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Side 1

00. Abstract in English
Knowledge is a vital part of any organisation’s resources. Knowledge, information and data are usually tied to individual managers and employees.
Turning individual knowledge into common knowledge allows the use of
existing knowledge to be optimised, thus improving the organisation’s efficiency. A lot of companies, organisations and public institutions have invested in intranet, but surveys show that these intranet systems do not live
up to the expectations of the decision-makers.
It is therefore of great interest and highly relevant to find out how knowledge is shared, and whether a media requiring an active search for information is the best tool for this process. We chose Frederiksberg Local Authority because they have used an intranet system for several years with a view
to sharing knowledge.
So what we set out to find out was: 1) What are the conditions for sharing
knowledge in Frederiksberg Local Authority and 2) What part does the
intranet system take in knowledge sharing?
To explore these questions, we carried out a number of qualitative investigations:
! Interviews with a manager and an employee in the Digital Administration
and Communication Department to throw light on the intentions behind
the intranet system.
! Individual interviews with employees in the Social Security Department.
! A focus group with employees from an Experience Exchange group in
the Social Security Department.
In the analysis of our interview material we chose to use Fairclough’s critical discourse analysis. Fairclough is interesting in this connection because
he is explicitly interested in studying change, which we must consider the
introduction of intranet to be – a change in the way people communicate
with each other. We used Danelund’s discourse positions on external pressures on organisations as a supplement to Fairclough, and we used Schein’s
culture analysis to see if there are factors in the culture with influence on the
sharing of knowledge and the use of the intranet.
First we carried out a text analysis of the internal policy on communication
policy and IT strategy.
Then we analysed the discourses “knowledge”, “medium” and “time”. We
concluded that the management held the rational discourse position on organisational pressures and talked about improving work efficiency. In contrast, the employees held the social discourse position and talked about the
value of sharing knowledge.
Our empirical research shows that knowledge-sharing takes place at many
different levels in Frederiksberg Local Authority. The employees are positive about sharing knowledge, but they do not use the intranet for this purSide 2

pose, partly because it does not live up to their expectations of userfriendliness, and partly because they prefer to use other media to share
knowledge. Our analysis also shows that when managers talk about sharing
knowledge, they mostly mean the publication of management information.
They did not see the introduction of the intranet as a process of change, but
exclusively as a means of improving efficiency. The management and the
employees take up very different discourse positions, a fact which makes it
difficult for them to understand each other. The management is pushing for
a move away from communication by e-mails and telephone calls towards
information searches in the intranet. They do not see the employees as active participants in the process. The employees find it difficult to see the
point of the intranet in view of what they see as important about knowledgesharing.
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01. Indledning
I dette kapitel præsenterer vi afhandlingens problemfelt og fortæller hvorfor vores emne er relevant at undersøge. Vi afgrænser problemfeltet, definerer en række centrale begreber og redegør for afhandlingens opbygning.

Danmark står over for en række udfordringer. Globaliseringen betyder, at
mange af industrisamfundets arbejdspladser flytter til lande med billigere
arbejdskraft. Samtidig bliver vi færre til at skabe det, som skal finansiere
udgifterne til en stigende ældrebefolkning. Meget tyder på, at viden og evnen til at videndele er det, der skal sikre fremtidens velfærdssamfund. Med
færre i den arbejdsdygtige alder bliver konkurrencen om medarbejderne, og
deres viden, hård.
Viden er en væsentlig del af organisationers ressource. Viden, information
og data er oftest knyttet til enkeltpersoner og findes dermed hos ledelse og
medarbejdere. Ved at gøre personlig viden til fælles viden kan man optimere brugen af den eksisterende viden og dermed effektivisere arbejdsgange i
organisationer. Man kan sikre sig, at vigtig viden bliver organisationens
ejendom og ikke forsvinder, fx når personale forlader arbejdspladsen.
Viden og videndeling er i særlig grad relevant for kommunerne, der i modsætning til produktionsvirksomheder, ikke leverer et fysisk produkt men en
serviceydelse, hvis kvalitet alene afhænger af medarbejderne og deres viden.
Kommunerne vil i fremtiden risikere, at konkurrencen om arbejdskraften
betyder, at færre medarbejdere skal levere flere og bedre serviceydelser. Det
stiller store krav til kommunikationen internt i kommunerne og her vælges
ofte nye IT-værktøjer som et redskab til at effektivisere de interne processer
– herunder videndeling.
Rigtig mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner har
etableret et intranet. De vigtigste formål med intranet er bedre intern kommunikation og videndeling (Kragh Sørensen 2005, Ementor & Børsen
2005).
Mange steder har intranettet dog ikke levet op til forventningerne. En undersøgelse blandt beslutningstagere (Ementor & Børsen 2005) om indkøb af IT
inden for såvel den private som den offentlige sektor tyder på, at investeringerne i intranet ikke lever op til forventningerne. Det er i særdeleshed videndelingen mellem medarbejderne, der ikke er lykkedes. Samtidig er videndeling det indsatsområde, som beslutningstagerne prioriterer højest.
Frederiksberg Kommune er interessant i denne sammenhæng. Kommunen
har arbejdet professionelt med brugen af intranet i flere år. Den nuværende
løsning er blevet til på baggrund af undersøgelser og rapporter, der blandt
andet slår fast, at Frederiksberg Kommunes intranet skal bruges til at dele
viden.
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Da det tilsyneladende er svært – men højt prioriteret – at få videndeling
gennem intranet til at fungere, er det relevant at undersøge, hvordan en større dansk kommune klarer udfordringerne med videndeling på intranettet.
01.01.

Relevans

Det danske samfund er et velfærdsamfund baseret på en veludbygget offentlig sektor. Med kommunalreformen er flere byrder placeret på bredere
kommunale skuldre. Kommunerne skal altså løse flere opgaver og vil få
sværere ved at rekruttere medarbejdere til opgaverne. Derfor er det vigtigt,
at man effektivt er i stand til at dele viden medarbejderne imellem. Og det
gør det relevant at undersøge, om intranettet kan være et effektivt redskab til
videndeling i kommunerne.
Frederiksberg Kommune ønsker at anvende deres intranet til videndeling.
For kommunen er det relevant at kende de forhindringer, der måtte være for
en mere effektiv videndeling. De danske kommuner er opdelt med en central administration og mange institutioner. Den fysiske opdeling besværliggør kommunikation, hvor folk mødes i samme tid og rum. Hvis intranettet
er et effektivt medie til kommunikation og videndeling, kan man løse de
problemer, som kommunerne oplever med deres opdelte struktur.
En stadig større del af vores kommunikation foregår elektronisk gennem
forskellige medier fra sms og telefon til internet og e-mail. Det er en meget
direkte og effektiv kommunikation. Den er også karakteriseret ved, at informationerne er skubbet ud til modtagerne. Et intranet repræsenterer en
forandring, idet modtagerne selv skal opsøge informationen. Derfor er det
også interessant, om et intranet kan anvendes til en mere avanceret form for
kommunikation, nemlig videndeling.
Som kommunikationsstuderende opfatter vi videndeling som en avanceret
kommunikationsproces. Det har derfor stor interesse og relevans for os at få
en større indsigt i, hvordan viden deles. Og om et medie, hvor modtagerne
selv skal opsøge informationen, er et godt redskab i denne proces.
01.02.

Problemformulering

På baggrund af ovenstående relevansovervejelser har vi valgt at undersøge,
hvordan det går med videndelingen på Frederiksberg Kommunes intranet.
Vi har en hypotese om, at videndelingen ikke foregår uproblematisk. Vi har
på denne baggrund opstillet følgende problemformulering:
Hvordan er betingelserne for videndeling i Frederiksberg Kommune,
og hvilken rolle spiller FKnettet i videndelingen?
På baggrund af problemformuleringen har vi rejst en række arbejdsspørgsmål, som har været grundlaget for vores kvalitative undersøgelser. Spørgsmålene er:
! Hvordan videndeler medarbejderne i Frederiksberg Kommune i dag?!
! Hvordan indgår kommunens intranet som et redskab i deling af viden?
! Hvordan opfattes videndeling af ledelse og medarbejdere i kommunen?
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! Hvilke andre medier anvendes til videndeling i kommunen?!
01.03.

Afgrænsning

Emnet er meget omfattende, og vi har været nødt til at foretage nogle afgrænsninger. Vi har valgt at fokusere på den betydning, som organisationen
og dens kultur har for videndelingen på intranettet. Dermed har vi lagt os
fast på en forholdsvis bred tilgang frem for en mere snæver undersøgelse af
eksempelvis brugervenligheden på Frederiksberg Kommunes intranet, der i
øvrigt har været genstand for en undersøgelse i 2005.
Frederiksberg er en meget stor kommune. Indenfor rammerne af denne afhandling har vi ikke mulighed for at afdække brugen af intranet og videndeling i hele kommunen. Vi har derfor valgt kun at undersøge Socialdirektoratet. Vi ville ikke vælge Teknisk Direktorat, da en af gruppemedlemmerne
arbejder i dette direktorat. Og vi valgte Kulturdirektoratet fra, da der kun er
meget få rådhusansatte. Selv om vi godt ved, at Socialdirektoratet ikke nødvendigvis er statistisk repræsentativt for hele kommunen, har vi alligevel en
forhåbning om, at de fundne resultater også kan finde anvendelse i resten af
kommunen.
01.04.

