert og Whettens teori om dual identities nuance-
res med en hensyntagen til tillidsparadokset. Overgangsprojektet viser, 
at dobbelt-identitet kan medføre konflikt og magtkamp, hvis mistillid er 
fremherskende i tillidsparadokset. Empirien viser, at sameksisterende 
identiteter først fører til frugtbart samarbejde, hvis tillid er fremher-
skende i tillidsparadokset. Fordi den teoretiske definition af samarbejde i 
denne undersøgelse er baseret på tværsektorielt netværkssamarbejde 
mellem flere aktører, med forskellige baggrunde og organisatorisk 
tilknytning, vil der uvægerligt opstå tillidsparadokser, hvor tillid og 
mistillid er i spil på samme tid. Tillidsbegrebet er således paradoksalt 
fundamentet for samarbejde, og samtidig skabes tillid netop gennem 
samarbejde.  

Selvom de organisatoriske identiteter er rammen for beslutningstagen 
og handlinger i Overgangsprojektet og ikke kommer direkte til udtryk på 
individniveau, er der en vis sammenhæng mellem organisatorisk identi-
tet og individuel identitet. I det følgende analyserer jeg identitet på 
individniveau som en del af den læring, der foregår under innovations-
processen. 

Individuel identitet 
Som fremlagt i Innovationsanalysen, har aktørerne personlig identitet 
bundet i Overgangsprojektet, hvilket betyder, at aktørerne tilstræber, at 
beslutninger stemmer overens med deres individuelle forståelser af det, 
de mener, er essensen af projektet. Dvs. hvis Idémagerne groft sagt er 
optaget af en utilitaristisk tilgang, vil de stræbe efter succes på dette 
område, og hvis Projektleder primært er optaget af en normativ uddan-
nelseslogik, vil hun overvejende stræbe efter succes på dette område.  

Der er motivation bundet op i denne kobling mellem organisatorisk 
identitet og individuel identitet, for logikken er, at hvis projektet fejler, 
fejler individet ligeså. I og med at aktørerne har deres personlige identi-
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tet bundet op på projektet, er det naturligt, at de vil gøre, hvad der står i 
deres magt for at opnå det, de vurderer som succes ud fra den logik, de 
nu engang betragter projektet ud fra. 

Når de to logikker støder sammen i forhold til beslutningstagning på 
strategisk vigtige områder, opstår konflikt, som belyst ovenfor. Her kan 
konflikten forstås ud fra identitet – dvs. ud fra hvordan aktører forstår 
sig selv i forhold til Overgangsprojektet. Ifølge organisationsteorien 
opstår konflikt, når den personlige identitet trues (Fiol, O’Conor og 
Aguinis 2001). Samtidig har konflikter tendens til at eskalere, når der er 
personlig identitet indblandet, hvilket resulterer i mindre fleksibilitet og 
kreativitet hos den enkelte aktør. Dvs., at den aktør, der er presset af 
konflikten, er mindre motiveret for at indgå kompromis, (Projektleder 
I13) fx ved at ændre på sin personlig identitet, så den tilpasses til andre 
aktørers forventninger. 

Men ikke alle konflikter i Overgangsprojektet er destruktive. Et eksempel 
på en konstruktiv konflikt, der resulterer i identitetsudvikling – læring – 
er en proces, hvor Transitmentorerne ændrer deres opfattelse af tavs-
hedspligt, som Projektleder gør meget ud af, at de overholder. I første 
interview med mentorerne (I1, s. 30) giver de udtryk for, at tavshedsplig-
ten er en barriere for samarbejde, idet informationer tilbageholdes. Men 
et halvt år senere med erfaringerne fra arbejdet med de unge giver de 
udtryk for, at tavshedspligten er en fordel (i forhold til elevens tarv), 
også selvom tavshedspligten langsommeliggør samarbejdsprocessen 
med det lokale børne- og ungenetværk (Transitmentorer I9, s. 5). Dette 
eksempel viser, hvordan en mindre konflikt om vægtningen af tavsheds-
pligten mellem Transitmentorer og Projektleder forløses gennem erfa-
ringer med praksis og medfører, at Transitmentorerne forholder sig på 
en ny måde til opgaven – tilpasser identitet ved at ændre forholdemåde 
– ved at lære.  

På et mere generelt niveau handler Overgangsprojektet (særlig innova-
tion på det organisatoriske niveau) om at ændre forholdemåder: 
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”Det at få slået hul på de myter gør, at der sker nogle 
store organisatoriske bevægelser. Altså, det sker inden 
i hovedet på folk, men det er utroligt vigtigt, at det sker 
inden i hovedet på folk. For på den måde så vil samar-
bejdet omkring netværk på kryds og tværs have en be-
tydelig bedre effekt” (Styregruppemedlem, I2, l: 304-
307). 

Igen fremgår det direkte, at forandringerne sker ”inde i hovedet på folk” 
– dvs. der er tale om læring, hvor der rykkes ved aktørers individuelle 
forholdemåder. Som belyst ovenfor skifter læring fokus fra at være 
lærerens – i den klassiske læringsforståelse – til at være den lærendes i 
den situerede læring. Det betyder, at den lærende ændrer sin opfattelse 
og sine handlinger og herigennem sin identitet, som fremlagt i det 
Læringsteoretiske afsnit. Med andre ord har jeg i dette afsnit vist, hvor-
dan nøgleaktørers identitet bliver transformeret under implemente-
ringsprocessen. I næste afsnit vil jeg med rolleteorien undersøge, 
hvordan læring kommer til udtryk gennem kobling af den personlige 
identitet genem mere eller mindre institutionaliserede roller og rollefor-
ståelser. 

Rolleforståelse – etablering af Transitmentor- og Projektle-
derrolle 
Som belyst tidligere, går en lang række opgaver i det offentlige på tværs 
af sektorer, myndigheder og policyområder, og er svære at definere 
entydigt og egner sig dårligt til at blive løst af hierarkiske eller markeds-
mæssige styreformer. I netværksstyringen har embedsmanden rollen 
som metastyrer, der påvirker ved at sætte mål for opgaveløsningen i 
netværk – i Overgangsprojektets tilfælde sætter det centrale styrings-
netværk målene for de decentrale implementeringsnetværk. Med rolle-
begrebet (se det Samarbejdsteoretiske afsnit) er der tale om 
omskiftelige tilstande, hvor medarbejdere og ledere tilpasser forholde-
måde til den givne situation. Sagt med andre ord: Ansatte skal kunne 
indtage roller eller identiteter, der understøtter styringsformerne. Netop 
Overgangsprojektet er et eksempel på, hvordan uddannelses- og fast-
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holdelsesopgaven går på tværs af sektorer, myndigheder, organisationer 
og fagligheder og vanskeligt løses af én part alene. Derfor er der heller 
ikke en entydig rolledefinition knyttet til opgaveløsningen. Det er det 
interessante ved Overgangsprojektet: Der er ikke på forhånd fast define-
rede roller, som Transitmentorerne eller Projektleder skal indtage.  

Der er naturligvis udarbejdet nogle generelle funktionsbeskrivelser (DOK 
4, 5, 13, 14), men der er ingen kutyme eller traditioner, som de nyansat-
te – eller for den sags skyld de lokale netværksmedlemmer – kan læne 
sig op ad. Med andre ord kan aktørerne – særligt Transitmentorerne og 
Projektleder – ikke umiddelbart være rolletagere ved at træde ind i den 
nye arbejdssituation og indtage en fast eksisterende rolle, men skal selv 
skabe rollen og sammenhængen mellem rolle og identitet. Det betyder, 
at aktørerne i Overgangsprojektet skal være rollemagere. De skal kon-
struere den rolle, de skal indtage, og samtidig tilpasse den løbende, i 
takt med at Overgangsprojektet implementeres. Spørgsmålet er, hvor-
dan aktørerne håndterer denne rollekonstruktion og rolletilpasning. 
Hvad betyder det for de ansatte i Overgangsprojektet – Transitmentorer 
og Projektleder – og hvad betyder det for andre aktører, som påvirkes af 
de nye roller? Det vil jeg undersøge nærmere i dette afsnit.  

Transitmentorrollen mellem det specifikke og det generelle 
Som et led i forberedelsen af opstarten af Overgangsprojektet foregriber 
Transitmentorer og Projektleder rollekonstruktionen ved at diskutere, 
hvad det er, der skal med på ”rejsen”. Transitmentorerne kan fx føle 
deres faglighed truet, fordi den rolle, de kommer fra (som fx dansklæ-
rer/klasselærer-rollen) skal pakkes væk. Det samme gælder behovet for 
en forudsigelig hverdag. Som mentor må man kunne tåle et vist mål af 
uvished og have ”lidt elastik” i forhold til de unge og deres behov, da alt 
langtfra kan planlægges på forhånd (noter fra I1 med Transitmentorer). 
Transitmentorerne skal omstille deres forståelse af det at gå på arbejde 
til at være uden højeste arbejdstid. Det er i sig selv en stor omstilling, 
når man kommer fra et lærerjob med faste arbejdstider. Samtidig skal 
de etablere en ny faglighed, der understøtter Transitmentorrollen. Her 
vurderer både mentorer, Projektleder og netværksmedlemmer, at 
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personligheden er væsentlig i mentorsamarbejdet, fordi det er den, de 
unge forholder sig til. I Transitmentorrollen ligger megen personlighed: 
”Det handler om, hvem Transitmentorerne er” (Projektleder, I5 l: 348 + 
I7, s. 5).  

Her ses et eksempel på, at den professionelle rolle tillægges en høj grad 
af personlighed. Det betyder, at rollen – forstået som institutionaliseret 
identitet – er forankret i specifik personlig identitet og personlig faglig-
hed og i mindre grad er institutionaliseret og forankret i generel faglig-
hed. Dette er en interessant observation i forhold til analysen af 
Transitmentorerne som ”Boundary Spanners” (se Innovationsanalysen). 
Transitmentorrollen kan med udgangspunkt i empirien generelt define-
res gennem følgende tre karakteristika: oversætter, koordinator og 
katalysator. 

Oversætter  
Empirien viser med stor tydelighed, at Transitmentorens rolle er at 
binde forståelser fra de forskellige aktørers virkeligheder sammen. 
Overgangsprojektets innovation på det organisatoriske niveau handler 
om at ”slå myter ned” og oversætte mellem de forskellige organisatori-
ske kulturer (DOK13, Styregruppe I2, l: 216-225, Arbejdsgruppe I3, s. 10, 
O2 s. 2, Projektleder I7, s. 3, Netværk case-skole I19, s. 16).  

Koordinator 
Transitmentorrollen indeholder også en mere proaktiv koordinerende 
funktion, hvor mentoren fungerer som bindeled (Transitmentor I15, s. 
18, Projektleder I7, s. 6) i forhold til de unges uddannelsesvalg, og på 
den måde skaber kommunikation mellem folkeskole og ungdomsuddan-
nelse (Transitmentor I15, l: 809-813), men også mellem aktører i de 
lokale uddannelsesnetværk (mellem AKT, UU, Klasselærer, mv.). Denne 
rolle er formuleret af projektet selv, og med Transitmentorerne ord 
fungerer de som et ” kommunikerende mellemled” (O3, s. 2, DOK1, s. 4, 
I16, s. 3). 
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Katalysator 
Transitmentorrollen indebærer, at mentoren fungerer som katalysator 
for, at idéer bliver til virkelighed (Lærer, I16, s. 9) dels i forhold til proak-
tivt at skabe nye tiltag og dels i forhold til at lytte til de lokale aktører og 
hjælpe med, at deres idéer får krop: 

”Hun (GMB: Transitmentoren) er jo meget åben over 
for, hvad man kommer med, og hun lytter, og hun er 
meget inde i, hvad der sker, og derfor kommer hun og-
så med input den anden vej til os og siger ’Kunne det 
her ikke være en idé?’” (Lærer, I16, l: 229-231).  

Med andre ord ligger det implicit i Transitmentorrollen, at der skal være 
mulighed for emergens, dvs. mulighed for at lade initiativerne opstå, i 
takt med at behovene opstår. 

Alt i alt fremstår Transitmentorrollens karakteristika som eksempler på 
de specifikke egenskaber, en ”Boundary Spanner” skal besidde ifølge 
teorien. Men der er fortsat et spørgsmål om, hvordan Transitmentorer-
ne får opbygget en rolle, der bæres af mere robuste og generelle struk-
turer, der kan være med til at sikre Transitmentorrollen, således at den 
ikke udelukkende er afhængig af personlighed, dvs. det, Peter Miller 
(I32) kalder for ”Boundary Spanning Structures”. Det vil jeg belyse nær-
mere i det følgende. 

Transitmentorrollen mellem faglighed og personlighed  
Transitmentorernes læring i innovationsprocessen er tæt knyttet til 
rolleskabelsen, og mentorerne giver udtryk for, at de er optaget af 
denne balance mellem at skabe en formel rolle, der er forankret i faglig-
hed og nye generelle strukturer for samarbejde og den personlige side af 
rollen. I forhold til den personlige side af rollen mener Transitmentorer-
ne, at professionalitet og personlighed ikke kan skilles ad (Transitmento-
rer I1, l: 560). Mentorerne oplever en hårfin balance mellem at være 
professionel og være privat/personlig. Over for de svageste unge kan det 
for mentorerne være svært ikke at gå ind over forældrerollen ved fx at 
købe tøj eller bage boller, dvs. træde ind i en omsorgsrolle. I forhold til 
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balancen mellem det professionelle og det personlige i Transitmentor-
rollen udtrykker mentorerne, at ”vi skal være gode til at være formelle 
uden at være upersonlige” (LOG3, s. 1). 

En anden balance, der kan være udfordrende, er balancen mellem 
Transitmentorrollen, som den tager sig ud på tværs af de fire pilotskoler 
– dvs. den generaliserede Transitmentorrolle – og så Transitmentorrol-
len, som den tager sig ud på den enkelte pilotskole – dvs. den lokale 
Transitmentorrolle. Mentorerne anser det for vigtigt, at der er professi-
onalisme i projektet, dvs. elementer, der går igen i måden at gøre tinge-
ne på på de fire pilotskoler (Transitmentorer I1, s. 26). 

 Transitmentorerne er fra begyndelsen ikke i tvivl om, at der skabes fire 
forskellige lokale Transitmentorordninger ud fra et argument om, at der 
er store forskelle mellem lokalområderne (Transitmentorer I1, s. 33-34). 

Fire emergerende lokale Transitmentorroller 
At Transitmentorordningen er forankret i fire forskellige lokaliteter, 
betyder, at konstruktionen af Transitmentorrollen fra projektets begyn-
delse i høj grad farves af lokale forhold samt af den enkelte Transitmen-
tors personlighed. Spørgsmålet er, hvor meget mentorerne tager med af 
deres egen person ind i skabelsen af Transitmentorrollen? Efter projek-
tet har virket i trekvart år, mener jeg, at der er tegn på, at der opstår fire 
forskellige Transitmentorroller, der dels er farvet af Transitmentorernes 
personlighed og dels er farvet af de lokale forhold: Socialrådgiveren, 
Fritidsvejlederen, Ungdomsvejlederen og Rejselederen (se nedenståen-
de tabel): 
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 Fire emergerende lokale Transitmentorroller 

 Socialrådgi-
veren 

Fritidsvejle-
deren 

Ungdomsvej-
lederen 

Rejselederen 
Sa

m
sp

il 
m

ed
 o

m
ve

r-
de

n Den forstå-
ende aner-
kendende 
voksne, der 
møder den 
unge på det 
niveau, den 
unge er på, 
og er i tæt 
kontakt til 
familien  

Lægger vægt 
på, at Tran-
sitmentor-
opgaven går 
på tværs af 
skoleliv og 
fritidsliv  

Den gode 
relation til ung 
og familie, hvor 
Transitmento-
ren er rolle-
model og har 
personligheden 
med i relatio-
nen  

Inviterer 
omverdenen 
ind i folkesko-
len og elever-
ne med ud i 
verden (besø-
ger erhvervsliv 
både lokalt og 
regionalt  

Pr
ak

si
s  Er jævnligt i 

kontakt med 
de unge pr. 
sms  

Gennemfører 
jævnligt 
fritids-
aktiviteter for 
og med de 
unge  

Gennemfører 
initiativer, der 
påvirker lokal 
ungdomskultur 
og ungdoms-
miljø  

Har fokus på 
brobygning – 
støtter de 
unge i at 
overkomme at 
transportere 
sig  

St
øt

te
  Hjælper de 

unge med 
praktiske 
ting: at købe 
tøj, at 
bestille tid 
ved lægen  

Støtte til en 
aktiv fritid, 
der kan 
bidrage til, at 
den unge 
finder nye 
interesse-
områder, der 
styrker per-
sonlige kom-
petencer  

Transitmentor-
ordningen som 
inkluderende – 
har fokus på 
unge generelt  

Støtte til at 
overkomme at 
transportere 
sig til ung-
doms-
uddannelses-
institutioner 

 
Min analyse viser, at de fire Transitmentorroller opstår som respons på 
lokale behov samt som en del af den enkelte mentors personlige præfe-
rencer og faglighed i implementeringsarbejdet med aktørernes møde 
med virkeligheden. Måske kunne det ved første øjekast synes, som om 
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der opstår fire delprojekter, og at mentorerne har for høj en grad af 
personlighed involveret i rolleskabelsen (DOK23, s. 2). Men tværtimod 
kan det vise sig, at denne rollediversitet er vejen til en professionalise-
ring af Transitmentorrollen – særligt hvis Transitmentorerne formår at 
veksle mellem rollerne alt efter, hvad der er behov for i den givne situa-
tion. Derfor mener jeg, at disse fire roller kan anskues som ingredienser i 
en samlet Transitmentorrolle. Det helt centrale i Transitmentorrollen er, 
at Transitmentoren er sagens person – dvs. taler den unges sag uden 
andre overskyggende dagsordner, som andre professionelle aktører 
måtte have. Fx har læreren en faglig sag at forfølge, UU-vejlederen en 
uddannelsessag, forælderen fx en trivselssag, og SSP-medarbejderen en 
helt femte sag. Transitmentoren tjener naturligvis, når alt kommer til alt, 
en uddannelsessag, men forfølger sagen – det gode ungeliv – og spiller 
dermed sagens rolle i samarbejdet mellem parterne. Dette mener jeg, er 
en stor fordel, da forskning viser, at det faktum, at alle parter i et projekt 
altid repræsenterer noget, ofte fører til paradokser og afmatning. I 
Overgangsprojektet sikrer Transitmentorrollen et fortløbende fokus på 
sagen. 

Men hvad betyder det for de eksisterende roller – lærere, vejledere, 
socialrådgivere mv. – at der pludselig dumper en ny og ukendt rolle ind 
ad døren på den enkelte skole? En Transitmentor udtrykker det meget 
klart:  

”Jeg skal hele tiden opfinde mig selv inde i deres hove-
der” (I12, l: 919-920). 

Således er Transitmentorrollen med til at igangsætte et rolleskift – eller 
læring gennem identitetsforandring – hos de lokale samarbejdspartnere, 
i og med at samarbejdspartnerne skal genfortolke deres egen rolle i 
forhold til den nye Transitmentorrolle. Således påvirkes omgivelserne af 
den nye Transitmentorrolle, særligt i den første del af implementeringen 
(fase 1). I det følgende vil jeg med rolleteorien som udgangspunkt un-
dersøge, hvordan omgivelserne påvirkes – dvs. hvordan Transitmentor-
rollen påvirker andre aktørers læring. 
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Omgivelserne påvirkes af Transitmentorrollen 
Det er tydeligt, at der er behov for rolleafklaring mellem den nye Tran-
sitmentorrolle og de eksisterende roller i uddannelsessektoren. Hvornår 
er det fx en Transitmentoropgave, og hvornår er det en socialrådgiver-
opgave? Det er et af de typiske spørgsmål, der opstår i rolleafklaringen. 
En skoleleder udtaler:  

”Det er her, hvor vi skal holde tungen lige i munden 
nogle gange. Og det er også dér, hvor jeg nogle gange 
er lidt skrap. For det er ved gud en tung social sag. Det 
er ikke et lille skub, nej, for det kræver et meget større 
skub. Og Transitmentoren kan give det lille skub, men 
der skal nogle gange altså gives det store skub. Der 
skal noget andet til. Og vi må ikke lade det være ved 
det” (Skoleleder, I19, l: 443-446). Det lille skub er lig 
med en Transitmentoropgave, et stort skub er lig med 
en socialrådgiver-opgave. For målgruppen (red: for 
Overgangsprojektet) er normaltbegavede børn, der har 
brug for lidt ekstra fastholdelse (Skoleleder, I19, s. 15). 

I dette tilfælde er der klare pejlemærker for, hvornår Transitmentorrol-
len og socialrådgiverrollen træder i kraft: Overgangsprojektet er for de 
unge, der har brug for et ”lille skub”. Overgangsprojektet er med andre 
ord ikke gearet til at modtage unge med tunge socialsager. Der er dog 
gråzoner – også i forhold til de velfungerende unge – hvor Transitmen-
torrollen ikke er tydelig nok og resulterer i misforståede forventninger:  

”Der kom en dreng og sagde, at læreren havde anbefalet, at han skulle 
tale med mig, fordi han havde kærestesorger” (I9, l: 291-292).  

Her er det tydeligt, at læreren har én forståelse af Transitmentorrollen, 
mens Transitmentoren selv har en anden: at kærestesorger ikke umid-
delbart hører ind under sager, som det kan forventes, at en Transitmen-
tor tager sig af. Denne misforståelse giver anledning til overvejelser om 
betegnelsen ”Transitmentor”. En af mentorerne mener, at mentorbe-
grebet er udvandet, og at det ligger for langt fra det uddannelsesfokus, 
ordningen er tænkt ud fra:  
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”Jeg tror, vi skulle have heddet ’Forløbskonsulenter’. 
’Mentor’ er for udvasket. Det er for langt væk fra et ud-
dannelsesfokus” (I9, l: 295-296).  

Bag begrebet ”forløbskonsulent” ligger en forståelse af, at Overgangs-
projektet stiler efter at hjælpe unge i deres uddannelsesforløb, hvor 
begrebet ”konsulent” ligger mere i forlængelse af en rådgivende og 
vejledende rolle, end mentorbegrebet gør (Transitmentor I15, s. 27). 
Mentorbegrebet indeholder i højere grad et rollemodelbegreb, der ikke 
nødvendigvis stemmer overens med Transitmentorrollen, som på nuvæ-
rende tidspunkt er skabt i Overgangsprojektet. Men uanset hvilket 
begreb der anvendes, er der behov for at afklare, hvor lærerne giver slip, 
og Transitmentorerne tager over (LOG5, s. 1). 

Mens der er en del arbejde med rolleafklaring mellem Transitmentorer 
og de andre professionelle aktører, er de unge helt klar i deres forståelse 
af mentorrollen set i forhold til de professionelle, de støder på i skole-
hverdagen (I18, s. 4-5). Samlet op i tabelform ser de unges forståelse 
således ud:  

 UU-vejleder Lærer  Transitmentor 

Indsatsområde Faglighed Faglighed og 
personlighed 

Personlighed 

 
En ung udtaler: 

”Hun (GMB: Transitmentor) går ind på det sådan mere 
personlige. Og Poul-Erik (GMB: UU-vejleder) går ind på 
det faglige” (Elev I18, l: 127). 

Rolleafklaring mellem mentor og UU-vejleder er kommet ”fantastisk 
naturligt”, udtaler UU-vejleder på case-skolen (Netværk case-skole I19, l: 
45). Ovenfor har jeg redegjort for, hvordan Transitmentorrollen skabes 
mellem projektets lokale aktører, og hvordan Transitmentorrollen påvir-
ker eksisterende roller i det, der kunne kaldes for en horisontal rollefor-
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handling, dvs. rolleforandring mellem de professionelle aktører. Det 
næste jeg vil redegøre for, er det, jeg vil kalde for en vertikal rollefor-
handling. 

Vertikal rolleforhandling – Transitmentorer og Arbejdsgruppe  
En Transitmentor giver udtryk for, at der er foregået en dialog nedefra 
og op gennem hierarkiet i Overgangsprojektet. Efter Transitmentorerne 
har høstet nogle erfaringer med Transitmentorordningen i praksis, tager 
de nogle samtaler med Arbejdsgruppen, hvor parterne afklarer forvent-
ninger til Transitmentorrollen. 

”Det er klart, at der … er sådan lidt spænding, fordi de 
(GMB: Arbejdsgruppen) havde ligesom deres dagsor-
den, og vi (GMB: Transitmentorerne) havde vores 
dagsorden, men jeg synes, vi var rimelig gode til at væ-
re konstruktive på baggrund af nogle rimelig forskellige 
perspektiver. De (GMB: Arbejdsgruppen) har lyttet me-
get til de ting, vi har fortalt, og sagt "Okay, så er det 
sådan, det er", når vi har fortalt det. Så jeg synes, vi har 
fået nogle kompromisser … det har sådan været rimelig 
afgørende for … at projektet lykkedes …, at vi har haft 
dialog nedefra og op i hierarkiet (Transitmentor I12, l: 
169-177). 

Transitmentorerne fortæller, at der er en vigtig balance i, om de i etable-
ringen af Transitmentorrollen skal forklare sig eller forsvare sig over for 
Arbejdsgruppen i forhold til deres valg og handlinger i praksis (Transit-
mentorer I12, l: 256-261). Underforstået er det tydeligt, at Transitmen-
torrollen er blevet forhandlet mellem Transitmentorer og 
Arbejdsgruppe, og der i implementeringen ikke har været enighed om, 
hvordan Transitmentorrollen formes hverken på specifikt eller generelt 
niveau.  

Etableringen af Transitmentorrollen kan betragtes som essentiel i im-
plementeringen af Overgangsprojektet. Den identitetsskabelse, der 
følger med rollebygningen, kan forstås som en væsentlig del af den 
læring, der er en forudsætning for, at Overgangsprojektet bliver til 
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virkelighed på de enkelte case-skoler. Men også lederrollen er interes-
sant at iagttage i henhold til etableringen af Transitmentorrollen. 

Projektlederrolle 
I Kontekstanalysen fremstiller jeg begrebet translationsledelse som den 
ledelsesform, Projektleder benytter sig af, når der skal skabes mening ud 
af de mange forskellige input, der kommer fra projektets forskellige 
stakeholdere. Som nævnt formår Projektlederen gennem translationsle-
delse at skabe et implementeringsrum, hvor en idétilpasning af de 
oprindelige idéer er mulig. Projektleder bidrager med et illustrativt 
billede på, hvordan hun praktiserer ledelse i Overgangsprojektet: 

”Nogle gange føler jeg mig 
som en høne, der går nede 
i de der store blade og ikke 
kan kigge op. Så kommer 
der en eller anden inspira-
tion fra noget, I (GMB: 
Transitmentorerne) har 
gang i, eller noget, jeg har 
læst. Og så hopper jeg op 
på skiltet og sender signal 
ud til de fire (GMB: Tran-
sitmentorer). Babap, siger hønen så. For det me-
ste bliver det taget for gode varer, der bliver re-
sponderet, og noget kommer i spil, og så hopper 
jeg ned i det høje grønne igen og søger lidt for-
vildet rundt. Så kommer der en af jer (GMB: 
Transitmentorer), der kaster et frø, og så: Babap 
igen” (Projektleder, I9, l: 470-475). 

Projektledernes fortælling tolker jeg som translationsledelse, hvor 
Projektleder foretager et oversættelsesarbejde; hun får inspiration fra 
omverdenen, som hun bearbejder og sender videre til Transitmentorer-
ne, der sætter noget ”i spil”. Andre gange kommer inspirationen fra 
Transitmentorerne, ”der kaster frø” – giver input til hende – hvorefter 
processen gentager sig.  
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I fortællingen giver Projektleder endvidere udtryk for, at ledelse af 
Overgangsprojektet udgør en søgeproces, hvor hun af og til ”søger lidt 
forvildet rundt”. Projektleder skal med andre ord indtage forskellige 
roller i sin translationsledelse – både som den, der søger, men ligeledes 
som en, der sender signaler ud. Hvis disse observationer sammenholdes 
med sensemaking og søgeprocesserne, som fremstillet ovenfor, mener 
jeg at kunne udlede følgende sammenhæng, hvor Projektlederen i sin 
translationsledelse balancerer mellem at: 

• Overtage mening  
• Give mening  
• Skabe mening124  

I Projektlederrollen overtager hun mening fra Initiativtagerne, forstået 
på den måde at hun overtager et projekt, som hun skal lede implemen-
teringen af. Samtidig giver hun mening videre til Transitmentorerne, der 
skal foretage den praksisnære implementering. Endelig skaber hun 
mening sammen med de aktører, der indgår i det samlede uddannelses-
netværk. Som Projektleder skal hun kunne skifte rolle alt efter situatio-
nens behov – ifølge MIRP-teorien (se det Innovationsteoretiske afsnit) 
skal der i innovationsledelse være forskellige roller til stede for at drive 
innovationen fremad. I Overgangsprojektet er særligt entreprenørrollen 
og projektlederrollen fremtrædende, hvor der i entreprenør- og projekt-
lederrollen er indbygget både en mentorrolle og en kritikerrolle, der 
veksler alt efter situationen. Disse roller er ikke personbundne, hvilket 
også fremgår af ovenstående fortælling, hvor Projektleder indtager 
forskellige roller afhængig af, hvilken situation hun står i. 

Fællestrækket for lederrolle og Transitmentorroller, som fremlagt oven-
for, er, at de ikke er fastlagte, men skabes og tilpasses løbende gennem 
projektet. Jeg vil afslutningsvis pege på, at rolleanalysen er med til at 

                                                            
124 Jeg mener, at disse tre niveauer i meningsskabelse ville med engelske begre-
ber betegnes som sense-taking, sense-giving og sense-making. 
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rette fokus på, i hvor høj grad implementeringen af Overgangsprojektet 
er knyttet til de pågældende aktører og til disses samspil i form af rolle-
tilpasning og dermed læring gennem innovationsprocessen. Efter denne 
rolleanalyse som illustration på læreprocessen under implementeringen 
fortsætter jeg nu – med kulturteorien som udgangspunkt (Meyerson og 
Martin 1987) – analysen af læreprocessen med udgangspunkt i kultur-
begrebet og begrebet om kulturelle paradigmer.  

