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1. INDLEDNING 
Spørgsmålet om hvordan informationsteknologi (IT) kan understøtte og fremme vidensdeling 

er stort og kompliceret. Ikke desto mindre er det relevant at arbejde med, i og med 

teknologien fylder mere og mere i organisationers vidensdeling og vidensudvikling. 

Udviklingen af IT giver en lang række muligheder for at udvikle sin organisation, som 

moderne organisationer bliver nødt til at forholde sig til. For at danne sig et overblik over 

disse muligheder er man imidlertid nødt til at kigge nærmere på en lang række 

problemstillinger, som med det samme rejser sig i ethvert nuanceret arbejde med IT-støttet 

vidensdeling.  

Denne opgave vil forsøge at give et indblik i en sådan undersøgelsesproces. 

Udgangspunktet er en konkret organisation, som jeg vil starte med at analysere og typificere i 

forhold til sin struktur, organisering og relation til spørgsmålet om vidensdeling. Herved får 

jeg et eksempel i form af en bestemt type organisation, som jeg vil arbejde videre med i de 

efterfølgende teoretiske præsentationer og diskussioner. Idéen er at introducere og 

problematisere nogle teorier i forhold til denne type organisation, og vise hvordan disse 

teorier kan bruges til at få en bedre forståelse af, hvorfor og hvordan vidensdeling kan bruges 

konstruktivt i denne type organisation. Ud fra disse betragtninger kan jeg opstille 

retningslinier for hvilken rolle vidensdeling har og kan få for en sådan type organisation. 

Disse retningslinier vil efterfølgende blive diskuteret i forhold til IT-værktøjer. Ud fra disse 

teoretiske og praktiske overvejelser vil jeg til sidst i opgaven komme med et konkret idéoplæg 

til et IT-værktøj, der kan fremme vidensdelingen i denne type organisationer. 

Formålet med opgaven er derfor at etablere en forståelse af it-støttet vidensdeling i 

forhold til en bestemt type organisation. Overordnet vil min metode være en 

socialkonstruktivistisk tilgang, hvor de sociale relationer tildeles en afgørende betydning. På 

den måde vil jeg kunne komme omkring en lang række af feltets teoretiske komplikationer, 

samtidig med at der skitseres en konkret kontekst som ramme. Min tese er netop, at en 

analyse af og indsigt i den påtænkte kontekst udgør et nødvendigt udgangspunkt for ethvert 

arbejde med vidensdeling. Jeg mener således, at konteksten altid vil betinge enhver form for 

udveksling af viden. Alt vidensdeling foregår i bestemte kontekster, og derfor mener jeg, at 

det kan være problematisk at beskæftige sig med spørgsmålet på et abstrakt plan. 

Abstraktioner er selvfølgelig gode og nødvendige, men det er til en vis grad først, når de 

sættes i spil og nuanceres i forhold til en given situation, at deres potentiale og berettigelse 
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viser sig. Denne opgave vil med andre ord ikke bare bruge eksemplet for eksemplets skyld, 

men gøre det, fordi det efter min mening er den mest frugtbare måde at arbejde med 

vidensdeling på.  

1.1. Problemformulering 
De overordnede spørgsmål, som jeg vil arbejde frem mod at besvare i min opgave, er:  

1. Hvad er formålet med vidensdeling i en organisation som PULS? 

2. Og i forlængelse heraf: hvordan lader vidensdeling sig bedst gøre og hvilke IT-

værktøjer kunne bruges? 

For at besvare disse spørgsmål nuanceret vil jeg præsentere nogle teoretiske rammer, som kan 

bruges til at arbejde videre med organisationstypen og dens forhold til vidensdeling. 

Arbejdstesen er, at vidensdeling i sig selv ikke er det primære mål for denne type 

organisation, men derimod et middel, som i bedste fald kan iscenesætte en lang række nyttige 

processer, der kan fremme den organisatoriske kommunikation og indre samhørighed. Derfor 

er målet ikke blot at opstille et paradigme for, hvordan vidensdeling kan foregå, men ligeså 

meget at argumentere for hvordan vidensdeling kan styrke organisationen. 

Jeg vil nu kort præsentere den organisation, jeg har valgt at arbejde med. Det gøres ikke 

for at give en udtømmende analyse af alle forhold, men for at have en ramme at diskutere 

vidensdeling i forhold til. Nå organisationen er blevet introduceret, vil jeg gå over til de 

teoretiske betragtninger og en typificering af organisationen med henblik på udviklingen af 

IT-støttet vidensdeling.
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2. PRÆSENTATION AF ORGANISATION 

Udgangspunktet for opgaven er den århusianske forening PULS, som jeg selv er med i. Jeg 

har valgt PULS, fordi jeg mener, der er mange interessante aspekter at undersøge i forhold til 

vidensdelingsproblematikkerne skitseret ovenfor. Desuden har jeg i kraft af mit medlemskab 

indblik i organisations-strukturen og -kulturen. I den forbindelse skal jeg selvfølgelig være 

opmærksom på, at min tilknytning kan farve mine analyser og iagttagelser. Overordnet ser jeg 

det dog som en styrke at være en del af organisationen - både på grund af øget indsigt, men 

også som motivation i udarbejdelsen af et udkast til forbedringer af organisationens 

vidensdeling.  

2.1. PULS 
PULS er en forening, der blev stiftet i 2006 af personer fra det århusianske musikmiljø. 

Foreningens formål var at styrke det lokale musikmiljø og at skabe en større fælles 

samhørighed blandt miljøets forskellige aktører (musikere, spillesteder, publikum, arrangører, 

frivillige etc.). Der blev nedsat en bestyrelse til at styre og igangsætte aktiviteterne. Første 

skridt på vejen blev at arrangere en festival i Århus d. 12. maj 2007 med over 280 gratis 

koncerter. Mange har derfor set PULS som en typisk festival, og overset de mere ideologiske 

perspektiver bag. Selv beskriver PULS deres formål således:  
”En af hovedidéerne i PULS er at gøre musikmiljøet i Århus mere fleksibelt, skabe 

stærkere netværk mellem byens aktører og være katalysator for nye samarbejder i 

fremtiden. PULS d. 12 maj er midlet, der skal være med til at nå målet om et mere 

sprudlende musikmiljø i Århus på alle planer i fremtiden. […] PULS er meget mere 

en festival d. 12 maj, det er også en idé. En idé der skal udvikles de kommende år. 

[…] Vi håber at den ender med at sprede sig langt ud over kommunegrænsen, og at 

den kan generere en masse musik/kunst projekter i fremtiden”1 

Til arrangementet d. 12. maj nåede PULS op på at have omkring 1500 tilknyttede personer til 

foreningen. Personerne kom fra alle sider og talte både musikere, arrangører, frivillige, 

sponsorer, lydmænd, kunstnere osv. osv. PULS som forening består derfor af en broget masse 

af personer fra vidt forskellige miljøer – og ligeledes med vidt forskellige ambitioner og 

baggrunde for at deltage. Det skal her indskydes, at alle deltog i PULS frivilligt og uden 

nogen former for betaling. 
                                                 
1 Citeret fra PULS-Festivals hjemmeside under punktet ”Om os”. 
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Til at koordinere det hele blev der nedsat en række udvalg2 med hver sin tovholder. 

Disse tovholdere udgjorde PULS’ rygrad og var samlet i det, der blev kaldt Hovedpumpen. 

Beslutningsprocessen og hierarkiet bestod i, at Hovedpumpen traf de store, generelle 

beslutninger, og at de forskellige udvalg så stod for ’den daglige drift’. I praksis var hierarkiet 

dog meget fladt og alle kunne komme til orde og være med til at bestemme PULS’ retning. 