Begrebsafklaringer

I forbindelse med vores diskursanalyse vil vi analysere viden og videndeling
set i lyset af de forskellige opfattelser, der eksisterer i organisationen.
Det er også nødvendigt at gøre sig klart, hvad et intranet er, og hvordan det
adskiller sig fra internet, ekstranet og portaler. Ifølge Møller (2002, s.25) er
den tekniske definition på et intranet, at det er et local area network (LAN),
der er forbundet til en webserver. Møller bruger dog begrebet intranet i en
bredere betydning uden at definere det nærmere.
Heide (2002) har en interessant diskussion af, hvordan man definerer et intranet. Diskussionen omfatter blandt andet, hvor meget man skal vægte den
tekniske side, og hvor meget man skal vægte den kommunikative side. I vores oversættelse er definitionen, som vi også kan tilslutte os, som følger:
Ett (…) organisationsnätverk med möjlighet till ett enhetligt
användargränssnitt, oberoende av datorplattform och servermiljö,
anpassat för att stärka och utveckla den interna informationen/
kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av kunskap/
data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt
arbetsredskap för att understödja processer och arbetssituationer.
(Heide, 2002, s.89).
Ordet internetteknologi skal forstås i bredest mulige forstand, da det blandt
andet også kan omfatte e-mails. Intranettet adskiller sig fra internettet ved,
at der er mange lokale intranet, mens der kun findes et internet i hele verden.
Målgruppen for Frederiksberg Kommunes intranet er naturligvis kommunens ansatte. Og det er i princippet alle ansatte, hvilket også fremgår af in-
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terviewet med den afdeling, der er ansvarlig for intranettet. Her siger en af
medarbejderne:
Alle har adgang. 6700 medarbejdere har mulig adgang til FKnettet.
(CV, bilag F)
Vi har derfor antaget, at alle ansatte i kommunen er målgruppen, uanset om
de sidder foran en computer eller ej.
Det er svært at snakke om en egentlig afsender på et intranet. Men dem, der
har bestilt intranettet og taget de afgørende beslutninger, er ledelsen. Ledelsen i Frederiksberg Kommune er lig med direktionen, der består af kommunaldirektør, vicedirektør og direktører for direktoraterne.
01.05.

Oversigt over afhandlingen

Meningen med dette kapitel har været at give et klart billede af, hvad denne
afhandling handler om, og hvad den ikke handler om. Vi har desuden redegjort for, hvilke problemer vi ønsker at undersøge.
I det næste kapitel vil vi give et indblik i den verden, som vi undersøger. Vi
vil kort præsentere Frederiksberg Kommune og Socialdirektoratet. Desuden
vil vi beskrive kommunens intranet, som kaldes FKnet. Præsentationen af
intranettet vil ske i lyset af de muligheder, som litteraturen beskriver.
I kapitel 03 vil vi redegøre for den metode, som anvendes til at undersøge
problemerne. Vi har valgt kvalitative interviews med både afsender og modtager. Desuden har vi lavet et fokusgruppeinterview.
Kapitel 04 er en præsentation af den analyse, som vi laver. Vi har lavet en
diskursanalyse, der er inspireret af Faircloughs kritiske diskursanalyse. I vores tilgang til analysen har vi også været inspireret af "Diskursanalyse for
tabere og teenagere" (Larsen & Pedersen, 2002) samt Danelunds organisatorisk krydspres (Danelund, 2005).
I kapitel 05 laver vi en tekstanalyse af to tekster, der repræsenterer ledelsen
syn på den interne kommunikation og brugen af informationsteknologi.
Tekstanalysen følges op i kapitel 06, hvor vi inddrager interviewene og fokusgruppen i vores analyse af den diskursive praksis. Endelig supplerer vi
diskursanalysen med en kulturanalyse i kapitel 07, der kan bidrage til at belyse den sociale praksis.
Kapitel 08 bruges til at samle op på analysen og konkludere på resultaterne
af vores undersøgelse. I det efterfølgende kapitel 09 prøver vi at komme
med konkrete anvisninger til, hvordan Frederiksberg Kommune kan løfte
udfordringerne.
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02. Frederiksberg Kommune og FKnettet
I dette kapitel præsenterer vi grundlaget for vores undersøgelse, nemlig
Frederiksberg Kommune og deres intranet, FKnet. Intranettet præsenteres
i lyset af de muligheder, som vores litteratur på området beskriver.
02.01.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune er arealmæssigt landets mindste kommune, men
fordi den også er den tættest bebyggede kommune, var den inden kommunalreformen Danmarks femte største med 92.000 indbyggere. Frederiksberg
har været selvstændig kommune siden 1858. I perioden fra 1900 til 2006 har
den også varetaget amtskommunale opgaver.
Kommunen har 6.825 ansatte, hvor af cirka 800 arbejder på rådhuset, mens
de resterende godt 6.000 arbejder på kommunens institutioner eller decentrale afdelinger. Kvinderne dominerer blandt de ansatte, idet 71 procent er
kvinder, mens kun 29 procent er mænd. Fordelingen af mænd og kvinder er
dog meget forskellig fra område til område. I Teknisk Direktorat er 65 procent af de ansatte mænd, mens der i Socialdirektoratet kun er 17 procent
mænd.
Aldersfordelingen blandt de ansatte svarer meget godt til aldersfordelingen i
resten af samfundet. Der er ingen bestemt aldersgruppe, der er forholdsmæssig stor (Udtræk fra FLD, Fælles LønData, november 2005).
Figur 02.01. Strukturen i Frederiksberg Kommune
Direktionen
Fællessekretariatet
Finans og
Regnskab
Budget og Plan
Personalesekretariatet
Ledelsessekretariatet
Juridisk
sekretariat

Kilde: FKnet
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Kulturdirektoratet
Kommunale
daginstitutioner
Selvejende
daginstitutioner
Folkeskoler
Ungdoms- og
Voksenudd.
Fritid og
folkeoplysning
Kultur
Institutioner:
Folkeskoler
Gymnasier
Biblioteker
Børneinst.
Fritidsinst.
Sundh.tjeneste
Tandplejen
Svømmehal
Pæd. Center

Teknisk
Direktorat
Plan og miljø
Bygge og
Bolig
Vej og Park
Miljø

Socialdirektoratet
Visitation
Arbejdsmarked
Sygedagpenge
Familie
Pension
Sundhed
Social service
Omsorg

Institutioner:
Gartner- og
Vejservice
Brandvæsen
Ejendomsservice

Institutioner:
Plejehjem
Hjemmeplejen
Bofællesskaber
Rådgivningscentre
Døgninstitutioner
Dagtilbud
Genoptræningscenter
Aktiveringscenter

Fælles
Service
Rådhusservice
IT-drift og
support
Folkeregisteret
Stadsarkivet
Skat og betaling

Kommunen er opbygget af tre direktorater, Fællessekretariatet og Fælles
Service. Fælles Service er en afdeling for kommunens kontraktstyrede enheder, mens Fællessekretariatets består af fem sekretariater, som varetager
en række centrale opgaver, fx økonomistyring. Et af sekretariaterne hedder
ledelsessekretariatet. Under ledelsessekretariatet finder man blandt andet
kommunens informationsafdeling samt Digital Forvaltning. Det er Digital
Forvaltning, der har ansvaret for kommunens hjemmeside og intranet.
Frederiksberg Kommunes administration er opbygget som et klassisk bureaukrati, som Max Weber definerer det. Kommunens opbygning har nemlig de karakteristika, som Weber opstiller for et bureaukrati (Lee & Newby,
1983): Det indebærer blandt andet en opdeling i kontorer, der er organiseret
i et hierarki, og hvor kontorernes funktion er klart specificeret. Desuden er
embedsmændene ansat på baggrund af faglige kvalifikationer.
For Max Weber (1864-1920) var bureaukratiet en ideel måde at organisere
en offentlig forvaltning på. Han var dog ikke ukritisk, idet han blandt andet
påpegede, at bureaukratier opbygger magt ved at monopolisere viden (Lee
& Newby, 1983, s. 195). Selv om administrationen er organiseret som et
klassisk bureaukrati, anvender Frederiksberg Kommune en række moderne
ledelsesinstrumenter, eksempelvis virksomhedsplaner, kontraktstyring og
balanced scorecard.
Kommunen styres også efter en række politikker for delområder. Således
har byrådet i 2001 vedtaget en kommunikationspolitik (Bilag A). Og i 2004
har man på embedsmandsplan lavet en IT-strategi (Bilag B). Begge politikker spiller ind på den interne kommunikation, der i Frederiksberg Kommune
foregår gennem følgende kanaler:
!
!
!
!

Liniekommunikation!
E-mails!
Intra- og ekstranet!
Personalebladet Notabene!