Kulturforståelse – kulturændring og paradigmer 
Inden jeg med teorien om kulturelle paradigmer vil undersøge Over-
gangsprojektet, vil jeg fokusere på aktørernes egne forståelser af kultur-
begrebet. Som Arbejdsgruppen udtrykker det (M10 og M12) er 
etablering af Transitmentorrollen samt Transitmentorrollens påvirkning 
af eksisterende professionsroller med til at ”rokke ved folks positioner 
og traditioner”. Arbejdsgruppen betegner denne påvirkning af positioner 
og traditioner som en kulturændring, der handler om, at aktørernes 
vaner påvirkes i mødet med den nye service, som Transitmentorordnin-
gen udgør. Arbejdsgruppen er bevidst om, at projektet på den måde 
virker på ”det institutionelle niveau” og er med til at ”nedbryde siloer 
mellem de forskellige sektorer” (Arbejdsgruppe M10). Samtidig er de 
meget bevidste om, at det bliver et ”omfattende arbejde” at påvirke og 
takle kulturforskelle mellem folkeskole og de involverede samarbejds-
partnere både i ungdomsuddannelserne og lokalt i kommunerne (Ar-
bejdsgruppe I3, s. 8). Men ét er Arbejdsgruppens forventninger og 
ønsker – lad mig se nærmere på, hvordan der arbejdes med denne 
såkaldte ”kulturændring” i praksis, og hvordan forskellige kulturer for-
stås af de lokale aktører. 

Mentorerne udfordrer organisationskultur på uddannelserne 
Transitmentorernes opfattelse er, at kultur på ungdomsuddannelser og 
folkeskole er svær at påvirke (TW2), særligt fordi ungdomsuddannelser-
ne og folkeskolen ikke har forventningsafstemt i forhold til Overgangs-
projektet. Mentorerne oplever, at der er stor kulturforskel mellem 
folkeskole og ungdomsuddannelse (TW2, Transitmentorer I15, s. 23). 
Kulturforskellen kommer fx til udtryk i forskellige ”læringskulturer”, hvor 
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der er forskel på konsekvens i folkeskole og ungdomsuddannelser. 
Forskellen i læringskultur er en udfordring for de unge, når de påbegyn-
der en ungdomsuddannelse. Derfor skal uddannelsesinstitutionerne 
lære af hinanden ved at ”se på de forskellige virkeligheder” (Styregruppe 
I2, l: 232) og ”forstå hinandens verdener” (Skoleledelse I7, s. 1). Det er 
en kæmpe udfordring at få systemerne til at spille sammen, så overgan-
gen bliver en bedre oplevelse for den unge. 

Mentorerne udfordrer folkeskolens ”læringsrum mellem lærer og ele-
ver”, fordi de bevæger sig mellem uddannelsesinstitutioner og danner 
sig overblik over udfordringer – også set med de unges øjne. Mentorer-
ne påpeger, at det i folkeskolen ville være en fordel, om man skelnede 
mere mellem ”formelle og uformelle læringsrum” (Transitmentor I15, s. 
23). Mentorerne mener, at folkeskolen naturligvis skal bevare faglighe-
den, men derudover mener de, at det ville være en fordel at højne 
konsekvenserne for elevers manglende engagement og samtidig skabe 
rum til de gode relationer. For med konsekvens skal følge ”tillidsfyldte 
relationer” blandt lærere og elever.   

Hvis fokus skiftes til læringsrummet blandt lærerne, oplever Transitmen-
torerne, at mangel på sparringskultur er en barriere for samarbejde 
(Transitmentor I15, s. 32). Mentorerne erfarer, at lærerne mangler mod 
til at ”bevæge sig på usikker grund af frygt for at begå fejl i andres på-
syn” (Transitmentor I15, s. 33). Dvs. at fejlfinderkulturen – som jeg 
redegjorde for i Innovationsanalysen – fremstår som barriere for læring 
internt på folkeskolen mellem lærerne. 

Selvom Mentorernes oplevelse er, at det kan være svært at blive accep-
teret som mentor på skolerne, fordi den enkelte skole har det med ”at 
lukke sig om sig selv” (Transitmentorer I1, s. 9 samt O2), har aktørerne i 
det lokale netværk omkring case-skolen en oplevelse af, at den nye 
mentor efter trekvart år er en del af kulturen: 

”Du udgør en del af lærerværelset … og gør det rigtig 
godt” (Netværk case-skole I19, l: 129-131). 
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Mentorernes egen forståelse af at ”være en del af læreværelset” er, at 
det er en fordel at være læreruddannet som Transitmentor, fordi de 
som lærere kender til kulturen blandt folkeskolelærere og ved ”hvordan 
man træder ind i det forum” (Transitmentorer I1, l: 1118-1119). Mento-
rernes oplevelse af folkeskolekulturen på de forskellige pilotskoler er 
dog meget forskellig: 

”Kulturen er konservativ og lidt gammeldags. Forholdsvis stille og rolig 
og gemytlig. Ikke særlig social, men heller ikke decideret lukket. Meget 
fokus på, at tingene skal foregå ordentligt, man tænker, før man hand-
ler, men nogle gange tænker man måske for meget og handler for lidt i 
forhold til mit temperament” (Transitmentor SPSK3, l: 72-75). 

”De er i rivende udvikling. Lærerne er vildt engagerede i det, de laver, og 
når der er tid, spørger de også til mit arbejde. Når jeg har været i direkte 
kontakt med en lærer omkring et barn, er de super engagerede” (Tran-
sitmentor SPSK2, l: 64-66).  

Kulturopgaven er klar: Mentorerne skal bidrage til, at de mange forskel-
lige kulturer lærer hinanden at kende for at forstå hinandens verdener 
(Projektleder I7, s. 1). Hvad er det så, der sker i praksis? Hvilke initiativer 
igangsætter mentorerne? Eller mere specifikt: Hvilke initiativer – som 
understøtter etablering af Boundary Spanning Structures – igangsætter 
Transitmentorerne?125 Følgende fire områder er eksempler på, hvordan 
Overgangsprojektet forsøger at påvirke det organisatoriske niveau på 
uddannelsesinstitutionerne ved at ændre på eller igangsætte nye former 
for samarbejde: 

Tværfaglige møder: Transitmentoren som den unges advokat eller 
tovholder deltager sammen med den unge og familien ved tværfaglige 
netværksmøder. 

                                                            
125 Følgende punkter er udarbejdet på baggrund af udviklingsmøde med Ar-
bejdsgruppen M10 samt DOK30 og dækker initiativer, som foregik i 2011 og skal 
foregå i 2012. 
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Proaktiv mødeindkaldelse: Transitmentorerne tager sammen med den 
unge og forældre et initiativ til møder med myndighederne. Det kan fx 
være at tage initiativ til et tværfagligt netværksmøde, hvor alle parter 
mødes på tværs for at koordinere indsatser. 

Systematisering af fælles ansvar: Transitmentoren systematiserer og 
synliggør, at overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse er 
et fælles ansvar mellem skoleformer og professionelle aktører, fx ved at 
være i kontakt med erhvervs- og produktionsskolernes kontaktlærere, 
som mentoreleverne er tilknyttet på skolen. 

Samarbejde med mentorerne på ungdomsuddannelserne: Transitmento-
rerne styrker samarbejdet mellem folkeskole og ungdomsuddannelser 
ved at etablere et tættere samarbejde mellem skoleformerne og mellem 
skolernes indsats i forhold til sårbare elever gennem mentorerne på 
ungdomsuddannelserne – der dagligt arbejder med de frafaldstruede 
elever (i første omgang afprøves dette samarbejde med en enkelt ung-
domsuddannelse). 

Analysen viser, at der er forskellige kulturer i spil, og at Transitmento-
rerne forsøger at påvirke disse kulturer gennem forskellige initiativer. 
Men kan jeg komme et skridt nærmere en definition af kulturelle para-
digmer, der ligger til grund for den dominerende kultur i Overgangspro-
jektet – dvs. uddannelse som kultur? Det vil jeg svare på i næste afsnit 
ved at anvende teorien om kulturelle paradigmer (jf. det Organisations-
teoretiske afsnit). 

Kulturelle paradigmer i Overgangsprojektet 
Som fremlagt i Innovationsanalysen, sameksisterer to syn på Overgangs-
projektet: 1) en stærk og ren form for projektforståelse, hvor projektet 
kan planlægges, styres og implementeres ud fra et på forhånd fastlagt 
design, samt 2) en mere kaotisk og flertydig projektforståelse, hvor 
projektet opstår, mens der fortløbende eksperimenteres og implemen-
teres i lokale netværk. Desuden har jeg konstateret, at der ikke blot 
findes en ren organisatorisk identitet, men et identitetsparadoks bestå-
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ende af to sameksisterende identiteter – den utilitaristiske og den nor-
mative.  

Indtil videre har jeg belyst identitet og læring med fokus på organisato-
risk identitet og lærende fællesskaber og med, hvad det indebærer af 
værdier og roller samt ændringen af disse med implementeringen af 
Overgangsprojektet. Indtil nu har jeg ikke berørt kulturbegrebet som 
paradigmebegreb. Jeg mener, at kulturbegrebet (jf. det Organisationste-
oretiske afsnit samt hypotese A) kan bidrage med forklaringskraft til at 
forstå den måde, der skabes mening på i Overgangsprojektets netværk. 

Som nævnt i det Organisationsteoretiske afsnit er det kulturelle para-
digme 1 kendetegnet ved monokultur, der er forholdsvis enkel at ind-
fange, mens paradigme 3 kendetegnes ved flertydighed. Når 
Overgangsprojektets komplekse netværk betragtes analytisk gennem 
paradigmeteorien, er det tydeligt, at der empirisk set er tale om para-
digme 3: Der er flere paradokser til stede i forhold til både innovation og 
læring – innovations- tillids- og identitetsparadokser. Disse paradokser 
opstår, fordi der er mange forskellige autonome aktører involveret – 
aktører der alle har forskellige perspektiver på projektet – på problem-
stilling og problemløsning. Som illustreret i det Organisationsteoretiske 
afsnit er paradigme 3 kulturdynamisk og paradoksal og eksisterer ofte i 
uddannelsesinstitutioner og i innovative organisationer. I denne hen-
seende er Overgangsprojektet dobbelt ramt, idet det dels består af en 
samling af uddannelsesinstitutioner i ét og samme projekt og samtidig 
har karakter af en innovativ indsats i den problemløsning, projektet er 
sat i verden for at udføre. Alt i alt kan Overgangsprojektet betragtes som 
en tydelig paradigme 3-kultur. 

Hvad betyder det for aktørerne at være en del af en paradigme 3-kultur? 
Jo – ifølge teorien betyder det, at individet skal kunne håndtere og 
acceptere denne flertydighed, og at forandringer er ukontrollerbare. 
Eller med andre ord skal individet kunne finde psykologisk sikkerhed i 
flertydighed som fremlagt i det Organisationsteoretiske afsnit. Spørgs-
målet er, om Overgangsprojektets aktører er klar til det? Betragtes 
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empirien tværgående, ses en tendens til, at aktørerne bredt betragtet 
foretrækker en stærk monokultur, der er tydelig, sikker og viser vej: 
”Sådan gør vi her”. Det er monokulturen, Transitmentorerne støder på i 
deres rolleforhandling og i den modstand, de møder i implementering af 
Transitmentorordningen (se ovenfor samt Innovationsanalysen). 

Det paradoksale er, at paradigme 3 udgør et fundament for innovation, 
mens paradigme 1 ser ud til at være stærk i Overgangsprojektets net-
værk. Således modsiger empirien kulturteorien, der – som just fremlagt 
– kategoriserer uddannelsesinstitutioner i paradigme 3. Betyder det, at 
Overgangsprojektets aktører ikke finder psykologisk sikkerhed i flerty-
dighed? Bredt betragtet er svaret ja. Jeg diskuterede dette emne med 
Garry Van Patter (I24), og han erfarer gennem sit mangeårige arbejde 
med innovation i offentlige og private virksomheder, at mennesker har 
præferencer for kulturer. Nogle mennesker vil befinde sig bedst i para-
digme 1, mens andre trives fint i paradigme 3, som svarer til Van Patters 
forståelse af konvergent og divergent præference (se det Organisations-
teoretiske afsnit), hvor den konvergente præference overvejende hører 
til i paradigme 1, mens den divergente præference overvejende hører til 
i paradigme 3.  

Med andre ord er der forskel på individers præferencer: Nogle trives 
bedst med sikkerhed og muligheden for at kompleksitetsreducere, mens 
andre trives med usikkerhed og muligheden for at åbne for kompleksite-
ten. Dermed rokker innovationsprocessen ved kulturen i og med, at 
individers præferencer påvirkes. Så skal man fremme innovation i en 
organisation, er kulturen et vigtigt indsatsområde. For giver du dig i kast 
med at påvirke menneskers præferencer, påvirker du samtidig deres 
identitet – og det skal du som leder tage ansvar for. Som Van de Ven 
udtrykker det: “You are twisting with people’s heads” (Andrew Van de 
Ven, d. 27. september 2011 – Carlson School of Management, University 
of Minnesota). Hvis udfordringen, man står over for, rækker udover, 
hvad man på det eksisterende grundlag kan klare, taler Illeris om læring 
som eksistentiel krise (Illeris 2009, s 59-63), hvor de lærende transforme-
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rer referencerammer, som tages for givet. I den situation omstrukture-
res selvets organisering i den individuelle personlighed. Denne transfor-
mative læringsform er, som nævnt i det Læringsteoretiske afsnit, uhyre 
belastende. Det kræver opmærksomhed og ledelsesmæssigt ansvar at 
igangsætte innovationsprocesser – der afkræver, at individer ændrer og 
skaber nye præferencer og forholdemåder, og det er ledelsens opgave 
at håndtere disse lærings- og innovationsudfordringer. Efter denne 
kulturanalyse fortsætter jeg nu med en delkonklusion på den samlede 
læringsanalyse. 

Delkonklusion – Læringsanalyse  
I dette analyseafsnit har jeg undersøgt læring i Overgangsprojektets 
innovationsproces gennem analyser af 1) læring som søgeprocesser, 2) 
læring som en social proces samt 3) analyseret læring gennem identi-
tetsbegrebet, rollebegrebet og kulturbegrebet som indikatorer på, at 
læring finder sted. Jeg kan på baggrund af Læringsanalysen konkludere, 
at læring i innovationsprocessen i Overgangsprojektet tager form som 
kollektive søgeprocesser, der har til formål at indfri projektets hensigt. 
Jeg kan konkludere, at søgeprocesserne er det samme som innovations-
processen. Med andre ord: Innovation – af ikke materielle størrelser som 
service og organisation – er læring. I det følgende fortsætter jeg med at 
konkludere ud fra de to analyseenheder – serviceniveau og organisato-
risk niveau – hvorefter jeg afslutter med at besvare læringsdelen af mit 
forskningsspørgsmål. 

Innovation på serviceniveau 
Overgangsprojektets aktører – og i særlig grad Transitmentorerne – er 
rollemagere, idet de dels konstruerer og dels tilpasser deres roller i takt 
med implementeringen af Overgangsprojektet. Transitmentorerne 
udfordrer desuden projektets lokale aktører til både horisontal og verti-
kal rolleforhandling, således at der igangsættes rolleskift – eller identi-
tetsforandring – hos de lokale samarbejdspartnere, efterhånden som de 
skal genfortolke deres egen rolle i forhold til Transitmentorerne.  
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Transitmentorerne balancerer mellem det institutionaliserede og det 
personlige felt med tre funktionskarakteristika: oversætter-, koordina-
tor- og katalysatorfunktion. Og herudfra opstår en yderligere rollediver-
sitet, idet der på det lokalt-personlige plan antydes fire forskellige 
Transitmentorroller: socialrådgiveren, fritidsvejlederen, ungdomsvejlede-
ren og rejselederen. Denne rollediversitet kan bane vejen for en profes-
sionalisering af Transitmentorrollen. Generelt betragtet er 
Transitmentorrollen med til at skabe kulturændring i de lokale uddan-
nelsesnetværk og på case-skolerne ved at påvirke både positioner og 
traditioner. Læring som en social foreteelse resulterer i, at brugere såvel 
som professionelle begynder at ændre syn på egen rolle i forhold til 
samarbejdet, hvilket betyder, at innovationen således kan betegnes som 
en læreproces. 

Mentorerne udfordrer ligeledes uddannelsernes organisations- og 
læringskultur, der rummer store forskelle mellem folkeskole og ung-
domsuddannelse. Mangel på sparringskultur i folkeskolens læringsrum 
mellem lærer og elever samt i læringsrummet blandt lærerne danner 
samarbejdsbarrierer, som synliggøres, når mentorerne arbejder. Her 
forsøger Overgangsprojektet at påvirke det organisatoriske niveau på 
uddannelsesinstitutionerne ved at igangsætte nye former for samarbej-
de, der varierer alt efter formål. 

Innovation på organisatorisk niveau 
I Overgangsprojektet sameksisterer den positivistiske og den konstrukti-
vistiske læringsmodel, der trækker læring i forskellige retninger, hvor 
den konstruktivistiske læringsmodel indeholder potentialet for radikale 
forandringer i vekselvirkningen mellem aktør og struktur.  

Iterationer i Overgangsprojektet er tæt knyttet til læring på den måde, 
at Transitmentorerne som legitime nytilkomne via deres socialiserings-
proces har mulighed for at øge læringskapaciteten i de sammenhænge, 
de indgår i, mens aktørerne lærer ved at eksperimentere gennem im-
plementering af projektidéerne. Læring i Overgangsprojektet foregår 
således ikke isoleret, men i relationen mellem mennesker i såkaldte 
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lærende fællesskaber. Der ligger derfor et innovationspotentiale i Over-
gangsprojektet mht. at organisere kollaborativ læring i praksisfællesska-
ber. 

Overgangsprojektet rummer et identitetsparadoks, hvor to organisatori-
ske identiteter, henholdsvis den normativt orienterede og den utilitari-
stisk orienterede identitet, sameksisterer. De to organisatoriske 
identiteter er fremherskende på forskellige tidspunkter hos forskellige 
aktører i Overgangsprojektets faser, men de kan støde sammen i kon-
flikt, når mistillid dominerer. Omvendt kan sameksisterende identiteter 
føre til frugtbart samarbejde og innovation, hvor tillid er fremherskende 
– muligheden for innovation ligger her i sammenstødet mellem logikker. 
Destruktiv konflikt kan ikke overraskende resultere i mindre fleksibilitet 
og kreativitet hos den enkelte aktør samt modvilje mod at indgå kom-
promis, mens konstruktiv konflikt kan bevirke transformation af indivi-
duel identitet. 

Endelig ses en sammenhæng mellem organisatorisk identitet og indivi-
duel identitet. Da aktørerne i Overgangsprojektet har personlig identitet 
bundet i projektet, tilstræber aktørerne, at beslutninger stemmer 
overens med deres individuelle forståelse af projektets essens. To kultu-
relle paradigmer sameksisterer (paradigme 1 og 3). Paradigme 3 forud-
sætter, at aktører trives med flertydighed som en form for psykologisk 
sikkerhed. I Overgangsprojektet er der således tegn på, at paradigme 3 
kan være et fundament for innovation. 

Fælles for serviceniveauet og det organisatoriske niveau er, at læring er 
tæt forankret til det psykosociale samspil i samarbejdet i lærende fæl-
lesskaber og udgør den kontekst, hvori læring forstået som søgeproces-
ser foregår. Læring som søgeprocesser – henholdsvis læring gennem 
testning og læring gennem opdagelse – er knyttet til innovationsproces-
sen gennem forskellige typer af søgeprocesser, der veksler i forskellige 
faser af innovationen. Den kollektive dimension af søgeprocesserne i 
Overgangsprojektet opstår i sensemaking-processen. Det betyder, at det 
kollektive element træder særligt tydeligt frem i overgangen mellem 
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forskellige søgeprocesser. Jeg observerer to former for søgeprocesser – 
periodisk og kaotisk søgning – og opstiller på baggrund af mine observa-
tioner en ekstra søgedimension bestående af en principdimension, der 
udvider den kaotiske søgeproces gennem det, jeg kalder for en åben 
læreproces.  

Søgeprocesserne er udgangspunkt for implementering af Overgangspro-
jektet, hvor ledelsen sætter forskellige rammer op for, hvornår Transit-
mentorerne skal arbejde med periodisk søgning gennem designede 
forløb. Hvor mål og vej er kendt, og implementeringsrummet derfor 
består i at gå ud og gøre/prøve af, og hvornår der skal arbejdes med 
kaotisk søgning gennem emergerende forløb, hvor princippet er kendt, 
men hvor Transitmentorerne eksperimenterer med at finde delmål og 
veje til at nå målene. Analysen viser, at det ledelsesmæssigt kan være 
svært at finde den rette balance mellem design og emergens, og i for-
længelse heraf bliver balancen mellem forskellige søgeprocesser under 
de to læringstyper ligeledes udfordret. I den hjemmedyrkede innovati-
on, hvor innovationsfaserne flyder sammen, bliver denne balance endnu 
sværere. 

På baggrund af Læringsanalysen står det klart, at læring – forstået som 
kollektive søgeprocesser – udgør en væsentlig del af innovationsproces-
sen. Som nævnt vil jeg gå så langt som til at konkludere, at der ikke 
finder innovation sted, medmindre der også finder læring sted.  

Afsluttende kan det konkluderes, at mange aktører, der samarbejder om 
en innovationsproces, betyder, at der ligeledes er flere personer om 
ledelsesopgaven, og samtidig er der flere roller i spil. Det betyder, at 
ledelse skal anskues som en organisatorisk funktion (og ikke udelukken-
de knyttet til personlige kvaliteter). Dette kan være vigtigt at have for 
øje i ledelsen af offentlige innovationsprojekter, da konsekvensen er, at 
samme person udøver forskellige lederroller til forskellige tider og 
opgaver. Jeg har kondenseret Entreprenøren og Projektlederen som 
fremtrædende ledelsesroller i Overgangsprojektet.   
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Besvarelse af arbejdsspørgsmål 
I det følgende besvarer jeg arbejdsspørgsmål nummer to, der vedrører 
læring under innovationen:  

• Hvilken betydning har læring for innovationsprocessen?  

I innovationsprocessen har læring en central betydning. Når læring 
forstås som kollektive søgeprocesser, er der sammenfald mellem lære-
processen og innovationsprocessen, således forstået at innovation er 
læring. I Overgangsprojektets tilfælde er der tegn på, at der er flere 
sameksisterende søgeprocesser i det decentrale implementeringsnet-
værk, mens der i det centrale styringsnetværk eksisterer en præference 
over for periodisk søgning og samtidig en erkendelse af et behov for 
kaotiske søgeprocesser for at løse overgangsproblematikken. I Over-
gangsprojektet registrerer jeg ligeledes læring forstået som sociale 
processer. Læring som en social proces kommer til udtryk gennem 
aktørernes kollektive beslutninger vedrørende implementeringen af 
innovationen og lægger op til samarbejdsdimensionen i innovationspro-
cessen.  

Hovedpointerne i denne Læringsanalyse kan samles i nedenstående 
skema: 

Analyseenheder Innovationsteoretisk optik 
Læring 

Decentralt netværk –  
Serviceniveau 

Sameksisterende søgeprocesser 
med en kollektiv dimension  

Centralt netværk –  
Organisatorisk niveau 

Erkendelse af behovet for en 
kaotisk søgeproces, men implicit 
ønske om periodisk søgning 
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6.4 Analyse af samarbejde – hvilke samarbejdsfor-
mer? 

Introduktion 
I denne sidste analysedel besvarer jeg det tredje arbejdsspørgsmål, der 
vedrører samarbejde i innovationen.  

• Hvilken betydning har samarbejde for innovationsprocessen?  

Før jeg kan svare på det, bliver jeg nødt til at undersøge, hvilke former 
for samarbejde der indgår i innovationsprocessen, dvs. hos aktører i 
uddannelsesnetværket. Med tekstnært afsæt i de teoretiske kapitler 
samt i mit datamateriale vil jeg analysere interaktionen i Overgangspro-
jektets uddannelsesnetværk – dvs. både i det centrale politikformule-
rende styringsnetværk og i det decentrale implementeringsnetværk. I 
analysen af interaktionsformen belyser jeg de anvendte strategier for 
samarbejde. Jeg gør rede for de særlige forhold, der gør sig gældende, 
når et nyt samarbejde skal etableres i et nyt uddannelsesnetværk, og i 
den forbindelse undersøger jeg det, aktørerne lægger vægt på i forhold 
til at opnå et frugtbart samarbejde. Jeg lægger mig ikke fast på udeluk-
kende at studere én type af samarbejde, men nærmere elementer af 
forskellige former for samarbejde i forskellige faser, og undersøger, 
hvordan forskellige teoretisk definerede samarbejdsformer kan have 
indflydelse på potentialet for innovation.  

Med udgangspunkt i netværksteorien (Sørensen og Torfing 2005 samt 
Roberts og Bradley 2010) lægger jeg ud med at analysere samarbejde 
inden for rammen af det uddannelsesnetværk, som Overgangsprojektet 
tager udgangspunkt i (jf. Kontekstanalysen). Jeg fortsætter med en 
analyse af de samarbejdsformer (Mandell 2008), der forekommer i 
Overgangsprojektets forskellige faser, og foretager derefter med ud-
dangspunkt i Bryson, Crosby og Stone (2006) en analyse af de særlige 
forhold, der gør sig gældende i etableringen af samarbejde i et nyt 
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netværk, hvor jeg uddyber tillidens betydning for samarbejde. Alt i alt 
har afsnittet følgende struktur: 

Samarbejdsanalyse 

Netværksstrategi – vekslende samarbejdsformer i innovationsprocessen 

Samarbejde og implementeringsfaser – rammeanalyse  

Etablering af samarbejde i nyt uddannelsesnetværk – tillid og konflikt 

 

Netværksstrategi – vekslende samarbejdsformer i innovati-
onsprocessen 
Samarbejde figurerer som et hverdagsbegreb i Overgangsprojektet. Jeg 
lægger ud med at fremstille denne forståelse af samarbejde, inden jeg 
anvender de teoretiske begreber i en analyse.  

Udfra Overgangsprojektets projektbeskrivelse (bilag 3, DOK 1) fremstår 
samarbejde som et empirisk begreb, hvor interaktionen mellem aktører i 
lokale uddannelsesnetværk skal imødegå frafaldsproblematikken. I 
projektbeskrivelsen hedder det: 

I hele grundskoleforløbet er der mange forskellige 
indsatsområder indover: klasselærer, UU-vejleder, 
skolepsykolog, læsevejleder, familieafdeling, mento-
rer med mere – altså mange forskellige tiltag, som 
hver især er gode nok, men når den unge skal videre 
på en erhvervsskole, starter det hele forfra. Der er ik-
ke nogen person eller instans, der er ansvarlig for at 
følge den unge med den indsigt og de ressourcer, der 
er nødvendige. Risikoen for at falde fra er derfor me-
get stor. Og alt det, der er investeret tidligere, risike-
rer at gå tabt. 

Derfor skal der i projektet på hver skole ansættes en 
Transitmentor, der for de uddannelsessvage mål-
grupper skal forrette en sektor- og funktions-
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overskridende transitvejledning… Vejlederne følger 
eleven som personlig vejleder i alle årene og har 
sammen med projektets øvrige vejledere samarbejde 
med alle nødvendige instanser inden for de implicere-
de sektorer, funktioner og skoleformer. Vedkommen-
de ”håndfører” herefter den unge over i 
uddannelsessystemet og følger ham/hende. 

I de fire kommuner arbejdes der løbende med at opbygge og udbygge 
det professionelle samarbejde (DOK1) i forhold til overgangs- og fasthol-
delsesproblematikken (DOK26, s. 13-14). Helt konkret foregår samarbej-
det på flere niveauer i forhold til den enkelte skole og den enkelte elev, 
hvor Transitmentorerne i varierende omfang er en del af netværket 
omkring den unge. I nogle af kommunerne har Transitmentoren taget 
initiativ til fællesmøder med BUR, PPR, SSP. Formålet med disse møder 
har været at afklare de gensidige forventninger og koordinere viden. 
Møderne giver Transitmentoren en nødvendig indsigt i, hvilke rammer, 
der arbejdes under, og hvilke tilbud kommunen kan give. Dialogmøder, 
hvor alle aktører inddrages, synes vigtige for at koordinere indsatser, så 
alle ved, hvad alle gør, hvilket øger gennemskueligheden såvel for de 
professionelle som for de unge og deres familier.  

Som belyst i Læringsanalysen, har Transitmentoren som ny aktør umid-
delbart en positiv effekt på samarbejde og kommunikation og fastholder 
fokus på sagen – det gode ungeliv. Transitmentorordningen tvinger alle 
parter til at overveje deres daglige praksis. Samarbejdet udvikles ligele-
des gennem de møder, der holdes i projektets koordineringsudvalg (se 
organisationsdiagram i Kontekstanalysen). Koordineringsudvalget synes 
også at kunne blive en unik mulighed for at udveksle erfaringer mellem 
de fire kommuner.  

Med en teoretisk optik kan Overgangsprojektet karakteriseres som 
styringsnetværk, der består af et centralt politikformulerende styrings-
netværk samt et decentralt implementeringsnetværk som det blev frem-
lagt i Kortlægningen af casen. Således kan strategien for samarbejde i 
innovationsprocessen i Overgangsprojektet karakteriseres som en net-
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værksstrategi (jf. det Samarbejdsteoretisk afsnit), hvor interaktionen – 
med MIRP-gruppens terminologi – foregår blandt aktører i netværk, der 
bygges omkring en innovationsproces, hvor relationerne mellem men-
nesker bærer innovationen ved, at aktørerne engagerer sig i at forvandle 
idé til virkelighed (Van de ven m.fl. 2008, s. 14-15).  

Samarbejdslitteraturen viser, at offentlige aktører involverer sig i tvær-
gående samarbejde, når andre muligheder har slået fejl (Bryson, Crosby 
og Stone 2006). Sådan kan initieringen af Overgangsprojektet også 
forstås: De tre Initiativtagere har fra hver deres organisatoriske ståsted 
forsøgt at imødegå frafald på de lokale ungdomsuddannelsesinstitutio-
ner, men har erkendt, at de ikke kan undvære hinanden i problemløs-
ningen (O2, s. 1). Således har Initiativtagerne nedsat et uformelt 
kollegialt netværk (Torfing 2008, s. 152) på tværs af institutioner til at 
koordinere indsatser og diskutere erfaringer med opgaveløsning samt 
for at give hinanden faglig og personlig sparring. Her har de tre Initiativ-
tagere knyttet stærke personlige relationer. 