Nogle af nøglebegreberne i den forbindelse var netop, at PULS var for alle, og at ingen havde 

mere at sige end andre. Eksempelvis blev alt indsendt musik godkendt til at spille på 

festivalen, og alle, der meldte sig som frivillig, fik lov at være med. Der skulle ikke være 

nogen begrænsninger i PULS selvbetitlede ’musikalske legeplads’, da netop grænserne og 

smagsdommeriet var noget af det, der skulle gøres op med. 

Uden at lave en detaljeret organisationsanalyse af PULS vil jeg knytte følgende 

nøglebegreber til organisationen: 

- løst defineret – PULS er for alle, og formålet er at ikke lade sig begrænse og ikke 

tænke i kasser. Potentielt kan PULS derfor brede sig umådeligt både med hensyn til 

medlemmer og interesser. 

- heterogen  - i kraft af de mange forskellige mennesker der er med og mange 

forskellige formål med PULS. 

- løst koblet - på grund af de mange opdelte udvalg, og de mange medlemmer af PULS 

som slet ikke var med i udvalg, med ’bare’ skulle spille, sponsorere, lægge scene til osv. 

- fladt hierarki - fordi alle måtte (og blev opfordret til at) have en mening. Ligeledes 

arbejdede de enkelte udvalg i høj grad uden påvirkning fra Hovedpumpen. 

- under etablering – PULS har kun eksisteret i knap et år, og har reelt kun ført ét stort 

projekt ud i livet. 

På den måde er PULS en meget uhåndgribelig størrelse i kraft af ovenstående karakteristika. 

Der er nærmest ingen faste holdepunkter eller skarpe målsætninger ud over den meget brede 

vision om at ”[…] gøre musikmiljøet i Århus mere fleksibelt, skabe stærkere netværk mellem 

byens aktører og være katalysator for nye samarbejder i fremtiden”, som citeret tidligere fra 

hjemmesidens programerklæring. Når jeg derfor vil arbejde med vidensdeling i forhold til 

PULS, er det med ambitionen om at vise, hvordan netop vidensdeling og IT kan være med til 

at øge sammenhængskraften, forbedre kommunikationen og i sidste ende styrke 
                                                 
2 I alt ca. 11: Koordination, Musik, Pr, Web, Spons, Økonomi, Børne, Scene, Søndag, Logistik, Mixer. Tallet er 

kun cirka, da udvalgene også havde flere udvalg under sig, og derfor ikke altid lod sig rubricere.  
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organisationen. Inden jeg når så langt, vil jeg dog ganske kort opridse hvilke IT-værktøjer og 

kommunikationsformer PULS har benyttet hidtil. 

2.2. IT og kommunikation i PULS 
Til at administrere medlemmer og intern kommunikation har PULS et online intranet kaldet 

Backstage3. Ideen med systemet var, at alle involverede skulle oprettes som brugere i 

systemet med navn, tilhørsforhold og kontaktoplysninger, og derefter skulle bruge Backstage 

til at udveksle information med resten af PULS. Ved oprettelse fik brugere hvert et login og 

kunne på den måde tilgå alle PULS interne oplysninger. Derudover fik hvert udvalg en 

underside til deres interne kommunikation. Backstage-systemet understøtter følgende 

funktioner: 

- kalender til at vise diverse begivenheder og nyheder. 

- upload af dokumenter (mødereferater, info-lister etc.) 

- diskussionsforum.  

- tilgang til og redigering af diverse lister online (ex. sponsorer, medlemmer, scener 

etc.) 

Som udgangspunkt har alle registrerede medlemmer af PULS adgang til alle funktionerne 

med undtagelse af nogle af listerne, som krævede administrator-adgang for at ændre i. 

Om brugen af Backstage kan man sige, at det var en blandet succes. Det fungerede fint 

som medlemsregister og til at administrere lister. Som kommunikationsforum og 

udviklingsplatform blev det dog slet ikke brugt, selvom mulighederne var der. Det samme 

gælder upload af dokumenter med referater og lignende, som kun blev brugt meget lidt. Jeg 

vil senere komme ind på, hvad dette kan skyldes, og blot kort konstatere her, at systemet ikke 

blev brugt nok – og især ikke til vidensdeling og kommunikation. 

Udover Backstage fik PULS en hjemmeside, en MySpace-profil og en blog til at 

profilere sig på nettet4. Hjemmesiden blev brugt til ekstern kommunikation og som PULS 

billede udadtil. Den var relativt statisk uden nogen egentlig nyhedsfunktion, men blot med 

info og kontaktoplysninger. Dog var listerne med bands, arrangører og scener dynamiske, ved 

at de løbende hentede informationen fra listerne på Backstage (foregik rent teknisk via xml). 
                                                 
3 Se bilag 1 for screenshots og tilhørende forklaringer. 
4 Adresser: Hjemmeside – www.pulsfestival.dk, blog – www.pulsblog.dk, MySpace – 

www.myspace.com/Pulsfestival .  
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MySpace-profilen blev hovedsageligt brugt til at nå ud til de medvirkende musikere, som 

herved kunne blive ’venner’ med PULS – hvilket langt de fleste blev. Endelig var der bloggen 

som først kom op at køre i slutningen af marts. Den havde jeg udviklet, og ideen med den var 

at bruge den som dynamisk nyhedsplatform, hvor medlemmer, udvalg og andre tilknyttede 

løbende kunne skrive poster, om hvad de havde gang i. Det kom dog heller ikke til at forløbe 

som planlagt, og bloggen blev mere brugt til at poste ’officielle’ nyheder fra PULS’ side, da 

denne funktion manglede på hovedsiden. Desuden kom den også for sent ind i forløbet til at 

gøre den store forskel. 

Sagt lidt firkantet kan man sige, at IT ikke blev nogen videre succes i PULS-regi. 

Undtagelsen hertil var e-mail, som sammen med sms’er og telefonisk/ personlig kontakt 

udgjorde fundamentet for stort set al PULS’ interne kommunikation. Kutymen var 

simpelthen, at man ringede eller sendte en mail, hvis man ville vide noget og ellers holdt 

møder en masse.  

2.3. Opsummering 
Som organisationstype er PULS især karakteriseret ved den meget løse målsætning og indre 

struktur. Det skyldes i høj grad, at det er en organisation, der er i etableringsfasen, men også 

ambitionen om at være grænsenedbrydende og ikke følge med strømmen. Modsat er PULS en 

organisation, der ønsker at skabe en ny dagsorden, hvor hele hierarkiet i musikmiljøet 

nedtones, og forholdet bliver mere dialogisk. Dette afspejles også internt i 

organisationskulturen, hvor alle idéer er velkomne, og alle medlemmer kan påvirke og 

udvikle organisationens aktiviteter. Disse grundforhold er måske årsag til, at IT-værktøjer 

ikke har været den store succes, selvom mulighederne har været der. I stedet har den 

personlige kontakt været i centrum i form af møder, telefonsamtaler og sms’er. 

Sammenfattende kan man derfor sige, at PULS som organisation i høj grad er defineret af sine 

medvirkende individer, som alle er på lige fod og kun begrænses af deres engagement og 

medvirken. 

Jeg vil nu se på hvilke teoretiske forståelsesrammer, der kan bruges til at arbejde med en 

sådan form for organisation. Målet er at få en dybere forståelse af, hvordan forholdet mellem 

individ og organisation er, og hvorfor spørgsmålet om vidensdeling kan fungere som 

katalysator for organisationens kommunikation og udvikling. Sluttelig skal det indskydes, at 

ovenstående ikke skal ses som en udtømmende analyse af organisationen, men snarere som en 
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grov skitsering af de mest centrale forhold. Formålet hermed er at have en ramme at vise 

tilbage til og bruge som eksempel, og derved kunne indsætte de teoretiske overvejelser i en 

relevant kontekst.  
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3. TEORETISKE PERSPEKTIVER PÅ VIDENSDELING 
Indtil nu har jeg kaldt PULS for en ”organisation” uden at definere begrebet. I dette afsnit vil 

jeg derfor starte med spørgsmålet om, hvad en organisation egentlig er, og derefter hvordan 

organisationer som PULS indskriver sig i denne kontekst. Organisationer kan selvsagt være 

mange ting, så derfor er spørgsmålet nødvendigt at forholde sig til, inden man går videre til 

spørgsmålet om vidensdeling i organisationer.  