Sideløbende med den formelle interne kommunikation, foregår der naturligvis en del uformel kommunikation.
02.02.

Socialdirektoratet

Socialdirektoratet er kommunens største direktorat med godt 3.000 ansatte
fordelt på 17 procent mænd og 83 procent kvinder (Udtræk fra FLD, Fælles
LønData, november 2005).
Kommunen har ved årskiftet 2006 gennemført en større omorganisering af
direktoratet. Baggrunden for omorganiseringen er en ændret lovgivning på
arbejdsmarkedsområdet, kommunalreformen og en ændret politisk struktur.
Rent praktisk er der sket en sammenlægning fra otte til fire afdelinger, nemlig sundheds og omsorgsområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og
myndighedsenheden
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02.03.

FKnettet

Frederiksberg Kommune kalder sit intranet for FKnet. Det har eksisteret i
sin nuværende form siden lanceringen i begyndelsen af 2003. På trods af
omfattende forberedelser i form af en række undersøgelser fik FKnettet ikke
den bedste start. I de første tre måneder efter lanceringen virkede nettet stort
set ikke. I foråret 2006 er FKnettet blevet relanceret med blandt andet en ny
struktur.
Forud for lanceringen havde kommunikationsvirksomheden Bysted lavet et
oplæg om intranettets struktur, brugervenlighed og design (Bysted, 2002).
Oplægget var blandt andet baseret på fire fokusgrupper med medarbejdere. I
oplægget hed det:
Intranet bruges traditionelt til fire ting: At dele viden, at forbinde folk/
medarbejdere, at samle informationer og at automatisere/ensrette arbejdsgange. Det er også formålet med Frederiksberg Kommunes nye
intranet. (Bysted, 2002)
Dette udgangspunkt ligger tæt op af de forretningsmæssige potentialer, som
Møller (2002) identificerer. Han mener nemlig, at intranet kan bruges til at
understøtte kommunikation, organisatorisk udvikling, arbejdsprocessor og
videnstyring. Møller betragter potentialerne på både kort og lang sigt. På
kort sigt dækker potentialerne det, som nuværende intranet kan indfri. På
lang sigt dækker potentialerne det, som kan indfries af fremtidig teknologi
og løsninger. Intranettets potentialer er illustreret i figur 02.02.
Figur 02.02. Intranettets potentialer

Kilde: Møller (2002)

På kort sigt er det altså muligt at synliggøre viden, mens det på længere sigt
er muligt at udvikle viden. Det er altså muligt for Frederiksberg Kommune
at synliggøre eksisterende viden – og dermed sikre en potentiel videndeling.
Det er også muligt at forstærke den nuværende organisation. Arbejdsgange
kan effektiviseres og information kan samles. Bysteds formål, nemlig at videndele på FKnettet, er altså muligt at realisere, da det ligger inden for intranettets potentialer på kort sigt, jf. Møller (2002).
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Frederiksberg Kommune har fokus på forskellen mellem kort og lang sigt.
Chefen for Digital Forvaltning Simon Gjedde skitserer det således:
Den næste fase, ja, det er der, hvor det begynder at blive lidt mere interaktivt, hvor man kan begynde at gøre ting og man kan lave chatforum og sådan nogle ting, ikke? Øhhh, og så kan der være tale om en
fase 3 hvor det (…). Men fase 4, det er der, hvor du begynder at reorganisere organisationen efter intranettet (bilag G, s.35).
Heide (2002) beskriver tre faser, som et intranet udvikler sig igennem. Det
drejer sig om informationsfasen, kommunikationsfasen og aktions- og integrationsfasen. Aktions- og integrationsfasen svarer til den fase 4, som Simon Gjedde nævner. Det er altså anerkendt, at intranet bevæger sig gennem
forskellige udviklingstrin.
Møller (2002) identificerer fire elementer, der bidrager til at skabe brugsværdi ud af det indhold, som lægges på et intranet. De fire elementer er:
!
!
!
!

Identitet – der synliggør intranettets tilhørsforhold
Værktøjer – til at bearbejde information!
Arkiv – giver medarbejderen mulighed for at hente og dele information!
Nyheder – giver afsender mulighed for at skubbe information ud.!

Disse fire elementer optræder også på FKnettet, jf. figur 02.03.
Figur 02.03. FKnettets opbygning

Identifikationsfeltet indeholder en titel, et billede og et logo. Det er næsten
oplagt, at man befinder sig på FKnettet, men titlen viser, om man har adgang udefra (FKxnet) eller sidder foran en computer i kommunen (FKnet).
Billedet forestiller angiveligt en række glade medarbejdere. Der er ni kvin-
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der ud af tolv personer, hvilket svarer meget godt til hvor stor en andel,
kvinder udgør af det samlede antal ansatte i kommunen. Vi undrer os over,
at alle kvinderne optræder til venstre, mens de tre mænd er samlet til højre.
Desuden virker det som om, man gerne vil vise, at der blandt kommunens
ansatte også er medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.
Samlet set fremstår FKnettet meget anderledes end Frederiksberg Kommunes hjemmeside i både opbygning og design. FKnettet forsøger at fremstå
åbent og medarbejderorienteret. Det kommer til udtryk ved billederne af
medarbejderne og mulighederne for tilpasse intranettet til den enkelte bruger, jf. nedenfor samt brugen af udtryk som "Mine genveje" og "Min Portal"
samtidig med, at brugernes navn optræder på forsiden.
Lige under identifikationsfeltet finder man en række værktøjer, der primært
har til formål at lette navigationen. Det er eksempelvis en "hjem-knap", der
bringer brugeren tilbage til FKnettets forside. Det er også her, man finder
søgefunktionen.
Under navigationsværktøjerne er en række faneblade. Antallet af faneblade
afhænger af, hvor i kommunen man er ansat og dermed hvilken brugerprofil
man har. FKnettet er altså personaliseret, men kun hvad angår nyheder, idet
arkivet fremstår ens for alle brugere. Det er til en vis grad muligt selv at personalisere FKnettet ud over, hvad brugerprofilen umiddelbart giver mulighed for.
I det faneblad, der kommer frem, når intranettet åbnes, finder man øverst en
række links. Nogle af linkene er til konkrete værktøjsprogrammer, fx FKtid,
der anvendes til at tidsregistrere medarbejdernes fremmøde. Andre links er
til informationer, som afsender har fundet særligt relevante, eksempelvis
linket til kantinen, hvor man kan se ugens menu. Nogle links er interne på
intranettet, mens andre er til eksterne hjemmesider på internettet, fx "ordbog", der åbner Dansk Sprognævns online-udgave af retstavningsordbogen.
Der er mange værktøjer til rådighed på FKnet, og det virker umiddelbart
som om, man arbejder med at synliggøre alle gode værktøjer. Det er dog ikke alle, der er lige vellykkede. Telefonbogen indeholder fx ikke billeder af
medarbejderne. Dem finder man i stedet på nogle personaleoversigter, der er
lagt på som Word-dokumenter. Og telefonbogen indeholder heller ikke mulighed for, at man selv kan tilføje oplysninger om eksempelvis egne kompetencer eller arbejdsområder. Bysteds målsætning om, at man skulle have adgang til alle sine programmer gennem FKnet, fx programmer i Microsoft
Office, er ikke opfyldt.
Under linkene står nyhedsfeltet. Indholdet her afhænger som nævnt af brugerprofilen. Der kan derfor være forskel på de nyheder, man ser. Dog er en
række af nyhederne fælles for alle uanset brugerprofil. Nyhederne bliver
produceret af mange forskellige aktører. De nyheder, som alle har adgang
til, redigeres af kommunikationsafdelingen. Andre nyheder redigeres i det
enkelte direktorat eller længere nede i hierarkiet, jf. interviewet med Digital
Forvaltning.
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Den enkelte medarbejder har i større eller mindre udstrækning mulighed for
selv at publicere information på portalen. I praksis er det dog næsten udelukkende de cirka 170 uddannede redaktører, der publicerer informationer.
Det er uklart, om nyhederne redigeres ud fra en fælles redaktionel linie og i
hvilket omfang, der anvendes en fælles sprogpolitik. Sproget på FKnet er
dog tidligere blevet kritiseret af brugerne for at være vildledende og inkonsekvent (Goodmorning Technology, 2005).
Arkivet finder man ved siden af nyheder og links. Der er seks indgange i
menuen og i næste niveau er der op til otte indgange. Det er lidt uklart, hvor
mange niveauer, der alt i alt er i arkivet. Det er dog givet, at FKnettet ikke
konsekvent overholder tommelfingerreglen om, at der maksimalt må være
tre klik ned til indholdet (Møller, 2002, s.49). Møller (2002) anbefaler i øvrigt flere veje ind til de samme indhold, hvilket FKnet kun delvist imødekommer. Der er nemlig en søgefunktion, mens der fx ikke er et emneregister.
Det er imidlertid ikke nemt at søge sig frem til indhold på FKnet. I en analyse af brugervenligheden på FKnettet, når virksomheden Goodmorning
Technology (2005) frem til, at en udskiftning af søgefunktionen vil være en
fordel. Analysen når i øvrigt frem til, at der var væsentlige problemer med
brugervenligheden på FKnettet. Nogle af problemerne er siden hen søgt løst,
men søgefunktionen er uændret, og det er generelt uklart om der fortsat er
væsentlige problemer med brugervenligheden.
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03. Projektets metode
I dette kapitel gør vi rede for de overvejelser, der ligger til grund for vores
valg af metoder. Desuden redegør vi for, hvordan vi har valgt at producere
vores empiri, samt hvordan vi vurderer pålideligheden af vores empiri.
03.01.