I min undersøgelse af interaktionen mellem aktører i Overgangsprojek-
tets netværk viser det sig, at der er en vis sammenhæng mellem Over-
gangsprojektet forstået som uddannelsesnetværk samt de teoretisk 
definerede elementer af samarbejde og karakteristika for styringsnet-
værk (se teoretisk sammenstilling i det Samarbejdsteoretiske afsnit). 
Nedenstående tabel viser sammenhængen: 
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Figur 37 – Tværgående karakteristika 

 

• Overgangsprojektet udgør et tidsbegrænset projektsamar-
bejde, der baseres på frivillig deltagelse i lokale uddannel-
sesnetværk samt kontraktbundet deltagelse for 
Projektleder, mentorer og pilotskolers vedkommende 
(DOK1). Samarbejdet kan karakteriseres som relativt stabilt 
og bestående af gensidigt afhængige aktører i de lokale ud-
dannelsesnetværk i de fire kommuner og i det centrale ud-
dannelsesnetværk.  
 

• Hvis man ser på projektets udvikling over tid, kan stabilite-
ten nuanceres: Initiativtagernes netværk har i idégenere-
ring rent samarbejdsmæssigt haft karakter af et uformelt og 
tidsbegrænset samarbejde, mens samarbejdets karakter 
har ændret sig til at omfatte en højere grad af formalisering 
og stabilisering, i takt med at projektet har taget form, og 
midlerne er blevet bevilliget. 
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• Samarbejdet foregår i store træk gennem en interaktiv fort-
løbende proces med omdrejningspunkt i forhandling og re-
evaluering af, hvordan Transitmentorordningen skal 
implementeres i praksis (Arbejdsgruppe I3, s. 6) med både 
officiel og mindre officiel tilpasning af projektet, som det 
skrider frem (Projektleder I5, l: 139-143).  
 

• Aktørerne i de lokale og i det centrale uddannelsesnetværk 
er gensidigt afhængige af hinanden gennem formel pro-
jektorganisering med overordnede fælles retningslinjer og 
mål (DOK1 samt DOK 27, s. 1). Organisering af samarbejde 
sker i institutionaliserede fællesskaber med fælles spillereg-
ler. 
 

• Målet for projektet er at bidrage til nye måder at forstå, 
styre og facilitere overgang mellem folkeskole og ungdoms-
uddannelse gennem social og uddannelsesmæssig inklusion 
(DOK9 s. 1). Overgangsprojektet er selvregulerende inden 
for givne politiske rammer (Arbejdsgruppe I3, s. 6). 

De sociologiske karakteristika for samarbejde er med andre ord til stede 
i Overgangsprojektets uddannelsesnetværk.  

Men hvilken form for samarbejde sætter rammen om implementeringen 
af Overgangsprojektet? Da det danske sprog ikke umiddelbart nuancerer 
begrebet samarbejde, vil jeg ved hjælp af samarbejdsteorien anvende 
tre begreber, der udbygger samarbejdsbegrebet ved at opstille tre 
samarbejdsformer – kooperation, koordination og kollaboration (Man-
dell 2008 samt jf. det Samarbejdsteoretiske afsnit) se nedenstående i 
nedenstående figur:  

Figur 38 – Vægtning af de tre samarbejdsformer, 1 

 



 
 

403 

Med udgangspunkt i Mandells samarbejdskontinuum kan Overgangspro-
jektet ved første øjekast karakteriseres som kollaboration, hvad Projekt-
beskrivelsen og Styregruppens officielle udmeldinger angår (Styregruppe 
I2): Initiativtagerne erkender, at det ikke er muligt at løse de komplekse 
problemstillinger vedrørende overgang alene og indgår et forpligtende 
samarbejde i etableringen af Overgangsprojektet. Parterne i Overgangs-
projektets uddannelsesnetværk – det centrale styringsnetværk og i de 
lokale implementeringsnetværk – er således gensidigt afhængige af 
hinanden.  

Som jeg læser Mandells tre samarbejdsformer, udgør de en dynamik, 
der indikerer, at kollaboration betragtes som den foretrukne form for 
samarbejde og en naturlig udvikling frem mod større afhængighed og 
større forandring, hvilket pilen indikerer i illustrationen ovenfor. Ifølge 
teorien må aktørerne, når der er tale om kollaboration, indstille sig på 
fundamentale ændringer og ikke bare småjusteringer i deres måde at 
arbejde på (Mandell, 2008, s. 68). Men er de det? Hvad siger empirien 
om dette forhold? 

Det langsigtede mål med samarbejdet mellem Transitmentor og ung 
faktisk en udfasning, dvs. samarbejdet indledes med henblik på at styrke 
den unge i en sådan grad, at samarbejdet stiler mod en afvikling – dvs. i 
dette tilfælde vender pilen den anden vej (se nedenstående illustration), 
hvilket indikerer, at kollaboration ikke nødvendigvis er den foretrukne 
samarbejdsform i dette tilfælde.  

Figur 39 – Vægtning af de tre samarbejdsformer, 2 

 

Med andre ord er der en sammenhæng mellem samarbejdsform og mål. 
Samarbejdet bevæger sig mod koordination og kooperation, som det er 
tilfældet i følgende eksempel: 



 
 
404 

Eksempel på en samarbejdsrelation mellem ung og Transit-
mentor i udfasning 

08.00: Er på Skårup skole for at få de sidste ting til at falde på 
plads vedr. stol og computer til Maria. Hun er der, selv om hun 
skal til undersøgelse i Århus senere i dag. Normalt bliver hun 
væk fra skolen hele dagen, selvom det først er om eftermidda-
gen. Det er da super positivt. Hendes nye klasse skal på skilejr-
skole i uge 4. Skårup skole har sørget for en ekstra billet til 
hende, og de betaler. Der er aftalt møde med moren og klasse-
læren på mandag, hvor jeg også deltager. Jeg har en god for-
nemmelse med denne overlevering. Jeg kan mærke, at både 
moren og Skårup skole er ved at overtage ansvaret, så jeg bare 
skal være med på sidelinjen (D2, s. 5). 

 
Dette narrativ omhandler med andre ord en ung og dennes familie, der 
er hjulpet godt på vej i overgangen til videre uddannelse. Eksemplet 
illustrerer en udfasning af et samarbejde. Interaktionen mellem ung og 
mentor bevæger sig fra kollaboration mod koordination, i takt med at 
den unge bliver mere selvhjulpen. Målet med de forskellige samarbejder 
i Overgangsprojektet er forskellige. I Overgangsprojektets centrale 
styringsnetværk er målet – og dermed også for innovation på det organi-
satoriske niveau – at opnå fasttømret og stabilt samarbejde med høj 
grad af nyskabelse, mens målet for Transitmentorernes samarbejde med 
de unge i det decentrale implementeringsnetværk – og dermed målet 
for innovationsprocessen på serviceniveau – er det modsatte: at opnå 
mindre og mindre grad af kollaboration og mere koordination. Således 
kan man ikke karakterisere Overgangsprojektet som hverken koordinati-
on eller kollaboration. Samarbejde i Overgangsprojektet veksler alt efter 
målgruppe og formål. 

Som nævnt ovenfor er Overgangsprojektet overordnet set opbygget ud 
fra en netværksstrategi. Zoomes der ind på praksis på mikroniveau, viser 
det sig, at der også er andre samarbejdsstrategier i spil – særligt omkring 
samarbejdet med den unge og dennes familie. Teaterworkshoppen på 
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case-skolen viser, at bekymring er en velkendt og anvendt strategi fra de 
professionelles side i forhold til den måde, et samarbejde med den unge 
indledes (TW2, s. 3). Bekymringen indeholder et problemfokus, som 
Transitmentorerne giver udtryk for, at de gerne vil vende til et ressour-
cefokus (Projektleder I5, l: 403-404). Mentorerne og Projektleder gør 
meget ud af at omdefinere samarbejdet med den unge ud fra et positivt 
perspektiv ved at tage udgangspunkt i det, der fungerer hos den unge 
(Projektleder I5, s. 15) – se nedenstående narrativ: 

Eksempel på igangværende samarbejde mellem ung og Transit-
mentor 

En særlig evne som det fælles tredje 

Anders og jeg sætter 
hans tegninger i ram-
mer, er i sløjd og borer 
huller i lister til det 
store maleri. Får hjælp 
af pedellen til forskelli-
ge småting. Undervejs 
taler vi om hans ud-
dannelsesvalg. Anders 
er stadig usikker på, 
om han kan klare at tage væk hjemmefra og på efterskole. Det 
ender med en super flot udstilling. Jeg henter klasselæreren, så der 
er en voksen mere, der kan give Anders lidt positiv respons på to 
måneders arbejde. Hun foreslår, at vi laver en ramme med billede 
af Anders og lidt tekst om udstillingen. Det gør vi med det samme.  

(D2, s. 2 – jeg har foretaget en anonymisering ved at ændre på den 
unges navn) 

 
Dette narrativ illustrerer en Transitmentors arbejde med at opdyrke den 
unges iboende potentialer – her i form af en særlig kunstnerisk evne. 
Transitmentoren er medierende i forhold til et fokus på den unges evner 
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og anvender situationen som et fælles tredje126. Det fælles tredje er med 
til at skabe en tillid mellem mentor og ung – en tillid, som mentoren 
benytter til at påbegynde den unges forberedelse af overgangen mellem 
folkeskole og det videre skoleforløb. 

I dette afsnit har jeg redegjort for, hvordan Implementeringen af Over-
gangsprojektet med innovations-, og netværksteoriens hjælp kan karak-
teriseres som samarbejde gennem styringsnetværk samt hvordan 
samarbejdsformerne afhænger af målgruppe og formål. I næste afsnit vil 
jeg redegøre for, hvordan samarbejdsformerne ligeledes afhænger af 
implementeringsfaserne i innovationsprocessen. 

Samarbejde og implementeringsfaser – rammeanalyse  
I kortlægningen af casen slog jeg fast, at Overgangsprojektet består af 
tre implementeringsfaser. Spørgsmålet er, hvilke samarbejdsformer der 
er tale om, og hvorvidt samarbejdsformerne forbliver stabile, eller om 
de veksler alt afhængig af, hvilken del af implementeringsfasen der er 
tale om? For at undersøge dette har jeg – med inspiration i opbygning af 
Policy Field Framework (jf. Metode og Analysestrategi samt John Bryson, 
I28) – opbygget en ramme, der kan analysere samarbejdsformerne 
(Mandell 2005) og deres mulige bevægelse i takt med projektets forskel-
lige implementeringsfaser. Rammen kombinerer de væsentligste stake-
holdere i det decentrale implementeringsnetværk, de tre 
samarbejdsformer samt de tre implementeringsfaser – se nedenstående 

                                                            
126 Det fælles tredje (Husen 1985) opstår i en situation, hvor den voksne og den 
unge i fællesskab samarbejder om et fælles mål gennem en konkret arbejdspro-
ces – som i dette tilfælde at lave en udstilling af den unges billeder. Det, der 
kendetegner samarbejdsprocessen, er, at den ikke vedrører deres indbyrdes 
relationer. Den unge oplever, at vejlederen er sammen med den unge, fordi der 
er en opgave, der skal løses og ikke, fordi vejlederen er betalt for at vejlede. 
Altså: Det fælles tredje er det mål, de to parter har vedtaget i fællesskab og 
sammenarbejder hen imod. 
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skema127. Jeg har ikke medtaget de unge i denne analyse, fordi jeg 
ovenfor har foretaget en selvstændig analyse af samarbejdet mellem de 
unge og Transitmentorerne.  

Faser i imple-
men-teringen af 
Overgangspro-
jektet 

Former for samarbejde 

Ingen 
interaktion 

kooperation koordination kollabora-
tion 

Fase 1: 
Etablering af 
samarbejde på 
case-skolerne 

 Lærere, 
Forældre, 
PPR, 
BUR, 
UU, 
SSP 

Case-skolens 
ledelse 
 

(Case-
skolens 
ledelse) 
 

Fase 2:  
Arbejde med de 
unge 

 UU, 
SSP, 
Lærere, 
Forældre, 
Kontaktlæ-
rere 

Lærere, 
Forældre, 
PPR, 
BUR, 
Case-skolens 
ledelse 

Case-
skolens 
ledelse, 
En lærer på 
skolen 

Fase 3: 

Etablering af 
samarbejde på 
ungdoms-
uddannelserne 

Lærere, 
kontaktlæ-
rere 

Kontaktlæ-
rere, 
UU, 
Forældre 

Kontaktlære-
re, Social og 
Sundhedslæ-
rere, 
Case-skolens 
ledelse, 
Forældre 

Case-
skolens 
ledelse, 
En lærer på 
skolen, 
BUR 

                                                            
127 Implementeringsfaserne og de tre samarbejdskategorier er afklaret med 
Transitmentor på case-skolen, og skemaet er udfyldt af Transitmentor i januar 
2012, halvandet år efter projektstart på skolen (se bilag 2 under rammeanalyse 
R). PPR står for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning. BUR står for Kommu-
nens Børne- og UngeRådgivning. SSP, står for samarbejdet mellem Skole, 
Socialforvaltning og Politi. UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Transitmentor har kvalificeret følgende analyse i februar 2012.  
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Rammeanalysen viser, at samarbejdet i det lokale implementeringsnet-
værk på case-skolen hovedsageligt begynder som kooperation i Fase 1, 
hvor kooperation henviser til en situation, hvor aktører med forskellige 
fagligheder deler viden. Transitmentoren kalder netop kooperation – og 
til dels koordination – for flerfaglighed: 

”Min forståelse af samarbejdsformerne kan beskrives 
og forstås som flerfagligt og tværfagligt samarbejde. 
Flerfaglig dækker over kooperation og til dels også ko-
ordination” (Transitmentor, R1). 

I denne begyndelsesfase identificerer Transitmentor stort set ingen 
kollaboration; dog er samarbejdet med case-skolens ledelse det, der 
kommer tættest på kollaboration, i den forståelse at mentor og ledelse 
erkender, at det ikke er muligt at implementere Transitmentorordningen 
alene – dvs. løse den komplekse problemstilling alene – men indgår et 
forpligtende samarbejde, der indebærer en ændring af arbejdsgange og 
forforståelser – det, Transitmentoren kalder for tværfagligt samarbejde: 

”Tværfagligt samarbejde dækker over kollaboration og 
til dels koordination. I kollaboration er man som sam-
arbejdspartner villig til at prøve for en stund at være i 
”den andens sko”. Det kræver åbenhed og mod (til at 
sætte egen faglighed i spil) at være i et sådant samar-
bejde” (Transitmentor, R1). 

I Fase 1 har samarbejdet med de øvrige aktører overvejende en introdu-
cerende karakter, hvor den vigtigste ressource er tid – dvs. at der i 
systemet er bevilliget timer til, at aktørerne mødes for at dele informati-
on og ekspertise. Her forbliver aktørerne uafhængige af hinanden, hvor 
interaktionen tilrettelægges – eller designes – som koordinerende tiltag, 
hvilket betyder, at der ikke foregår nogen nævneværdig forandring af 
den enkelte deltagers arbejdsgange eller forståelser. Med andre ord er 
samarbejdet i Fase 1 uafhængigt af personlige relationer. 

Mens samarbejdet i Fase 1 overvejende har én karakter – kooperation – 
karakteriserer Transitmentoren samarbejdet i Fase 2 som mere nuance-
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ret. Her sker en spredning i samarbejdet blandt aktørerne, samtidig med 
at der kommer nye aktører til – fx kontaktlærer på ungdomsuddannel-
serne. I Fase 2 er alle tre samarbejdskategorier repræsenterede. Tran-
sitmentorordningen er her blevet mere etableret, og kendskabet til 
ordningen er stigende i arbejdet med at koordinere samarbejdet på en 
bedre måde. Aktørerne bliver gennem koordination lidt mere afhængige 
af hinanden og tilsvarende lidt mere villige til at foretage mindre æn-
dringer i deres måder at arbejde på (Netværk case-skole I19). Transit-
mentoren er blevet en del af hverdagen både på case-skolen og i det 
lokale uddannelsesnetværk, men samtidig er ordningen fortsat ny, idet 
der kommer nye aktører til. På den måde kan Fase 2 deles op i to: 

”Denne fase kan deles op i to faser: Fase 2.a, hvor funk-
tionen er veletableret og stadig har nyhedens interesse, 
og så Fase 2.b, hvor min funktion mere er blevet en del 
af skolens dagligdag, og hvor jeg med vedholdenhed og 
i nogle samarbejder bliver (for) forstyrrende og irrite-
rende!” (Transitmentor, R1). 

Transitmentoren peger på sin funktion som forstyrrende element, hvil-
ket understøtter Innovationsanalysens fokus på, at Transitmentor er 
med til at bryde vanetænkning (Skoleledelse case-skole I17, s. 6). Det er 
dog ikke altid ligetil at bryde vaner, og derfor nævner Transitmentoren 
da også, at hun til tider måske opfattes som for forstyrrende. Kvaliteten 
af forstyrrelse peger i retningen af kollaboration, hvor aktørerne må 
indstille sig på at ændre egne arbejdsgange og forforståelser gennem et 
mere forpligtende samarbejde, hvor parterne er gensidigt afhængige. 
Transitmentoren nævner i den forbindelse to samarbejdspartnere – 
skolelederen samt en enkelt lærer – hvor kvaliteten af samarbejdet kan 
karakteriseres som kollaboration. I dette tilfælde er parterne villige ”til 
at prøve for en stund at være i ”den andens sko” (Transitmentor, R1), 
hvilket på en emergent måde (se Læringsanalysen) kræver både åben-
hed, mod og tillid i forhold til at sætte sin faglighed i spil. 

I Fase 2 er der tegn på, at kooperation og koordination er lige væsentlige 
kvaliteter i den måde, samarbejdet udfolder sig på. Transitmentoren 
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påpeger, at samarbejdsformerne er udtryk for en kvalitet i relationen 
mellem parterne: 

”Jeg samarbejder med mennesker ansat i et system. 
Min oplevelse af samarbejdet er altså ikke nødvendig-
vis et udtryk for systemets vilje eller evne til et samar-
bejde, men lige så meget eller mere et udtryk for 
samarbejdsrelationernes kvalitet. Det er altså person-
afhængigt. Men man kan sige, at systemet skal/kan 
understøtte et samarbejde fx ved at bevillige rammen, 
fx timer til et samarbejde” (Transitmentor, R1). 

Mandells tre samarbejdskategorier henviser til formen på et samarbej-
de, mens empirien her viser, at samarbejdskategorierne kan nuanceres 
ved af fokusere på kvaliteten af relationen mellem parterne i samarbej-
det – hvilket underbygger, at relationen med hensyn til tillid skal være 
på plads, inden parterne engagerer sig i kollaborativt samarbejde og 
dermed nyskabelse. 

Fase 3 er ligeledes karakteriseret ved en spredning i samarbejdsformer-
ne. Som særligt for Transitmentorordningen opstår her ligeledes ”ikke 
interaktion”, dvs. en situation, hvor samarbejdet ophører – her, fordi en 
ung gerne vil starte på en frisk. Kontaktlæreren og læreren på ungdoms-
uddannelsen ved dog godt, at eleven har haft en mentor, men af hensyn 
til elevens ønske er samarbejdet med Transitmentorordningen afbrudt. 
Fase 3 indebærer, at Transitmentoren følger de unge, der har afsluttet 
deres grundskole over i ungdomsuddannelse; derfor påpeger Transit-
mentor, at denne del af implementeringen har lighed med Fase 1 – blot i 
en ny kontekst: 

”Denne fase (GMB: Fase 3) er på en måde som Fase 1, 
bare i en ny/anden kontekst. Det kan sammenlignes på 
nogle områder med at skulle etablere funktionen og 
samarbejdsrelationerne som Transitmentor igen – bare 
selvfølgelig til forskel, at jeg har en del brugbar erfa-
ring med fra fase 1” (Transitmentor, R1). 



 
 

411 

Opsamlende kan det siges, at samarbejde i det lokale implementerings-
netværk er flertydigt, hvad samarbejdsform angår, og veksler alt af-
hængig af, hvilken implementeringsfase der er tale om. Karakteristikken 
af samarbejdsformen er et øjebliksbillede, der i denne rammeanalyse 
indfanger en bevægelse på samarbejdskontinuummet afhængig af 
implementeringsfaser – dvs. aktuelle mål og tiltag i Transitmentorord-
ningen – og af centrale aktører, der glider ind og ud af samarbejdet. 
Rammeanalysen indikerer, at koordination og kooperation er de samar-
bejdsformer, der bedst karakteriserer Overgangsprojektets lokale im-
plementeringsnetværk, hvorimod kollaboration begrænser sig til 
Transitmentorens relationer, i første omgang til case-skole-lederen, men 
udvides til ligeledes at omfatte en enkelt folkeskolelærer og en medar-
bejder i kommunens Børne- og Ungerådgivning. I forhold til denne 
analyse vil jeg gøre opmærksom på, at der er tale om implementerin-
gens begyndelse. I næste afsnit dykker jeg dybere i implementeringens 
begyndelse ved at uddybe karakteristika ved etablering af samarbejde i 
et nyt uddannelsesnetværk. 

Etablering af samarbejde i nyt uddannelsesnetværk – tillid og 
konflikt 
For at forstå de mikroprocesser, der foregår i etableringen af nyt samar-
bejde som i Overgangsprojektet, vil jeg analysere samarbejdsetablerin-
gen ud fra et procesperspektiv på baggrund af Bryson, Crosby og Stones 
centrale proceselementer: indledende forhandlinger og legitimitet, tillid 
og konflikt128 (2006, s. 45). 

Indledende forhandlinger og legitimitet 
I forhold til en analyse af de indledende forhandlinger opdeler jeg analy-
sen i det centrale styringsnetværk og i de lokale implementeringsnet-
værk: 

                                                            
128 Lederskab er ligeledes et af de centrale proceselementer. Det skal nævnes, 
at jeg har foretaget en analyse af ledelse i kapitel 5 – Kontekstanalysen – derfor 
indeholder dette analyseafsnit ikke en ledelsesanalyse. 
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Centralt styringsnetværk 
En af kerneprocesserne i etablering af et nyt samarbejde er forhandling 
af formelle og uformelle aftaler om formålet med samarbejdet – når det 
er på plads, etableres roller, ansvarsområder og beslutningskompetence 
(Bryson, Crosby og Stone, 2006, s. 46). Det lyder enkelt, men det er det 
ikke – i hvert fald ikke i Overgangsprojektets tilfælde. I det centrale 
styringsnetværk har etableringen af samarbejde været baseret på pro-
jektansøgningen og den formelle organisationsstruktur, der blev ud-
tænkt af Idémagerne i projektets idéfase. De første forhandlinger om 
projektformål sker overvejende på politisk niveau (Arbejdsgruppe I3). Da 
Projektleder ansættes, sker forhandlingerne i forhold til at justere formål 
og forventninger til virkeligheden. Og der pågår løbende forhandlinger 
om ansvarsområder særligt mellem de tre Initiativtagere og Projektle-
der. Forhandlingerne foregår bl.a. i forhold til beslutningsstruktur og 
graden af indbygget fleksibilitet (se Læringsanalysen). I den forbindelse 
påpeger Bryson, Crosby og Stone (2006, s. 47), at formelle elementer 
såsom beslutningsstruktur og indbygget fleksibilitet ift. lokale forhold og 
udfordringer er essentielle, for hvis parterne ikke er enige om det fælles 
formål, kan det være svært at komme videre i samarbejdet. Det er 
Overgangsprojektet et klasseeksempel på – hvad angår samarbejde i det 
centrale styringsnetværk (se konfliktanalysen nedenfor).  

Lokale implementeringsnetværk – at skabe den rigtige åbning 
De indledende forhandlinger foregår på et andet niveau i de lokale 
implementeringsnetværk. For Transitmentorernes vedkommende dum-
per de, så at sige, ned i en fremmed kultur på en folkeskole og skal 
etablere et samarbejde som en forudsætning for at kunne komme i gang 
med at implementere Transitmentorordningen. Mentorernes formelle 
organisering i Overgangsprojektet er på plads, inden de tager fat på 
skolerne, men i forhold til skolerne og lokalområdet har de ingen formel 
tilknytning. Det betyder, at mentorerne begynder helt forfra med at 
skabe legitimitet omkring projektet og omkring deres egen person. De 
bruger mange kræfter på at etablere roller og ansvarsområder i samar-
bejde med folkeskolens personale, ungdommens uddannelsesvejledning 
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samt de kommunale aktører (SSP, PPR, Børne og ungdomsrådgivningen 
mfl.) og ungdomsuddannelserne, men ikke mindst sammen med de 
unge og deres familier. 

I dette omfangsrige etableringsarbejde lægger mentorerne vægt på det, 
de kalder for ”den rigtige åbning” (I1). Mentorerne beskriver ”den rigtige 
åbning” som en lyttende og nysgerrig forholden sig til de nye samar-
bejdspartnere – særligt i forhold til lærerne – dvs. at lytte sig ind på 
opgaven, så Transitmentorordningen kan opstå sammen med de lokale 
behov og ikke som et projekt, der uagtet forholdene implementeres, 
direkte som det var tænkt, isoleret fra den givne kontekst. 

Overvejelser mht. at skabe ”den rigtige åbning” i forhold til skolesamar-
bejdet ligger mentorerne meget på sinde i det første halve år efter 
projektstart på de fire pilotskoler. Mentoren mener, de let kan opfattes 
som ”den ekstra udefra”, som kommer til at gå ind over andres områder 
og måske ”tager noget fra nogen” (Transitmentorer I1) – jeg forstår disse 
udsagn som et led i mentorernes rolleafklaring (jf. Læringsanalysen), 
hvor mentorerne forsøger at positionere sig som et tilbud om en ekstra 
ressource.  

Ansvaret for etablering af samarbejde i de nyetablerede lokale uddan-
nelsesnetværk er overvejende Transitmentorernes (SPSK1, s. 1, SPSK2, s. 
2-3, SPSK3, s. 1, SPSK4, s. 1-2, LOG4, s. 1). De lokale tværsektorielle 
samarbejder pågår fx mellem udskolingslærere, AKT-lærere, ledelse, 
afdelingsleder til specialklasse, SSP, UU, gademedarbejdere, fritidskon-
sulent. I et interview kort tid efter projektstart nævner en mentor: ”Jeg 
er helt fysisk træt af at skabe relationer” (O3, s. 1). Og det er ikke kun 
aktiv lytning, mentorerne gør brug af, når der skal etableres samarbejde. 
En af mentorerne beskriver en anderledes handlingsorienteret tilgang i 
sit samarbejde med ungdomsuddannelserne: 

Der er virkelig tale om, at to verdener mødes, men det 
er det, vi skal, det er det, der er projektet, men jeg sy-
nes, det bliver meget smukt. Det giver sådan lidt turbu-
lens en gang imellem. Men det tror jeg (...) det er de 
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samme elever; når jeg følger med over på erhvervssko-
len, kommer jeg og laver noget arbejde med deres ele-
ver, og så længe jeg kan sige, det virker, så bliver den jo 
også købt på et eller andet tidspunkt (...) ligegyldig 
hvilke metoder, så den skal nok blive købt, men der bli-
ver turbulens (…) nogle gange har det været sådan lidt 
John Wayne-agtigt og bare sparke døren ind med en 
rygende seksløber (Transitmentor, I12, l: 366-373).  

Her eksemplificeres aktiv handling som metode til at komme i kontakt 
med nye samarbejdspartnere, hvor mentoren tager aktiv kontakt – her 
formuleret som at ”sparke døren ind med en rygende seksløber.” Her 
indikeres det endvidere, at samarbejde kan være hårdt arbejde, særligt 
når forskellige ”verdener mødes” – underforstået forskellige faglige 
logikker. 

Som fremlagt ovenfor, har samarbejdsprocessen i begyndelsen af sam-
arbejdet overvejende karakter af koordinering, hvor Transitmentorerne 
forsøger at skabe overblik over vigtige aktører, hvem der skal bringes i 
spil. Men samarbejde er en gensidig foreteelse – det betyder, at samar-
bejdsformen ikke blot defineres af, Initiativtageren – i dette tilfælde 
Transitmentoren – men også af samarbejdspartneren, og hvordan denne 
oplever og modtager invitation til samarbejde. En mentor oplever tre 
former for respons hos lærergruppen på en lokal pilotskole: 

Altså, ved lærerne, der synes jeg ligesom, at der er tre… 
måder at være på. Nogle kommer og afleverer en op-
gave, eller hvad skal man sige, ”gør-noget-ved-det-her-
agtigt”, og nogle vil helt vildt gerne samarbejde og er 
helt vildt gode til at melde tilbage med informationer 
og respondere på det, jeg sender ud, og så er der nogle, 
som ikke rigtig vil noget som helst. (Transitmentor I15, 
l: 1199-1202) 

Citatet indikerer, at selvom mentorens hensigt er kollaboration – altså i 
fællesskab at skabe mentorordningen som noget nyt – afhænger inter-
aktionen ligeledes af måden, hvorpå invitationen til samarbejde bliver 
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spillet tilbage til Initiativtageren/mentoren. I ovenstående eksempel sker 
det i tre former: 

1. dem, der laver overdragelse  
2. dem, der gerne vil samarbejde  
3. dem, der ikke vil samarbejde  

Hvis det samarbejdskontinuum – jeg skitserede i afsnittet ovenfor – 
inddrages, kan interaktionen ”overdragelse” karakteriseres som koordi-
nation, mens ”samarbejde” kan karakteriseres som kollaboration og 
”ikke-samarbejde” som ikke-interaktion eller modarbejde/konflikt – dvs. 
der, hvor den potentielle samarbejdspartner modsætter sig samarbejde. 
Alt i alt møder forskellige aktører med forskellige forventninger til sam-
arbejde, hvilket komplicerer Transitmentorernes arbejde med at skabe 
sammenhæng og legitimitet i implementeringen af projektet. Et nyetab-
leret uddannelsesnetværk som i Overgangsprojektet betragtes – som 
antydet ovenfor – ikke automatisk som legitimt, hverken af interne eller 
eksterne aktører. Derfor er det en opgave for Overgangsprojektet at få 
skabt legitimitet.  

Da flere af de teoretikere, jeg anvender til at beskrive samarbejde i 
netværk, pointerer tillid som et vigtigt element (Ring og Van de Ven 
1994, Mandell 2008, s. 73-74, Keast og Mandell, 2011, s. 4, Bryson, 
Crosby og Stone, 2006, s. 47), vil jeg dykke ned i tillid som netværksdi-
mension og som indikator for samarbejdsform.  