3.1. Organisationer - om virksomhed, viden og boundary objects 
Ordet organisation kommer af det græske ”organon” som betyder redskab, og spørger man 

ordbogen, hvad en organisation er, får man følgende forklaring: ”[…] ordning og samvirken 

af forsk. dele til en helhed; sammenslutning med fagligt el. polit. formål; fagforening”5 

Egentlig er denne forklaring ret god, om end den ikke er specielt nuanceret. Det centrale er 

dog, at der er tale om forskellige dele, som ordnes i en helhed. Derudover har denne helhed et 

formål. Men hvad er en del, og hvad er en helhed, og hvordan kan disse sammen have et 

formål? Disse spørgsmål udgør helt basalt grundlaget for enhver organisationsteori, og det er 

derfor dem, jeg nu vil forsøge at besvare. Dette gør jeg via virksomhedsteorien, som jeg 

efterfølgende vil sammenstille med teorier om viden og vidensdeling.  

3.1.1. Virksomhedsteorien 

Virksomhedsteoriens grundtanke er, at al menneskelig aktivitet indgår i en kompleks kontekst 

af individuelle, sociale, kulturelle og produktive faktorer. Betegnelsen virksomhed6 bruges 

groft skitseret til at betegne en menneskelig aktivitet, hvor et subjekt arbejder mod et mål via 

noget værktøj. To fremtrædende fortalere for virksomhedsteorien, Liam J. Bannon og 

Susanne Bødker formulerer grundlaget således:  

 

”The theory takes its starting point in human activity as the basic component in 

purposeful human work. […] Human activities are driven by certain needs where 

people wish to achieve a certain purpose. This activity is usually mediated by one 

                                                 
5 Gyldendals Fremmedordbog s. 444. 
6 Ordet “virksomhed” bruges i virksomhedsteorien i betydningen aktivitet (modsat betydninger som 

forretning/organisation). Ordet svarer til det engelske udtryk ”activity”.    
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or more instruments or tools […]. Human beings always participate in various 

activities.”7  

Det essentielle i virksomhedsteorien er, at arbejde hverken kan isoleres fra de bagvedliggende 

mål subjektet har eller fra de værktøjer, der bruges til at opnå målet. Det betyder, at man for at 

analysere arbejdsgange ud fra virksomhedsteorien er nødt til at inddrage disse punkter og ikke 

blot se på selve arbejdet og produktet. De tre mest basale niveauer indenfor 

virksomhedsteorien er således: 

1. subjekt – betegner individet  

2. værktøj – betegner de redskaber, hjælpemidler og medier, som subjektet 

benytter sig af til at nå målet. 

3. mål – betegner det resultat/ objekt, som subjektet arbejder mod. 

Enhver virksomhed (dvs. alle menneskelige aktiviteter) udgøres ifølge virksomhedsteorien af 

disse tre elementer. Elementerne skal dog langt fra opfattes så firkantet og opdelt som 

skitseret ovenfor. Tværtimod står de i konstant dialog og forhandling med hinanden og skaber 

en fortløbende vekselvirkning. Derudover er der flere andre forhold, der spiller ind på de 

menneskelige aktiviteter. Professor i voksenuddannelse Yrjö Engeström beskriver 

vekselvirkningen således: 
”Enhver virksomhed er en systemisk dannelse med sin egen kulturhistorie og indre 

udviklingsdynamik. Menneskelig virksomhed er altid en modsætningsfyldt enhed 

af produktion og reproduktion, opfindsomhed og bevarelse […]. Det karakteristiske 

træk ved menneskelig virksomhed er, at det er en fortsat skabelse af nye redskaber, 

der så komplicerer og ændrer selve virksomhedens struktur kvalitativt. […] 

Menneskelig virksomhed er ikke kun individuel produktion. Den er samtidig og 

uadskilleligt også social udveksling og samfundsmæssig fordeling. Med andre ord, 

menneskelig virksomhed finder altid sted inden for et fællesskab, der reguleres af 

en vis arbejdsdeling og af visse regler.”8 

Det, Engeström her pointerer, er, at de menneskelige virksomheder aldrig kan opfattes som 

individuelle, afgrænsede enheder. Virksomheder er modsat altid el af et fællesskab og en 

kulturel ramme, som spiller ind på individets aktiviteter og gør, at vekselvirkningen mellem 

delene også er socialt og samfundsmæssigt betinget. Hvis vi vil forstå hvordan menneskelige 

virksomheder udfolder sig, er vi derfor ifølge Engeström nødt til at inddrage hele individets 
                                                 
7 Bannon & Bødker s. 16-17. 
8 Engeström s. 116-117. 
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kulturelle og sociale kontekst. Som eksempel kan man sige, at en slagteriarbejder ikke 

arbejder for at slagte dyr, men måske snarere for at tjene penge og overholde forskellige 

sociale, samfundsmæssige og kulturelle normer. Selvom disse ting selvsagt ikke lader sig 

kortlægge, er en øget opmærksomhed omkring deres eksistens og indflydelse dog frugtbar og 

kan give en god indsigt i, hvordan organisationer kan fungere som en ramme for individets 

virksomhed. Engeström skitserer de komplicerede forhold via en avanceret trekantsmodel, 

som giver hvert influerende element et knudepunkt i trekanten (fig. 1): 

 

 
Figur 1: Engeströms dobbelte trekant til afbildning af 
”Strukturen i menneskelig virksomhed”9 

 

Vender vi nu tilbage til afsnittets indledende definition af organisation som dele, der er samlet 

i en helhed med et formål, viser virksomhedsteorien, at selve det at skelne mellem del, helhed 

og formål måske slet ikke lader sig gøre. Virksomhedsteorien siger netop, at ethvert individ 

altid er del af noget større (samfund, regler, arbejdsdeling), og ligeledes at det har sine egne 

bevidste eller ubevidste mål for ethvert stykke arbejde. Når en organisation derfor kan siges at 

have et formål, bliver det med virksomhedsteorien et meget abstrakt begreb, der egentlig ikke 

behøver at have noget med organisationens individer at gøre.  Modsat indgår individerne i 

organisationens arbejdsdeling af vidt forskellige årsager – deres personlige mål med at være i 

organisationen er så at sige ikke nødvendigvis relateret til organisationens formål. 

                                                 
9 Engeström s. 117. 
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3.1.1.1. Opsummering og relatering til organisation 

Det er med påpegningen af de forskellige niveauer af formål, at virksomhedsteorien har en 

vigtig pointe i forhold til organisationer som PULS. Den kan netop vise, at det postulerede 

formål for organisationen langt fra bare går igen hos de involverede. Måske deler mange i 

organisationen ønsket om at ”[…] gøre musikmiljøet i Århus mere fleksibelt, skabe stærkere 

netværk mellem byens aktører og være katalysator for nye samarbejder i fremtiden”10. Men 

samtidig har alle også deres egen dagsorden for at være med: 

- socialt (lære nye mennesker at kende, indgå i et fællesskab, vise overskud) 

- egoistisk (få noget til cv’et, lære noget, komme ud at spille, promovere sig selv/ sit 

band/ sin virksomhed) 

- ideologisk (gøre noget godt for byen/ musikmiljøet, ændre normerne, skabe gode 

oplevelser for andre) 

Alle disse aspekter (og ganske givet mange flere) er på den måde i spil i organisationer som 

PULS. Fra organisationens side er det dog mest det, jeg har kaldt de ideologiske aspekter, der 

er fokuseret på. Det er altså helheden, der er i centrum, og de enkelte individer (med deres 

personlige mål og relationer) er i baggrunden. I forhold til vidensdeling kan dette faktum vise 

sig at få store konsekvenser, som jeg vil komme ind på senere. Flere teorier peger nemlig på, 

at viden flyder bedst via personlige relationer og fælles kontekster, og derfor kan en 

tilsidesættelse af individets mål til fordel for organisationens vise sig at være en stopklods. 