Metodevalg

Vi startede vores undersøgelse med at finde ud af, hvordan vi skulle undersøge problemet. Med udgangspunkt i emnet og problemformuleringen vidste vi, at vi ville vælge kvalitative undersøgelsesmetoder. Fokus for denne
afhandling er på den sprogligt konstituerede verden, og hvordan medarbejderne italesætter videndeling. Når man ønsker at finde ud af, hvordan mennesker opfatter begreber, og hvad de betyder for deres arbejdsliv, kræver det
en kvalitativ tilgang (Kvale, 1994, s.111).
I vores tilgang til interviewundersøgelsen har vi været inspireret af den forståelsesform af det kvalitative interview, som Kvale (1994, s.41) arbejder
med. Det er medarbejdernes hverdag, der er i centrum, og vi forsøger at fortolke betydningen af centrale temaer. Vi har forsøgt at opnå åbne, nuancerede beskrivelser, og vi har prøvet at have antennerne ude efter nye og uventede fænomener. Temaerne "viden" og "videndeling" samt "FKnettet" har
været omdrejningspunkterne. Vi har forsøgt at være åbne over for flertydighed og forandring. Vi har også forsøgt at være opmærksomme på betydningen af forskellige interviewere.
Vi har dog ikke holdt os stringent til Kvales anbefalinger. Vi har forsøgt at
indhente beskrivelser af specifikke situationer, men vi har også spurgt til
mere generelle opfattelser af temaer. Det skyldes, at et fænomen som viden
kan være svært at sætte ind i en specifik hverdagssammenhæng, hvilket er
nemmere med et intranet.
For at undersøge problemfeltet valgte vi at gennemføre en række kvalitative
undersøgelser. Samlet set omfatter vores undersøgelse tre dele:
1. To interviews med leder og medarbejdere i Digital Forvaltning og
Kommunikationsafdelingen, der skulle give os indsigt i, hvad Frederiksberg Kommune vil med sit intranet.
2. Fem individuelle interview med medarbejdere i Socialdirektoratet, der
skulle afdække deres holdninger til videndeling og intranettet.
3. En fokusgruppe med fem medarbejdere fra Socialdirektoratet, der skulle
vise, hvordan man videndeler nu og i fremtiden.
Vi vil i det følgende uddybe baggrunden for valget af de enkelte dele af vores undersøgelse.
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03.02.

Individuelle interview

Første skridt i undersøgelsen var at få beskrevet det emne, vi undersøger.
Det var oplagt at lave et interview med afsender for at finde ud af, hvad
Frederiksberg Kommune ønskede at opnå med sit intranet. Formelt set var
afsenderen i dette tilfælde direktionen i Frederiksberg Kommune. Vi ville
derfor meget gerne have et interview med et eller flere medlemmer af direktionen. Det lykkedes desværre aldrig. I praksis er det Digital Forvaltning,
der administrerer FKnettet, og deres medarbejdere har været med fra forberedelsen af intranettet til i dag. Derfor valgte vi at lave to interviews med
Digital Forvaltning.
Først lavede vi et interview med tre medarbejdere, der er ansat i Digital
Forvaltning og Kommunikationsafdelingen. Det er medarbejdere, der igennem flere år har arbejdet med FKnettet og kommunikation i kommunen.
Senere lavede vi et interview med lederen af Digital Forvaltning, Simon
Gjedde. Han kunne primært fortælle os om planer og ambitioner med videndeling og intranet, da han var tiltrådt få uger før vores interview.
Forud for begge interviews havde vi forberedt en række spørgsmål om emner som historik, målsætninger, funktionalitet og udbredelse. Interviewene
gennemførte vi meget løst struktureret, og vores interviewguide (bilag C)
fungerede primært som tjekliste. Vi ønskede at være åbne over for udtalelser, der kunne sætte os på sporet af forskellige vinkler i vores videre arbejde.
Interviewene med Digital Forvaltning bidrog til designet af resten af vores
interviews. Det samme gjorde vores gennemgang af litteratur om viden, videndeling, intranet og kommunen. Endelig blev vi oprettet som eksterne
brugere af FKnettet, og vi fik derfor selv mulighed for at lære intranettet at
kende.
På denne baggrund udarbejdede vi en interviewguide til brug for de individuelle interviews (bilag D). Guiden indeholdt to afgørende temaer, nemlig
videndeling og FKnettet. Under hvert tema var der forslag til spørgsmål, der
på forskellig vis forsøgte at afdække forskellige aspekter af emnet. Vores interviewguide lagde op til eksplorerende interviews frem for testning af hypoteser.
Inden vi begyndte interviewene, afviklede vi et pilotinterview, der blandt
andet skulle teste vores interviewguide. Digital Forvaltning havde udpeget
en deltager. I pilotinterviewet fandt vi ud af, at vores interviewguide fungerede fint. Vi fandt det dog uheldigt, at Digital Forvaltning stod for upegningen af interviewpersoner, da det mere eller mindre er deres produkt, som vi
undersøger. Derfor valgte vi selv at udpege vores interviewpersoner for at
være helt sikre på, at de ikke mødte med en bestemt dagsorden eller forudindtagede holdninger.
Selv om antallet af interviewpersoner på forhånd udelukkede enhver form
for statistiske generaliseringer, ville vi gerne have, at vores interview-
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personer afspejlede forskelle i køn, alder, stilling, afdeling og fysisk placering. De forskellige baggrunde skulle gerne sikre, at interviewpersonerne
havde forskellige perspektiver på emnet. Resultatet blev følgende:
Tabel 03.01. Oversigt over interviewpersoner
Leder
Administrativ
Borgerservice

På rådhuset
DD
Kontorassistent
EE
Socialrådgiver

Uden for rådhuset
AA
Forstander
BB
Adm. sygeplejerske
CC
Hjemmehjælper

Det var tanken, at vi også ville have interviewet en kvindelig leder fra rådhuset, men sygdom forhindrede det. Man kan altid diskutere, om fem interviewpersoner er det rigtige antal. Når vi endte med fem interviews, var det
fordi, vi følte, at vi havde været godt rundt om emnet. Men det var i høj grad
også udtryk for, at vi arbejdede med en kort tidshorisont og begrænsede ressourcer.
Under alle interviews var vi to personer. Det havde nok været mere ideelt
med blot en enkelt interviewer, da der i forvejen er en magtasymmetri.
Magtasymmetrien opstod, fordi det var os, der på forhånd havde defineret
situationen og emnet. Desuden var det os, der styrede interviewene. Men vi
ønskede, at flere fik muligheden for at opnå erfaring med at interviewe, og
det krævede mere end én interviewer hver gang. Vi ville nemlig samtidig
sikre en ensartethed ved, at ét af gruppemedlemmerne var med til samtlige
interviews.
Under interviewene arbejdede vi med en rollefordeling, så det primært var
den ene interviewer, der stillede spørgsmål, mens den anden skulle sikre, at
vi nåede tilstrækkeligt omkring i de to temaer. Alle interviews foregik på
medarbejderens arbejdsplads for at sikre, at det foregik et sted, der var belejligt og trygt for interviewpersonen.
Interviewene startede med en meget kort briefing, hvor vi redegjorde for, at
interviewet ville blive optaget på en computer. Vi lovede desuden vores interviewpersoner, at de ville optræde anonymt i afhandlingen
Under interviewene oplevede vi en række af de aspekter, der præger den
fænomenologiske forståelsesform. Flere af interviewene var en meget positiv oplevelse for både interviewere og interviewpersoner. Vi oplevede flertydighed, særligt i forskellen mellem det sagte og dét, som interviewpersonen udstrålede og sagde mellem linierne. Og vi oplevede forandring. Enkelte interviewpersoner blev nemlig mere opmærksomme på mulighederne i
videndeling under interviewene. Alle interviews blev afsluttet med, at interviewpersonen fik mulighed for at komme med yderligere synspunkter eller
kommentarer.
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Alle interviews blev optaget på en bærbar computer. Efter interviewene blev
de brændt på en cd-rom og fordelt til gruppens medlemmer, så alle kunne
høre dem.
Vi har brugt optagelserne til at transskribere samtlige interviews fra start til
slut. Det gælder i øvrigt også interviewene med Digital Forvaltning; eneste
undtagelse er pilotinterviewet. I transskriberingsfasen har vi valgt en meget
ordret transskription. En af årsagerne til at vi har valgt selv at transskribere
hele materialet er, at det er en særdeles effektiv gennemlytning, der gør, at
man får interviewet helt ind under huden. Derfor har alle gruppens medlemmer transskriberet.
Transskriberingen resulterede i et omfattende materiale (bilag F-M). På
baggrund af samtlige interviews samt kommunens kommunikationspolitik
og IT-strategi, kunne vi identificere en række temaer, der så ud til at have
betydning både hos medarbejdere og ledelse. Man kunne givetvis have fundet andre temaer. Disse temaer er blevet til efter gennemlæsning af samtlige
interviews og meget grundige diskussioner i gruppen. Temaerne er gengivet
i nedenstående tabel.
Tabel 03.02. Temaer til brug for kategorisering
Køn
Funktionalitet
Status
Relevans