Tillid som samarbejdets byggesten 
Teoriens tillidsbegreb eksemplificeres i empirien gennem følgende citat: 
”Der er ikke noget projekt, før der er tillid” – sådan udtrykker både 
Projektleder og skoleinspektør på case-skolen det (I5, l: 144, I17, s. 8), og 
tillid opstår gennem samarbejde, fortæller en Transitmentor (I12, s. 7). 
Disse empiriske udsagn underbygger teorien, der påpeger, at tillid er en 
vigtig byggesten i begyndelsen af et samarbejde (Ring og Van de Ven 
1994). Samtidig vokser samarbejde ud af fælles kontekst. En mentor 
udtrykker, at tillid er svært at opbygge – særligt til folkeskolelærerne – 
når der ikke eksisterer en fælles kontekst (Transitmentor I15, s. 34). 
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Projektleder og Transitmentorer arbejder aktivt og struktureret med at 
forbedre samarbejdet i de lokale implementeringsnetværk (DOK 27, s. 
1). I den henseende er samarbejde både en kontekst og et mål i sig selv. 
Empirien viser, at samarbejde og tillid er tæt sammenvævet og afhængig 
af kontekst. 

Mentorerne forsøger at 
skabe fælles kontekst ved 
”sætte sig selv i spil” på 
andre områder, fx som 
hjælpende hånd ift. ni-
veauopdelt undervisning 
(Transitmentor I15, s. 34). 
Samarbejde kræver indsigt 
i den andens arbejdsopga-
ver (DOK10, s. 1). Og 
kendskab til kontekst er måske særligt vigtig i Overgangsprojektets 
tilfælde, fordi Transitmentorordningen implementeres på en skole, hvor 
ledelsen har accepteret og bakker op om projektet, men hvor projektets 
legitimitet ikke nødvendigvis er opbygget for lærernes vedkommende. 
Derfor kan det – som også nævnt tidligere – være en fordel for etable-
ringen af samarbejde på pilotskolerne, at Transitmentorerne er lærer-
uddannede og således på forhånd har et kendskab til professionen og 
kulturen (se også nedenfor – kontekstkendskab som en kompetence).  

Samarbejdspartnernes/lærernes tillid til Transitmentoren og dermed til 
Overgangsprojektet som helhed etableres gennem kontekstnær hand-
ling. En Transitmentor udtrykker: ”De personer, der har været involveret 
i mit arbejde, tror jeg, har fuld tillid til mig.” (SPSK2, l: 22-23, SPSK1, s. 2). 
Det kræver systematisk opmærksomhed – ikke kun i begyndelsen – af et 
samarbejde at opbygge og vedligeholde en tillidsrelation, hvilket empiri-
en også viser, når Transitmentorerne giver udtryk for, at det er fortlø-
bende og udmattende arbejde at skabe relationer (O3, s. 1, se også 
ovenfor).  
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Særligt i samarbejdet med unge er tillidsaspektet vigtigt. Her bygger tillid 
måske knap så meget på fælles kontekst, som det gør sig gældende for 
Transitmentorerne – som skitseret i begyndelsen af dette afsnit – men 
nærmere på relationer. Teaterworkshoppen på case-skolen viser, at 
relationen er indgangen til tillid, og at det kan være vanskeligt at indlede 
samarbejde, hvis ikke relationen mellem den voksne og den unge er til 
stede: ”Relationen er ikke god nok til at tage det her op (GMB: fravær)” 
(TW2optagelse – billedet ovenfor er fra Teaterworkshop på case-skolen 
d. 3. marts 2011). Skolelæreren giver udtryk for, at der mangler rum, 
forstået som en opmærksomhed på den unge, ift. hvordan og hvornår 
der kan ”tages en snak” med den unge – dvs. indledes et samarbejde. 
Her har Transitmentorerne mulighed for at byde ind med tiden og op-
mærksomheden, der er brug for, for at komme i tale med de unge og 
opbygge samarbejde frem for ”modarbejde”.  

Men man opbygger ikke bare sådan lige et tillidsbaseret samarbejde i 
form af kollaboration i Keast og Mandells forståelse (2011, s. 4). Som 
fremlagt ovenfor, kan det være, at man må over kooperation og koordi-
nering, inden man når til kollaboration. Niveauet af tillid indikerer, 
hvilken form for samarbejde der er tale om: Lav grad af tillid indikerer 
kooperation, medium grad af tillid koordination, og høj grad af tillid 
indikerer kollaboration. I et samarbejde som det, der skal etableres i 
Overgangsprojektets lokale implementeringsnetværk, hvor Transitmen-
toren kommer som helt ny aktør udefra, skal tillidsrelationerne opbyg-
ges i takt med, at samarbejdsrelationen opbygges. Hvis man kan tale om 
samarbejdskurver, så vil jeg tegne to forskellige kurver for mentorernes 
samarbejde med henholdsvis de professionelle aktører og de unge.  

For de professionelles vedkommende (lærere og de lokale kommunale 
aktører) er målet et mere permanent samarbejde, der på sigt udformer 
sig som kooperation og koordination og fortsætter som kollaboration – 
dvs. voksende grad af tillid, som samarbejdet skrider frem og ændrer 
form (se rammeanalyse af samarbejde ovenfor). 
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Figur 40 – Samarbejdsrelation, professionelle aktører 
 

 

For de unges vedkommende er målet at opnå et niveau af tillid, der 
tillader kollaboration. På længere sigt er det derimod målet at udfase 
kollaborationen, således at samarbejdet igen ender i en kooperation, i 
takt med de unges selvstændiggørelse i forhold til uddannelsesvalg og 
gennemførelse. Det er dog på ingen måde ensbetydende med, at graden 
af tillid falder. Tværtimod viser empirien, at graden af tillid forbliver på 
kollaborationsniveau. En Transitmentor oplever, at tillidsforholdet til en 
unge – og til den unges mor – rent faktisk vokser i udfasningen af deres 
samarbejde mod kooperation (resultater fra mailinterview d. 18. juli 
2011, FLOG). 

I dette tilfælde udfordres Mandells samarbejdsteori, fordi tillidsforhol-
det ikke nødvendigvis ændres i takt med, at samarbejdsformen ændres. 
Men andre ord kan relationen mellem Transitmentoren og ung fortsat 
være båret af tillid, også selvom deres interaktion ændrer sig mod ko-
operation. Nedenstående illustration viser, hvorledes tillidsrelationen 
vokser (forstærkes) på trods af, at samarbejdsformen udfases imod 
kooperation: 
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Figur 41 – Samarbejdsrelation, Transitmentor og ung 

 

Hvis Mandells teori skulle holde stik i forhold til samarbejdet med de 
unge, ville tillidskurven – dvs. graden af tillid – falde i takt med, at sam-
arbejdsformen ændrede sig fra kollaboration mod kooperation. 

På baggrund af disse resultater kan der opstilles en ny hypotese for 
sammenhængen mellem tillid og samarbejdsform:  

• Graden af tillid er i højere grad knyttet til de personlige 
relationer blandt aktørerne i et samarbejde end til 
samarbejdsformen 

• Samarbejdsformen varierer alt efter formål og ikke 
nødvendigvis efter graden af tillid 

Tilliden mellem ung og mentor har betydning for den unges oplevelse af 
at være centrum i de professionelles samarbejde i uddannelsesnetvær-
ket. Det nye og det effektfulde ved Transitmentorordningen er, at Tran-
sitmentorerne er uden direkte myndighed og sanktioner. 
Transitmentorerne har indirekte myndighedsrolle og udgør derfor en 
neutral part, der skaber et tillidsrum for samarbejdet med den unge. 
Transitmentoren kan være mediator ind i systemet, så sårbare samtaler 
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kan foregå med én person og ikke nødvendigvis med syv forskellige 
myndighedspersoner – som der er eksempler på (telefonmøde med 
Projektleder 31. oktober 2011). 

Tillid gennem dialog og lytning 
Evnen til at gå i dialog og lytte ser ud til at have en tungtvejende betyd-
ning for Transitmentorernes indsatser for at etablere tilidsfyldt samar-
bejde i de lokale netværk omkring den unge. Fx er det vigtigt for 
Transitmentorerne at lytte til hinandens idéer og, at der også er plads til 
at formidle idéer i mentorgruppen: 

”I vores gruppe kan vi jo sagtens aftale, at det skal væ-
re tilladt; at det skal man kunne uden at blive stoppet i 
sin tænkeproces” (Transitmentor I1, l485-486) + (I1, s. 
37). 

Særligt Projektleder sætter de interpersonelle evner i spil i sin ledelse, 
idet Transitmentorerne oplever, at Projektleder er lydhør overfor deres 
forslag til justeringer eller forbedringer, og der er et tæt samarbejde i 
forhold til løbende justeringer af projektet. Det betyder, at mentorerne 
både får og føler et voksende ansvar for projektet (Transitmentorer I12, 
s. 7). De lokale samarbejdspartnere fremhæver lydhørhed, dvs. det ”at 
gribe hinandens idéer” som en vigtig del af samarbejdet samt at ”løfte i 
flok”, dvs. hjælpe hinanden med at løfte hinandens opgaver og kompli-
mentere hinanden (Lærer, I16, s. 16). På den måde fremhæves diversitet 
– dvs. det, at forskellige faggrupper understøtter hinanden – som en 
vigtig del af samarbejdet.  

Karakteren af dialogen, der præger en samarbejdssituation på de lokale 
pilotskoler, ser ud til at være præget af åbenhed. Transitmentorerne 
anser det som centralt, at de mødes med åbenhed fra skolernes side 
(Transitmentorer I1, s. 24 samt Projektleder I21, s. 13). I deres øjne er 
det meget vigtigt, at der er åbenhed også i forhold til det, der ikke går så 
godt – og at det er i orden at tale om:  
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”… Det bliver sådan gummiagtigt, at man hele tiden 
kan forme på det, uden at der er nogen, der føler sig 
stødt, eller det bliver et nederlag” (Transitmentor I1, l: 
370-371). 

”Man kan godt lave sådan et eller andet (GMB: en af-
talt metode), hvor det er forbudt at skyde noget i gul-
vet med det samme” (Transitmentor, I1, l: 466-468). 

Udtrykket ”gummiagtigt” er en beskrivelse af samarbejde, når det virker 
i Overgangsprojektet, dér, hvor det er tilladt at bevare åbenheden lidt 
længere, end man plejer – en metode, der kan være med til at fremelske 
det nye og ikke fra starten skyde idéer ned. Mentorerne giver endvidere 
udtryk for, at det er vigtigt, at der er plads til at fejle og dermed også 
plads til konstruktiv kritik (Transitmentorer I1, s. 13). Projektleder giver 
udtryk for vigtigheden af, at samarbejdspartnerne i det samlede uddan-
nelsesnetværk evner at ”stille sig uden for sig selv og betragte sig selv” 
(Projektleder, I5, s. 20), hvilket både innovationsteorien og læringsteori-
en understøtter. Disse karakteristika – bevare åbenhed, plads til at fejle 
samt stille sig uden for sig selv – fremhæves af informanterne som en 
vigtig del af samarbejdssituationen. 

Opsamlende er tillidsbegrebet fundamentet for samarbejde, men samti-
dig skabes tillid paradoksalt set netop gennem samarbejde. Omvendt er 
mistillid og konflikt sammenvævede størrelser i samarbejdssituationen. I 
det følgende vil jeg analysere konfliktaspektet. 

Opstarts- og implementeringskonflikter 
Som fremlagt i det Samarbejdsteoretiske afsnit er der en ulempe ved at 
organisere projekter gennem styringsnetværk. Denne ulempe ligger i, at 
styringsnetværk består af skrøbelige sociale processer, der let afspores i 
takt med, at omgivelserne ændrer sig. Opgaveløsningen er afhængig af 
samarbejde, og i den henseende er der fare for konflikter, når forskellige 
aktører med modsatrettede interesser bringes sammen. Derudover 
påvirker graden af samarbejde niveauet af konflikt, idet der i et samar-
bejde om simpel planlægning er lav risiko for konflikt, hvorimod der i et 
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komplekst samarbejde, fx om ændret serviceleverance, er høj risiko for 
konflikt.  

Samarbejdsteorien foreskriver, at konflikt varierer, alt efter hvor samar-
bejdet befinder sig (Bryson, Crosby og Stone 2006, s. 48). Når et nyt 
samarbejde påbegyndes – som dét i Overgangsprojektet – og aktørerne 
forsøger at blive enige om problemdefinition, finder opstartskonflikter 
oftest sted i forhold til forhandlingssituationer vedrørende problemdefi-
nition, hvorimod konflikter og magtkampe i samarbejdets implemente-
ringsfase drejer sig om indflydelse og ressourcekontrol. I det følgende vil 
jeg analysere de konflikter, jeg har fundet i empirien ud fra disse to faser 
af Overgangsprojektet – opstart og implementering. 

Opstartskonflikter – Fase 1 
På en af pilotskolerne beskriver en Transitmentor følgende scenarie som 
en del af samarbejdet med en lærer på skolen: 

Interesser støder sammen 

Klasselæreren kommer også ind (GMB: til Transitmentoren) og 
siger, at (Navn) har sagt, at han skulle tale med mig i den føl-
gende time. Det bekræfter jeg. Hun mener, det er et problem, 
at han har så meget fravær. Himler op om, at teamet er blevet 
pålagt fra PPR, at de skal lave individuelle planer for ham, og 
at der altså også er andre elever i den klasse, der kunne have 
brug for noget ekstra. Jeg kan godt se, det kan være et pro-
blem, men på den anden side er jeg nødt til hele tiden at sam-
le op på ham, ellers sejler det for ham. Jeg siger, at det må vi 
vende på det dialogmøde, der skal være d. 3., og at jeg frem-
over vil bruge pauserne sammen med (Navn) (D3, s. 2). 

 
Narrativet viser, at læreren og mentoren har forskellige opfattelser af, 
hvad problemet er. Læreren mener, det er et problem, at den unge har 
for meget fravær i forbindelsen med vejledningen hos Transitmentoren, 
og at det ikke blot er den pågældende elev, der har behov for mentorens 
støtte. Samtidig er Transitmentorens problemforståelse, at der skal 
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”samles op” gennem vejledningen, for at den unge kan klare at deltage i 
timerne.  

Narrativet er et typisk eksempel fra empirien på, at faglogikker støder 
sammen, hvor lærerfagligheden kærer sig om undervisning, og vejleder-
fagligheden kærer sig om, at den unge bliver parat til at modtage under-
visning. Dette sammenstød mellem faglogikker ser i dette tilfælde ud til 
at ende konstruktivt i forhold til lærerens og mentorens videre samar-
bejde omkring den pågældende unge, idet Transitmentoren og læreren 
formår at koordinere på en ny måde, således at Transitmentoren frem-
over anvender pauserne til mentorarbejdet, og at den unges sag skal 
tages op i det lokale uddannelsesnetværk. Det er dog tydeligt, at interak-
tionen mellem lærer og mentor her har karakter af koordination, og at 
der underforstået er lang vej til kollaboration i dette tilfælde, da sam-
menstødet ikke ser ud til at skabe yderligere kreative løsninger (jf. det 
Innovationsteoretiske afsnit, Goodrick og Reay 2011 samt Trish Reay 
I23). 

Et andet eksempel fra en Transitmentors første uger på en pilotskole 
resulterer i et sammenstød af en anden karakter. Her er det ikke så 
meget problemforståelsen, der resulterer i konflikt, men måske mere en 
modstand mod den nye faglighed, mentoren repræsenterer. 

”Konflikten har nok bestået i, at jeg er en ung mand, 
der kommer udefra og overhaler de folk, der allerede er 
i gang med noget af det samme arbejde på skolen, 
men med færre timer og mindre støtte udefra” (Tran-
sitmentor SPSK3, l: 82-84). 

Her repræsenterer Transitmentoren en ny måde at praktisere på, der 
både ser ud til at være mere effektiv og måske også mere kvalitativ, idet 
mentoren beskriver det, som om han ”overhaler” de aktører, der allere-
de er i gang med et forebyggende arbejde i forhold til de udsatte unges 
skolegang. Jeg mener, at sammenstødet her kan forstås som en mod-
stand mod det nye, Transitmentoren repræsenterer. At etablere et nyt 
samarbejde i en eksisterende kultur oplever en mentor som udfordren-
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de særligt i en ”konservativ kultur” (SPSK3, l:72-75). Udtrykt med organi-
sationsteoriens begreber sker der her et sammenstød mellem en para-
digme 1-kultur og en paradigme 3-kultur (jf. det Organisationsteoretiske 
afsnit), hvor der opstår en modstand mod samarbejde. Empirien er her 
et eksempel på, at Overgangsprojektets legitimitet ikke er givet fra 
projektstart på pilotskolerne. Med andre ord er der ikke etableret den 
nødvendige tillid til mentor og projekt, der tillader kollaboration. En 
anden Transitmentor giver udtryk for en lignende situation som det at 
møde ”en mur af tavshed” (Transitmentor I9, s. 7).   

Alt i alt møder Transitmentorerne modstand i opstartsfasen på pilotsko-
lerne, hvilket stemmer overens med rammeanalysen ovenfor, der viser, 
at interaktion i opstartsfasen stort set kun foregår gennem koordinering 
som samarbejdsform. Med andre ord er parterne i opstartsfasen endnu 
ikke parate til at indgå mere forpligtende former for samarbejde. Kon-
flikter med udgangspunkt i problemforståelse og kultur er, som just 
skitseret, to eksempler på konflikter i opstartsfasen. I næste afsnit vil jeg 
analysere konflikter i implementeringsfasen. 

Implementeringskonflikter – Fase 2 
I implementeringen af Overgangsprojektet på de enkelte pilotskoler 
giver ressourcekontrol anledning til uoverensstemmelser mellem de 
styrende aktører og de implementerende aktører: Idémagerne påtager 
sig et særligt ansvar for at kontrollere projektets ressourcer ved at stille 
spørgsmål til Transitmentorernes anvendelse af ressourcer (Arbejds-
gruppe I10, l: 148-152), og Transitmentorerne føler modsat ikke, at 
Idémagerne har tillid til deres dømmekraft, når de oplever, at de bliver 
kontrolleret i forhold til deres daglige arbejde (Transitmentorer I12, l: 
543-547). Det betyder, at der fra implementatorernes side ønskes frihed 
til at eksperimentere inden for en given passende økonomisk ramme, 
således at der ikke skal kontrolleres og gøres rede for økonomien i 
detaljer (D4, s. 2-3). Dette eksempel om ressourcekontrol leder over i 
næste karakteristikum for implementeringskonflikter, nemlig konflikter 
vedrørende indflydelse gennem styring.  
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Empirien viser, at top-down-ledelse gennem kontrol og ved at udstikke 
ordrer er hæmmende for kollaboration i implementeringen, særligt for 
kollaborationen mellem Projektleder/mentorer og Initiativtagerne. Fx 
giver Projektleder udtryk for, at Idémagerne styrer gennem ”stop and 
go-styring” (D4), hvor uoverensstemmelser i forhold til forskellige for-
ståelser af projektet resulterer i lange sagsbehandlingsprocesser, fx 
vedrørende fastlæggelse af dagsordner til interne møder (D4, s. 2-3).  

”Jeg synes, at det her projekt – måske mest af alt sam-
arbejdet – løber fuldstændig af sporet. Og det bliver jeg 
i hvert fald for mig selv nødt til at sige noget om. Jeg 
har ingen intentioner om at lave magtkamp, men jeg 
bliver vanvittig irriteret over, at der konstant er ind-
blanding i, hvad jeg ser som detaljer” (Projektleder, 
D4C, l:3-7). 

Citatet viser, at der eksisterer forskellige versioner af, hvad der kan 
betragtes som ”detaljer” i forhold til projektimplementering – eller med 
andre ord, hvor frit implementeringsrummet er. Når alt kommer til alt, 
handler spørgsmålet om, hvor stor indflydelse projektets Idémagere skal 
have i forhold til den konkrete implementering. Denne konflikt resulte-
rer i magtkamp (Projektleder I5, s. 19), der har sin oprindelse i forskellige 
opfattelser af Projektlederrollen. Projektleders forståelse af Projektle-
derrollen er, at Projektlederen er ”den, der udvikler og implementerer 
med vægt på udvikling” (Projektleder I7, s. 8). Idémagernes forståelse af 
Projektlederrollen er ”den, der implementerer ud fra projektbeskrivel-
sen” (Projektleder I7, s. 8). Her mener jeg, at jeg er ved at være ved 
kernen af en klassisk konflikt, der drejer sig om, hvor langt et projekts 
Initiativtagere skal følge den hjemmedyrkede innovation over i imple-
menteringen.  

Projektleder giver udtryk for, at det hæmmer implementeringen, at 
Idémagerne fortsat er involveret i detaljeret grad i Overgangsprojektet. 
At Idémagerne fortsætter med at øve indflydelse i implementeringsfa-
sen, tyder på, at hensigten er, at grundidéerne passerer uhindret fra idé 
til virkelighed, dvs. uhindret gennem Stargate (se de Innovationsteoreti-
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ske afsnit samt Eggers og O’Leary 2009). En forklaring på den fortsatte 
involvering fra Idémagernes side er, som fremlagt i det Innovationsteo-
retiske afsnit, at Initiativtagere i et innovationsprojekt har store psykolo-
giske investeringer i projektet, særligt når et innovationsprojekt er 
hjemmedyrket. MIRP-forskerne påpeger vigtigheden af at adressere dét, 
de kalder for frigørelsesprocessen, hvor Initiativtagerne giver slip på 
innovationerne i takt med, at projektet overgår til implementeringsfa-
sen. MIRP-forskerne påpeger samtidig vigtigheden af, at der sker et 
skifte i hovedejerskabet i processen. Spørgsmålet er, om dette skifte 
sker i Overgangsprojektets implementering? 

I og med at jeg kun intensivt har haft mulighed for at følge det første 
projektår, kan jeg ikke afgøre, hvor Overgangsprojektet er i forhold til at 
overdrage hovedejerskab til implementatorerne. Følgende empiriske 
eksempel giver dog et pejlemærke på, at hovedejerskabet formelt er ved 
at overgå til implementatorerne: 

Konflikterne om indflydelse i Overgangsprojektets ledelse har givet 
anledning til en vigtig iteration (D4, s. 2-3). Efter et internt møde, hvor 
Projektleder fremlægger ændringsforslag i forhold til organisering af 
Projektledelsen, sker der ændringer i Arbejdsgruppens sammensætning. 
Arbejdsgruppen bliver udvidet med en folkeskoleleder med den hensigt 
at styrke folkeskolernes stemme i forhold til projektimplementering 
(DOK23, s. 1). Dette er et konkret eksempel på en organisatorisk æn-
dring på baggrund af en konflikt. En ændring, der har til hensigt at opti-
mere implementeringen af Overgangsprojektet ved at re-designe det 
centrale styringsnetværk i form af Arbejdsgruppe-sammensætningen. 
Dvs. konflikten fører på længere sigt til mere optimale vilkår for imple-
menteringsprocessen forstået på den måde, at ejerskab for implemente-
ringen spredes til folkeskoleniveau med folkeskolelederen som 
repræsentant i Arbejdsgruppen129. 

                                                            
129 Her vil jeg nævne, at det var forskningens påvirkning af praksis gennem 
spørgsmål, der i dette tilfælde gav anledning til, at Projektleder ser situationen 
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Således viser empirien, hvordan en konflikt kan resultere i en iteration, 
der bidrager med noget konstruktivt i forhold til projektets implemente-
ring. Projektleder beskriver det konstruktive element i konflikter på 
følgende måde: 

”Hvis konflikt skal føre nogle steder hen, så kræver det 
en accept og respekt for hinandens roller, og at man – 
selvom positionerne er ulige – kan opfatte hinanden 
som ligeværdige. Det er helt afgørende, synes jeg” 
(Projektleder, I5, l: 547-549). 

I den konstruktive konflikt er tillid et centralt aspekt – man skal ”tale 
samme sprog” (Projektleder I7, s. 3). Således bindes tråden tilbage til 
tillidsaspektet af samarbejdsbegrebet. 

I analysen af opstarts- og implementeringskonflikter har jeg vist, hvad 
der kan ske, ”når samarbejde løber af sporet” (Projektlederens oplevel-
se) i en innovationsproces. Implicit betyder det, at samarbejde og inno-
vation står i tæt relation til hinanden – kort sagt: Innovation stagnerer, 
når samarbejde stagnerer i konfliktsituationen. Modsat kan konstruktive 
konflikter være nyskabende, hvis de foregår i en tillidsfyldt samarbejds-
relation. Ydermere vurderer jeg, at konfliktanalysen bidrager med vigtig 
læring til organisering af offentlige hjemmedyrkede innovationsprojek-
ter i forhold til graden af indflydelse, Idémagere skal have i forhold til 
implementeringsprocessen.  

Således har jeg nu slået fast, at de indledende forhandlinger, legitimitet, 
tillid og konflikt er væsentlige elementer i etableringen af et nyt uddan-

                                                                                                                                      
”from afare” (Van de Ven 2007), og dermed forholder sig konstruktivt til konflik-
ten, hvilket medfører en konfliktforløsning i form af en ændret organisering – 
således er dette endvidere et eksempel på konsekvensen af at arbejde som 
Engaged Scholar: som forsker påvirker du praksis gennem din interaktive forsk-
ningsproces (se refleksioner herover i Kapitel 2). 
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nelsesnetværk. På baggrund af den samlede samarbejdsanalyse vil jeg 
nu opstille en delkonklusion. 

Delkonklusion – Samarbejdsanalyse  
Jeg kan på baggrund af Samarbejdsanalysens tre hovedelementer –  1) 
Netværksstrategi og samarbejdsformer 2) Samarbejde og implemente-
ringsfaser 3) Etablering af samarbejde i nyt uddannelsesnetværk – 
konkludere, at interaktionen i Overgangsprojektet foregår gennem 
samarbejde i form af kooperation, koordination og kollaboration. Fordi 
der er tale om etablering af samarbejde gennem et nyt uddannelsesnet-
værk, har jeg med udgangspunkt i samarbejdsteorien analyseret Over-
gangsprojektet ud fra elementer, der er særlige vigtige i etablering af 
tværsektorielle samarbejder: indledende forhandling, legitimitet, tillid og 
konflikt. I det følgende fortsætter jeg med at konkludere ud fra de to 
analyseenheder – innovation på serviceniveau og organisatorisk niveau – 
hvorefter jeg afslutter med at besvare det tredje arbejdsspørgsmål. 

Innovation på serviceniveau 
Det nye i Overgangsprojektet er det koordinerende og samlende ele-
ment i de lokale implementeringsnetværk. Målet for Transitmentorernes 
interaktion med de unge er at opnå gradvis mindre kollaboration, men 
stigende koordination, mens det modsatte gør sig gældende i Over-
gangsprojektets centrale styringsnetværk og decentrale implemente-
ringsnetværk, hvor målet er at opnå et fasttømret og stabilt samarbejde 
med høj grad af nyskabelse – kollaboration. Man kan derfor ikke karak-
terisere det samlede uddannelsesnetværk i Overgangsprojektet entydigt 
som koordination eller kollaboration. Samarbejde i Overgangsprojektet 
udgør en kontekst, hvor interaktionsformerne veksler alt efter fase, 
formål og situation. Og graden af tillid er knyttet til de personlige relati-
oner blandt aktørerne i samarbejdet og ikke udelukkende til samarbejds-
formen. Omvendt varierer samarbejdsformen alt efter formål og ikke 
nødvendigvis efter graden af tillid – hvilket betyder, at Mandells teori 
vedr. sammenhængen mellem tillid og de tre samarbejdsformer kan 
nuanceres. Rammeanalysen indikerer, at koordination og kooperation er 
de samarbejdsformer, der bedst karakteriserer Overgangsprojektets 
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lokale implementeringsnetværk, hvorimod kollaboration stort set be-
grænser sig til Transitmentorens relationer til case-skolelederen.  

Innovation på organisatorisk niveau 
En karakteristik af samarbejdsformen vil altid være et øjebliksbillede og 
ikke permanent, men empirien viser, at interaktionen bevæger sig på 
samarbejdskontinuummet afhængig af aktuelle konflikter i det centrale 
styringsnetværk – fx ser det ud til, at interaktionsformen bevæger sig 
mod koordination og kooperation, i takt med at en konflikt optrappes, 
idet samarbejde som koordination udgør en mere risikofri interaktion 
med en lavere grad af indbyrdes afhængighed. 

Fælles for innovationsprocessen på både serviceniveau og organisatorisk 
niveau er de to former for samarbejde: koordination og kollaboration. 
Koordination af aktørerne forstås som flerfaglighed, der kan designes 
som en forholdsvist ukompliceret og risikofri interaktion, hvor aktørerne 
koordinerer og foretager mindre justeringer. Kollaboration forstås som 
tværfaglighed, hvor aktørerne er åbne for emergens, idet de har deres 
faglige identitet på spil i samarbejdet, i erkendelse og af, at problemet 
ikke kan løses af en part alene, og man derfor er nødsaget til at indgå i et 
forpligtende samarbejde ved at ændre på arbejdsgange og skabe noget 
nyt. Med andre ord aktiveres de interpersonelle relationer gennem 
kollektive tværfaglige søgeprocesser i koordination som samarbejds-
form.  

Besvarelse af arbejdsspørgsmål 
Her samler jeg op på tredje arbejdsspørgsmål, der vedrører samarbejde i 
innovationen.  

• Hvilken betydning har samarbejde for innovationsprocessen?  

Samarbejde i bred forstand er forudsætningen for, at innovationspro-
cessen kan være med til at løse de komplekse problemstillinger, som 
aktørerne ikke kan løse på egen hånd. Specifikt har samarbejdsformen 
kollaboration forandringspotentiale, men forekommer kun i mindre grad 
i implementeringen af Overgangsprojektet. Fordi samarbejdsformen 
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udgør et pejlemærke for graden af innovation, indikerer Samarbejdsana-
lysen med andre ord, at implementeringen af Overgangsprojektet bidra-
ger med en lav grad af innovation, der består i små forbedringer og 
justeringer i det tværsektorielle samarbejde. Alt i alt kan hovedpointerne 
fra denne Samarbejdsanalyse samles i nedenstående skema: 

Analyseenheder Innovationsteoretisk optik 
Samarbejde 

Decentralt netværk –  
Serviceniveau 

Sameksisterende samarbejdsfor-
mer ændrer sig med implemente-
ringsfaser  

Centralt netværk –  
Organisatorisk niveau 

Kooperation i konfliktsituation 

 
6.5 Samlet delkonklusion – samarbejdsdrevet inno-
vation 
I det samlede analysekapitel har jeg anvendt de tre teoretiske ben til at 
indkredse samarbejdsdrevet innovation – innovation, læring og samar-
bejde. Nu er det tid til at konkludere samlet på de tre analyser, hvor 
formålet var at skabe et fundament for besvarelsen af forsknings-
spørgsmålets anden del:  

• Hvilken sammenhæng er der mellem innovation, læring og sam-
arbejde i implementeringsprocessen? 