Inden jeg når så langt, vil jeg dog først specificere, hvad jeg i det hele taget mener med viden 

og vidensdeling. 

3.1.2. Viden og vidensdeling 

For at arbejde teoretisk med viden må man nødvendigvis også inddrage spørgsmålet om 

vidensdeling. Det er to sider af samme sag, som forudsætter hinanden, og en adskillelse af 

dem virker kunstig. Prøver man at definere hvad viden er, kommer man ikke uden om, 

hvordan den er opstået – hvorfra kommer viden? Med mindre viden opstår ud af det blå, må 

der altså være tale om en eller anden form for deling, hvad enten det foregår bevidst eller 

ubevidst.  

                                                 
10 Igen citeret fra PULS’ hjemmeside. 
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Navneordet ”Viden” henter sin betydning fra udsagnsordet ”at vide”. At vide noget vil 

ifølge ordbogen sige at ”[…] være el. føle sig sikker på at noget er sandt el. forholder sig 

sådan”11. Ved at vide noget får vi som mennesker således nogle holdepunkter i vores 

tilværelse, som vi hele tiden kan udvide, bygge oven på og nuancere. Viden er derfor først og 

fremmest et grundpræmis for selve det at være menneske – via vores viden kan vi begå os i, 

fortolke på og forholde os til verden og livets realiteter. Når vi beskæftiger os med viden, 

bevæger vi os derfor indenfor menneskets allerinderste psykologiske og biologiske grundvold 

– et sted hvor den såkaldt ’hårde naturvidenskab’ endnu ikke har patent på sandheden. En 

gammel, slidt kliche siger ”at man er klog når ved, hvad man ikke ved”. Måske er det i 

virkeligheden en meget god forståelse af viden. Det handler netop om at kunne sætte ens 

viden i kontekst, skabe relationer og se mangler. Det er i kraft af vores viden, at vi navigerer i 

verden og definerer os selv som individer. Men selvom viden er så vigtigt, kan det være svært 

at sætte ord på, hvad det egentlig er. Jeg vil nu kort opridse nogle forskellige syn på viden og 

derved forsøge at give nogle bud på, hvad viden kan siges at være. 

Som lektor i medievidenskab Jørgen Bang siger det, så er ”Viden som begreb […] ikke 

entydigt defineret.”12 Bang foreslår selv distinktionen mellem viden og information som et 

udgangspunkt for at behandle feltet. Kort opsummeret skaber det ifølge Bang13 følgende 

modsætningspar: 

 Viden  >< Information 

Ved både at og hvorfor >< Ved at 

Kompetencer  >< Kvalifikationer 

Operationel viden  >< Deklarativ viden 

Ud fra disse yderpoler er det åbenlyst, at viden ligger højest i hierarkiet, men også at 

informationer er nødvendige for at opnå viden. Derfor er modsætningen mellem de to 

artificiel, da de reelt indgår i et konstant dialektisk forhold. Og herved er vi tilbage ved endnu 

et elementært præmis for viden, nemlig hvordan den eksisterer, udfolder sig, og videregives. I 

den vestlige kultur har viden længe haft tradition for at blive knyttet til eksplicitering og 

sandhedsværdi, eller ifølge professor i filosofi Steen Wackerhausen en ”[…] definition af 

                                                 
11 Politikens Nudansk Ordbog s. 1225. 
12 Bang s. 18. 
13 - og hans parafrasering af Lars Qvortrup Det lærende samfund – hyperkompleksitet og viden (2001), Bang s. 

18-20. 
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viden som sprogliggjort, eksplicit viden.”14 I den optik skal viden så at sige kunne formuleres 

og sprogliggøres for at være gældende. Ses det i forhold til ovenstående modsætningspar, 

betyder det, at det er informationsperspektivet på viden, der bedst lader sig eksplicitere (den 

er netop deklarativ). Wackerhausen beskriver rationalet for eksplicit viden på denne måde:  

”Al viden er eksplicit, sproglig viden […], og virkeligheden lader sig udtømmende 

beskrive og forklare på eksplicit, sproglig facon […]. En rationel og 

videnskabsbaseret praksis, herunder en kompetent praktiker, er karakteriseret ved 

en regelfølgende applikation af eksplicit viden.”15 

Overfor (eller måske snarere sideløbende med) denne vinkel på viden står idéen om tavs 

viden, hvilken så til dels kan overføres til videns-siden af modsætningsparrene. Denne 

dimension, mener Wackerhausen, knytter sig til det mere praktiske arbejde, og den derfor i 

høj grad er blevet overset, netop på grund et fokus på bøgernes verden af ekspliciteret viden: 
”Går vi tæt på den konkrete, kompetente praksis, er der således meget der tyder på, 

at der er mere på spil i menneskets problemløsning, kompetence, færdigheder etc. 

end den teknologiske logik er klar over og postulerer. Der er noget, der mangler. 

Men hvorfor har ”det, der mangler” ikke fået stor opmærksomhed i vestlig kultur? 

Fordi ”det, der mangler” ikke findes i bøgernes verden, og først ”viser sig” i 

menneskets praksis.”16 

Der er altså en type viden, som tilsyneladende hovedsageligt udfolder sig i praksis, og ikke 

uden videre lader sig formulere videnskabeligt. Her er det uhåndgribelige ting som erfaring og 

anciennitet, der er vidensbærende, og viden er derfor tæt knyttet til enkeltpersoner, og det 

praksisfællesskab de indgår i. Tesen er, at vi ved mere, end vi kan udtrykke, og at en del viden 

derfor først viser sig i konkrete praksiser. Følger vi informations-sidens rationale, betyder det, 

at denne type viden ikke uden videre lader sig dele, i og med den ikke kan deklareres. Som 

hos Bang bliver Wackerhausens konklusion derfor, at der er to typer viden: 
”[…] mennesket besidder viden, som ikke er erhvervet ved og ikke kan erhverves 

ved sætningskendskab (boglige studier etc.) alene, men kun via oplevelser, 

erfaringer og praksis. […] Videnskaben skaber viden, eksplicit viden, men 

erfaringer, oplevelser og praksis er også i stand til at skabe viden […].”17  

                                                 
14 Wackerhausen s. 86 – Wackerhausens kursiver (gælder også de efterfølgende citater herfra). 
15 Ibid. s. 90. 
16 Ibid. s. 95. 
17 Ibid. s. 101. 
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Hermed bevæger vi os så småt mod spørgsmålene omkring afsender- og modtagerforhold dvs. 

spørgsmålet om vidensdeling. Hvordan kan man afgive og modtage viden ud fra ovenstående 

præmisser? Med hensyn til den eksplicitte viden/ information kan man sige, at det i høj grad 

handler om ind- og afkodning:  

”For at viden kan formidles, må den konceptualiseres og indkodes i et sprog som 

tekst i en genre og i et medie. […] Først når viden fremtræder i deklarativ form kan 

den cirkuleres til andre via medier. […] Når viden er indkodet som tekst, er den 

blevet information – og så kan den distribueres. For at modtagelsen eller 

receptionen kan give mening, må der ske en afkodning af budskabet.”18 

Modtageren afkoder altså den sprogliggjorte viden/information og bearbejder den i forhold til 

sine egne forståelsesrammer og kan på den måde opnå ny viden. Dette kalder Bang for 