Læringsstrategier
Tilhørsforhold
Modsigelser
Struktur

Videndeling
Medejerskab
Mundtlig/skriftlig
Ledelsesfokus

Forandringsparathed
Delen ud af egen viden
Tid
Medier

Vi har valgt kategorisering som analysemetode, fordi det er en effektiv metode til at skabe et overblik over forskellige temaer i et omfattende datamateriale. Vi har valgt mange overordnede kategorier uden underkategorier.
Det er sket i et forsøg på at afdække så mange aspekter som muligt. Vi har
ikke kvantificeret kategorierne eller opgjort dem efter, om de trækker i den
ene eller anden retning indenfor kategorien. Senere i analysen har vi yderligere indskrænket antallet af temaer.
03.03.

Fokusgruppeinterview

For at komme dybere i undersøgelsen af, hvordan videndeling foregår i
praksis, valgte vi at lave en fokusgruppe. Der var flere årsager til, at vi valgte denne undersøgelsesmetode:
Videndeling sker mellem mennesker. Derfor er det godt at få belyst videndeling i den gruppeinteraktion, som fokusgrupper skaber. Vi vil kunne få
indsigt i betydningsdannelse og social praksis, som individuelle interviews
ikke belyser.
For det andet kunne det være, at en fokusgruppe ville fortælle os noget, som
interviewene ikke gjorde. Ifølge Halkier (2002, s.13) får deltagerne "… mulighed for at »tvinge« hinanden til at være diskursivt eksplicitte i deres forhandlinger med hinanden".
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For det tredje kan man sige, at deltagerne i vores individuelle interviews berettede om de ting, der udspiller sig i deres hverdag. I fokusgruppen flytter
vi hverdagen ind i interviewet ved, at hverdagens beretninger, diskussion og
interaktion sker i gruppen (Halkier, 2002, s.12).
Endelig er der en tendens til, at ideer og kreative tanker skabes i en dynamisk interaktion med andre mennesker. En deltager får en idé, som en anden
deltager ser nye vinkler på, og på den måde skabes nytænkning og bæredygtige ideer.
Under de individuelle interviews fandt vi ud af, at der blandt de ansatte på
Frederiksberg Kommunes plejehjem er aktive erfaringsudvekslingsgrupper.
Vi fandt, at det ville være en fordel at lave vores fokusgruppe med en erfaringsudvekslingsgruppe. Det var der flere årsager til:
For det første har deltagerne erfaring med videndeling i deres gruppe. For
det andet kender de hinanden i forvejen. Det giver den fordel, at deltagerne
har nemt ved at snakke med hinanden. Og det giver dem mulighed for at
uddybe hinandens erfaringer og oplevelser med det undersøgte fænomen.
Valget indebærer, at der er en social kontrol i gruppen. Men det er en social
kontrol, der i øvrigt findes i forvejen i deltagernes hverdag. Og den kan betyde, at vi undgår udmeldinger, der er langt fra den enkeltes dagligdag.
Med valget af fokusgruppe har vi gjort nogle til- og fravalg. Vi har fået en
relativ homogen gruppe, hvor vi var rimeligt sikre på, at der kunne blive en
åben og konfliktfri interaktion (Halkier, 2002, s.33). Det er nemlig i princippet en velkendt situation for alle deltagerne. Gruppens kønsfordeling svarer godt til kønsfordelingen i hele Socialdirektoratet. Og endelig var gruppen nem at rekruttere.
Fokusgruppen har kun én rådhusansat, og det kan have betydning for de
data, den producerer. Desuden har alle deltagerne stort set samme stillingstype, uddannelse og alder. Det kan også spille ind på resultaterne.
Med denne udvælgelse af deltagere til fokusgruppe blev antallet af deltagere
automatisk lagt fast. Den gruppe, som vi fik kontakt til, er på seks medlemmer, og vi inviterede dem alle. Det endte med, at fem kunne deltage. Størrelsen bidrog til en intim atmosfære samtidig med, at der alligevel kom
mange perspektiver frem på videndeling og intranet. Tid og ressourcer gjorde, at vi ikke overvejede, om der skulle afvikles mere end én fokusgruppe.
Fokusgruppen blev afviklet i et mødelokale på et plejehjem på Frederiksberg. Mødelokalet lå for sig selv, og vi blev derfor ikke påvirket af forstyrrelser udefra. Det gav mulighed for, at diskussionen kunne finde uforstyrret
sted i vante rammer for deltagernes normale sociale interaktion. Samtidig
havde vi mulighed for at optage hele forløbet på video.
Forud for fokusgruppen havde vi forberedt en slags interviewguide, der var
bygget op omkring fire hovedelementer:
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1. Billeder på videndeling
2. Videndeling i dag
3. Visioner for videndeling
4. Videndeling på FKnettet
Vi valgte altså at supplere den traditionelle fokusgruppediskussion med en
billedøvelse og en visualiseringsøvelse.
Billedanalysen, der er inspireret af Pedersen (2004), var en indgang til at
snakke om et lidt abstrakt begreb på en måde, der rækker frem:
Samtaler omkring billeder fungerer som et effektivt betydningsforankrende "redskab", som åbner for nye erkendelser og giver mulighed for
at bearbejde og udvikle kollektive og individuelle erfaringer på en anden måde, end når man nøjes med at tale sammen (Pedersen 2004,
s.1)
Vi bad deltagerne om at bruge 10 minutter på at udvælge tre billeder ud af et
meget stort udvalg på op ved 200 billeder, der på den ene eller anden måde
kredsede om viden og kommunikation. De skulle vælge billeder, som de
mente symboliserede videndeling, og efterfølgende præsentere dem og begrunde valget i gruppen. Herefter skulle gruppen forhandle sig frem til fem
billeder, der for gruppen definerede deres oplevelse af videndeling.
Valget af billeder fungerede som en glimrende platform for den efterfølgende diskussion om, hvordan fokusgruppedeltagerne i dag deler viden.
For at undersøge hvordan man eventuelt kan styrke videndelingen i fremtiden, gennemførte vi en visualiseringsøvelse, hvor deltagerne blev bedt om
at kommentere og diskutere et scenarie (Halkier, 2002, s.51): Vi bad deltagerne forestille sig, at de om ti år vinder prisen som den mest innovative erfa-gruppe i kommunen. Og vi bad dem efterfølgende om, at forhandle sig
frem til de fem vigtigste årsager til, at netop de vandt. Afslutningsvis bad vi
dem om at sætte diskussionen i relation til FKnettet for at finde ud af, i hvilket omfang deres fremtidige videndeling kunne ske på et intranet.
03.04.