Overgangsprojektet kan med udgangspunkt i empirien og det opstillede 
teoretiske fundament forstås som innovation, fordi aktører fra forskelli-
ge organisationer ud fra fælles mål og aftaler samarbejder om at udvikle 
og implementere en ny idé. På en meningsgivende måde (for aktørerne 
selv) engagerer og organiserer aktørerne sig i netværk, der over en 
længere periode samarbejder om at løse et problem, som parterne 
alene ikke ville kunne påtage sig løsningen af. I aktørernes øjne er Tran-
sitmentorordningen et nyt initiativ, der på forskellig måde skaber værdi 
for de involverede aktører. Innovationsprocessen i Overgangsprojektet 
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kan karakteriseres ud fra flere sameksisterende procesmodeller, der 
drives af forskellige forandringsmotorer. 

Det konkrete arbejde med implementering af innovation sker gennem 
organisering af et uddannelsesnetværk, der består af et centralt politik-
formulerende styringsnetværk og fire decentrale implementeringsnet-
værk. Samarbejdet kommer til udtryk gennem interaktioner mellem 
aktører, der engagerer sig i at få innovationsprocessen til at bevæge sig 
fremad i den organisatoriske kontekst. Samarbejdet foregår gennem 
koordination og til dels gennem kollaboration. I kollaborationen indgår 
aktørerne i en læreproces, der medfører nye rolledannelser – dvs. nye 
positioneringer. Læring foregår dels gennem eksperimentel tilgang, dels 
gennem testning og er situeret i den sociale praksis. 

Således kan innovation i Overgangsprojektet forstås som en sammen-
vævning af samarbejde og læring, hvorved forskningsspørgsmål B, der 
går på sammenhængen mellem innovation, læring og samarbejde, kan 
besvares på følgende måde:  

• Sammenhængen mellem innovation, læring og samarbej-
de under implementeringsprocessen ifbm. Overgangpro-
jektets service- organisatoriske niveau kan forstås som et 
komplekst konglomerat, hvor innovationsprocessen kan 
forstås gennem flere procesmodeller, der drives af forskel-
lige innovationskræfter og kommer til udtryk gennem ak-
tørernes kooperation, koordination og kollaboration i 
forskellige faser af innovationsprocessen gennem kollekti-
ve læreprocesser, der tager henholdsvis periodisk, kaotisk 
og åben form.  

På baggrund af delkonklusionerne fra de tre analyser samler nedenstå-
ende tabel op på delkonklusionernes skemaer – dvs. på sammenhængen 
mellem innovation, læring og samarbejde i forhold til de to analyseen-
heder og i forhold til innovationsfaser: 
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Figur 42 – Sammenhæng mellem innovation, læring og samarbejde 
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På serviceniveau i de decentrale implementeringsnetværk registrerer jeg 
sameksisterende procesmodeller og sameksisterende drivkræfter for 
innovation. Ligeledes registrerer jeg sameksisterende læreprocesser ud 
fra en kollektiv dimension, og endelig registrerer jeg sameksisterende 
samarbejdsformer, der ændrer sig med innovationsfaserne. Alt i alt et 
komplekst samspil mellem innovation, læring og samarbejde, hvor jeg vil 
pege på, at design og emergens kan være fællestræk mellem modellerne 
på følgende måde: 

• Design: Med udgangspunkt i designede strukturer under-
støttes en lineær innovationsmodel – med evolution som 
drivkraft – af periodiske læreprocesser med udgangspunkt 
i en kooperativ og koordinerende samarbejdsform. 

• Emergens: Med udgangspunkt i emergente strukturer un-
derstøttes en kaotisk innovationsmodel – med dialektik 
som drivkraft – i form af emergente og kaotiske lærepro-
cesser med udgangspunkt i en koordinativ og kollaborativ 
samarbejdsform.  

I innovation på det organisatoriske niveau i det centrale styringsnetværk 
registrerer jeg, at innovationsforståelsen brydes mellem en lineær og en 
cyklisk forståelse ud fra en voksende erkendelse af behovet for en kao-
tisk søgeproces, hvis det overordnede mål med Overgangsprojektet skal 
indfries, men samtidig eksisterer der et implicit ønske om periodisk 
søgning som metode til at nå målet. Brydningen mellem designede og 
emergente strukturer resulterer i konfliktsituationer, der påvirker sam-
arbejdsformen i retningen af kooperation, hvilket betyder, at chancerne 
for innovation forringes. 

Hvis de tre analysers delkonklusioner nærlæses, opstår et dilemma: På 
den ene side konkluderer jeg i Innovationsanalysen, at Overgangsprojek-
tet kan betegnes som en innovationsproces, i og med at den indeholder 
de innovationselementer, som innovationsteorien foreskriver, der skal 
til, for at der kan være tale om innovation, og i forlængelse heraf kon-
kluderer jeg, at når disse innovationselementer er til stede, er der sand-
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synlighed for, at innovationsprocessen resulterer i innovation. Med 
andre ord: Der er sandsynlighed for, at innovationsprocessen i Over-
gangsprojektet resulterer i innovation, fordi innovationselementerne er 
til stede. På den anden side konkluderer jeg i Samarbejdsanalysen, at 
samarbejdsformen kollaboration har forandringspotentiale, men at 
denne samarbejdsform kun forekommer i mindre grad i implementerin-
gen af Overgangsprojektet. Fordi samarbejdsformen udgør et pejlemær-
ke for graden af innovation, indikerer Samarbejdsanalysen med andre 
ord, at implementeringen af Overgangsprojektet bidrager med en lav 
grad af innovation. 

Således står jeg nu med to modstridende konklusioner, der drager tvivl 
om, hvorvidt innovationsprocessen i Overgangsprojektet leder til inno-
vation eller ej. I og med at jeg i dette forskningsprojekt undersøger 
innovationsprocessen i samarbejdsdrevet innovation, vælger jeg at lade 
samarbejde være den afgørende faktor i forhold til at indikere, i hvor høj 
grad der er tale om, at innovationsprocessen i Overgangsprojektet leder 
til innovation. Derfor konkluderer jeg samlet set, at der med udgangs-
punkt i Samarbejdsanalysen er tegn på, at innovationsprocessen i Over-
gangsprojektet fører til en mindre grad af innovation, fordi 
samarbejdsformen kollaboration kun i et mindre omfang karakteriserer 
samarbejdet i det samlede uddannelsesnetværk.  

Efter denne konklusion fortsætter jeg nu med at diskutere resultaterne 
af den samlede analyse med udgangspunkt i udvalgte temaer, der rela-
terer sig til samarbejdsdrevet innovation. 
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KAPITEL 7 
TVÆRGÅENDE ANALYSE 
OMDANNELSE OG UDDANNELSE 
7.1 Introduktion 
I analyserne har jeg genereret ny viden gennem mødet mellem teori og 
empiri og har gennem fortolkning således kombineret delene fra både 
teori og empiri til en syntese. Gennem tværgående analyse vil jeg nu 
bedømme denne syntese ud fra forskellige kriterier. Således diskuterer 
jeg i dette kapitel resultaterne af den samlede analyse med udgangs-
punkt i udvalgte temaer og besvarer det fjerde arbejdsspørgsmål: 

• Hvilken betydning har procesmodellerne for styring af innovati-
onsprocessen? 

Indtil videre har jeg undersøgt innovation, læring og samarbejde 
gennem de to analyseenheder, som skitseret i tabellen nedenfor; i 
denne tværgående analyse arbejder jeg på tværs af disse 
innovationsteoretiske analysesøjler.  

Analyseenheder Innovationsteoretiske optikker 

 Innovation Læring  Samarbejde 

Decentralt 
netværk –  
Serviceniveau 

Procesmodeller Læringstyper  Samarbejdsformer 

Centralt netværk 
–  
Organisatorisk 
niveau 

Procesmodeller Læringstyper Samarbejdsformer 

 
Tværgående elementer samt betydning for styring af innovationsprocessen 
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Desuden tager jeg hul på besvarelsen af hovedspørgsmålet om, hvordan 
samarbejdsdrevet innovation kan forstås i en offentlig uddannelseskon-
tekst, ved at diskutere, fire temaer, der er valgt på baggrund af analy-
serne, relaterer sig til samarbejdsdrevet innovation, og går på tværs af 
de tre analyser: 

• Innovationsmodeller og søgeprocesser i offentlige innova-
tionsprojekter 

• Konsekvenser for styring og offentlige innovationsprojek-
ter 

• Samskabelse som samarbejdsdrevet innovation  
• Omdannelse og uddannelse – innovation på det instituti-

onelle niveau 

Undervejs i den Tværgående analyse justerer jeg samarbejdsdrevet 
innovation som begreb i forhold til den undersøgte case og når frem til, 
at der er tale om samarbejdsinitieret problemdrevet innovation. Jeg 
lægger ud med at diskutere innovationsmodeller og søgeprocesser ved 
at stille et spørgsmål om, hvilke konsekvenser de tre innovationsmodel-
ler har i forhold til de fremlagte søgeprocesser? Det vil jeg diskutere i det 
følgende. 

7.2 Innovationsmodeller og søgeprocesser i offentli-
ge innovationsprojekter 
I Innovationsanalysen konkluderer jeg på sameksistensen af tre forskelli-
ge modeller for innovationsprocesser – den kaotiske, den cirkulære og 
den lineære model. Samtidig konkluderer jeg, at innovationsprocessen 
omkring Overgangsprojektet fra projektstart er designet som en lineær 
proces. Det skyldes bl.a., at finansieringen gennem SATS-puljen sætter 
grænser for, hvor nytænkende Overgangsprojektet kan være undervejs i 
implementeringen, da de oprindelige idéer ikke let lader sig ændre 
(Styregruppemøde M1). Med andre ord forudsætter ansøgningsproce-
duren, at projektet – på trods af at det har karakter af et tiltag, der skal 
afprøves – er gennemtænkt fra starten, hvilket reducerer rummet for 
idétilpasning, når projektet skal implementeres. Jeg mener, at den 
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hierarkiske styring af projektet kan betragtes i forlængelse heraf, fordi 
mål og vej på den måde er fastlagt fra begyndelsen (periodisk søgning), 
hvilket betyder, at implementeringen i Arbejdsgruppens optik burde 
kunne styres hierarkisk og implementeres efter den projektmodel, som 
Idémagerne har beskrevet.  

Som konsekvens af den hierarkiske styring og den periodiske søgning 
bliver muligheden for iteration begrænset. Denne lineære og designede 
tilgang viser sig imidlertid ikke at holde i implementeringen. I implemen-
teringsfasen sker der en idétilpasning af de oprindelige idéer på bag-
grund af Transitmentorernes erfaringer fra idéernes møde med 
virkelighedens praksis130.  

Overgangsprojektet kan karakteriseres som et innovationsprojekt drevet 
af politiske mål, der påvirker innovationsprocessen i retning af den 
lineære innovationsmodel. Tilsyneladende tager MIRP-forskernes kaos-
model (Van de Ven m.fl. 2008) ikke eksplicit højde for, at forandrings-
processer i det offentlige kan have mere lineær karakter, når der fra det 
offentliges side bevilges midler til at igangsætte innovation i forsøget på 
at efterleve en politisk målsætning. Overgangsprojektet er et eksempel 
på, at innovationsprojekter, der udspringer af en politisk beslutning med 
udgangspunkt i et konkret politisk mål, på baggrund af ansøgningspro-
ceduren er nødt til at planlægge og styre ud fra en lineært præget pro-
jektmodel. Men samtidig viser empirien, at det ikke er muligt at holde 
fast i den designede tilgang i implementeringen, hvor emergente kaoti-
ske søgeprocesser er nødvendige i idéernes møde med virkeligheden – 
et møde, der giver anledning til idétilpasning, fordi de oprindeligt tænkte 
idéer ikke nødvendigvis kan implementeres direkte. 

Som fremstillet i den samlede delkonklusion i forrige kapitel registrerer 
jeg, at innovationsforståelsen på det organisatoriske niveau i det centra-
le styringsnetværk brydes mellem en lineær/cyklisk forståelse og en 
                                                            
130 Idétilpasningen bliver som nævnt i Kontekstanalysen bl.a. mulig pga. Projekt-
lederens måde at styre og samarbejde på gennem translationsledelse. 
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kaosforståelse ud fra en voksende erkendelse af behovet for en kaotisk 
søgeproces i implementeringen, hvis det overordnede mål og princip 
med Overgangsprojektet skal indfries. Men samtidig eksisterer implicit 
et behov for periodisk søgning ud fra en lineær model som metode til at 
indfri forpligtelserne over for den offentlige opdragsgiver – se nedenstå-
ende illustration:  

Figur 43 – Dilemma i offentligt finansierede projekter 

 

Mine analyser viser et dilemma i offentligt finansierede udviklingsprojek-
ter: På den ene side er forventningen fra den offentlige opdragsgivers 
side, at projektet resulterer i nyskabelse i forhold til det givne problem, 
og på den anden side forventes det, at projektet lever op til de fastsatte 
krav om fortløbende dokumentation og effektmåling i forhold til de 
fastlagte projektmål og metoder. Men som både empirien og teorien 
viser, er det nødvendigt fortløbende at justere både principper, mål og 
veje/metoder i innovationsprocessen omkring komplekse problemstil-
linger, hvor både problemforståelse og vilkårene for problemløsning 
ændrer sig fortløbende. Tages Idémagernes ledelsesstil og organisatori-
ske identitet for pålydende, kan denne dynamik ikke umiddelbart rum-
mes inden for de givne offentlige projektvilkår. Brydningen mellem 
designede og emergente strukturer resulterer i konfliktsituationer, der 
påvirker samarbejdsformen i retningen af kooperation (særligt i det 
centrale styringsnetværk), hvilket betyder, at chancerne for innovation 
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forringes i Overgangsprojektet som offentligt finansieret innovationspro-
jekt.  

Som fremlagt det i den samlede delkonklusion i forrige kapitel, står jeg 
med to modstridende konklusioner, der resulterer i tvivl om, hvorvidt 
innovationsprocessen i Overgangsprojektet leder til innovation eller ej. 
Jeg mener, at den empiriske observation af innovationsdilemmaet og 
samarbejdsformerne – der viser, at chancerne for innovation forringes – 
er tungtvejende i forhold til sandsynligheden for et innovativt resultat 
set ud fra et innovationsindikator-perspektiv (jf. Innovationsanalysen). 
Som fremlagt i Innovationsanalysen er der ud fra innovationsteorien 
sandsynlighed for, at Overgangsprojektet resulterer i innovation, fordi 
de teoretisk påkrævede innovationsindikatorer er til stede. Men set i 
forhold til ovenstående observation af innovationsdilemmaet i et offent-
ligt finansieret innovationsprojekt er innovationsteoriens antagelser ikke 
tungtvejende nok til, at jeg vil hævde, at der på den baggrund er gode 
muligheder for et innovativt resultat i Overgangsprojektet. Innovations-
dilemmaet overskygger innovationsteoriens argumenter, hvilket bety-
der, at jeg vil konkludere, at chancerne for innovation forringes.  

Som nævnt i den samlede delkonklusion i forrige kapitel, vælger jeg at 
lade samarbejde være den afgørende faktor i forhold til at indikere, i 
hvor høj grad, der er tale om, at innovationsprocessen i Overgangepro-
jektet medfører innovation ud fra den begrundelse, at jeg i dette forsk-
ningsprojekt undersøger innovationsprocessen. Derfor konkluderer jeg 
samlet set, at der ligeledes med udgangspunkt i Samarbejdsanalysen er 
tegn på, at innovationsprocessen i Overgangsprojektet fører til en min-
dre grad af innovation, fordi samarbejdsformens kollaboration kun i et 
mindre omfang karakteriserer samarbejdet i det samlede uddannelses-
netværk. 

I forlængelse heraf vil jeg fremhæve, at empirien i Læringsanalysen viser, 
at den lineære innovationsforståelse bygger på en utilitaristisk planlæg-
ningslogik, hvor den rationelle aktør forsøger at designe og styre innova-
tions- og samarbejdsprocessen mod et på forhånd fastlagt og politisk 



 
 

441 

defineret resultatmål – nærmest på positivistisk vis. Samtidig viser 
empirien, at en kaotisk innovationsforståelse bygger på en mere norma-
tiv relationel logik, hvor innovations- og samarbejdsprocessen tager 
afsæt i relationer mellem aktører i et læringsfællesskab, hvor styring 
handler om kultur og om – på konstruktivistisk vis – at kunne håndtere 
emergens og sociale relationer. 

Det er derfor nødvendigt at modificere forståelsen af innovationsmodel-
lerne, når innovationsprocesser igangsættes med baggrund i et politisk 
mandat i en offentlig kontekst. Sameksistensen af lineær, cyklisk og 
kaotisk forståelse kalder jeg for innovationskompleksitet. Innovations-
kompleksitet opstår tilsyneladende i tværsektorielle innovationsprojek-
ter, hvor mange forskellige aktører samarbejder i innovationsprocessen. 
Det komplekse består i, at processen for Overgangsprojektets vedkom-
mende antager en lineær form i de indledende faser, men ligeledes skal 
give plads til idétilpasning og kaos i implementeringsfasen.  

At der i Overgangsprojektet kan registreres lineære processer i Idéudvik-
lingen, er atypisk i forhold til innovationsteorien. Grunden til, at Over-
gangsprojektets ideudviklingsfase antager en lineær form, er, som jeg 
tolker det, at Overgangsprojektet er finansieret af offentlige midler, 
hvilket giver særlige rammebetingelser og fremprovokerer en mere 
lineær proces i idéudviklingsfasen, hvor projektet skal kunne sandsynlig-
gøre både princip, mål og vej samt forventede resultater for at modtage 
finansiering – en projektforståelse, der bygger på en lineær projekttan-
kegang. Denne antagelse er testet på Kommunernes Landsforenings 
netværk af innovationskonsulenter (KLK, se M3). At kaos særligt eksiste-
rer i implementeringsfasen i Overgangsprojektet, karakteriserer en af 
KLK’s konsulenter som ”en øjenåbner”, idet KL’s innovationsmodel 
forsøger at indkapsle kaos til de første faser af innovationen og forud-
sætter forudsigelighed i implementeringsfasen, hvilket går stik imod 
resultaterne fra undersøgelsen af Overgangsprojektet. Det betyder med 
andre ord, at det vil være hensigtsmæssigt at udvikle en innovationsmo-
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del, der særligt henvender sig til de mange pilotprojekter i offentligt regi, 
der modtager ekstern finansiering. 

Analysen af samarbejdsdrevet innovation i Overgangsprojektet kan 
således bidrage til en nuanceret forståelse af både den lineære, cykliske 
og kaotiske innovationsmodel i forhold til vilkår for innovation i en 
offentlig kontekst, hvor empirien viser, at innovationsprocesser hverken 
tager en lineær, cirkulær, eller kaotisk form, men kombinerer elementer 
fra de tre modeller, hvor utilitaristiske og normative logikker sameksiste-
rer. I forhold til innovationskompleksitet er det vigtigt, at de anvendte 
styreformer harmonerer med innovationsprocessens faser, hvilket jeg vil 
redegøre yderligere for i næste afsnit131. 

7.3 Konsekvenser for styring i offentlige innovati-
onsprojekter 
I kapitlet Kontekstanalyse identificerede jeg to forskellige styreformer: 
hierarki og netværk. Disse to styreformer har fokus på forskellige for-
hold. Hvor den hierarkiske topstyring har fokus på at designe og give 
retningslinjer for implementeringen, har netværksstyring fokus på at 
samle og give de involverede aktører indflydelse på processen. I dette 
afsnit diskuterer jeg, hvordan gabet mellem hierarkisk styring og net-
værksstyring kan håndteres, samt hvordan de to styreformer kan samek-
sistere. 

Da de indledende faser i Overgangsprojektet har karakter af innovation 
ud fra en lineær model med fokus på design og planlægning, kan en 
hierarkisk styring være befordrende. Da implementeringsfasen er præ-
get af idétilpasning, er netværksstyring velegnet, idet der her gives plads 
til dét, der opstår gennem emergens, samt at medarbejderne her kan 
inddrages.  

                                                            
131 Dele af følgende afsnit er udviklet i samarbejde med min tidligere speciale-
studerende Mikala Sejer Hansen (se også Hansen 2011). 
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Fordi de decentrale implementeringsnetværk i høj grad er baseret på 
frivillig projektdeltagelse, er det ikke muligt at styre ved hjælp af regler 
og ordrer. Som fremlagt i Samarbejdsteorien styrer metaguvernøren – 
den, der styrer netværket – bl.a. gennem netværksdesign, mål og ram-
mestyring samt gennem processtyring og netværksdeltagelse. Hvor 
netværksdesign samt mål- og rammestyring kan betegnes som hands-
off-styring, kan processtyring og netværksdeltagelse betegnes som 
hands-on-styring (Van de Ven m.fl. 2008, s. 97, Torfing 2008, s. 154-155). 
I hands-on-styringen handler det om at mægle og forsyne netværket 
med input og aktivere bestemte netværksaktører gennem processtyring. 
I Overgangsprojektet benytter Arbejdsgruppen/Projektleder og Transit-
mentorer sig i varierende grad af hands-on- og hands-off-styring – se 
nedenstående illustration: 

Figur 44 – Styring fra idé til virkelighed 

 

Som det er illustreret, er hands-off den styringsform, der giver størst 
mulighed for ledelse af projektets implementeringsnetværk i det decen-
trale projektrum. Det skyldes, at projektet er netværksorganiseret på en 
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sådan måde, at hverken Arbejdsgruppe, Projektleder eller Transitmento-
rer direkte har formelt mandat til at styre de frivilligt deltagende net-
værksmedlemmer, men må forsøge at påvirke aktørernes handlinger og 
forståelser gennem indirekte hands-off-styring. På den anden side 
medfører kravet om pålidelighed fra bevillingshavernes side (SATS-
puljen), at Arbejdsgruppen og Projektleder må gennemføre hands-on-
ressourcekontrol, bl.a. med Transitmentorerne i det centrale pro-
jektrum, samtidig med at Projektleder kun kan styre hands-off i det 
decentrale projektrum ved at motivere og give plads til Transitmento-
rernes åbne og kaotiske søgeproces i implementeringen.  

I hands-off- og hands-on-styring balanceres der således mellem design 
og emergens. Designede strukturer repræsenterer som nævnt ofte en 
top-down-styring, der sikrer stabilitet og kontinuitet, mens de emergen-
te strukturer repræsenterer bottom-up-funktioner, der sikrer fleksibilitet 
og tilpasning alt efter omgivelsernes behov (Hildebrandt og Stubberup 
2010, s. 102). I styringen af innovationsprocesser i netværk handler det 
om at finde balance mellem design og emergens. Begge strukturer skal 
gerne være til stede i det centrale styringsnetværk og i de decentrale 
implementeringsnetværk i Overgangsprojektet, hvorfor der skal styres, 
således at der skabes mulighed for både design og emergens.  

Gabet mellem hierarkisk styring og netværksstyring kan betragtes som 
balancen mellem design og emergens, hvor hierarkisk styring virker på 
grundlag af design, mens netværksstyring virker på grundlag af emer-
gens. Styringsgabet giver anledning til en diskussion af, hvor meget og 
hvor lidt man som leder overlader til henholdsvis design og emergens i 
styring af innovationsprocesser. På baggrund af analyserne er det min 
vurdering, at både de designede og emergerende strukturer skal være i 
fokus, når der skal skabes innovation gennem tværsektorielt samarbej-
de. På den ene side skal det uforudsigelige og det kreative have plads, 
således at der gives mulighed for nyskabelse, og på den anden side er 
det nødvendigt at etablere stabilitet for at skabe et legitimt rum, inden 
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for hvilket der kan arbejdes med nyskabende elementer. Stabilitet og 
forudsigelighed går hånd i hånd med kreativitet og fleksibilitet.  

I modsætning til innovationslitteraturen er der – som nævnt – i de 
indledende faser af Overgangsprojektets innovationsproces tegn på, at 
de designede strukturer har været dominerende. Idémagerne har i deres 
fokus på at sikre politisk opbakning og finansiering taget udgangspunkt i 
design af Overgangsprojektet og i mindre grad haft deres fokus på 
emergens. Arbejdsgruppen synes fortsat at have fokus på styring gen-
nem design i implementeringsfasen, i modsætning til Projektlederen, der 
forsøger at gribe udvikling og tilpasning an gennem emergens. Det synes 
vigtigt, at Arbejdsgruppe og Projektleder prioriterer rum for emergens i 
implementeringen, så der skabes mulighed for, at aktørerne kan bidrage 
med deres kreativitet og udvikling af de lokale tilbud i Transitmentor-
ordningen.  

I empirien er der tegn på implementeringsmodstand hos medarbejderne 
og manglende ejerskab til processen, når design bliver for dominerende, 
fordi medarbejderne i det tilfælde ikke har mulighed for at påvirke 
processen. Samtidig er det vigtigt, at emergens ikke tager overhånd, 
fordi det kan skabe risiko for, at uforudsete elementer og utilsigtet 
kreativitet afsporer innovationsprocessen. Balancen mellem design og 
emergens kræver en blanding af ledertyper. En ledertype, der indebæ-
rer, at lederen kan formulere og kommunikere klar og tydelig vision – 
top-down – og i praksis udtrykke klare værdier, der kan fremstå som 
målestok for medarbejdere og samarbejdspartnere, samt en ledertype, 
der indebærer, at lederen skaber et rum for emergens, hvilket vil sige, at 
der skabes mulighed for, at aktørerne iscenesætter selvorganisering og 
kreativitet – bottom-up eller bottom-linked, som fremlagt i Innovations-
teorien – og medvirker til, at fællesskabet samarbejder om at skabe 
noget nyt.  

Som belyst i det samarbejdsteoretiske afsnit, egner komplekse proble-
mer sig dårligt til at blive løst hierarkisk gennem en vertikal oppe-fra-og-
ned-løsning. Særligt derfor er det i Overgangsprojektets tilfælde vigtigt, 
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at flere forskellige styreformer sameksisterer, således at der tages for-
skellige tilgange til at imødegå problemstillingen gennem innovations-
processen. Men hvad er så den rette balance mellem design og 
emergens? Som fremlagt i det Innovationsteoretiske afsnit kan et sam-
skabelsesparadigme være et alternativ i forhold til at privilegere én 
styreform som særligt problemløsende eller innovationsfremmende. 
Samskabelsesparadigmet tillader sameksistens af flere forskellige sty-
ringsparadigmer – dvs. både design og emergens – som den enkelte 
leder skal tage stilling til og forhandle om med organisationen i den 
pågældende situation. Jeg vil fremhæve samskabelsesparadigmet, der 
gennem en fælles sensemaking-proces tillader forhandling og refleksion 
mellem styrende og styrede og overskrider de traditionelle aktørbundne 
rollefordelinger ved at invitere aktører på tværs af organisatio-
nen/organisationer til at deltage og tage ledelse på forhandlingsproces-
sen og stifte positioner gennem faciliterede refleksionsprocesser.  

Samskabelsesparadigmet indebærer et eksperimentelt samspil med 
omverdenen, hvor de lærende går på fælles opdagelse i problemløsnin-
gen. Særligt i et problemfelt, hvor løsningen ikke kendes på forhånd, og 
hvor der ikke er klare sammenhænge mellem årsag og virkning, er denne 
model hensigtsmæssig. Dog kan det være meget svært at dokumentere 
effekter i samskabelsesparadigmet – særligt fordi der ikke nødvendigvis 
er en tydelig sammenhæng mellem indsats og resultat. Derfor kan 
denne kaotiske søgeproces gennem læring som opdagelse være svær at 
styre set fra et ledelsesperspektiv. Og det er måske essensen: Projektle-
delsen skal kunne dokumentere fremskridt og gerne årsag til fremskridt; 
derfor kan det være svært ledelsesmæssigt at håndtere læring gennem 
opdagelse, der ikke umiddelbart lader sig dokumentere i sin egenskab af 
at være mangefacetteret og knyttet til komplekse lærende fællesskaber. 
Her kan samskabelsesparadigmet bidrage til at beskrive et styringsrum, 
hvor forskellige styringsformer og læringsformer kan sameksistere 
afhængig af konteksten, således at det er muligt at veksle mellem design 
og emergens – mellem hierarkisk ledelse og netværksledelse – eller med 
andre ord at udvide mellemrummet mellem design og emergens. 
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Design og emergens knytter sig – som jeg ser det – til henholdsvis lukke-
de og åbne narrativer, forstået på den måde at lukkede narrativer udgør 
påstande – ”Sådan er det” – og er meget magtfulde, fordi de ikke invite-
rer til fortolkning (periodisk søgning), mens åbne narrativer – ”Det er en 
mulighed, sådan kan det være, hvordan ser du det?” til gengæld invite-
rer til fortolkning, fordi de er mindre direkte i deres udtryk (kaotisk og 
tilfældig søgning). Det ser ud, som om Overgangsprojektets Arbejds-
gruppe benytter sig af lukkede narrativer i deres forventninger til im-
plementeringsprocessen – dvs. ud fra en overbevisning om, at lukkede 
narrativer er velegnede til direkte implementering – dvs. eksportering af 
viden fra idé til virkelighed. Som fremlagt ovenfor, ser ud til, at dette 
ikke altid er en velegnet strategi i alle dele af innovationsprocessen.  

Det åbne emergerende narrativ er anvendeligt i implementeringen, fordi 
aktørerne, der skal implementere, selv kan fortolke sig ind på og arbejde 
videre med et åbent narrativ. Åbne narrativer har et procesfokus, mens 
lukkede narrativer har et produktfokus. Der ser ud til at være et behov 
for at balancere vekselvirkningen mellem produkt- og procesfokus. 
Denne vekselvirkning giver anledning til – det, jeg tidligere beskrev som 
– translationsledelse, der oversætter mellem kontekster og tillader 
forskellige styreformer alt efter behov. Kort fortalt handler det om at 
finde den rette balance mellem design og emergens, og – som belyst det 
i Læringsanalysen – i samskabelsesparadigmet kollaborativt at give slip 
på egne forståelser og møde den anden i en åben dialog, der inviterer til 
det anderledes mulige (Danelund og Sanderhage 2009). Det er min 
vurdering, at translationsledelse gennem en vekselvirkning mellem 
forskellige styreformer kan være et bud på en løsning på offentlige 
mellemlederes problemer i bevillingsfinansierede innovationsprocesser. 
I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at litteraturen peger på, at 
ledelse af innovation ikke handler om kontrol, men om orkestrering af 
komplekse og usikre samarbejds- og læreprocesser (Angle og Van de 
Ven 2000, s. 690 + s. 695 samt Scharmer 2008) – et spring ind i det 
ukendte, hvor det at slippe kontrol ser ud til at være en nødvendig 
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forudsætning for at lede innovation – men ikke nødvendigvis den ingre-
diens, der sikrer succes. 