”forhandlingsprocessen”, hvor modtageren internaliserer det nye gennem en forhandling med 

sin eksisterende viden. Med hensyn til den tavse viden er sagen noget anderledes. Her er det 

ikke et sprog som sådan, der skal afkodes men derimod konkrete praksiser, handlinger og 

oplevelser. I disse tilfælde er der i højere grad tale om observation og eksemplificering. Ser vi 

på denne anden type viden, handler det derfor ifølge Wackerhausen om at indgå i den givne 

praksis, hvis man vil tilegne sig dens viden:  
”Ved at indgå i de etablerede kundskabsbærende praksisformer tilegner personen 

sig de tavse dimensioner af kompetencen […]. Ved at deltage i den givne praksis, 

samt via observation af kompetente fagudøvere, får novicen gradvis kendskab til og 

færdighed i at udføre succesrige handlinger, kognitive og manuelle, i forhold til 

givne situationer. Ofte er der tale om en indlæring uden ord […].”19 

Overordnet betyder disse to typer viden, at delingen af dem har forskellige forudsætninger 

både med hensyn til afsender og modtager. Ét fælles præmis er der dog (mindst), og det er, at 

al vidensudveksling foregår i en intrikat, dynamisk proces mellem de forskellige parter med 

objektet som noget, der forhandles om. Vil man derfor arbejde med vidensdeling, er min tese, 

at man må kende elementerne i denne proces og vide, hvordan de konstituerer sig i forhold til 

hinanden. Herved får man indblik i de spil, der foregår og kan således påvirke spillet i den 

ønskede retning. Som jeg har været inde på tidligere, er pointen derfor, at al vidensdeling 

foregår i en kontekst, hvilket Bang også slutter af med at understrege: 

                                                 
18 Bang s. 23-24. 
19 Wackerhausen s. 97. 
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”[…] videndeling […] foregår [ikke] in abstraktum, men er afhængigt af den kultur, 

hvori den skal fungere. Vidensorganisering og videndeling med støtte i it-systemer 

skal udvikles i tæt forbindelse med den kultur, de skal fungere i, og i samspil med 

dem, der producerer viden, og dem, som tilegner sig den og bruger den. Derfor er 

vidensdeling så vanskelig!”20 

Konteksten er determinerende for, hvordan vidensdelingen kan forløbe, så det gælder altså om 

at have nogle værktøjer til at arbejde med konteksten. Sådanne værktøjer har jeg nu skitseret 

og vil derfor nu gå videre til at se på, hvordan disse relaterer sig til de foregående afsnit om 

organisationer og virksomhedsteori. Formålet hermed er at vise, hvordan en opmærksomhed 

og fokusering på hvilket vidensflow, der er internt, måske kan styrke organisationen på flere 

fronter. 

3.1.2.1. Viden og vidensdeling i forhold til organisationer og virksomhedsteorien 

I afsnittet om virksomhedsteori sluttede jeg af med at fokusere på, at der i alle organisationer 

er en lang række fælles og individuelle formål. Det samme gælder i forhold til vidensdeling, 

hvor alle involverede spiller forskellige roller og har forskellige forudsætninger for at gøre 

det. Derfor vil et overordnet organisatorisk formål med vidensdeling nødvendigvis stå i 

forhold til de individer, vidensdelingen skal foregå via. Når man arbejder med viden i en 

organisation, gør man det ikke bare for at varetage organisationens interesser, men også for at 

udvikle sig personligt. I forlængelse af Luhmann formulerer Bang det således: 

”[…] det enkelte menneske har både en social og en psykisk dimension og er derfor 

både interesseret i kompetenceudvikling så hun kan varetage sine jobfunktioner, og 

i bevidsthedsopbygning, så han/hun kan erkende sin væren. Hvis den lærende ikke 

samtidig med, at han/hun opnår erhvervsmæssig kompetence, tillige oplever 

processen som personligt vedkommende, forsvinder motivationen og læringen 

udebliver.”21 

Skal man definere et formål med vidensdeling i en organisation, er det derfor vigtigt at sætte 

dette formål i en positiv relation til organisationens individer. Vidensdelingen skal så at sige 

være vedkommende.  

Ligeledes er det vigtigt at få med, at alle de aktiviteter, der foregår i en organisation, 

altid indebærer en eller anden form for vidensudveksling. Denne udveksling kan være ’tavs’ 
                                                 
20 Bang s. 31. 
21 Ibid. s. 22. 
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eller indirekte, men spiller ikke desto mindre en stor rolle for organisationens interne, sociale 

miljø. Ser vi igen på Engeströms trekantsmodel over den menneskelige virksomhed (se s. 10), 

kan vi indskrive vidensudveksling som parameter mellem alle punkterne. Det betyder, at 

vidensdeling i en organisation slet ikke skal anskues så snævert, som hvad der kan 

ekspliciteres og kortlægges. Tværtimod foregår der en konstant vidensformidling og -

forhandling, som det kan være svært at sætte ord på, men som ikke desto mindre er med til at 

bestemme organisationens vidensmiljø. Hverken individet eller organisationen kan isoleres 

fra de relationer til omverdenen (regler, samfund, arbejdsdeling) de indgår i, og vidensdeling 

og -udveksling foregår derfor på alle niveauer. Konsekvensen heraf bliver, at vidensdeling ud 

fra en virksomhedsteoretisk optik ikke kan forstås entydigt eller som tilhørende de inter-

subjektive relationer. 

Vil man arbejde med vidensdeling i en organisatorisk sammenhæng, må det derfor 

handle om at vedkende sig disse mange relationer og vurdere, hvor det bedst kan betale sig at 

fokusere på udvikling. Dette kunne være bedre (IT)værktøjer, andre arbejdsmetoder eller 

bedre sammenhold – men det kunne være tydeliggørelse af organisationens plads i samfundet, 

en undersøgelse af de (skrevne såvel som uskrevne) regler, der arbejdes under, eller en 

forbedring af individernes familiære forhold. Sagt på en anden måde er der uendelig mange 

steder, man kan sætte ind i forbindelse med vidensdeling. Det afgørende er hvilke over- og 

underformål, der er med det, og disse kan kun afgøres ud fra den konkrete kontekst (som 

pointeret ovenfor). Jeg vil derfor nu vende tilbage til mit eksempel med PULS, for at 

indkredse hvilke formål en sådan organisation kan have med vidensdeling. 

3.2. Viden og vidensdeling i forhold til organisationer som PULS 
Skal man finde et overordnet formål med vidensdeling i en organisation som PULS, må man 

starte med at se på organisationens generelle formål. I PULS’ tilfælde var dette især at: ”[…] 

gøre musikmiljøet i Århus mere fleksibelt, skabe stærkere netværk mellem byens aktører og 

være katalysator for nye samarbejder i fremtiden”22. Herudover er der medlemmernes 

individuelle formål som beskrevet i afsnit 3.1.1.1. Med alle disse formål for øje kommer 

vidensdeling i dette tilfælde til at handle om at styrke de sociale aspekter i organisationen. 

Formålet med vidensdelingen bliver at bringe deltagerne tættere sammen, få dem til at 

                                                 
22 Igen citeret fra PULS’ hjemmeside. 
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samarbejde og give dem indblik i hinandens aktiviteter. Disse formål er også effektive at 

arbejde med, fordi de både relaterer sig til organisationens og individernes formål på samme 

tid. Det betyder, at motivationen for vidensdeling burde være i top hos medlemmerne, så 

længe formålet relateres til deres personlige formål og skaber en scene for vedkommende 

aktiviteter. At definere et socialt funderet formål med vidensdeling, skaber altså et ideelt 

grundlag for vidensdeling i denne type organisation, ved at både organisationens og 

individernes interesser varetages. 