Validitet

Formålet med dette afsnit er at diskutere kvaliteten af vores undersøgelse
med henblik på at kunne sige noget om, hvor pålidelige og gyldige resultaterne af vores undersøgelser er, samt hvor meget vi kan generalisere ud af
resultaterne.
Dette metodekapitel har givet en forklaring på, hvordan vi har designet undersøgelserne, og hvilke overvejelser vi har gjort os forud for selve undersøgelserne. Det er vores overbevisning, at vi stringent har benyttet os af
anerkendte undersøgelsesmetoder. Vi har oven i købet valgt to forskellige
metoder – individuelle interviews og fokusgruppen – til at producere vores
resultater. Man kan ikke sige, at resultaterne fra de to metoder bekræfter
hinanden. Dertil var sammensætningen af fokusgruppen nok for ensartet
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sammenlignet med den forskellighed, der var i valget af interviewpersoner.
Men metoderne har uden tvivl suppleret hinanden og givet os resultater,
som vi ikke kunne opnå ved blot at benytte en af metoderne. Det er eksempelvis tvivlsomt, om vi havde fået en indsigt i konkret videndeling på institutionerne ved kun at gennemføre individuelle interviews.
Det er imidlertid ingen garanti for gode resultater blot at benytte anerkendte
metoder, der supplerer hinanden. Der er en række valg i forbindelse med
undersøgelserne, som også påvirker validiteten.
Man kan diskutere, om vi kan generalisere fra en undersøgelse i Socialdirektoratet videre til hele Frederiksberg Kommune. Vi har søgt at vælge deltagere, der sidder i forskellige typer af stillinger, jf. tabel 03.01., som også er
typiske for andre direktorater i kommunen. For så vidt angår de individuelle
interviews, er der således mulighed for at lave en analytisk generalisering.
Med resultaterne fra fokusgruppen er det imidlertid lidt anderledes. Alle fokusgruppedeltagerne sidder i samme slags job ude på institutionerne. Dette
faktum, sammen med resultatet af undersøgelsen, tyder på, at der er tale om
resultater, som måske kan generaliseres til institutionerne under Socialdirektoratet. Men vi vil ikke generalisere resultaterne til den del af Socialdirektoratet, der sidder på rådhuset. Og slet ikke til resten af kommunen.
Man kan også argumentere for, at vi burde have valgt flere enkeltinterviews
og måske også en fokusgruppe eller to mere. Ifølge Kvale skal man interviewe det antal personer, det er nødvendigt for at finde ud af, det man har
brug for at vide (Kvale 1994, s.108). Det er vores overbevisning, at vi ikke
ville opnå megen ny viden ved at lave flere interviews. Efter de sidste interviews kunne vi se visse mønstre, der gik igen. Eksempelvis var brugen af
FKnettet meget begrænset hos alle interviewpersoner. Samtidig må vi erkende, at der også er en fysisk begrænsning for, hvad man kan overkomme
inden for rammerne af en masterafhandling.
Selve udførelsen af undersøgelsen er også en kilde til fejl. Og her spiller vores manglende erfaringer som interviewere naturligvis ind. Det gode interview er et håndværk, som kræver erfaring at mestre. Den erfaring har vi
desværre endnu ikke, og derfor har vi eksempelvis flere gange stillet ledende spørgsmål.
Det har også betydning, at vi har anvendt forskellige personer til at foretage
interviewene. Vi har forsøgt at modvirke denne fejlkilde ved at lade én fra
projektgruppen deltage i samtlige interviews. Det hører imidlertid også med
til billedet, at vi har været meget bevidste om dette valg. Vi synes nemlig, at
det hører med til vores uddannelsesforløb, at man får erfaring med at interviewe.
Vi har forsøgt at være aktivt lyttende, men vi blev selv opmærksomme på, at
vores eget kropssprog kan have påvirket interviewsituationen. Selv om vi
altså i visse situationer har påvirket interviewsituationen uheldigt, er det vores overbevisning, at det ikke har haft afgørende indflydelse på de resultater,
som vi har fået ud af undersøgelserne.
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Efterbehandlingen og analysearbejdet kan også påvirke pålidelighed og gyldighed. Vi har eksempelvist valgt at transskribere interviewpersoner helt
ordret, og det kan fremstille folk som usammenhængende og forvirrede.
Men interviewpersonerne optræder 100 procent anonymt, og derfor har vi
vurderet, at det er forsvarligt. Alle gruppens medlemmer har været i gang
med transskriberingen, og det kan ikke undgås, at det kan give en lettere
uensartet transskribering med forskellige stilarter til følge (Kvale, 1994,
s.164). Men selv om forskellige stilarter ikke er optimalt, er det meget begrænset, hvor stor betydning det har for resultaterne.
Selve analysen har naturligvis stor betydning for, hvor valid en undersøgelse
er. I det følgende kapitel kan man ved selvsyn vurdere kvaliteten af vores
analyse.

Side 21

04. Præsentation af diskursanalysen
I dette kapitel vil vi forklare, hvorfor vi har valgt en diskursanalyse og
hvordan vi tilrettelægger den. Vi vil samtidig redegøre for de idealer, der
ligger til grund for vores analyse.

Vi vil anvende diskursanalyse for at undersøge, om der hos ledelse og medarbejdere er bestemte måder at se verden på, som kan forklare, hvordan og
hvorfor de videndeler.
Frederiksberg Kommune har indført et intranet med det formål at videndele
i kommunen. Det er en forandringsproces, og den ønsker vi at analysere
med henblik på at identificere barrierer og muligheder for, at man kan videndele på et intranet. Da vores fokus primært er på videndeling, og de barrierer og muligheder der er herfor i organisationen, og kun sekundært er på
selve intranettet, har vi valgt at lave en diskursanalyse frem for en analyse af
fx brugervenlighed.
Vi har også valgt en diskursanalyse, fordi det er en teori og metode til
forskning i sprogbrug i hverdagens sociale interaktion (Jørgensen & Phillips, 1999, s.77). Og det er netop interaktionen om videndeling, der har vores interesse. I vores tilgang til diskursanalysen trækker vi på Faircloughs
kritiske diskursanalyse, fordi dens hovedinteresse ligger i undersøgelsen af
forandring. Og som nævnt betragter vi indførelsen af et intranet som en forandring af den måde, man kommunikerer på internt i en organisation.
Fairclough mener, at enhver kommunikativ begivenhed har tre dimensioner:
! En tekst (tale, skrift, billede eller blanding af det visuelle)
! En diskurvis praksis (produktion og konsumption af tekster)
! En social praksis
De tre dimensioner danner tilsammen en analytisk ramme til brug for forskning. I den første dimension analyserer man tekstens egenskaber. I næste
dimension kigger man på de processer, der er forbundet med produktion og
komsumption af teksterne. Og endelig, i den tredje dimension, analyserer
man den sociale praksis, som den kommunikative begivenhed er en del af.
Vi træder ind i anden dimension af den kritiske diskursanalyse, hvor vi har
valgt at foretage en tekstanalyse af to tekster, der har ledelsen som afsender
(kapitel 05). Det drejer sig om et afsnit om intern kommunikation i kommunens kommunikationspolitik samt et uddrag af kommunens IT-strategi.
Gennem tekstanalysen vil vi belyse forudsætningerne for den eksisterende
og den fremtidige videndeling i Frederiksberg Kommune. Vi vil se, hvordan
ledelsen italesætter sig selv, medarbejderne, videndeling og processen med
at indføre og implementere intranet.
I den anden dimension laver vi endvidere en analyse af vores individuelle
interviews samt fokusgruppen (kapitel 06). Her har vi knap så meget fokus
på processerne omkring produktionen af ledelsespapirer. I stedet fokuserer
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vi i højere grad på konsumptionen, idet vi tager udgangspunkt i dels en række diskurser, som vi har set ledelsen italesætte, dels nogle diskurser, som går
igen hos medarbejderne. Analysen af hver diskurs starter med en redegørelse for, hvorfor vi netop har udvalgt den pågældende diskurs. I analysen vil
vi inddrage sekundær litteratur.
I den tredje dimension skal man ifølge Fairclough kortlægge de relationer
og strukturer, der skaber rammerne for den sociale praksis. Her er det nødvendigt at inddrage anden relevant teori, fx sociologisk teori eller kulturteori
(Philips & Jørgensen, 1999, s.98). Vi har valgt at analysere rammerne for
den sociale praksis ved at lave en kulturanalyse af Frederiksberg Kommune.
Vores tilgang til diskursanalysen er inspireret af Larsen & Pedersens (2002)
holdninger til diskursanalyse. Larsen & Pedersen (2002) opdeler diskursanalytiske arbejder på en skala gående fra DATT til DAVV. De to yderpunkter
repræsenterer hver deres form for diskursanalyse. DATT er "diskursanalyse
for tabere og teenagere", mens DAVV er "diskursanalyse for voksne og vindere".
Vi har tilstræbt at placere vores diskursanalyse i sidste kategori. Derfor arbejder vi med konkrete og bevidst udvalgte tekster, som efter vores overbevisning er de mest repræsentative. Vi tror på, at sproget former vores tænkning og virkelighedsopfattelse, men vi anerkender også, at andre elementer
spiller ind. Vi mener eksempelvis ikke, at hovedpine nødvendigvis er socialt
konstrueret. Vi vil prøve at forholde os bredt til betydningen af fundne diskurser, og derfor inddrager vi anden teori, fx Danelunds model for et organisatorisk krydspres (se nedenfor).
Vi opfatter også analysens aktører, både ledelse og medarbejdere, som aktive personligheder med indflydelse på såvel videndelingen som FKnettets
udvikling. Og endelig har vi også en ambition om, at vores analyse skal være nuanceret og konstruktiv.
04.01.