Jeg vil pege på samskabelsesparadigmet som udgangspunkt for transla-
tionsledelse, der tillader en vekslen mellem styreformer, eller med andre 
ord udspænder mellemrummet mellem design og emergens. Således vil 
jeg lægge op til, at det offentlige projekt-Danmark reflekterer over 
denne vekselvirkning – særligt i bevillingsfinansierede innovationspro-
jekter, der på baggrund af ansøgningsvilkår opbygges på en lineær 
projekttankegang.  

7.4 Samarbejdsdrevet innovation som samskabelse 
Gennemgribende forandringer lykkes kun gennem samarbejde (jf. MIRP-
forskernes definition af innovation – se det Innovationsteoretiske afsnit 
og Scharmer 2008132, s. 361). Denne egenskab er interessant for diskus-
sionen af samarbejdsdrevet innovation. Som fremlagt i det Samarbejds-
teoretiske afsnit bygger samarbejde på relationer mellem mennesker. 
Når relationer mellem individer i organisationer og større systemer 
forandres, opstår nye kollektive adfærdsmønstre (Per Midtgaard M5). 
Det er vanskeligt at afgøre, hvordan kollektiv adfærd forandres, da det 
ikke er muligt at udføre kontrollerede eksperimenter. Teorien viser dog, 
                                                            
132 Min tidligere studerende på kandidatuddannelsen i Offentlig Administration, 
Tine Breiting, der har bidraget til denne afhandling som medlæser, har følgende 
kommentar til Scharmers Teori U i forhold til samarbejdsdrevet innovation: 
”Som praktiker udi innovation i den offentlige sektor, finder jeg Teori U meget 
interessant, fordi den giver mening ift. at belyse, hvorfor innovationsprocesser 
er komplekse og en stor udfordring for deltagere (og ledere). Den kommer også 
med sit bidrag til ”hvad der skal til”, hurdlen at overkomme vanetænkning, og 
træde tilbage og give sig tid til at ”betragte det hvide lærred” – bevidstheden 
om tavs viden osv. Teorien har så afgjort relevans, selvom – og måske netop 
fordi – den er ”blød” og vedrører den menneskelige faktor”. Tine taler ud fra en 
position som projektkoordinator i Center for Børn og Unge og Familier i Helsin-
gør Kommune. Kommentaren bidrager til teoriens relevans for praksis i samar-
bejdsdrevet innovation. 
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at sociale systemer består af netværk af relationer mellem aktører og 
deres måde at tale, tænke og handle på, og sociale systemer fungerer i 
den givne kontekst, hvor relationerne udfolder sig. Teorien viser, at 
ændringer i forforståelser kan få systemet til at ændre sig gennem 
ændring af relationer og adfærd hos enkeltindivider (Scharmer 2008, s. 
224). Hvis der skal skabes gennemgribende forandringer, er samarbejdet 
i de sociale systemer således afgørende – mennesket skal tænke, tale og 
handle anderledes, dvs. opfatte opgaven på en ny måde (jf. næstfølgen-
de afsnit Omdannelse af uddannelse).  

Tværfagligheden viser sig i Samarbejdsanalysen at være en væsentlig del 
af samarbejdsformen kollaboration, der – som fremlagt i Samarbejdste-
orien – er den samarbejdsform, der har det største forandringspotentia-
le, dvs. kollaboration som en samarbejdssituation, hvor mennesker i 
fællesskab på baggrund af deres forskellige fagligheder tilstræber at 
lære og udvikle noget nyt sammen – kollaborativ læring (se det Lærings-
teoretiske afsnit). Som nævnt opstår synergi gennem kollaborativ læring, 
når mennesker tænker sammen, dvs. hvor gruppens kapacitet overstiger 
det enkelte individs formåen. Gennem et samarbejde præsterer gruppen 
ekstraordinære resultater, der ikke ville være muligt for det enkelte 
individ alene. Dermed sætter jeg lighedstegn mellem kollaborativ læring 
og samarbejdsformen kollaboration – kollaboration forstået som den 
form for samarbejde, der er brug for, når der er tale om løsning af kom-
plekse problemer (jf. MIRP-forskningen, Van de Ven m.fl. 2008). 

Som fremanalyseret i Samarbejdsanalysen besidder Transitmentorerne 
nogle særlige kompetencer, der kommer til syne i de tværfaglige samar-
bejdsaktiviteter. Disse kompetencer består bl.a. i evnen til at kunne 
dialog, evnen til at lytte og evnen til at bytte perspektiv. Som fremlagt i 
Læringsteorien beror netop kollaborativ læring på dialog og det enkelte 
individs evne til at lytte og give sig i kast med den fælles tænkning, hvor 
formodninger, forforståelser og forsvar for en tid kastes bort og tillader, 
at der opnås en indsigt, som de enkelte aktører ikke ville kunne opnå 
hver for sig, hvilket stemmer overens med Transitmentorens forklaring 
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på tværfaglighed forstået som den faglighed, der i kollaboration opstår 
på tværs af de fagligheder, der er tilstede – eller emergent faglighed (jf. 
Samarbejdsanalysen). Fordi Transitmentorerne er primus motorer i 
etableringen af de lokale implementeringsnetværk, repræsenterer de et 
vigtigt potentiale som katalysatorer for den kollaborative læring gennem 
tværfaglighed – særligt fordi kollaboration i den periode, jeg har obser-
veret Overgangsprojektet, er den samarbejdsform, der i mindst grad 
karakteriserer interaktionen (jf. Samarbejdsanalysen). Hvis Overgangs-
projektet skal bidrage med innovation på længere sigt, er der behov for, 
at Transitmentorerne igangsætter kollaborativt samarbejde – forstået 
som den samarbejdsform, der i højst grad påvirker tankekategorier og 
identitet og dermed understøtter innovation (jf. det Samarbejdsteoreti-
ske afsnit).  

Men samarbejdsformerne er ikke alene om at indikere innovation. 
Læring er ligeledes en vigtig innovationsindikator. Af Læringsanalysen 
fremgår det, at Transitmentoren til tider så at sige ”rammer” og opnår, 
at det hele ”går op i en højere enhed”, ”hvor det fælles opstår”, og ”man 
kan se, hvad de andres ståsted og værdier er”. Disse udsagn tolker jeg 
som en indikation på samskabelse, dvs. at der skabes noget fælles, der 
ikke ville kunne være blevet skabt af den enkelte alene133. At se det 
udefra – at se ”de andres ståsted og værdier” – refleksivt. Når et organi-
satorisk system begynder at se sig selv udefra og på grundlag heraf 
begynder at skabe nye forestillinger om fremtidige forhold for både 
organisationen og for omverdenen, sker der det, som jeg tidligere har 
karakteriseret som transformativ læring (Se det Læringsteoretiske af-
snit). Kritisk refleksion er fundamentet for transformativ læring og 
innovation, og når kritisk refleksion sker i samarbejde mellem menne-

                                                            
133 I samskabelsen lyttes der til mellemrummet eller det, jeg i min konsulent-
praksis kalder for at lytte til det, der sker lige nu midt mellem os eller midt på 
bordet. Det, mener jeg, er essensen i samskabelse: at lede efter styrken i for-
skelligheden og at lytte til det nye fælles tredje (for nu at vende tilbage til en 
læringsterm). 
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sker skabes muligheden for samskabelse. Alt i alt ses i Overgangsprojek-
tet her et lille glimt af samskabelse som kollaborativ læring i praksisfæl-
lesskaber, hvor parterne giver slip på egne forståelser og møder 
hinanden i en åben dialog, der inviterer til det nye – eller det anderledes 
mulige (Danelund og Sanderhage 2009). 

Jeg mener, jeg er ved at være inde ved kernen af samarbejdsprocessen i 
samskabende innovation, forstået på den måde at samarbejde mellem 
de forskellige aktører bygger på en særlig måde at samtale på og deraf 
en særlig måde at lære på i lærende fællesskaber.  

Således forbinder jeg nu innovation, læring og samarbejde som både 
empiriske og teoretiske størrelser. Potentialet for innovation ligger i 
kollaborativ læring og kollaboration som sammenvævede størrelser, der 
danner fundament for samskabelse i innovationsprocessen. Samar-
bejdsdrevet innovation i en offentlig uddannelseskontekst repræsente-
ret ved Overgangsprojektet kan således forstås som innovation baseret 
på samskabelse (collaborative innovation). Således vil jeg mene, at 
samarbejdsdrevet innovation i denne forståelse baseres på samskabelse 
som samarbejdsform; dvs. innovationen baseres på samarbejde, men 
drives ikke nødvendigvis af samarbejde. Innovationen i Overgangspro-
jektet drives nærmere af et komplekst problem, hvilket betyder, at en 
mere nuanceret betegnelse for innovation i Overgangsprojektet vil være 
problemdrevet samarbejdsbaseret innovation134. 

Opsamlende har jeg diskuteret innovationsmodeller og søgeprocesser i 
en offentlig kontekst og har fremlagt en mulig forståelse af konsekven-
serne for styring af eksternt finansierede innovationsprojekter, jeg er 
fortsat med at diskutere samarbejdsdrevet innovation i en samskabel-

                                                            
134 I denne forbindelse bør jeg nævne, at jeg med fordel kunne have benyttet 
mig af co-creation-teorien (Sanders og Stappers 2008) som fundament for det 
kollaborative element i innovationsprocessen. Jeg har dog valgt samarbejdsbe-
grebet frem for co-creation-begrebet, fordi samarbejdsbegrebet ikke er udfor-
sket i innovationssammenhæng i en dansk offentlig kontekst. 
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sesoptik, og vil her til slut diskutere det institutionelle niveau som en 
væsentlig del af innovationsprocessen. 

7.5 Omdannelse af uddannelse – innovation på det 
institutionelle niveau  
På baggrund af analyserne fremgår det tydeligt, at Overgangsprojektet 
opstår, fordi der er et akut komplekst problem, der skal imødegås. Som 
et medlem i det lokale uddannelsesnetværk omkring case-skolen ud-
trykker det, er Transitmentorordningen opstået som ”et plaster på 
såret”, fordi der er noget andet, der ikke fungerer (Netværksmedlem 
I19, l: 280-281).  

Særligt den eksperimentelle del af mit studie (Teaterworkshoppen TW2) 
viser, at der er et udtalt behov for, at diskutere uddannelsesvision og -
mål. For er uddannelsessystemet gearet til unge anno 2012? Og videre: 
Er uddannelsessystemet gearet til det fremtidige arbejdsmarked, de 
unge skal virke i? På Teaterworkshoppen bliver der fra flere sider peget 
på, at det nuværende uddannelsessystem ikke er tidssvarende og gearet 
til at rumme de unge. Derfor er det nødvendigt også at vende blikket 
mod det nuværende uddannelsessystem og på den måde fokusere på 
det institutionelle niveau, forstået som den lovgivningsmæssige ramme 
for organiseringen af uddannelsessystemet.  

Teaterworkshoppen viser, at der er rigtig mange gode og velmenende 
hjælpeforanstaltninger i uddannelsessystemet generelt. Leder af Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i case-kommunen mener, at hjælpe-
foranstaltningerne siger mere om systemet end om de unge, idet 
systemet omkring børn og unges uddannelse bør skrues sammen, så det 
i højere grad er selvbærende og rettet imod målgruppen ”de unge anno 
2011”. I forlængelse er spørgsmålet, om Transitmentorordningen blot er 
endnu et tiltag i en symptombehandling af en omfattende sygdom i 
uddannelsessystemet? (TW2, s. 1). 

Lederen af PPR lægger op til, at denne diskussion skal påbegyndes i 
lokalområdet (TW2, s. 2). Således understøtter min undersøgelse det 



 
 

453 

fokus på omdannelse, der lægges op til i det danske uddannelsessystem 
i disse år, både fra fagprofessionelle, politikere og forskere (Hildebrandt 
og Laursen 2009 samt Per Midtgaard M5). Transitmentorordningen er et 
eksempel på et udviklingsprojekt, der tager fat i overgangsproblematik-
kerne imellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Erfaringerne fra 
projektet bør bruges i langt mere vidtgående karakter som en del af 
skabelsen af en rød tråd gennem hele uddannelsessystemet. Eller som 
lederen fra case-skolen udtrykker det: Der skal en lokal distriktsforan-
dring til, således at der kan skabes en rød tråd gennem barnets liv fra 
daginstitutioner over i skolesystemet og videre i det brede uddannelses-
system. Derfor er det nødvendigt at udvikle en specialistfunktion – som 
fx en Transitmentor – der har fokus på den røde tråd i en helhedsforstå-
else af barnet (Folkeskoleleder, I17, s. 11). Den røde tråd skal være med 
til at sikre et generelt løft i den unges uddannelsesniveau. Her er den 
røde tråd som en helhedstænkning central.  

Helhedstilgangen udtrykkes af en lokal politiker i case-kommunen, der 
ved teaterworkshoppen giver udtryk for, at overgange skal have et 
permanent fokus: ”Overgange bør være parallelle og ikke i forlængelse 
af hinanden”. Dette betyder, at der skal tænkes i mere flydende over-
gange, der i højere grad bygger bro mellem institutions- og uddannelses-
former i barnets og den unges liv. Det anses som en vigtig opgave, hvis 
”alle unge skal have en uddannelse på det højeste niveau, de magter” 
(TW2, s. 3). 

Det lokale uddannelsesnetværk giver udtryk for, at det fremover bliver 
mere presserende at kunne arbejde systematisk med brud på de udsatte 
børn og unges sociale arv, hvis uddannelsesniveauet skal hæves:  

”Vi kender alle de gode historier, som med at bryde 
den sociale arv. Og at vi ved, at det nogle gange er en 
tilfældig person i en ungs liv, der gør, at de unge plud-
selig ser eller tror på den person. Det kan være en 
moster, en nabo, en lærer eller lignende. Jeg tror på, 
at det her (GMB: Transitmentorordningen) sådan set 



 
 
454 

er den bedste måde at institutionalisere på” (Net-
værksmedlem: I19, l: 26-29).  

Transitmentorordningen kan således forstås som systematisering eller 
institutionalisering af en rollemodel-funktion, der kan være med til 
skubbe til den sociale arv ved at lette overgange i uddannelsessystemet, 
hvor Transitmentorerne – gennem deres egenskab som Boundary Span-
ners – taler både den unges og systemets sag, og i deres egenskab af 
rollemodeller, der har tid til at vinde de unges tillid, tager dem ved 
hånden og hjælpe dem i transitten. 

Hvis denne vision skal lykkes på længere sigt, er det – i lighed med det 
lokale uddannelsesnetværks medlemmer (Netværksmedlem I19, l: 313-
315) – min vurdering, at der skal eksperimenteres med omdannelse af 
institutionelle grænser og forvaltningsgrænser for at fremme mulighe-
derne for videndeling og samarbejde på tværs af sektorer og dermed 
bane vejen for et mere frugtbart og mindre fordomsfyldt samarbejde 
mellem skoleformer og forvaltningsområder.  

Særligt på Teaterworkshoppen (TW2), hvor den brede vifte af stakehol-
dere omkring case-skolen samles, bliver der fra flere sider rejst kritik – 
ikke af hinanden på tværs af sektorer – men af uddannelsessystemet. Fx 
giver Transitmentorerne udtryk for, at: 

• ”Det er systemet, der er utilpasset – det er ikke nødvendigvis den 
unge, der er utilpasset” 

• ”De unge slår sig på folkeskolen” (TW2, s. 2) 
 
Mens lederen af PPR er mere vidtgående i sin kritik: 

• ”Folkeskolen er ikke gearet til unge anno 2011”  
• ”Folkeskolen uddanner stadig til industrisamfundet – det er et 

problem for overgangene” (TW2, s. 2) 
 
Det er nærliggende at konkludere, at Transitmentorordningen kan 
betragtes som endnu et tiltag i en symptombehandling af et problem, 
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der har sine rødder – ikke hos de unge – men i selve uddannelsessyste-
met, vel at mærke et uddannelsessystem, der ikke har formået at trans-
formere sig i takt med udviklingen af det videnssamfund, vi i dag lever i. 

Er det muligt, at innovation på organisatorisk- og serviceniveau kan få 
flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse? Eller skal der 
sættes ind på et andet niveau? Det er min vurdering, at institutionelle 
niveau skal inddrages, fordi det institutionelle niveau sætter rammer for 
forvaltninger, sektorer og uddannelsesinstitutioners arbejde. De oven-
nævnte citater lægger netop op til, at man skal forsøge at påvirke det 
nuværende uddannelsessystem, herunder de normer, værdier og regler, 
der kendetegner det eksisterende system135.  

En af de eksperter på praksis, jeg har interviewet, har en lignende hold-
ning (Per Midtgaard, M5) og mener, at skolesystemets blinde plet er 
pædagogikken. Pædagogikken i uddannelsessystemet er ikke blevet 
ændret i takt med udviklingen og samfundets behov. Pædagogikken i 
uddannelsessystemet baserer sig fortsat på industrisamfundets produk-
tionslinje, hvor der er en mekanisk sammenhæng mellem input og 
læring (output). Pædagogikken afspejler med andre ord ikke det omgi-
vende dynamiske og omskiftelige samfund, der bygger på relationer 
mellem mennesker. Dette er en udfordring for fremtidens uddannelses-
system – se nedenstående oversigt over forskellen på fortidens og 
fremtidens skole. Jeg mener, at vi skal søge en forandring, der ligger 
mellem disse to yderpunkter. 

  

                                                            
135 Praktikernes implicitte fokus på institutionsniveau ligger i direkte forlængelse 
af den konstruktivistiske organisationsteori, der foreskriver en tæt sammen-
hæng mellem individniveau og det institutionelle niveau (se det Organisations-
teoretiske afsnit). Dvs. sammenhængen mellem de formelle regler – som fx 
forfatninger – og de faktiske strukturer – som fx politiske spilleregler, der 
begrænser, men også muliggør aktørernes handlen. 
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 Industrisamfundets 
skole 

Fremtidens skole 

Værdi  Produktion Relation 

Læreproces  Lineær Cirkulær 

Udviklingsproces  Statisk Dynamisk  

 
Diskussionen omkring en omdannelse af både de formelle strukturer og 
de uformelle regler findes ligeledes hos Hildebrandt og Laursen (2009), 
som fremhæver, at det nuværende uddannelsessystem ikke er tidssva-
rende, fordi det har rødder i industrisamfundet (Hildebrandt & Laursen 
2010). I industrisamfundet var der behov for at sortere eleverne i et A- 
og B-hold. Det boglige A-hold, der gennem videre uddannelse og udvik-
ling kunne lære at lede dem, der kom på det ikke-boglige B-hold, dvs. 
dem, der skulle holde samfundet i gang gennem manuelt arbejde (Hil-
debrandt og Laursen 2009, s. 20).  

I dag befinder vi os i et videnssamfund, hvor der er behov for, at de unge 
forlader folkeskolen med kompetencer og lyst til at uddanne sig videre, 
hvorfor der skal gøres op med resterne af sorteringsskolen (Hildebrandt 
og Laursen 2009). På trods af at der i videnssamfundet er behov for at 
udvikle både kreative, praktiske og boglige kompetencer, er folkeskolen 
fortsat overvejende en boglig skole, hvilket betyder, at elever med 
styrke i de håndværksmæssige fag oplever nederlag i skolen (Hilde-
brandt og Laursen 2009, s. 38). Som en Transitmentor udtrykker det på 
teaterworkshoppen, er det i folkeskolen ikke muligt at dyrke det ”ikke-
boglige” (TW2, s. 2). 

Hildebrandt og Laursen (2009) argumenterer for, at den negative udvik-
ling på uddannelsesområdet kan vendes ved at ændre på fagdelinger, 
samværsformer, ledelsesformer, undervisnings- og læringsformer. Ja, 
ved at omdanne designet af uddannelsessystemet. Folkeskolen er desig-
net til en fortid, der ikke længere eksisterer. Det betyder, at uddannel-
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sessystemet producerer løsninger til det samfund, det er designet til, 
hvilket ikke nødvendigvis er de løsninger, som det fremtidige samfund 
har behov for. Det kalder med andre ord på en nedprioritering af symp-
tombehandling på baggrund af fortidens erfaringer og en opprioritering 
af en eksperimenterende tilgang til fremtiden ved at forholde os åbent 
til og forsøge at forstå fremtidens behov. Fremtiden skal konstrueres 
ved at lytte til de potentialer, som både individer, familier, virksomheder 
og samfund har, og vigtige stakeholdere skal inddrages i at skabe fremti-
den for vores uddannelsessystem. Vi skal forstå fortiden, uden at vi lader 
os begrænse af den og af historiske betingelser. Netværk kan med fordel 
være den sociale metafor, uddannelsessystemet bygges på. Med andre 
ord taler jeg her om en omdannelse – en transformation – der ændrer 
ved grundlæggende vilkår i uddannelsessystemet.  

Overgangsprojektet kan i dette større perspektiv betragtes som en lille 
brik i denne omdannelse, men spørgsmålet er, hvorvidt Overgangspro-
jektet bidrager til at løse det problem, som det er sat i verden for at 
løse? På nuværende tidspunkt er der tegn på, at projektet hjælper de 
involverede unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, dvs. skaber 
værdi for den enkelte her og nu. Men rettes blikket mod næste genera-
tion af unge – ungdomspopulationen i de fire kommuner – for at se på, 
hvor mange unge der reelt kunne have behov for en Transitmentor, viser 
det sig, at der ligger en meget stor opgave forude, hvis der ikke blot skal 
skabes værdi for den enkelte unge i Overgangsprojektet her og nu, men 
skal skabes merværdi på længere sigt for de kommende årgange. Hvis 
det fortsat er ca. 20 % af de unge, der er i risiko for at falde fra en ung-
domsuddannelse, vil det sige, at der i alt er ca. 1.080 unge, der har 
behov for en Transitmentor i de fire forsøgskommuner (se nedenståen-
de tabel).  
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Ungdomspopulation 2011 syd- og midtfynske kommuner136 

De fire projektkommuner Antal 15-17-årige 

Faaborg Midtfyn 2.324 

Langeland 466 

Ærø 280 

Svendborg 2.335 

15-17-årige i alt i de fire kommuner 5.405 

 

Det ville i givet fald svare til minimum 54 mentorer i alt i de fire kommu-
ner (imod de fire ansatte Transitmentorer på nuværende tidspunkt), 
forudsat at hver mentor kan magte ca. 20 unge. I disse tal er der set bort 
fra de yngre unge, dvs. 4.-5. årgang, hvor populationen er endnu større, 
hvilket betyder, at det reelle populationstal inden for projektets mål-
gruppe bliver større over de næste år. 

Spørgsmålet er så, om det er realistisk at udvide Transitmentorordnin-
gen til dette niveau – eller om man i stedet skal rette blikket mod det 
institutionelle niveau? Det er min vurdering, at der skal mere end lokal 
innovation på organisatorisk- og serviceniveau til for at få de unge til at 
gennemføre en ungdoms-uddannelse. Jeg vurderer, at man ligeledes i 
langt højere grad skal forsøge at påvirke de eksisterende normer, værdi-
er og regler, der præger det nuværende uddannelsessystem. Den nuvæ-
rende måde at indrette uddannelsessystemet på er præget af en 
opdeling mellem lovgivningsområder, forvaltnings-niveauer og organisa-
toriske siloer (se det Innovationsteoretiske kapitel), som kan være en 
barriere for både organisatorisk forandring og serviceforandring. En 

                                                            
136 Tallene er rekvireret fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg i 
efteråret 2011 
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omdannelse af uddannelsessystemet vil formentlig føre til en ændring i 
den institutionelle ramme, dvs. måden at tænke uddannelse på, og kan 
dermed være med til at nedbryde den eksisterende silotænkning, hvor-
med der opstår en ny mulighed for at forbedre overgangen mellem 
forskellige skoleformer.  

Fordi Overgangsprojektet forsøger at revurdere den eksisterende måde 
at tænke overgange mellem uddannelsessystemer på, mener jeg, at det 
er vigtigt at anvende erfaringer fra Overgangsprojektet i en omdannelse 
af det eksisterende uddannelsessystem. Hvis der arbejdes på instituti-
onsniveau, vil det kræve forandringer af positionering, strategi, styring, 
retorik og samtidig også ændring i processer, services og produkter 
(Hartley 2005) – med andre ord: systeminnovation på institutionelt 
niveau.  

7.6 Delkonklusion  
I kapitlet Kortlægningen af case lagde jeg grundstenene til en besvarelse 
af forskningsspørgsmålets fjerde arbejdsspørgsmål, der omhandler 
styring af implementeringen af Overgangsprojektet. Den endelige besva-
relse af dette spørgsmål tager jeg fat på nu. Arbejdsspørgsmålet lyder: 

• Hvilken betydning har procesmodellerne for styring af in-
novationsprocessen? 

Desuden tager jeg i denne delkonklusion fat i besvarelse af hoved-
spørgsmålet, der handler om samarbejdsdrevet innovation i en offentlig 
uddannelseskontekst: 

• Hvordan kan samarbejdsdrevet innovation forstås i en of-
fentlig uddannelseskontekst? 

Jeg lægger ud med at besvare arbejdsspørgsmålet og fortsætter med 
bevarelse af hovedspørgsmålet. Jeg tager dog ligeledes fat i besvarelsen 
af hovedspørgsmålet igen i konklusionen. 
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De sameksisterende innovationsmodeller i Overgangsprojektet ser ud til 
at være tæt knyttet til styringsformerne. Den lineære og cykliske model 
knytter sig til hierarkisk topstyring gennem design af processer, hvor 
både mål og veje er kendt, mens den kaotiske model knytter sig til 
netværksledelse og emergens, hvor målet er kendt, men hvor veje dertil 
ligger åbne for aktørerne at udforske. Uanset hvilken tilgang, forekom-
mer der tilpasninger og justeringer undervejs i innovationsprocessen. 
Det faktum, at der i Overgangsprojektet under implementeringsproces-
sen foregår iterationer over den oprindelige idé, bekræfter blot den 
omfattende litteratur, der findes på implementering af innovation. Men 
resultaterne fra studiet af Overgangsprojektet viser, at iterationerne 
påvirkes af særligt én ledelsesform på en uhensigtsmæssig måde. Den 
hierarkiske ledelse gennem konvergent, lineær tænkning ud fra en 
utilitaristisk organisationsforståelse ser ud til i implementeringen at 
hæmme tilpasning og nytænkning i iterationerne, mens resultaterne fra 
analyserne ydermere viser, at netværksstyring ser ud til at fremme 
nytænkning i iterationerne i den lokale kontekst. Samtidig ser det ud til, 
at der i Overgangsprojektet styres hierarkisk med et ønske om at arbej-
de efter en lineær innovationsmodel i begyndelsen af implementerings-
fasen, hvilket kommer til udtryk i konflikt, når de oprindelige idéer ikke 
lader sig implementere i deres rene form. Denne observation står i skarp 
kontrast til litteraturen (Van de Ven m.fl. 2008), der viser, at initierings- 
og start-implementeringsfasen er kendetegnet ved en divergent søge-
proces, dvs. med lav grad af topstyring. Styringsgabet mellem de to 
styreformer giver anledning til at overveje balancen mellem design og 
emergens. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at litteraturen peger 
på, at ledelse af innovation ikke handler om kontrol, men om orkestre-
ring af komplekse samarbejds- og læreprocesser. Et spring ind i det 
ukendte, hvor det at slippe kontrol ser ud til at være en nødvendig 
forudsætning for at lede innovation – men ikke nødvendigvis en ingredi-
ens, der sikrer succes. 
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Besvarelse af arbejdsspørgsmål 
Opsamlende kan forskningsspørgsmålets fjerde arbejdsspørgsmål om 
procesmodeller og styring besvares på følgende måde:  

• Innovationsprocesmodellerne er knyttet tæt til styrings-
former, hvilket betyder, at valget af styringsform tilskyn-
der en bestemt innovationsmodel. Topstyring fremmer 
lineære og cykliske innovationsprocesser, mens netværks-
styring fremmer kaotiske innovationsprocesser. Frem for 
at privilegere én styreform som særligt innovationsfrem-
mende handler innovationsledelse om at finde balance 
mellem design og emergens i de forskellige faser af inno-
vationsprocessen 

Som svar på hovedspørgsmålet om, hvordan samarbejdsdrevet innova-
tion kan forstås i en offentlig uddannelseskontekst, kan jeg i et sam-
fundsperspektiv konkludere, at der er tegn på, at der er behov for 
omdannelse på institutionelt niveau i forhold til løsning af de komplekse 
problemer på uddannelsesområdet i en dansk offentlig kontekst, fordi 
det nuværende uddannelsessystem ikke til fulde er tidssvarende. Gen-
nem forskningsprojektet har jeg vist, hvordan samarbejdsdrevet innova-
tion kan være en forståelse og en metode i problemløsningsprocessen. 
Jeg har vist, hvordan læring og samarbejde er vigtige komponenter i 
processen omkring samarbejdsdrevet innovation, og jeg vurderer, at 
samarbejdsdrevet innovation kan være en del af den tværgående om-
dannelsesproces, der skal til i forbindelse med at påvirke de eksisteren-
de normer, værdier og regler, der præger det nuværende 
uddannelsessystem. Det tværgående element i samarbejdsdrevet inno-
vation kan måske i fremtiden fremme omdannelsen af den offentlige 
sektor i almindelighed og uddannelsesområdet i særdeleshed – områ-
der, der er præget af opsplitning af lovgivning, forvaltningsniveauer og 
organisatoriske siloer, der alt i alt udgør barrierer for innovation på både 
organisatorisk- og serviceniveau.  
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Mere specifikt kan jeg konkludere, at der – for Overgangsprojektet som 
et projekt i den offentlige sektor – gælder særlige ansøgningsvilkår for 
puljefinanseringen. Disse vilkår kan, som belyst i Innovationsanalysen, 
være en barriere for ændringsfriheden – dvs. iterationerne – undervejs i 
projektperioden, hvilket ligeledes hæmmer risikovilligheden i forhold til 
at eksperimentere. I forhold til Overgangsprojektet har jeg endvidere 
belyst, at mangel på finansiering i visse tilfælde kan vise sig at være en 
fordel for innovation, ligesom muligheden for spredning optimeres ved 
at sikre, at innovationsprojektet kan blive selvbærende, hvor ejerskab til 
et innovationsprojekt således kan være forbundet med økonomiske 
forpligtelser.  