Hvis vi så går videre til at se på, hvilke betingelser denne vidensdeling skal foregå 

under, må vi igen have fat på organisationens medlemmer. Disse individer har som tidligere 

nævnt vidt forskellige tilknytninger til organisationen. Hver især har de deres egen kontekst, 

hvori PULS blot indgår som en lille del af noget større. Skal man iscenesætte vidensdeling i 

organisationen, bliver man derfor nødt til at bruge dette fælles krydsfelt mellem organisation 

og individ som udgangspunkt. Ud fra en videnskabelig diskurs beskriver Star og Griesemer 

problemstillingen således: 

”[…] there is an indefinite number of ways entrepreneurs from each cooperating 

social world may make their own work an obligatory point of passage for the whole 

network of participants. There is, therefore, an indeterminate number of coherent 

sets of translations.”23 

Dermed er der altså et uendeligt antal udgangspunkter for samarbejde og vidensdeling, men 

der er også mødepunkter/ krydsfelter. Disse kalder Star & Griesemer for boundary objects, og 

det er her, de forskellige interesser mødes omkring et fælles ’objekt’. Dette objekt kan være et 

fælles mål, en fælles interesse, et fælles udgangspunkt og så videre. Når vi anerkender 

individernes forskellige kontekster, bliver disse boundary objects de steder, hvor der trods alt 

kan findes et fælles ståpunkt: ”[…] boundary objects act as anchors og bridges, however 

temporary.”24 Og hermed kan man, ved at identificere en organisations boundary objects, 

finde ud af, hvor det kan være godt at sætte ind. Identificeringen af boundary objects bliver en 

måde, hvorpå vidensdeling kan fokuseres i et ellers komplet uoverskueligt og arbitrært 

struktureret netværk. Med boundary objects kan man altså imødekomme de problemer, der 

opstår med så mange forskellige involverede mennesker med forskellige kontekster. 

                                                 
23 Star & Griesemer s. 390. 
24 Ibid. s. 414. 
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En anden betingelse for vidensdeling i forbindelse med organisationer som PULS er, at 

det på ingen måde må være for omfattende at deltage i. Folk er i forvejen så løst knyttet 

sammen, at ekstra arbejde vil afskrække dem mere end at samle dem. Derfor skal 

vidensdelingsprocessen forekomme umiddelbar og indlysende vedkommende for overhovedet 

at kunne finde sted. Deltagerne skal ikke presses ud i noget, men de skal gøre det, fordi det 

giver dem noget igen. En oplagt måde at imødegå denne problemstilling på, kan være at lave 

fokuserede platforme25 for hvert enkelt interessefællesskab (pr-folk, musikere, scenefolk, 

sponsorer etc.). Det ville gøre, at der var et relevant miljø for alle involverede, hvor de kunne 

udveksle erfaringer, oplevelser og viden. Imidlertid skaber det et nyt problem, ved at formålet 

omkring ”indblik i hinandens aktiviteter” til dels ignoreres. Godt nok får man indblik i nogles 

aktiviteter, men det vil kun være i den gruppe, man selv tilhører. Ad omveje er vi således nået 

til det klassiske spørgsmål om, hvorvidt vidensdeling kan iscenesættes uden en fælles 

referenceramme hos de deltagende.  

En mulighed (som de fleste organisationer eksisterer i kraft af) er at gøre selve 

organisationen til denne referenceramme. Faktisk er det netop det, en organisation kan: samle 

forskellige parter om et fælles formål. Når man deltager i en organisation, har man altid en 

eller flere grunde til at gøre det. Hvis en af disse grunde eller formål stemmer overens med 

organisationens formål, sker der en horisontsammensmeltning, og selve organisationen bliver 

til et boundary object. Organisationens medlemmer samles i kraft af deres interesse i 

organisationen. Alligevel har medlemmerne hver deres kontekst, som de deltager i og arbejder 

med, men der er trods alt et samlingspunkt i form af organisationen selv. Derfor virker det 

essentielt at få styrket den organisatoriske tilknytning, når medlemmerne har så forskellige 

kontekstuelle baggrunde, som tilfældet er med PULS. En ny betingelse for vidensdelingen er 

altså, at den kan medvirke til at styrke de involveredes tilknytning til organisationen. Større 

tilknytning giver større fælles kontekst og dermed bedre grundlag for samarbejde og interesse 

i hinandens arbejde. På den måde bliver det overordnede formål med vidensdeling i denne 

type organisationer at styrke tilknytningen og interessen i organisationen. Derved skabes en 

større fælles kontekst, og alle de andre (sociale) formål får bedre arbejdsvilkår. 

Opsummerende kan man sige, at det vigtigste for denne type organisationer i forhold til 

vidensdeling er at øge den tilknytning, de involverede har til organisationen. Herved kan der 

                                                 
25 Det uddybes senere, hvilken form disse platforme kan antage. 
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skabes et grundlag for, at de egentlige sociale og netværksorienterede formål kan opnås. De 

personer, der er med, har hver deres referencerammer og viden, og ved at iscenesætte 

organisationen selv som mødested kan disse mennesker samarbejde bedre og få indblik i 

hinandens aktiviteter. Jeg vil nu gå videre til at se på eksisterende de platforme, der var i 

PULS og kort analysere dem.  

3.2.1. Eksisterende platforme til understøttelse af organisationskulturen i PULS 

Målet er altså at skabe en platform, som kan styrke de organisatoriske tilhørsforhold og i 

forlængelse deraf skabe et bedre samarbejde mellem de involverede. Begrebet platform 

bruger jeg i en bred forstand til at både betegne it-værktøjer og sociale tiltag. Jeg vil nu 

skitsere hvilke eksisterende tiltag, der var i PULS-regi og kort udlede nogle konklusioner 

omkring styrker og svagheder26.  

Ser vi på de eksisterende platforme i PULS, var der af it-værktøjer et intranet, en blog 

og en MySpace-profil27. Intranettet og bloggen kan man sige hovedsageligt opfyldte rent 

praktiske formål i deres nuværende form. Intranettet til lister og dokumentdeling, og bloggen 

til nyheder fra PULS. Herved var fokuset på det praktiske og ikke så meget på at udvikle 

organisationskulturen. MySpace-profilen havde modsat intet praktisk formål, men var mere 

socialt anlagt ved at folk kunne blive ’venner’ med PULS. MySpace-profilen tenderer på den 

måde mod at fremme organisationskulturen, men gør det på en relativt overfladisk måde. 

Sammenfattende kan man sige, at PULS’ eksisterende it-værktøjer ikke i nogen betydelig 

grad er med til at øge de involveredes tilknytning til organisationen. 

Omvendt stod det til med PULS’ ikke-IT-baserede sociale tiltag. Faktisk var der nedsat 

et udvalg kaldet Mixerpulten, som skulle stå for at lave ’tværfaglige’ arrangementer for alle 

involverede. Deres arbejde udmøntede sig i to adskilte begivenheder: en workshop-dag og en 

fest-aften. Til workshopdagen var alle inviteret til mad, og efterfølgende til sammen at 

brainstorme og udvikle idéer til PULS. Her mødte omkring 200 mennesker op, og det forløb 

godt med positiv involvering af flertallet af de fremmødte. Til festen var alle inviteret til mad 

                                                 
26 De følgende betragtninger bygger jeg på egne erfaringer og samtaler med andre deltagere (musikere, 

sponsorer, arrangører og publikum). Det skal altså ikke ses som et omfattende empirisk studie af PULS, men blot 

som en rettesnor til at angive de vigtigste parametre i forhold til min problemstilling. 
27 Og hjemmesiden som jeg dog ikke vil dvæle ved her, da den ikke som sådan tjente nogle interne, 

organisatoriske formål. 
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og koncert, hvilket også resulterede i et fint fremmøde. Her var der dog ikke nogen egentlige 

fastlagte aktiviteter, men blot opsat rammer for at man kunne ’komme hinanden ved’. Alt i alt 

var disse to arrangementer gode til at samle folk i en PULS-sammenhæng. Jeg vil også sige at 

de var med til at styrke organisationskulturen, ved at skabe en større følelse af sammenhold 

mellem de fremmødte. 