Det organisatoriske krydspres

Sideløbende med, at vi følger Faircloughs model for kritisk diskursanalyse,
har vi valgt at indplacere diskurserne i Danelunds model for et organisatorisk krydspres, hvor der skelnes mellem de politiske magtdiskurser, rationelle sandhedsdiskurser og de sociale diskurser, jf. figur 04.01.
I den rationelle diskursposition er den dominerende betydningskode sand/
ikke-sand. Sandheden lægges til grund for beslutninger, som kan generaliseres. De rationelle diskurser er især fremtrædende i den bureaukratiske organisation og forudsætter arbejdsdeling, hierarki og regler.
De politiske diskurser domineres af betydningen af magt/ikke-magt, hvor
magt er noget interessenter har eller ikke har i form af deres position fx i organisationen, deres strategiske eller politiske flertal eller deres overtalelsesevne. Organisationen iagttages og tillægges betydning som et socialt system
af aktører, grupper og interessenter. Frem for at se diskurserne som sande
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tillægges de betydning efter interessenternes magtudøvelse eller varetagelse
af interesser i forhold til andre aktører.
Figur 04.01. Det organisatoriske krydspres
Politiske
diskursers position

Fortællinger om hierarkisk magt og
bureaukratisk styring (government)
baseret på formelle love og regler

Ledelse med mening

Autonom fortælling og fortolkning i
det organisatoriske krydspres

Rationelle
diskursers positioner

Fortællinger om økonomisk og
rationel styring og planlægning
(management) baseret på ’rational
choise’ og generalisering af
essentiel viden

Sociale
diskursers positioner

Fortællinger, værdier, viden om
individualitet og organisatorisk
institutionaliserede sociale
ordener

Kilde: Danelund, 2005, s.158

De sociale diskurser betegnes som et opsamlingsfelt for andre positioner
end de rationelle og de politiske diskurspositioner. Her dominerer betydningskoderne social/ikke-social. Social ses som situations og kontekstbestemt begreb. Det er en position, hvor mennesker antages at være subjekter i
deres eget liv. Og de tilpasser sig de forståelser, som ses i de sociale diskurspositioner med henblik på at regulere deres eget liv. Identitet og mening skabes dermed gennem meningsmæssig tilslutning eller tilpasning til
mange komplekse institutionaliserede demokrati- og velfærdsdiskurser.
Positionerne i modellen er således ikke aktørbundne positioner eller fysisk
afgrænsede størrelser. Men organisatorisk kommunikation kan iagttages og
tillægges betydning ud fra en given position i det diskursive krydsfelt.
Danelund argumenterer for, at både organisation og ansatte forsøger at ordne deres forhold til sig selv og omverdenen ved at knytte an til netop en given position og derved skabe mening. Danelund skriver:
Der er her ikke tale om en tilfældig positionering, men nok om en kontingent positionering i den forstand at den kunne have været selektioneret anderledes (Danelund 2005, s.159)
Ved at placere vores diskurser i forhold til denne model kan vi konstatere,
om der er betydelige forskelle og konflikter i de positioner, som interviewpersonerne indtager i vores diskurser. Men vi kan også bevæge os ind i modellens midterfelt, der omhandler "ledelse med mening". Her kan man ud fra
analysen af positionerne gå skridtet videre og se på, om man ved bevidst at
tage udgangspunkt i en anden position vil kunne forandre beslutningen.
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05. Tekstanalyse
I dette kapitel vil vi foretage en analyse af to papirer, der repræsenterer
ledelsens syn på den interne kommunikation og brugen af intranettet. Formålet er at identificere de diskurser, som ledelsen anvender i forbindelse
med videndeling og brugen af intranettet.

For at belyse hvordan ledelsen opfatter den interne kommunikation, hvad
den forstår ved videndeling og hvordan intranettet tænkes brugt til videndeling, har vi udvalgt to tekster om kommunens officielle politik. De
omhandler netop videndeling og intranet, der er centrale i forhold til vores
problemformulering. Vores hensigt med analysen af teksterne er at få et dybere kendskab til de diskurser der optræder hos ledelsen i forbindelse med
videndeling og FKnettet.
Begge tekster er hentet fra Frederiksberg Kommunes hjemmeside og må
derfor ses som kommunens officielle politik, og dermed også udtryk for ledelsens holdninger. I denne analyse betragter vi de udvalgte tekster som ledelsens holdning og politik. Teksterne er begge uddrag fra afsnittet "Politikker og strategier" på hjemmesiden.
For at belyse ledelsens holdninger har vi også interviewet chefen for Digital Forvaltning Simon Gjedde. Men han er ret nyansat og har derfor ikke
været med i implementeringen af det eksisterende intranet i Frederiksberg
Kommune. Vi har ligeledes interviewet tre personer fra Digital Forvaltning,
som har fortalt om historikken for FKnettet. Men vi synes, at vi mangler at
få belyst det eksplicitte ledelsessyn. Og derfor har vi valgt, med udgangspunkt i de to tekster, at
kortlægge, hvordan diskurserne iværksættes, og.. dermed nå frem til
og understøtte sin fortolkning (Jørgensen og Philips, 1999, s.94).
Før den egentlige analyse af teksterne har vi læst teksterne grundigt igennem. Vi har stillet spørgsmålet:
! Hvordan italesætter ledelsen sig selv, medarbejderne, videndeling samt
processen at indføre og implementere intranet?
Herefter har vi diskuteret de karakteristika, der springer i øjnene. Og med
udgangspunkt heri er vi gået i dybden for at afdække de diskurser, der
gemmer sig i teksterne.
I analysen har vi brugt de af Faircloughs redskaber, vi finder relevante i forhold til netop disse tekster. Vi betragter teksterne som ledelsens italesættelse
af begivenheder og sociale konstruktioner. Faircloughs redskaber:
Er analyseredskaber til at få indblik i de måder, hvorpå tekster behandler begivenheder og sociale relationer og dermed konstruerer bestemte versioner af virkeligheden, sociale identiteter og sociale relationer (Jørgensen og Philips, 1999 s. 95)
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Og derfor passer de godt til vores ønsker for analysen.
05.01.

Analyse af kommunikationspolitikken

Objektet for denne del af tekstanalysen er det afsnit i kommunikationspolitikken, der handler om intern kommunikation.
Afsnittet er opbygget, så der først præsenteres fire overordnede mål for den
interne kommunikation. Herefter følger fire afsnit:
!
!
!
!

Alle skal kende målene
Ansvaret for den daglige kommunikation
Åbenhed om succeskriterier
Målrettet intern kommunikation. Indeholder målepunkter.