I den mere sprogtekniske afdeling kan jeg konkludere, at samarbejds-
drevet innovation i Overgangsprojektet baseres på samskabelse som 
samarbejdsform. Det betyder med andre ord, at innovationen baseres 
på samarbejde. Det betyder også, at innovationen ikke nødvendigvis 
drives af samarbejde. Innovationen i Overgangsprojektet drives nærme-
re af et komplekst problem, hvilket betyder, at en mere retvisende 
forståelse af samarbejdsdrevet innovation i Overgangsprojektet vil være 
problemdrevet samarbejdsbaseret innovation. 
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KAPITEL 8 
KONKLUSION 
CASE, TEORI, METODE 
8.1 Introduktion 
I dette sidste kapitel samler jeg op på forskningsprocessen. Kort fortalt 
har jeg som Engaged Scholar gennem forskningsprojektet forsøgt at 
forstå teori og praksis gennem et samspil mellem netop disse to størrel-
ser, hvor jeg har haft stor gavn af at inddrage begge niveauer – dvs. både 
praktikere og eksperter. Jeg har forsøgt at anvende den viden, jeg har 
genereret, i forhold til at skabe et teoretisk fundament, der danner 
udgangspunkt for at nedbryde empirien i mindre dele og gennem analy-
se strukturere og se mønstre i datamaterialet. Jeg har i den forbindelse 
forsøgt at nuancere de anvendte teorier i forhold til den nye viden, som 
mødet med empirien har givet, og har således kombineret delene gen-
nem fortolkning til en syntese, som jeg har forsøgt at bedømme ud fra 
forskellige kriterier i min tværgående analyse. I forbindelse med nærvæ-
rende konkluderende kapitel vil jeg så tage det sidste skridt og opstille 
konklusioner på tre niveauer, der peger i retning af nogle konkrete 
fremtidige perspektiver. 

Jeg lægger ud med at konkludere på undersøgelsens analyser af Over-
gangsprojektet som forskningscase, hvor jeg svarer endeligt på de to 
forskningsspørgsmål og således viser, at jeg har undersøgt det, jeg fra 
starten hævder, at jeg vil undersøge. På baggrund af hovedanalyser og 
tværgående analyse har jeg gennem delkonklusionerne foretaget en 
systematisk besvarelse af arbejdsspørgsmålene, hvorfor jeg her koncen-
trerer mig om besvarelse af de to forskningsspørgsmål (se nedenfor). 
Efter denne case-konklusion fortsætter jeg med at konkludere på teori-
en ved at reflektere over mit videnskabelige bidrag samt over hypote-
serne. Jeg fortsætter med at konkludere på den valgte forskningsmetode 
med en opsummering af den måde, hvorpå jeg fortløbende gennem 
forskningsprocessen har valideret min undersøgelse.  
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8.2 Konklusion på case 
Denne afhandling bygger på en undersøgelse af samarbejdsdrevet 
innovation i en dansk offentlig uddannelseskontekst, hvor der tages 
afsæt i den danske uddannelsesdebat om 95 %-målsætningen, der stiler 
efter, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ung-
domsuddannelse. Forskningsprojektet undersøger sammenhængen 
mellem innovation, læring og samarbejde som et afsæt for at uddybe 
forståelsen af, hvordan samarbejdsdrevet innovation kan adressere 
komplekse problemer, der går på tværs af sektorer, organisationer og 
lovgivning. Undersøgelsen er baseret på ét års casestudie på en pilot-
skole i én af fire projektkommuner i det såkaldte Overgangsprojekt samt 
på talrige ekspertinterviews i ind- og udland. 

Overgangsprojektet er et eksempel på, hvordan nye og kreative ideer 
kan udvikles og realiseres gennem interaktion og samarbejde mellem 
offentlige parter, således at eksisterende strukturer optimeres. I kraft af 
det samarbejde og de netværk, der er opbygget, er Overgangsprojektet 
banebrydende i forhold til at løsne op for organisatoriske skel og faglige 
grænser mellem folkeskole og ungdomsuddannelse samt mellem for-
valtningsområder. Med udgangspunkt i analyseenhederne fastslår jeg, at 
der er tale om innovation på organisatorisk niveau, som kan udgøre en 
ramme for at imødegå frafald fra ungdomsuddannelserne i UU-området 
Syd- og Midtfyn, der danner baggrund for innovation på serviceniveau i 
form af bedre overgang. Med andre ord fastslår jeg – særligt gennem 
Innovationsanalysen – at der med implementering af Overgangsprojek-
tet er tale om en ny serviceydelse og et nyt tværsektorielt samarbejde, 
der ikke eksisterede, før dette projekt blev igangsat. 

Overgangsprojektet viser, at strukturer kan ændres til fordel for de 
individer, der agerer i dem. Samarbejdsdrevet innovation i Overgangs-
projektet kan således forstås på både service- og organisatorisk niveau, 
og kan karakteriseres som et hjemmedyrket innovationsprojekt. Forsk-
ningsprojektet bidrager til en nuancering af begrebet samarbejde i et 
offentligt innovationsprojekt. Samarbejde i Overgangsprojektet kan 
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defineres ud fra begreberne kooperation, koordination og kollaboration, 
hvor kollaboration er den samarbejdsform, der bedst fremmer innovati-
on og af aktørerne i projektet betegnes som tværfaglighed eller emer-
gent faglighed, men som kun observeres i mindre omfang i 
Overgangsprojektets uddannelsesnetværk. Forskningen peger på et 
behov for, at aktørerne bliver mere eksplicitte om, hvornår og hvorfor 
de forskellige former for samarbejde benyttes i hverdagens arbejde med 
projektimplementering. 

Jeg har identificeret to styreformer i Overgangsprojektet: hierarkisk 
styring og netværksstyring, hvor Arbejdsgruppens hierarkiske styreform 
kommer til udtryk gennem ordregivning. Projektlederen anvender net-
værksstyring, fordi hun i mødet med praksisfeltet bliver bevidst om, at 
hun er afhængig af Styregruppen, Koordineringsudvalget og Transitmen-
torernes engagement og viden, hvis en implementering skal lykkes. 
Netværksstyring giver anledning til løbende tilpasning af Overgangspro-
jektets idéer. For at dette kan finde sted, anvender Projektlederen 
translationsledelse, hvilket betyder, at Projektlederen oversætter mel-
lem de forskellige aktører og herigennem muliggør idétilpasning mellem 
forventninger og virkelighed. Forskelle på forventet virkelighed og aktuel 
virkelighed rammer lige i hjertet af Overgangsprojektets implemente-
ring. Der er og vil fortløbende være forhandlinger mellem de centrale 
styringsnetværk og de decentrale implementeringsnetværk i projektet 
med hensyn til sammenhængen mellem vision og virkelighed. 

På baggrund af delkonklusioner fra Kontekstanalysen, de tre hovedana-
lyser samt den Tværgående analyse vil jeg i det følgende svare specifikt 
på de to forskningsspørgsmål og vise, at jeg har undersøgt det, jeg 
hævder, jeg undersøger. Jeg lægger ud med at besvare spørgsmål B og 
afslutter med at besvare det overordnede forskningsspørgsmål – 
spørgsmål A. 
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Forskningsspørgsmål: 

A) Hvordan kan samarbejdsdrevet innovation forstås i 
en offentlig uddannelseskontekst? 

B) Hvilken sammenhæng er der mellem innovation, 
læring og samarbejde i implementeringsprocessen? 

  

Sammenhæng mellem innovation, læring og samarbejde – 
spørgsmål B 
Overgangsprojektet kan med udgangspunkt i empirien og det opstillede 
teoretiske fundament forstås som en innovationsproces, fordi aktører 
fra forskellige organisationer ud fra fælles mål og aftaler samarbejder 
om at udvikle og implementere en ny idé. På en meningsgivende måde – 
for aktørerne selv – engagerer og organiserer de sig i netværk, der over 
en længere periode samarbejder om at løse et problem, som parterne 
alene ikke ville kunne påtage sig løsning af. I aktørernes øjne er Transit-
mentorordningen et nyt initiativ, der på forskellig måde skaber værdi for 
de involverede aktører. Innovationsprocessen i Overgangsprojektet kan 
karakteriseres ud fra flere sameksisterende innovationsmodeller, der 
drives af forskellige forandringsmotorer.  

Innovation i Overgangsprojektets tilfælde er særligt tæt knyttet til læring 
og samarbejde gennem relationelle forhold. Det konkrete arbejde med 
implementeringsprocessen sker gennem organisering af interaktion i et 
uddannelsesnetværk, der består af et centralt politikformulerende sty-
ringsnetværk og fire decentrale implementeringsnetværk (hvoraf jeg har 
analyseret ét ud af fire). Samarbejdet kommer til udtryk gennem inter-
aktioner mellem aktører, der engagerer sig i at få innovationsprocessen 
til at bevæge sig fremad i den organisatoriske kontekst. Særligt i kollabo-
rationen indgår aktørerne i en læreproces, der medfører nye rolledan-
nelser – dvs. identitetsforandring gennem nye positioneringer. Læring 
foregår dels gennem opdagelse, dels gennem testning og er situeret i 
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social praksis. På baggrund af mine observationer opstiller jeg en ekstra 
søgedimension, der udvider læring gennem opdagelse med det, jeg 
kalder for en åben læreproces. 

Således kan innovation i Overgangsprojektet forstås som en processuel 
sammenvævning af samarbejde og læring, hvorved spørgsmål B, der 
adresserer sammenhængen mellem innovation, læring og samarbejde i 
implementeringen, kan besvares på følgende måde:  

Svar på Spørgsmål B 

• Sammenhængen mellem innovation, læring og sam-
arbejde under implementeringsprocessen ifbm. 
Overgangprojektets service- og organisatorisk ni-
veau kan forstås som kompleks, hvor innovations-
processen kommer til udtryk gennem flere: 
o Sameksisterende innovationsmodeller – line-

ær, cyklisk og kaotisk – der drives af hen-
holdsvis evolution og dialektik 

o Sameksisterende typer af læring – læring 
gennem opdagelse og testning – der i forskel-
lige faser af innovationsprocessen kommer til 
udtryk som kollektive læreprocesser, der ta-
ger en henholdsvis periodisk, kaotisk og åben 
form  

o Sameksisterende former for samarbejde – ko-
operation, koordination og kollaboration – 
hvor kollaboration er den samarbejdsform, 
der i lavest grad karakteriserer interaktionen i 
Overgangsprojektet 

 
Sameksistensen af innovationsmodeller, læringstyper og samarbejds-
former vidner om innovationsprocessens kompleksitet, hvor flere fakto-
rer – i form af forandring af skolestruktur, lovgivning, finansiering samt 
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de unges uddannelsesvalg og kønsfordeling – der har betydning for 
innovationens succes, er uden for innovatørernes rækkevidde. 

Gennem min forskningsproces er det blevet klart, at mine resultater 
viser, hvordan aktørerne forstår Overgangsprojektet. Med andre ord 
observerer jeg ikke direkte den aktuelle innovationsproces, men mere 
præcist betegnet afdækker jeg aktørernes implicitte procesforståelser i 
innovationsforløbet. Det er disse forskellige procesforståelser, der har 
betydning for, hvordan aktørerne handler i forhold til at implementere 
og styre Overgangsprojektet.  

Samarbejdsdrevet innovation i en offentlig kontekst – 
spørgsmål A 
Betragtes samarbejdsdrevet innovation i en offentlig uddannelseskon-
tekst ud fra et samfundsperspektiv, er der i Overgangsprojektet tegn på, 
at der er behov for omdannelse på institutionelt niveau i forhold til 
løsning af komplekse problemer på uddannelsesområdet i en dansk 
offentlig kontekst, fordi det nuværende uddannelsessystem ikke til fulde 
er tidssvarende (jf den Tværgående analyse). Gennem forskningsprojek-
tet har jeg vist, hvordan samarbejdsdrevet innovation kan være en 
forståelse og en metode i problemløsnings-processen. Jeg har vist, 
hvordan læring og samarbejde er vigtige komponenter i processen 
omkring samarbejdsdrevet innovation, og jeg vurderer, at samarbejds-
drevet innovation kan være en del af den tværgående omdannelsespro-
ces, der skal til, når eksisterende normer, værdier og regler, der præger 
det nuværende uddannelsessystem, skal påvirkes. Med baggrund i 
forskningsprojektet vurderer jeg, at det tværgående element i samar-
bejdsdrevet innovation i fremtiden kan fremme omdannelsen af den 
offentlige sektor i almindelighed og uddannelsesområdet i særdeleshed 
– områder, der er præget af opsplitning af lovgivning, forvaltningsni-
veauer og organisatoriske siloer, der alt i alt udgør barrierer for innova-
tion på både service- og organisatorisk niveau.  

Mere specifikt kan jeg konkludere, at der – for Overgangsprojektet som 
et projekt i den offentlige sektor – gælder særlige ansøgningsvilkår for 
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puljefinansieringen. Disse vilkår kan, som fremlagt det i Innovationsana-
lysen, være en barriere for ændringsfriheden – dvs. iterationerne – 
undervejs i projektperioden, hvilket ligeledes hæmmer risikovilligheden i 
forhold til at eksperimentere. I forhold til Overgangsprojektet har jeg 
endvidere belyst, at mangel på finansiering i visse tilfælde kan vise sig at 
være en fordel for innovation, ligesom muligheden for spredning opti-
meres ved at sikre, at innovationsprojekt kan blive selvbærende, og hvor 
ejerskab til et innovationsprojekt således kan være forbundet med 
økonomiske forpligtelser. Som et svar på mit overordnede forsknings-
spørgsmål, der adresserer forståelsen af samarbejdsdrevet innovation i 
en offentlig kontekst, opstiller jeg en komprimeret hovedkonklusion: 

Svar på spørgsmål A 

• Samarbejdsdrevet innovation kan i en dansk 
offentlig uddannelseskontekst forstås ud fra be-
greberne innovation, læring og samarbejde, hvil-
ket betyder, at disse tre komponenter udgør 
kerneindholdet i samarbejdsdrevet innovation 
som nyt teoretisk begreb i en dansk innovations-
forskningskontekst.  

• I Overgangsprojektets specifikke tilfælde kom-
mer samarbejdsdrevet innovation til udtryk gen-
nem implementeringen af Transitmentorord-
ningen ved etablering af et centralt politikformu-
lerende styringsnetværk og decentrale imple-
menteringsnetværk, der styres på afstand. Det er 
i disse netværk, at samarbejdsdrevet innovation 
kan forstås processuelt. Samarbejdsdrevet inno-
vation tager form som aktørens interaktion – en 
interaktion, der påvirkes af ukontrollerbare 
emergente hændelser, som bidrager med uover-
ensstemmelser og samtidig også til løsning af 
komplekse overgangsproblemer ved at generere 
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nye idéer og forvandle dem til implementeret og 
værdifuld praksis – i første omgang for de invol-
verede aktører.  

• Samarbejdsdrevet innovation kan i Overgangs-
projektets tilfælde således forstås som en proces 
og ikke – på mere traditionel vis – som et pro-
dukt.  

 
Jeg kan konkludere, at undersøgelsen af Overgangsprojektet ud fra 
samarbejdsdrevet innovation som undersøgelsesramme har implikatio-
ner i forhold til offentlige bevillingsfinansierede innovationsprojekter 
ved at fremhæve forekomsten af translationsledelse, der tillader en 
vekslen mellem styreformer alt efter behov i innovationsprocessens 
faser. Undersøgelsen har implikationer i forhold til offentlige bevillings-
finansierede innovationsprojekter ved at fremhæve balancen mellem 
design og emergens som et væsentligt karakteristikum for innovations-
ledelse og indikerer, at det ikke er muligt udelukkende at lede innovati-
on gennem hands-on-styring. Innovation kan ikke planlægges, men som 
leder kan man anspore til innovation ved at skabe mål, rammer og 
kultur, der øger sandsynligheden for, at innovation opstår. 

I den mere sprogtekniske afdeling kan jeg konkludere, at samarbejds-
drevet innovation i Overgangsprojektet baseres på samskabelse som 
samarbejdsform. Det betyder med andre ord, at innovationen baseres 
på samarbejde. Det betyder også, at innovationen ikke nødvendigvis 
drives af samarbejde. Innovationen i Overgangsprojektet drives nærme-
re af et komplekst problem, hvilket betyder, at en mere retvisende 
forståelse af samarbejdsdrevet innovation i Overgangsprojektet vil være 
problemdrevet samarbejdsbaseret innovation. 

På trods af at jeg i den samlede delkonklusion konkluderer, at Over-
gangsprojektet bidrager til en lav grad af innovation, vil jeg pointere, at 
der med Overgangsprojektet eksisterer et potentiale for radikal innova-
tion i form af en permanent ændring af organisationsstrukturen – dvs. 
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det tværsektorielle samarbejde i lokale uddannelsesnetværk. Projektets 
fremtidige implementering afhænger af den ressourcemobilisering og 
det ejerskab, der er i gang med at blive skabt gennem deltagelse og aktiv 
involvering af de relevante og berørte parter i dette bredtfavnende 
samarbejde. Forskningsresultater fra MIRP-forskningen viser, at foran-
kring og spredning af innovative tiltag i høj grad sker gennem sociale og 
professionelle netværk (Van de Ven m.fl. 2008). Set i det lys vil det være 
vigtigt for Overgangsprojektets grad af innovation med fortsat vidende-
ling og erfaringsudveksling, hvis dette projekt skal bidrage til at fremme 
samarbejdsdrevet innovation i en offentlig kontekst, der afkræver inno-
vation og fornyelse. Overgangsprojektet kan betragtes som et eksperi-
mentarium for udviklingen af innovationer, der sidenhen kan bidrage til 
mere permanente løsninger i regionen samt tilpasses og integreres i UU-
områder andre steder i landet.  

8.3 Konklusion på teori 

Oversigt over videnskabeligt bidrag  
Det samlede forskningsprojekt bidrager til forskningen i samarbejdsdre-
vet innovation i en offentlig kontekst på tre områder inden for innovati-
on, læring og samarbejde. Dette resulterer i, at min forskning bidrager 
med tre nye begreber: translationsledelse, åben læring og emergent 
faglighed: 

Innovation  
• Bidraget til innovationsteorien består i en ekstra fase i den 

cykliske innovationsmodel (Eggers og Singh 2009) – en fa-
se, der indeholder etablering af samarbejde som afsæt for 
idégenereringsfasen. Denne ekstra fase er særligt vigtig i 
tværsektorielle samarbejder, som i Overgangsprojektet til-
fælde. Både i den nye etableringsfase samt i implemente-
ringen er oversættelse mellem perspektiver en vigtig 
konsekvens. Denne oversættelse kalder jeg for translati-
onsledelse. 
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Læring  
• Bidraget til den innovationsorienterede læringsteori (Van 

de Ven m.fl. 2008) består i en ekstra dimension i lærin-
gens søgeprocesser – principdimensionen – i den forståel-
se, at der er en særlig hensigt og mening bag det mere 
diffuse overordnede og visionære mål i toppen af målhie-
rarkiet, som rammesætter søgeprocesserne i implemente-
ringen af Overgangsprojektet. Den læreproces, der opstår 
på baggrund af den ekstra søgedimension, kalder jeg for 
åben læring. 

Samarbejde 
• Bidraget til den innovationsorienterede samarbejdsteori 

(Keast og Mandell 2011) består dels i en ny måde at forstå 
sammenhængen mellem tillid og samarbejdsform, hvor 
graden af tillid i højere grad er knyttet til de personlige re-
lationer blandt aktørerne i et samarbejde end til samar-
bejdsformen, og hvor samarbejdsformen varierer alt efter 
formål og ikke nødvendigvis efter graden af tillid, og dels i 
en ny forståelse af samarbejdsformen kollaboration, hvil-
ket resulterer i det, jeg kalder for emergent faglighed. 

Mine forskningsbidrag kan kondenseres til følgende oversigt: 
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I forlængelse heraf består det teoretiske bidrag til innovationsledelse i, 
at ledelse af innovationsprocesser gennem hands-on, konvergent, lineær 
tænkning ud fra en utilitaristisk organisationsforståelse ser ud til at 
hæmme tilpasning og nytænkning i iterationerne – dvs. hæmme åben 
læring og emergent faglighed. Samtidig viser resultaterne fra analyserne, 
at translationsledelse gennem hands-off-netværksstyring ser ud til at 
fremme tilpasning og nytænkning i iterationerne i den lokale kontekst – 
dvs. fremme åben læring og emergent faglighed.  

Med hensyn til innovationsfaser bidrager mine forskningsresultater til en 
justering af den traditionelle forståelse af sammenhængen mellem 
ledelsesformer og innovationsfaser på følgende måde: Den traditionelle 
forståelse af, at initiering og start-implementeringsfasen er kendetegnet 
ved en divergent søgeproces, hvor hands-off-styring er mest hensigts-
mæssig, bør justeres, når der er tale om puljefinansierede projekter i det 
offentlige, netop fordi disse kendetegnes ved, at der fra begyndelsen 
skal lægges faste mål for innovationsprocessen, hvilket kan fremmes 
gennem hands-on-styring fra begyndelsen. Dette udgør et dilemma, 
fordi hands-on-styring hæmmer nytænkning. Det betyder i forlængelse 
heraf, at en af hovedkonsekvenserne af mit forskningsprojekt er, at 
fremtidige innovationsprojekter i dansk offentlig uddannelseskontekst 
fra bevillingshavernes side bør tildeles rammer, der tillader komplekse 
processer bestående af sameksistensen af flere typer af innovation, 
læring og samarbejde – også i etablering af samarbejde, den ekstra fase. 

Opsamling på Hypoteser 
Som fremlagt i Projektdesignet arbejder jeg ud fra to hypoteser, der er 
udarbejdet på baggrund af CLIPS-projektets hypoteser samt på baggrund 
af forskningsspørgsmål og arbejdsspørgsmål. Hypoteserne lyder: 
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Hypotese A: 

Samarbejdsdrevet innovation fremmes, såfremt det kulturelle 
miljø kendetegnes ved plads til eksperimenterende læring og 
samarbejde. 

Hypotese B: 

Samarbejdsdrevet innovation styrkes, såfremt nøgleaktører-
nes identitet bliver transformeret: De professionelle begynder 
at se sig selv som ansvarlige facilitatorer af tværgående sam-
arbejde, og brugerne ser sig selv som medproducenter af 
offentlige services og procedurer. 

 
Som forforståelser har hypoteserne været med til at guide min undersø-
gelse. I forhold til hypotese A erfarer jeg, at innovation og læring kan 
betragtes som sammehængende størrelser, og at læring gennem opda-
gelse – det, som jeg i hypotesen benævner som eksperimenterende 
læring – understøtter innovation. I forhold til begrebet om det kulturelle 
miljø har jeg adresseret dette i form af begreber om sensemaking, 
organisationskultur og rolleforståelse. Det betyder overordnet set, at jeg 
i store træk får bekræftet gyldigheden af hypotese A, ikke fordi Over-
gangsprojektet lever op til hypotesen, men fordi jeg i Overgangsprojek-
tet ser indikationer på, at det kulturelle miljø befordrer innovation, 
særligt når der er plads til at arbejde med åbne og kaotiske læreproces-
ser ud fra en eksperimenterende tilgang. Samtidig ser jeg, at samar-
bejdsformen kollaboration har betydning for nytænkning og dermed for 
innovationsprocessen.  

I forhold til hypotese B registrerer jeg sameksisterende organisatoriske 
identiteter, men jeg registrerer ikke en tydelig identitetsforandring hos 
aktørerne i Overgangsprojektets centrale styringsnetværk. Derimod ser 
jeg en identitetsskabelse hos aktørerne i Overgangsprojektets decentra-
le implementeringsnetværk. Særligt Transitmentoren på case-skolen 
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begynder at se sig selv som ansvarlig facilitator af tværgående samar-
bejde. Således foregår identitetsforandringen i de decentrale implemen-
teringsnetværk som identitetsskabelse. Det betyder, at 
identitetsforandringen i Overgangsprojektets tilfælde tager form som 
rolledannelse gennem skabelse af ny identitet, hvilket kan give stof til 
eftertanke i forhold til innovationsprocesser, hvor innovatørerne skal 
opbygge noget helt nyt og derfor begynder forfra i forhold til at skabe en 
ny platform for forståelse af det givne problemfelt og egen position i 
forhold til dette. Hermed bekræfter særligt observationerne i det decen-
trale implementeringsnetværk gyldigheden af hypotese B. Hvad angår 
brugerne – de unge – har jeg ikke registreret, om de begynder at se sig 
selv som ansvarlige for deres egen udvikling eller som det, jeg kalder for 
medproducenter af offentlige. Jeg vil lade op til Transitmentorerne at 
afgøre, om den type af identitetsforandring er mulig i forhold til den 
pågældende målgruppe af unge.  

8.4 Konklusion på metode 
I og med at jeg har valgt Engaged Scholarship som en forholdsvis ukendt 
forskningsmodel i en dansk kontekst, vælger jeg at være grundig i min 
refleksion over arbejdet som Engaged Scholar. Samtidig indeholder 
konklusionen på metode også en obligatorisk validering. Jeg inddeler 
metodekonklusionen i de fire følgende områder: 

1. Casevalg og analysestrategi 
2. Engaged Scholarship 
3. Troværdighed 
4. Kvalitetssikring 
5. Videnskabsteoretisk ståsted 

Case-valg og analysestrategi 
Som fremlagt i Metode og Analysestrategien vælger jeg Overgangspro-
jektet som case, fordi jeg anser projektet for at være en typisk case i sin 
egenskab af at være et godt eksempel på et af de utallige udviklingspro-
jekter, der igangsættes i den offentlige sektor med målet om at realisere 
95 %-målsætningen. En fordel ved at undersøge en typisk case er, at der 
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er mulighed for at generere viden, der formodentligt har informativ 
karakter for andre lignende cases. De mange interaktioner, jeg har haft 
med praksis (se Oversigt over dataindsamling, bilag 2 samt note 70 i 
Projektdesign), har resulteret i en respons fra praktikere, der indikerer, 
at resultater fra min undersøgelse ikke kun kan bruges i uddannelsessek-
toren, men ligeledes kan anvendes bredt i den offentlige sektor. Fx giver 
resultaterne vedrørende tværfaglighed, sameksisterende søgeprocesser 
i sammenhæng med projekter, der finansernes af offentlige midler, god 
mening hos de mange typer af aktører, jeg har konfronteret resultaterne 
med. 

I Analysestrategien opbygger jeg analyseenhederne, der er funderet på 
empiriske fund hentet i min Forundersøgelse (Balslev og Jæger 2011). 
Forundersøgelsen konkluderer, at der i Overgangsprojektet er tale om 
innovation dels på serviceniveau og dels organisatorisk niveau. Derfor 
bygger mine analyseenheder på denne konklusion og udgør således et 
implementeringsnetværk på decentralt case-skole-niveau, hvor jeg 
fokuserer på serviceniveau, samt et styringsnetværk på centralt projekt-
organisatorisk niveau, hvor jeg fokuserer på organisatorisk niveau. Disse 
analyseenheder har vist sig at give god mening ikke blot for strukturering 
af min forskningsproces, men ligeledes for praksis i Overgangsprojektet, 
hvor aktørerne i det centrale styringsnetværk – på baggrund af påvirk-
ning fra forskningsprojektet – er begyndt at omtale samarbejdet i Over-
gangsprojektet ud fra denne struktur, samtidig med at de nu betragter 
det nye i Overgangsprojektet som henholdsvis service- og organisatorisk 
forandring.  

Dette er et eksempel på, hvordan forskningsprocessen har påvirket 
praktikernes forståelse af egen praksis. Ud fra ét perspektiv betyder det, 
at jeg selv skaber det felt, jeg undersøger – dvs. at mine forskningsresul-
tater kan hævdes at være et studie af mine egne resultater eller med 
andre ord et studie af selvopfyldende profetier. Det modsatte argument 
med udgangspunkt i Engaged Scholarship vil være, at jeg ved at påvirke 
praksis skaber værdi for både praksis og teori, fordi Engaged Scholarship 
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netop tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan forskning kan 
fremme grundlæggende videnskabelig viden ved at arbejde med praksis. 
Konsekvensen af at arbejde med praksis er netop, at forskning betragtes 
som en kollektiv opgave mellem forskere og praktikere i hvert trin af 
forskningsprocessen (Van de Ven 2007, s. 10), hvilket betyder, at forske-
ren på relativistisk vis er med til at konstruere det felt, der undersøges i 
samarbejde med praksis. I forhold til de tre analysedele vil jeg fremhæve 
tre datagenereringsmetoder: 1) I Innovationsanalysen narrativ metode; 
2) I Læringsanalysen visuel sociologi; 3) I Samarbejdsanalysen ramme-
analyse udført med inspiration i opbygning af Policy Field Framework (jf. 
Metode og Analysestrategi). Alle sammen metoder, der på forskellig vis 
er udviklet og afstemt i samarbejde med aktørerne i casen, og som 
derfor udgør et eksempel på, hvordan forskningsprocessen – her i form 
af datagenereringsmetoder – udvikles med praksis.  

Mens jeg ovenfor har fremlagt det videnskabelige bidrag på teoretisk 
niveau, vil jeg i det følgende gå yderligere i dybden med, hvordan min 
forskning har påvirket praksis. 

Engaged Scholarship 
I dette afsnit reflekterer jeg over, hvordan det er gået med mit forsøg på 
at skabe robuste data gennem inddragelse af aktører i forskningsproces-
sen, samt over hvordan min forskning påvirker Overgangsprojektet, og 
hvordan jeg således som forsker har indflydelse på de delresultater, der 
løbende skabes i Overgangsprojektet.  

Jeg bestræber mig på at arbejde som Engaged Scholar ud fra forsk-
ningsmodellen (jf. Projektdesign), der har indbygget fortløbende valide-
ring af forskningsresultater. Det vil sige, at jeg løbende får testet 
muligheden for, at jeg tager fejl i mine analyser og i mine forståelser af 
empirien. Fordi jeg arbejder ud fra en konstruktivistisk ontologi (se 
nedenfor), vil der være et væld af fortolkninger, og netop derfor er det 
vigtigt at anvende en forskningsmodel, der kan være med til at forbedre 
mulighederne for, at forskeren producerer data, der er valideret af både 
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teori og praksis. Derfor er dialog med interessenter fra begge felter 
vigtig (Andrew Van de Ven I27, s. 10).  