Endelig er der den store PULS-Festival d. 12. maj, som indtil videre er organisationens 

største bedrift. Her arbejdede over 1000 mennesker sammen, og i store træk gik det rigtig 

godt. Både deltagere og publikum var generelt glade og positive over arrangementet. 

Spørgsmålet er imidlertid hvorvidt festivalen fungerede som platform for formålet om at ”[…] 

gøre musikmiljøet i Århus mere fleksibelt, skabe stærkere netværk mellem byens aktører og 

være katalysator for nye samarbejder i fremtiden”28 De involverede kom godt nok hinanden 

ved, men hele tiden var det praktiske mest i fokus, og der var ikke meget tid til at ’netværke,’ 

da der skulle afvikles intet mindre end 282 koncerter på under 15 timer. Derfor passede folk 

mest bare deres ’job’, og var sammen med dem man var i gruppe/ udvalg/ band med. På den 

positive front kan man dog sige, at folk trods alt fik en vigtig oplevelse af, at PULS var noget 

stort, og at man ikke var alene om det. Så den organisatoriske tilknytning blev styrket, om end 

mange bands mest af alt opfattede deres koncerter som et almindeligt job (og ikke som en del 

af noget større). I forhold til formålet om at styrke organisationskulturen og deraf de sociale 

bånd deltagerne imellem, virkede festivalen altså som en ok platform. Omfanget satte dog 

pres på samarbejdsmuligheder, så måske havde en mindre skala fungeret bedre.   

Konkluderende kan man sige, at PULS ikke har fokuseret nok på at skabe platforme for 

deltagerne, hvor deres forhold til organisationen kunne udvikle sig. Især hvis man ser det i 

forhold til målsætningen om at være ”katalysator for nye samarbejder”, står det sløjt til. 

Energien er i stedet blevet brugt på de mere praktiske dimensioner i forbindelse med den 

omfattende festival d. 12. maj, som godt nok styrkede organisationskulturen, men generelt 

ikke nok i forhold til det store arbejde det krævede. De to andre PULS-arrangementer var 

gode, og især workshoppen fik involveret folk i PULS’ aktiviteter og kultur. Mindre godt så 

det ud med IT-værktøjerne, der næsten udelukkende opfyldte praktiske krav og ikke 

fungerede som platforme til styrkelse af de sociale relationer, hvilket burde være den helt 

essentielle ambition. Selvfølgelig skal det praktiske være i orden, men hvis ambitionen er at få 

                                                 
28 Igen citeret fra PULS’ hjemmeside. 
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folk til at samarbejde og få indblik i hinandens aktiviteter, er de nødt til at blive involveret i 

organisationen, for at skabe en fælles kontekst at mødes om. Det aspirerede ingen af 

værktøjerne mod, og derfor udeblev det kontekstskabende IT-støttede samarbejde også. 

Da fokus i denne opgave er på, hvordan IT kan være med til at understøtte vidensdeling, 

vil jeg nu komme med forslag til, hvordan det kan gøres anderledes i forhold til PULS. 

3.2.2. IT-platforme til udvikling af organisationskultur og sociale relationer 

Spørgsmålet i dette afsnit er, hvordan man kan bruge IT til at udvikle organisationskulturen 

og de sociale relationer i organisationer som PULS. Betingelserne for det var, som tidligere 

skitseret, at det skulle skabe en fælles kontekst, og at det ikke skulle være for omfattende at 

deltage i. Herved kan tilknytningen til organisationen styrkes, og medlemmerne kan få en 

fælles kontekst, hvor de kan udvikle deres samarbejde og komme til at dele viden. 

Det gælder altså om at skabe en form for boundary object, hvor de mange medlemmer 

med hver deres kontekst kunne samles – både for at få noget igen selv, men også for at øge 

tilknytningen til organisationen. Et sådant boundary object mener jeg godt kunne være en 

weblog, selvfølgelig under forudsætning af, at den tilpasses og målrettes skarpt mod 

ovennævnte kriterier. Det stærke ved en weblog er, at den er meget dynamisk at arbejde med. 

Den kan have mange kategorier, flere forfattere og et uendeligt antal brugere. Disse brugere 

kan deltage interaktivt ved at kommentere på poster og ved at uploade filer og links. Endelig 

har en weblog en kronologisk opbygning, således at udviklingsprocessen bliver synlig for 

alle. Desuden kan en weblog også have alle de andre funktioner så som diskussionsforumer, 

afstemninger, profil-sider etc. som ’almindelige’ web-sites kan have. Forsker i IT og 

undervisning, Bryan Alexander, beskriver webloggens styrke således: 
”It is true that blogs are Web pages, but their chronological structure implies a 

different rhetorical purpose than a Web page […]. That altered rhetoric helped 

shape a different audience, the blogging public, with its emergent social practices of 

blogrolling, extensive hyperlinking, and discussion threads attached not to pages 

but to content chunks within them.”29 

Selve strukturen på en weblog er altså grundlæggende anderledes end traditionelle 

hjemmesider, fordi selve side-metaforen nedbrydes og erstattes af indholdsstykker. På den 

måde tilsvarer weblogs, i sin formelle struktur, den løst koblede organisationsstruktur, som 

                                                 
29 Alexander s. 33. 
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jeg arbejder med her. En weblog kan altså beskrives som en dynamisk, brugerinvolverende og 

niveaudelt web-platform med et utal af tilpasningsmuligheder. Derfor giver en weblog plads 

til, at folk med samme kontekst kan få deres egne ’rum’, samtidig med at disse rum blot er en 

del af et større ’hus’ med mange andre rum. I forhold til denne metafor er organisationen 

huset, og rummene er steder, folk kan gå ind og ud af afhængigt af deres interesser. Ifølge 

Alexander er webloggen således et stærkt IT-værktøj til at understøtte sociale processer: 

”Blogging has become, in many ways, the signature item of social software, being a 

form of digital writing that has grown rapidly into an influential force in many 

venues, both on- and offline.”30  

Inden jeg går videre til at lave et konkret idéoplæg til en weblog, skal det indskydes, at 

webloggen ikke som udgangspunkt skal erstatte de eksisterende IT- tiltag. Intranettet fungerer 

fint til det administrative, hjemmesiden leverer info til udenforstående om PULS, og 

MySpace-profilen er fint, løst alternativ til bloggens mere involverende karakter. Tanken er 

altså at ændre på den blog, der er nu, og målrette den mod formålet om at forbedre 

organisationskulturen og herved skabe et grundlag for samarbejde og vidensdeling. 

En sidste vigtig pointe er, at alle disse IT-værktøjer primært fungerer som supplementer 

til de fysiske, sociale interaktioner, der er grundlaget for alle PULS’ aktiviteter. PULS handler 

hovedsageligt om kontakt mellem mennesker, og derfor kan og skal den fysiske interaktion 

ikke erstattes af et virtuelt, web-baseret samkvem. IT kan gå ind og støtte disse umiddelbare 

interaktioner og som beskrevet tidligere også styrke den fælles kontekst. Men det er dog 

gennem møder mellem mennesker, at den gensidige forståelse og indsigt virkelig rykker. 

Derfor skal organisationer som PULS primært fokusere på at styrke disse former for relationer 

i deres arbejde med udvikling af organisationskulturen og de sociale relationer. Da opgavens 

emne er IT-støttet vidensdeling, vil jeg dog ikke beskæftige mig yderligere med denne side af 

sagen. I stedet vil jeg nu lave et idéoplæg til, hvordan en weblog kunne udformes for at 

understøtte ovennævnte relationer. 