Hvordan har jeg så arbejdet som Engaged Scholar? I forhold til valide-
ringsdelen har jeg fortløbende arbejdet med både kommunikativ og 
pragmatisk validering (jf. Projektdesign). I Engaged Scholarship foregår 
en fortløbende kommunikativ validering gennem interviews og udvik-
lingsmøder, hvor mine og aktørernes forforståelser gennem samtale 
holdes op imod nye forståelser. Gennem pragmatisk validering arbejder 
jeg med gyldighed gennem handling ved at intervenere aktivt og være 
med til at sætte forandring i gang på baggrund af undersøgelsens resul-
tater. I det følgende vil jeg fortælle om, hvordan jeg har arbejdet med 
kommunikativ og pragmatisk validering gennem Engaged Scholarship. 

Den interaktion, jeg igangsætter mellem forskellige målgrupper, er 
udgangspunkt for den kommunikative validering. Også gennem selve 
skriveprocessen har jeg været i tæt dialog med praktikerne i casen – 
særligt med Projektleder, Arbejdsgruppe og Transitmentor på case-
skolen. Samtidig engagerer jeg mine vejledere – professor Birgit Jæger 
samt bi-vejleder Claus Have – kolleger og tidligere studerende i at bidra-
ge til at teste mine klassifikationer. Den tætte interaktion modvirker 
selektiv forskning, fordi involveringen giver anledning til, at jeg får testet 
mine forforståelser og forholder mig kritisk til min analyse og mine 
konklusioner. Målet med denne kommunikative valideringsproces er at 
undersøge, hvorvidt mine klassifikationer af data stemmer overens med 
praktikeres og eksperters forståelse. Fx har involveringen af praktikere, 
eksperter og kolleger – som belyst ovenfor – givet anledning til, at jeg 
har måttet omstrukturere mit teorikapitel på et sent tidspunkt i forsk-
ningsprocessen.  

I selve involveringsprocessen anser jeg Engaged Scholarship som en 
metalæringsmodel, fordi både praktikere og forsker gennemgår en 
læreproces ved at blive konfronteret med forskningsprojektets foreløbi-
ge resultater og forskellige aktørers respons herpå (se valideringsinter-
views og -møder med Projektleder, case-skole-ledelse og Arbejdsgruppe: 
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I20, I21, I22 samt M8, M10, M12 og M13). Aktørerne – inklusive jeg selv 
som forsker – lærer, fordi vi konfronteres med alternative måder at 
forstå projektvirkeligheden på gennem spejling. Med andre ord lærer vi 
at se vores eget system udefra gennem konfrontationen. Et eksempel er 
Projektleder, der gennem valideringsprocessen begynder at se sit ledel-
sesrum på en ny måde. Her virker Engaged Scholarship som eksperimen-
tel metalæringsmodel, fordi jeg gennem valideringsinterviewene 
præsenterer et muligt virkelighedsbillede og stiller spørgsmål til praksis, 
der betyder, at Projektleder ændrer syn på praksis. Således kan Engaged 
Scholarship med inddragelseselementet forstås som en eksperimentel 
metode, hvor jeg som forsker – gennem valideringsaktiviteter med både 
praktikere og eksperter – skaber rammerne for et forandringslaboratori-
um, hvor resultatet af engagementet bliver en kvalitetssikring af viden 
og i nogle tilfælde en ændret praksis.  

I forandringslaboratoriet indtager jeg en særlig decentreret rolle. Som 
fremlagt i Projektdesignet, giver de spørgsmål, jeg stiller fra min decen-
trerede position, anledning til, at aktører i casen genererer nye perspek-
tiver, som i praksis ellers ikke ville blive set. Det, Van de Ven kalder at se 
en situation på afstand – ”from afar” (Van de Ven 2007). Et eksempel på 
forandring af praksis er en situation, hvor inddragelsen medvirker til, at 
Projektleder ser sit ledelsesrum ”from afar”, hvilket resulterer i, at 
Projektleder forholder sig anderledes til den konfliktsituation, hun står i. 
På den måde ansporer det interaktive element direkte til konfliktforløs-
ning og en radikal ændring af praksis i form af en ændret projektorgani-
sering137. På den måde bidrager Engaged Scholarship i yderste 
konsekvens til innovation. I mit forskningsprojekt fungerer Engaged 
Scholarship faciliterende for forandring af praksis, netop fordi jeg som 
forsker står på sidelinjen, hvor jeg ikke er ”sagens mand”. Jeg mener, at 
denne decentrerede rolle er særegen for Engaged Scholarship, idet det 

                                                            
137 Dermed ikke sagt, at jeg mener, at forskerrollen generelt i Engaged Scholar-
ship skal tage form som konfliktmægling i forhold til praktikerne. Den konflikt-
forløsende rolle var en afledt konsekvens af forskningstilknytningen. 
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ikke er lykkedes mig at finde denne i så ren og systematiseret en form i 
andre undersøgelsesmodeller (jf. kapitel 3, Projektdesign).  

Således har jeg fungeret som et eksternt spejl i forhold til innovations-
processen i Overgangsprojektet og har – fra en decentreret position som 
udenforstående aktør – givet feedback på lignende vis, som MIRP-
forskerne beskriver deres involvering i de talrige innovationsprojekter, 
de har studeret (Angle og Van de Ven 2000, s. 688). Som illustration på 
mit arbejde som Engaged Scholar opstiller jeg i det følgende – på bag-
grund af empirien – fem områder, som aktørerne fremhæver i forhold til 
forskningsprojektets indflydelse på Overgangsprojekt gennem den 
rigelige interaktion, der er pågået i forskningsperioden. 

I de valideringsinterviews, jeg har gennemført med Projektleder, Ar-
bejdsgruppe, aktører fra case-skole samt unge, stiller jeg spørgsmål til 
fordele og ulemper ved at have et forskningsprojekt på sidelinjen af 
deres projekt. På tværs af informanterne viser det sig, at der – i deres 
optik – ikke er ulemper ved forskningstilknytning (se fx I21, s. 7). Jeg 
havde rent faktisk forventet, at de ville nævne tidsforbruget til møder, 
interview og ressourcer i forbindelse med planlægning og afvikling af 
teaterworkshop som negative sider. Tværtimod viser informanternes 
tilbagemeldinger, at interaktionen gennem interview og udviklingsmø-
der, dagbøger, teaterworkshop mv. har haft betydning for projektet på 
følgende niveauer.  
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1. Påvirkning af Overgangsprojektets processer 
• Forskningsprojektet påvirker ikke Overgangsprojektets re-

sultater, men har i høj grad påvirket processer, i forhold til 
hvordan samarbejdet gribes an i projektet. Forskningspro-
jektet ”fremmer nogle processer” (Ledelse på caseskole 
m.fl.I21, l:238). Informanter fra case-skolen giver udtryk 
for, at forskningsprojektet har bidraget til, at der er blevet 
sat fokus på Overgangsprojektets centrale organisering 
samt på organisering af samarbejde i de decentrale lokale 
implementeringsnetværk, således at kommende genera-
tioner af unge kan få det lettere i overgangen, fordi de 
professionelle samarbejder på en ny måde (Ledelse på ca-
seskole m.fl. I21, s. 7).  

• Ifølge Arbejdsgruppen har forskningsprojektet bidraget til 
udvikling af deres forståelse af styringsprocesser: Den nye 
forståelse består i et revurderet syn på Overgangsprojek-
tets organisering af styring, hvor Styregruppen i praksis 
egentlig fungerer som en følgegruppe, mens Arbejdsgrup-
pen har karakter af det, man ville kalde for en formel sty-
regruppe. I forlængelse heraf giver Arbejdsgruppen udtryk 
for, at forskningsprojektet kan sige noget om vilkårene for 
styring i tværsektorielle samarbejder, hvilket de betragter 
som værdifuld læring, der kan være til gavn for det brede 
”projekt-Danmarks” arbejde med udviklingsprojekter (I22, 
s. 10).  

• Som beskrevet i indledningen har CLIPS-projektet til for-
mål dels at kortlægge og dels bidrage til at realisere inno-
vationspotentialet i den offentlige sektor. Som Engaged 
Scholar har jeg bidraget til begge disse formål gennem 
min interaktion med feltet. Jeg har dog ikke aktivt forsøgt 
at fremme en innovationsdagsorden og realisere et inno-
vationspotentiale, men det er afgjort, at jeg har påvirket 
aktørernes forståelser af innovationsbegrebet ved at un-
dersøge Overgangsprojektet med dette. På den måde er 
jeg opmærksom på, at dette forskningsprojekt indskrives i 
en normativ politisk dagsorden om at fremme innovation i 
den offentlige sektor. 
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2. Refleksionsrum for aktører i Overgangsprojektet 
• De adspurgte voksne interessentgrupper giver udtryk for, 

at forskningsprojektet bidrager med et refleksionsrum i 
form af en ”mental forstyrrelse” (Ledelse på caseskole 
m.fl. I21, s. 3) gennem de mange spørgsmål fra en uden-
forstående position i et neutralt rum, hvor især de ledere, 
der deltager, ikke behøver at tænke strategisk i deres re-
spons (Arbejdsgruppe I22, s. 3). Det betyder, at aktørerne 
opfatter forskningsprojektet som neutralt politisk set og 
forstår derfor refleksionsrummet som en mulighed for ik-
ke at lade sig begrænse af lokale aftaler, organisatoriske 
og magtmæssige forhold. Særligt Projektleder har anvendt 
forskningsprojektet som et refleksionsrum til at generere 
alternative perspektiver på projektstyring. Projektleder gi-
ver udtryk for, at hvis ikke Overgangsprojektet var blevet 
fulgt forskningsmæssigt i forhold til styring og organise-
ring, havde hun søgt andre udfordringer (I21, s. 5). 
 

3. Forskerrolle 
• Særligt interessenterne på case-skolen påpeger, at min 

forskerrolle har været vigtig for deres lyst til at engagere 
sig og bruge tid på at samarbejde med et forskningspro-
jekt. Her fremhæver Transitmentor, at en tydelig forvent-
ningsafstemning fra begyndelsen har været vigtig: ”Jeg 
synes, det har været vigtigt for mig, at du har præciseret 
over for os, hvordan du ser dig selv som forsker i det her. 
At du ikke bare tænker, at du skal ’suge noget ud’, men du 
også gerne ville give noget tilbage. Altså, det tænker jeg 
har gjort noget ift. min indstilling” (Transitmentor I 21, l: 
553-556).  

• Forskerrollen som den neutrale og udenforstående part 
fremhæves ligeledes som vigtig i forhold til at sætte aktø-
rerne i stand til at se kritisk på egen praksis ved at stille 
spørgsmål, som projektet ikke formår at stille sig selv (Ar-
bejdsgruppe I22, s. 8-9). Informanterne på case-skolen gi-
ver udtryk for, at samarbejdet i forhold til 
forskningsprojektet er et godt eksempel på ”samarbejde,  
 



 
 
486 

når det virker: åbenhed og fordomsfrihed” (Ledelse på ca-
seskole m.fl. I21, s. 13). 
 

4. Metode 
• På case-skolen fremhæver informanterne, at fokusgrup-

peinterviewet som metode er ”en behageligt styret ping-
pong” (I21, l:359), der virker som en udviklingssamtale, 
som informanterne giver udtryk for, at de selv har svært 
ved at gennemføre. Særligt det fokusgruppeinterview, der 
blev gennemført med uddannelsesaktører i lokalområdet, 
giver Transitmentor udtryk for som særdeles vigtigt, hvor 
forskningsprojektet giver den legitimitet, der skal til for at 
samle aktørerne. Resultaterne fra dette fokusgruppein-
terview er er bragt videre ind i projektet og har resulteret 
i inspiration til, hvordan man kan samarbejde på tværs i 
de andre projektkommuner (I21, s.10). Netop fordi pro-
jektet er organiseret på tværs af kommunegrænser og or-
ganisationsstrukturer, har Projektleder ingen mulighed for 
hands-on-styring – hendes eneste mulighed for at styre er 
hands-off-styring gennem at motivere til forandringer i 
forhold til samarbejdet i kommunerne (I21, s. 11). 

• Om teaterworkshoppen giver de unge udtryk for, at me-
toden var sjov, engagerende og ikke kedelig – ”Man kunne 
forstå, hvad der blev sagt” (I21 s. 1-2). Men samtidig giver 
de udtryk for, at der var for få unge til stede, hvilket får 
mig til at konkludere, at metoden opleves som udfordren-
de for denne målgruppe, hvorfor anvendelse af metoden 
over for denne målgruppe grundigt skal overvejes, inden 
den anvendes. Ifølge de unge, der var til stede, åbnede 
workshoppen for nye forståelser af uddannelsesmulighe-
der. De voksne deltagere bakker de unge op i dette (I21) 
og påpeger metodens anvendelighed i forhold til i én og 
samme event at give de unge stemme på lige fod med fle-
re forskellige voksenmålgrupper (såfremt de unge tør at 
dukke op). 
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5. Legitimering 
• Ledelsen af case-skole samt Arbejdsgruppe giver udtryk 

for, at forskningsprojektet som en utilsigtet sidegevinst 
har bidraget til politisk goodwill (I21, s. 3), dvs. at forsk-
ningsprojektet på sidelinjen er med til at legitimere Over-
gangsprojektet over for bevillingsgivere og over for de fire 
projektkommuner, der i fremtiden skal tage et økonomisk 
ansvar for at viderebringe erfaringerne fra Overgangspro-
jektet. Således viser samarbejdet mellem Overgangspro-
jektet og forskningsprojektet, at forskning kan bruges 
strategisk til at promovere projektet lokalt og nationalt 
(Ledelse på caseskole m.fl. I21, s. 4 samt Arbejdsgruppe 
I22, s. 3-4). 

Alt i alt viser denne gennemgang af resultaterne af forskningstilknytning, 
at der kan være synlige fordele i at sammenvæve forskning og innovati-
on. Ifølge Transitmentor på case-skolen er det vigtigt at knytte forskning 
tættere til praksis på den måde, som Engaged Scholarship-modellen 
giver mulighed for. Og som nævnt i Projektdesignet nærmer jeg mig 
aktions-/interventionsforskning i min udgave af Engaged Scholarship, 
fordi jeg inddrager både praktikere og eksperter og rent faktisk bidrager 
med merværdi i form af løsning af de reelle problemer, som aktørerne 
står med i hverdagen, og ikke blot til løsning af det forskningsformulere-
de problem (Van de Ven 2007, s. 26). Som forsker bevæger jeg mig 
hermed mellem forskerrollen og konsulentrollen i mit samarbejde med 
praksis i en form for samarbejdsdrevet vidensproduktion. 

Ovenstående eksempler fra praksis viser, hvordan fortløbende involve-
ring skaber en viden, der er indsigtsfuld og tilbundsgående i forhold til 
praksis og således er et stort skridt på vejen til at skabe valide data. 
Engaged Scholarship er velegnet til at generere konklusioner, der afspej-
ler den aktuelle virkelighed, hvilket betyder, at praktikerne kan genken-
de resultaterne. Og i bagklogskabens klare lys erfarer jeg, at Engaged 
Scholarship tilbyder en systematisk model, der gennem interaktion er 
med til at mindske gabet mellem teori og praksis – et gab, som sam-
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fundsvidenskaben ofte kritiseres for ikke at udfylde (Van de Ven 2007,  
s. 2).  

Men hvad hvis jeg ikke havde anvendt Engaged Scholarship – hvad 
havde det betydet for kvaliteten af mine konklusioner? Hvis jeg skal 
forsøge at svare på dette hypotetiske spørgsmål, vil jeg påpege, at jeg 
helt konkret ikke ville have fået valideret den ekstra søgedimension 
(både i praksis i Arbejdsgruppen og på ekspertniveau hos Van de Ven). Et 
andet muligt svar ville være, at jeg ikke ville have fået så nuanceret en 
analyse af samarbejde, fordi jeg nok ikke – på så omfattende vis – ville 
have inddraget Transitmentor på case-skolen i at medudvikle analysen af 
samarbejdsformer i de forskellige faser af Overgangsprojektet. 

Alt i alt betyder ovenstående gennemgang af Engaged Scholarship som 
forskningsmodel, at jeg vil konkludere, at Engaged Scholarship øger 
validiteten og kvaliteten af forskningen gennem den obligatoriske og 
systematiske fortløbende datavalidering. Nu til den mere traditionelle 
validering af data: 

Troværdighed som triangulering 
Kort fortalt handler troværdighed om at sikre kvaliteten af den viden, 
der er skabt gennem forskningsprocessen og derigennem at højne 
læserens tiltro til, at fundene er opmærksomheden værdige. I kvalitativ 
forskning kan man som forsker benytte forskellige strategier til at etab-
lere troværdighed. Jeg benytter fire forskellige slags triangulering for at 
højne troværdigheden: triangulering gennem 1) kilder, 2) metoder, 3) 
engagement og 4) teorier, dvs. at jeg gennem de fire former for triangu-
lering anvender flere perspektiver for at reducere risikoen for systema-
tisk bias.  

I kildetrianguleringen anvender jeg flere forskellige kilder til datagenere-
ring. Som angivet i afsnittet Metode og Analysestrategi har jeg inddraget 
kilder/informanter fra det centrale styringsnetværk såvel som fra det 
decentrale implementeringsnetværk (se oversigt over aktører i kapitlet 
Kontekstanalyse). I det decentrale netværk har jeg anvendt så mange 
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forskellige kilder som muligt, dvs. både interne aktører i form af ledelse, 
medarbejdere samt unge fra case-skolen og eksterne aktører i form af 
vejledere, socialrådgivere, forældre, politikere og undervisere fra ung-
domsuddannelser samt diverse eksperter (se bilag 2).  

I metodetriangulering har jeg anvendt forskellige kvalitative metoder ud 
fra en strategi om, at ulemper ved én metode søges opvejet ved at 
benytte en anden metode i kombination hermed. Fx suppleres det 
kvalitative forskningsinterview med et fokusgruppeinterview, hvor 
informanterne så at sige ”står på skuldrene af hinanden” og udvikler ny 
fælles viden gennem deres samtale – dvs. en viden, der ikke nødvendig-
vis opstår gennem personligt interview. Et andet eksempel er anvendel-
se af visuelt baseret æstetisk metode, der bygger på et visuelt 
billedmateriale. Jeg anvender denne metode som supplement til inter-
viewmetoden, da interviewsituationen som nævnt udgør en kunstig 
situation, hvor kun den verbale del af menneskers interaktion træder 
frem. Det betyder, at interviewmetoden ikke umiddelbart indfanger den 
del af menneskers interaktion og meningsskabelse, der er tavs. Det kan 
være svært for informanter at sætte ord på og skabe mening i forhold til 
komplekse forhold – særligt når denne meningsskabelse så at sige skal 
foregå på kommando som respons på interviewspørgsmål. For at give 
stemme til den del af meningsskabelsen, der er tavs, kompenserer jeg 
for den mere traditionelle interviewundersøgelses mangler ved at an-
vende et billedmateriale i udvalgte interviews. Et tredje eksempel på 
metodetriangulering er anvendelsen af teaterworkshoppen som ekspe-
rimentel metode, der har potentiale til at ændre på praksis. I modsæt-
ning til hensigten bag interviewmetoden, der ikke eksplicit har til formål 
at ændre på informanternes praksis, har teaterworkshoppen handlings-
aspekt og bidrager således til pragmatisk validering af min undersøgelse 
ved at vise gyldighed gennem handling ud fra devisen om, at handling 
taler tydeligere end ord. Det betyder, at forskeren intervenerer ved at 
være med til at sætte forandring i gang på baggrund af forskningsresul-
tater. 
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I triangulering gennem engagement har jeg som Engaged Scholar syste-
matisk inddraget både praktikere, eksperter samt kolleger i kommunika-
tiv validering af mine fund. Disse interessenter er inddraget i alle faser af 
forskningsprocessen som Engaged Scholarship foreskriver, dvs.  

• i kvalificering af problemformulering ved at spidsformule-
re forskningsspørgsmål. Her er særligt ph.d.-vejleder og 
Projektleder inddraget  

• i udvikling af projektdesign, hvor ph.d.-vejleder, Projektle-
der og Transitmentor udgør de hovedinteressenter, jeg 
har inddraget 

• i teoribygning, hvor særligt præ-forsvars-opponent, ek-
sperter, ph.d.-vejleder, bi-vejleder og min tidligere specia-
lestuderende er inddraget 

• i problemløsning, hvor jeg gennem flere udviklingsmøder 
og interviews har inddraget Projektleder, Transitmentor, 
Folkeskoleleder, Arbejdsgruppe, min tidligere specialestu-
derende, eksperter, herunder blandt mange andre An-
drew Van de Ven, bi-vejleder og ph.d.-vejleder 

Og til slut har jeg anvendt teoritriangulering, hvor jeg har opbygget et 
teoretisk fundament, der består af flere teoretiske retninger, der bidra-
ger til opbygning af en teori om samarbejdsdrevet innovation og giver 
forskellige perspektiver på dataanalyse og fortolkning. 

Alt i alt anvender jeg Engaged Scholarship som en metode til at engagere 
interessenter i udvikling, analyse og testning af foreløbige resultater på 
alle fire områder af forskningsprocessen og arbejder således fortløbende 
med troværdighed ved at inddrage interessenter for at verificere under-
søgelsens resultater.  

Kvalitetssikring 
Undersøgelsens troværdighed hænger tæt sammen med kvalitetssikring, 
som jeg kort vil gennemgå i dette afsnit. Som fremlagt i Projektdesignet 
er der tre faktorer, der gør sig gældende, når data fra casestudiet skal 
kvalitetssikres gennem en verificeringsproces, dvs. gøres videnskabelige: 
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validitet, generaliserbarhed og reliabilitet – tre begreber, der alle hand-
ler om sandhedsopfattelse.  

Reliabilitet adresserer studiets reproducerbarhed og handler om at 
skabe konsistente forskningsresultater, der kan reproduceres og øge 
undersøgelsens troværdighed gennem håndværksmæssig kvalitet i 
dataindsamling. I den forbindelse gennemfører jeg med udgangspunkt i 
Engaged Scholarship en systematisk opbygning af datagenerering og 
metodetriangulering. Desuden opbygger jeg en systematisk analysestra-
tegi og forsøger helt lavpraktisk at generere et forskningsprojekt, der har 
høj kvalitet, hvad datagenerering angår (se kapitlet om Metode og 
Analysestrategi).  

Med hensyn til generaliserbarhed vælger jeg case ud fra strategiske 
overvejelser, der øger denne. Det betyder, at mit casestudie bidrager til 
produktion af generaliseret viden, der kan være vejledende for andre 
lignende situationer (se afsnittet om handleforskrifter nedenfor). 

Til slut er der spørgsmålet om validitet, der vedrører undersøgelsens 
gyldighed. Som nævnt ovenfor i afsnittet om troværdighed arbejder jeg 
som Engaged Scholar med kommunikativ validering, hvor jeg bearbejder 
gyldigheden af mine fund gennem dialog i den fortløbende inddragelse 
af interessenter. Desuden arbejder jeg som nævnt ovenfor med pragma-
tisk validering, hvor jeg ved hjælp af teaterworkshoppen som metode 
viser gyldighed gennem handling, hvilket betyder, at jeg som beskrevet 
ovenfor intervenerer med praksis. 

Videnskabsteoretisk ståsted 
Som videnskabsteoretisk ontologi anvender jeg som Engaged Scholar 
Van de Vens forståelse af relativisme og nærmere bestemt konstrukti-
visme. Konstruktivismen bygger på, at sandhed og virkelighedsopfattelse 
er konstruktioner, der skabes som social interaktion gennem italesættel-
se. Med andre ord udgør det, der italesættes, sandhed. Ud over at være 
en forskningsmodel betragter jeg Engaged Scholarship som en viden-
skabsteoretisk holdning, hvor viden ontologisk set skabes gennem for-
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skerens interaktion med omverdenen, dvs. en tilgang, hvor forskeren er 
bevidst om, at forskning ikke kan skabes af forskeren alene (Andrew Van 
de Ven I27, s. 22). Denne relativistiske ontologi betyder, at i og med at 
viden konstrueres socialt, bliver forskeren som konsekvens heraf nødt til 
at indhente forskellige aktørers perspektiver på denne viden for i en 
forskningsoptik at konstruere et billede af det felt, der studeres. Som 
beskrevet ovenfor i afsnittet om triangulering sammenstiller jeg derfor 
flere perspektiver på fire forskellige trianguleringsniveauer i et pragma-
tisk forsøg på at konstruere et retvisende billede, der inddrager både 
praksis og teori i konstruktionen.  

Et spørgsmål, der opstår i forlængelse af den konstruktivistiske ontologi 
– hvor virkelighed i sin yderste konsekvens er dét, der italesættes – er 
spørgsmålet om dét, der ikke italesættes, således ikke skal forstås som 
virkeligt? Dertil vil mit svar være: Jo, det er virkeligt, men det er ikke 
sprogliggjort og derfor ikke tydeligt eller synligt. Som konsekvens heraf 
anvender jeg visuelt baseret æstetisk metode, fordi de æstetiske proces-
ser kan være med til at rette opmærksomheden mod eller synliggøre 
denne virkelighed – som er på vej mod sprogliggørelse og som derfor 
ikke umiddelbart indfanges af det konstruktivistiske virkelighedsbegreb 
(jf. Metode og Analysestrategi).  

I den praktiske forskningsproces nyder jeg godt af særligt ét aspekt ved 
det videnskabsteoretiske udgangspunkt for Engaged Scholarship: Van de 
Vens tydeliggørelse af, at der ikke nødvendigvis behøver at være et én-
til-én-forhold mellem ontologi og epistemologi. Som belyst i Projektde-
signet, kan forskeren inden for Engaged Scholarship anlægge en kon-
struktivistisk ontologi, men samtidig epistemologisk set anvende flere 
videnskabsteoretiske udgangspunkter – fx både relativisme og realisme: 
Jeg anvender på epistemologisk niveau dels en bred palet af kvalitative 
metoder i generering af primærdata, der indfanger aktørers forståelse af 
de pågældende forhold med hensyn til overgangsproblematikken, og 
dels kvantitative sekundærdata som udgangspunkt for indkredsning af 
problemfelt – dvs. resultater om gældende forhold på uddannelsesom-
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rådet, der er ”uafhængige af vores kognition”. I det epistemologiske 
metodevalg anvender jeg således de metoder, jeg vurderer er bedst 
egnede til at generere den type af data, jeg ønsker. Som en afsluttende 
refleksion vil jeg nævne, at jeg på den måde anlægger en pragmatisk 
tilgang til epistemologien og en konstruktivistisk tilgang ontologisk set. 
En konsekvens af denne pragmatiske epistemologi er, at jeg genererer 
viden, der er tæt forbundet til den valgte case, og – som fremlagt oven-
for – i høj grad påvirker innovationsprocesserne i casen.  
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8.5 Perspektivering 
Som afslutning på afhandlingen opstiller jeg her en kort oversigt over 
den generaliserede viden, jeg mener, mit forskningsprojekt giver anled-
ning til, og som kan være perspektiverende for andre lignende situatio-
ner. 

Ledelse af innovation mellem design og emergens 
Afhandlings resultater viser, at det i offentlige innovationsprojekter 
generelt er vigtigt at være opmærksom på at balancere mellem design 
og emergens samt at være opmærksom på konsekvenserne af de for-
skellige ledelsesformer. Om innovation fremmes eller hæmmes af hie-
rarkisk styring gennem designtilgangen, afhænger af, gennem hvis øjne 
du betragter situationen, og hvor i innovationsprocessen du befinder 
dig. Hvis du tager innovationslederens synspunkt, er lineær hierarkisk 
ledelse vigtig for fortløbende dokumentation af delresultater over for 
bevillingsgivere. Hvis du tager implementatorernes synspunkt, betragtes 
hierarkisk styring som hæmmende for innovationsprocessens metode-
frihed og det frie rum til at implementere idéen til virkelighed gennem 
åben læring og kaotisk læring. Lineær og topstyret projektimplemente-
ring virker fremmende i slutningen af implementeringsfasen, når mål og 
veje er kendte, mens netværksstyrede og mere kaotiske processer virker 
fremmende i idéudviklingen og implementeringen – særligt i hjemme-
dyrket innovation, hvor innovationsfaserne er mere sammenflydende. 

Boundary Spanning Structures  
I spredning af innovationsresultater i en offentlig kontekst er det vigtigt 
at have strukturerne på plads. De organisationer, der skal tage ejerskab 
for spredning, kan etablere ejerskab på to måder: 1) ved at ansætte de 
rette innovatører og 2) ved at skyde ressourcer i spredning og perma-
nentgørelse af udvalgte innovationsresultater. Særligt ressourcer i 
organisatorisk at forankre resultaterne og gøre projektet ”selvbærende” 
– Boundary Spanning Structures – er vigtige at have for øje, særligt i 
innovationsprojekter, hvor spredning efter projektperiodens udløb skal 
sikres. Boundary Spanning Structures skaber større chance for, at resul-
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taterne ikke går tabt med innovatørerne; de Boundary Spanners, der 
stopper efter projektafslutning eller er deltids-involverede, kan være i 
fare for at brænde ud undervejs i innovationsprocessen. Alt i alt fakto-
rer, der er med til at forringe stabiliteten og vilkårene for innovation, 
medmindre der skabes nogle stabile strukturer omkring innovationspro-
cessen. 

Krav til folkeskoler og ungdomsuddannelser 
Specifikt i forhold til 95 %-målsætningen stilles der krav til den unge og 
dennes familie, men der skal ligeledes stilles krav til folkeskoler og 
ungdomsuddannelser. Uddannelsesinstitutionerne skal turde kigge 
kritisk på eksisterende praksis. De skal inddrage og udvide eksisterende 
erfaringer med elevers deltagelse og fastholdelse i såvel folkeskolen som 
den efterfølgende uddannelse. Desuden skal folkeskolerne såvel som 
ungdomsuddannelserne arbejde med at nuancere samarbejdsformer og 
være eksplicitte om, hvornår der skal arbejdes koordinativt, og hvornår 
der skal arbejdes kollaborativt. 

Som afsluttende bemærkning er det mit håb, at samarbejdsdrevet 
innovation i fremtiden vil forstås som en forholdemåde og en metode til 
omdannelse af institutionelle rammer, dvs. måden at tænke offentlig 
service og særligt uddannelse på, og dermed kunne være med til at 
opbløde den eksisterende silotænkning, hvormed overgangen mellem 
forskellige skoleformer kan forbedres. Fordi Overgangsprojektet forsø-
ger at revurdere den eksisterende måde at tænke overgangen mellem 
uddannelsessystemer på, mener jeg det er vigtigt at anvende erfaringer 
fra Overgangsprojektet i en fremtidig omdannelse af det eksisterende 
uddannelsessystem, hvor der vil være behov for systeminnovation på 
institutionelt niveau.  
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