                                                 
30 Ibid. s. 38. 
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4. IDÉOPLÆG TIL EN WEBLOG 
Først og fremmest skal bloggen ikke være tilgængelig for hele verden, men kun for dem som 

har et login. Herved behøver man ikke være helt så formel omkring det, man skriver, idet at 

det kun er organisationens medlemmer, der kan læse det. Når man bliver oprettet som bruger, 

får man et altså tildelt et personligt login. Man oplyser til gengæld sine kontaktoplysninger, 

hvilke grupper man vil tilknyttes i organisationen, og endelig får man taget et billede. Disse 

oplysninger plotter administratoren ind i systemet. Når man har logget sig ind, kommer man 

ind på forsiden, som skal have følgende indhold: 

- To spalter med nyheder/ poster: 

o Den ene spalte skal vise de nyheder, som er møntet på hele organisationen.  

o Den anden skal vise nyheder fra de grupper, man er tilmeldt. 

 Hver nyhed/ post skal have en afsender, være tilknyttet x-antal grupper 

(ex. musik, pr. el. generelt, hvis den skal ses af alle), og skal endelig 

have en kommentarfunktion, så indholdet kan kommenteres og 

diskuteres. 

- Diverse links/ genveje: 

o Link til at skrive en ny post 

o Link til sin egen profilside 

o Links til de forskellige gruppesider 

o Link til et samlet billedgalleri (hvor alle uploadede billeder kan ses) 

o Søgefunktion (til at søge på hele bloggen) 

Formålet med forsiden er at give et hurtigt overblik over det sidste nye, både generelt og 

specifikt fra de grupper man er med i. Samtidig skal man kunne navigere videre herfra til 

diverse undersider. Jeg vil nu gennemgå de forskellige undersider og deres funktioner: 

- Gruppesiderne (én pr. gruppe/ interesseområde i organisationen): 

o En liste med nyheder/ poster (som er de samme som dem, man ser på sin 

’personlige’ forside, inklusive kommentarer). 

o En liste over gruppens medlemmer (kan klikke på hver enkelt og komme ind 

på deres profilside). 

o Link til gruppens billedarkiv (hvor medlemmer af gruppen kan uploade 

billeder til, og kommentere på andres billeder). 



 24 

o Gruppespecifikke ting (ex. en podcast til musikerne, en idétråd til pr-gruppen, 

budgetter til økonomi-gruppen etc.) 

o Redaktør 

 Hver gruppeside skal have sin egen redaktør, som er ansvarlig for 

siden. Hans rolle er, at sørge for at der bliver oprettet en post, hvis der 

sker noget nyt indenfor gruppen. Enten ved at skrive selv eller ved at 

opfordre andre til det. Han skal også beslutte hvilke af gruppens poster, 

der er relevante for resten af organisationen, og sørge for at de kommer 

på den generelle forside. 

Hver gruppe får altså sin egen side, med en tilknyttet redaktør (som selv tilhører gruppen). 

Redaktørens arbejde er vigtigt, da det er ham, der skal sørge for, at der sker noget på siderne. 

Han skal altså sørge for, at folk skriver deres små og store begivenheder ind på bloggen, så 

resten af organisationen kan følge med i gruppens aktiviteter. Gruppesiden er netop ment som 

en personlig kontekst for de tilknyttede, men også som et sted, hvor folk fra andre steder i 

organisationen kan hente info om denne gruppe. 

- Profilside 

o Hvert medlem får ved oprettelse en profilside, som indeholder: 

 Billede af personen 

 Hvilke grupper man er tilknyttet 

 Liste med links til poster og kommentarer man har skrevet 

 Kontaktoplysninger (navn, mail, telefon og adresse) 

 Evt. link til website (især relevant for bandmedlemmer og sponsorer) 

o Profilsiden er tilgængelig for hele organisationen. 

o Kan redigeres af personen selv, som kan ændre billede og oplysningerne. 

Profilsiderne er ment som en måde, hvorpå man kan få et lidt bedre kendskab til de andre 

medlemmer i organisationen. Man kan desuden få sat ansigt på personerne. 

- Skriv en post/ nyhed 

o Her kan alle medlemmer skrive en ny post til bloggen.  

o Når man skal publicere den, vælger man hvilke gruppesider, den skal optræde 

på. Det er dog kun redaktørerne, der kan få den ind på den generelle forside 

(for at undgå spam-tendenser).  
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Det er vigtigt at alle kan få lov at skrive nyheder. Herved virker organisationen mere 

inkluderende og demokratisk, ligesom det bliver nemmere at nå helt ned til de personlige 

aktiviteter og interesser. Desuden har redaktøren altid mulighed for at moderere indlæg, om 

end en decideret censur skal foretages meget velovervejet og kun efter dialog med afsenderen. 

4.1. Opsummering 
Ud fra ovenstående specifikationer mener jeg, at man kan skabe en blog, der kan være med til 

fremme organisationskulturen og styrke de sociale relationer. Denne type blog er samtidig så 

åben og dynamisk, at den kan blive vedkommende både i forholdt til det enkelte individs 

kontekst og til det mere organisationsorienterede samarbejde. Bloggen kan fungere som en 

IT-baseret platform, der kan støtte de primære fysiske aktiviteter og relationer, og kan dermed 

være med til at skabe et bedre grundlag for interpersonel indsigt og vidensdeling. Individernes 

interesser indgår i en organisatorisk kontekst, som det er nemt at gå til, og bloggens kronologi 

gør at hele processen bliver dokumenteret for alle. 

Det vil kræve nogle ressourcer at få en sådan blog op at køre, både med hensyn til 

programmering og design, men især også med hensyn til at få medlemmerne involveret i 

brugen af den. Sidstnævnte ansvar bliver dog fordelt mellem en række redaktører, som bliver 

fælles om at løfte den samlede opgave. Et sådant arbejde vil dog efter min vurdering klart 

kunne betale sig, da resultatet bliver en stærkere organisatorisk sammenhængskraft, hvor 

medlemmerne får en fælles kontekst og dermed et grundlag for at samarbejde. Især når 

organisationens overordnede formål er at styrke de sociale netværk, vil der være en gevinst at 

hente på længere sigt. 
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5. AFSLUTNING 
Jeg har nu gennem opgaven givet et eksempel på, hvordan man kan arbejde med 

vidensdeling. Det er, som nævnt mange gange, et komplekst felt, der kræver mange 

overvejelser og indsigter. Derudover mener jeg, at vidensdeling fungerer bedst i forhold til en 

specifik kontekst. Derfor har jeg forholdt teorien til en organisation, og vist hvordan den kan 

være med til at finde frem til de rette indsatsområder. 

I mit tilfælde handlede det om at skabe platforme, der kunne styrke den organisatoriske 

sammenhæng, hvorved medlemmerne kunne opnå en fælles kontekst. Med denne på plads 

kunne der skabes et grundlag for samarbejde og vidensdeling, hvor medlemmerne havde 

noget at mødes om, og på den måde ikke blot fremstod som en fragmenteret masse. Ud fra 

virksomhedsteorien viste jeg, at det netop er vigtigt at inddrage individernes kontekster, og se 

på hvor forskellige disse er fra person til person. På den måde bliver vidensdeling en 

selvforstærkende proces, der både styrker individer og organisation, såfremt det gøres rigtigt. 

Med min type organisation og dens formål var ’det rigtige’ at fokusere på de sociale 

relationer, da det netop var her, man gerne ville opnå noget, og her at potentialet for 

vidensdeling lå. Til at iscenesætte disse sociale relationer foreslog jeg en blog, der med sin 

åbne struktur kunne inddrage alle, samtidig med at det var samlet i en organisatorisk kontekst. 

Set i forhold til min problemformulering var det altoverskyggende formål med 

vidensdeling i forhold til PULS altså at styrke de personlige relationer og den organisatoriske 

sammenhængskraft. Hertil kunne en blog være et godt værktøj til at understøtte de primære 

fysiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for organisationens samlede virke. 
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BILAG 1: SCREENSHOTS FRA PULS BACKSTAGE-
SYSTEMET 

 
1. Hovedsiden man møder efter login. Det er også her nye brugere oprettes. 

2. Liste over medlemmer.  

3. Udvalgsside – her for PR-udvalget.  

4. Forsiden med generel info og adgang til alle lister og dokumenter. 
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