Om kommunikationspolitikken generelt fremgår det af hjemmesiden, at
kommunalbestyrelsen vedtog politikken i 2001. Det fremgår også, at den
indeholder et kapitel om principper for god kommunikation samt politikker
for syv områder.
Overordnet er der ikke tvivl om, at det er kommunens politik, at kommunen
er til for brugerne, og at den skal være effektiv. I det første overordnede mål
slås det fast, at den interne kommunikation skal:
bidrage til, at alle ansatte effektivt kan udføre deres opgaver, så brugerne får en god service (bilag A, linie3-4).
Vi har fundet en del modale hjælpeverber i teksten. Modale hjælpeverber
kan sige noget om, i hvilken grad afsender tilslutter sig egne udsagn. Den
interne kommunikationspolitik er overvejende forfattet i et sprog med formuleringer som:
”Medarbejderne skal være” (linie 12) og
”Ledelsen skal skabe” (linie 26).
Dermed udtrykker ledelsen en høj grad af affinitet i udsagnene i politikken
og samtidig modalitet.
Ledelsens syn på forholdet mellem ledelse og medarbejdere
Af målsætningen fremgår det, at kommunen skal være en:
attraktiv arbejdsplads med engagerede og ansvarlige ledere og medarbejdere (linie 7-8).
og have:
et godt arbejdsmiljø, der bygger på åbenhed og tillid og dialog mellem medarbejdere og ledelse (linie 9-10).
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Teksten er forfattet fra et helt overordnet perspektiv, hvor der kigges ned og
ind i organisationen, og hvor "ledelsen" og "medarbejdere" og "alle" er aktører og nævnes side om side, som ligestillede med både hver deres typer af
opgaver og fælles opgaver:
Ledelse og medarbejdere skal så vidt muligt kende beslutninger (linie
19-20)
Selv om sproget overvejende er relativt kortfattet, sagligt og målrettet og
trækker på juridisk sprogbrug, bruges flere ord fra hverdagssproget: "fortrolig, fornemme, engageret, ansvarlig, åbenhed, drage omsorg for" og det giver teksten et præg af følsomhed og hensyntagen.
Ledelse og medarbejdere har imidlertid forskellige roller i den interne kommunikation. Ledelsens opgaver er at "skabe rammerne for, at den interne
kommunikation fungerer" (linie 26) og at "sikre at beslutninger og øvrige
informationer er tilgængelige" (linie 27-28).
Medarbejderen skal "være fortrolig med mål og beslutninger" (linie 12) og
"selv opsøge de informationer, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt" (linie 23-24).
Lederne skal altså informere og sørge for tilgængelig information, og medarbejderne skal selv opsøge informationerne og tilegne sig den nødvendige
viden.
Lederne er hermed giveren af information og medarbejderen er modtageren
i den interne kommunikation. Altså en "top-down" kommunikationsvej fra
ledelse til medarbejder. På denne måde beskrives den interne kommunikation som traditionel liniekommunikation. Få steder omtales kommunikation
fra medarbejdere til ledere:
medarbejderne får mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden
og mulighed for at stille spørgsmål og forslag (linie 28-29).
Medarbejderne kan altså komme med spørgsmål og forslag som en mulighed men ikke som en forudsætning for god kommunikation.
Det generelle billede er, at teksten italesætter ledelsen som aktivt handlende
og medarbejderne som passive. Ledelsen udtrykker således en lav affinitet
over for medarbejdernes muligheder for at spørge tilbage (kommunikere den
anden vej fra bund til top) og en høj affinitet over for ledelsens pligt til at informere (kommunikere den ene vej fra top til bund). Der er derfor tale om et
asymmetrisk kommunikationsforhold, hvor liniekommunikationen kun forventes at køre én vej, nemlig fra top til bund.
Der er meget få eksplicitte holdninger i teksten, men et par passager skiller
sig ud på flere måder:
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Den daglige kommunikation kan kun fungere, når alle påtager sig et
ansvar for den. Forskellige synspunkter skal respekteres, og Frederiksberg Kommune betragter åben intern diskussion som en mulighed
for at få belyst sager fra flere sider (linie 22-25).
og:
Der er åbenhed om sager, som berører ledelse og medarbejdere. Det
gælder også sager, hvor man kun kan informere foreløbigt. Opstår der
rygter, be- eller afkræftes de af den nærmeste leder eller øverste ledelse (linie 30-32).
Det er bemærkelsesværdigt, at teksten her skifter til nutid og passiv form.
Hermed anvendes på samme tid to grammatiske begreber, der udtrykker affinitet for udsagnet, som hermed fremstår som en konstatering.
Nutidsformen afslører måske, at vi her får et indblik i nogle af de problemer
der eksisterer i nutidens interne kommunikation i kommunen. At der ikke er
åben intern dialog og respekt for hinandens synspunkter, og at rygter er et
problem, eller at emnet i hvert fald ligger ledelsen på sinde.
Budskabet i denne tekst er altså en besked fra ledelsen til medarbejderne
om, at alle skal tage et ansvar, og at åbenheden – frem for rygter og mistillid
– skal i centrum.
Ledelsens syn på viden og videndeling
Ordet "information" anvendes flere steder som noget ledelsen sikrer er tilgængelig, eller noget medarbejderne skal opsøge. I teksten optræder information også i forbindelse med "ledelsesinformation" og direkte i sammenhæng med ordet "beslutning":
… beslutninger og øvrige informationer (linie 26).
Denne sammenstilling er med til at understrege, at informationerne kommer
ovenfra.
"Viden" anvendes som noget medarbejderne skal tilegne sig, og som kan
være nødvendigt for at arbejde effektivt. Der skelnes imellem viden og information idet:
Medarbejderne skal have uddybende viden om deres eget arbejdsområde og generel information om andre områder (linie 35-36).
Viden rangerer her på et højere niveau end information. Umiddelbart virker
det ikke som om der er en bevidst definition af ordene "information" og "viden" og anvendelsen af dem. Ordene nævnes dog ikke ofte, men der tegner
sig et mønster, hvor informationer (og beslutninger) er tilgængelige fra ledelsen, mens viden er noget medarbejderne tilegner sig eller får.
Videndeling nævnes ikke i teksten. Det nærmeste er et målepunkt for "den
fælles kommunale information" (linie 48-49) – i modsætning til ledelsens
informationsinitiativer eller ordet "diskussion":
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Kommunen betragter åben intern diskussion som en mulighed for at få
belyst sager fra flere sider (linie 24-25).
Diskussion forbindes nærmere med en mulig meningsudveksling og et udtryk for åbenhed i organisationen end med videndeling.
Ledelsens syn på processen med at indføre og implementere intranet
Det er bemærkelsesværdigt at FKnettet kun nævnes to gange og først helt til
sidst i teksten, hvor der opstilles en række målepunkter, der "kan" indgå i
tilfredshedsundersøgelser:
Alle relevante dokumenttyper kan findes på intranettet inden udgangen af 2002 (linie 53-54).
Og:
Intranettet bruges dagligt af alle administrative medarbejdere inden
sommeren 2002 (linie 55-56).
Ud fra dette kan vi ikke sige meget om processen for indførelsen af intranettet, som er indført i 2003 og ikke er en del af den daglige interne kommunikationspolitik, da denne er forfattet i 2001. Det kan dog undre at den interne
kommunikationspolitik ikke er ændret med indførelsen af FKnettet.
05.02.

Analyse af IT-strategien

IT-strategien findes også på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Det
fremgår af konteksten, at det er en fælles ramme for hele kommunens ITudvikling. Der er også udarbejdet en handlingsplan, som skal omsætte strategien til virkelighed. Vi har plukket afsnittet om intranettet/ekstranettet ud
af den samlede IT-strategi.
Afsnittet er opbygget med en kort præsentation af net og brugere. Dernæst
følger seks mål, som kommunens ledelse har nedfældet. Samtlige seks
punkter udtrykkes både som selve målet og længere nede i hvert punkt som
en konkretisering.
Placeringen på hjemmesiden afspejler umiddelbart, som tidligere nævnt, at
tekstens målgruppe er politikere og borgere, såvel som medarbejdere. Strategien præsenterer FKnet som vejen til mere effektiv udførelse af arbejdsopgaverne.
Ledelsens syn på forholdet mellem ledelse og medarbejdere
Teksten har en meget stringent opbygning, hvor målene først omtales og
derefter angives det, hvordan målene skal opnås. Imellem målene og afslutningen findes en kort sætning, der udstikker arbejdsfordelingen på intranettet mellem ledelsen og medarbejderne.
I teksten optræder flere modale hjælpeverber, fx "kan" (bilag B, linie 31) og
"bør" (bilag B,linie 15). Men det mest dominerende modale hjælpeverbum
er "skal", der optræder ni gange i teksten. Alle seks punktopbyggede målsætninger starter med formuleringen "FKnet(tet) skal". Alle modale hjælpe-
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verber optræder i nutid og uden tilføjelse af modale adverbier eller forbehold. Dermed viser afsender kategorisk modalitet, der er den stærkest mulige tilslutning til sine egne udsagn.
Der optræder ikke personer her, og dermed er der ingen forbindelse mellem
handlinger og subjekter. Der er i teksten en påfaldende mangel på aktører
under opstillingen af mål. I stedet italesættes FKnettet som aktør: "FKnet
skal sikre", og "FKnet skal formidle". Da FKnettet jo, som tidligere nævnt,
omtales som et medie, og ikke som en aktør, kan vi kun opfatte denne skrivemåde som en måde at undgå at forholde sig til, hvem der helt konkret skal
sikre og formidle.
I den kursiverede tekst, som udbygger målet, bruges bydeform:
Alle (…) bør derfor anvende mediet (linie 19),
bør alle-mailen ikke anvendes (linie 20-21).
Brugen af bydeform: "skal" og "bør" italesætter et ulige magtforhold. Ledelsen afgiver ordrer til, hvad der skal ske, og hvad de ansatte bør.
Der italesættes en vis logik og automatik imellem de opstillede mål og følgerne af dem:
FKnettet skal medvirke til effektivisering og udbredelse af kompetencer (den lærende organisation). Det medfører mindre ekspeditionstid
til kolleger gennem selvhjælp på FKnettet og medarbejderen har adgang til at udvikle sine kompetencer gennem e-læring (linie 23-27).
Ved at opstille målet først og derefter beskrive virkningen (i kursiv) som en
fast skabelon i alle seks punkter, opnår ledelsen at give et billede af, at når
blot alle bruger FKnettet og stiler efter målene, vil det komme til at virke,
som beskrevet i kursiv.
Ledelsens syn på viden og videndeling
Teksten anvender kun "viden" som selvstændigt begreb et enkelt sted:
FKnet skal sikre viden om arbejdspladsen og arbejdsforhold (Linie
40).
Her skal den enkelte medarbejders viden sikres, så han eller hun ikke belaster personalekontoret med spørgsmål om baggrundsviden vedrørende personlige ansættelsesforhold. Viden defineres ikke nærmere i teksten.
Men ledelsen påpeger allerede i første målsætning, at FKnet skal anvendes
til videndeling.
FKnet skal være det primære medie til videndeling blandt medarbejdere og ledelse i Frederiksberg Kommune. Alle ansatte har i dag adgang til FKnet, og bør derfor anvende mediet til at informere og lade
sig informere (linie 13-16).
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Her sættes også lighedstegn mellem at informere og videndele uden at begreberne defineres nærmere. Senere nævnes information og ledelsesinformation. Sidstnævnte sættes lig med budskaber og beslutninger, mens information defineres som det, der ligger hos kolleger, på fildrev og i opslagsværker. Udbredelse af kompetencer indgår som et af formålene med FKnettet. Kompetencer sættes i forbindelse med "den lærende organisation" og elæring.
Ledelsens syn på processen med at indføre og implementere intranet
Teksten handler stort set kun om intranettet. Ekstranettet nævnes kun to
gange og præsenteres ikke nærmere. FKnettet præsenteres som "kommunens elektroniske kommunikationsplatform" (linie 8) og brugen af ental og
bestemt form: "kommunens" angiver allerede i første linie, at ledelsen opfatter FKnettet som meget relevant og som det centrale elektroniske medie.
Ledelsen italesætter eksplicit FKnettet som det primære medie til videndeling blandt medarbejdere og ledelse:
FKnet skal være det primære medie til videndeling (linie 17).
Og samtidig udpeges "fjenden":
alle-mailen(…) er en væsentlig barriere for FKnettets udbredelse (linie 20-22)
Men det væsentligste budskab er dog, at medarbejderne får at vide, hvad ledelsen gerne vil have, at medarbejderne opnår:
Effektivisering af arbejdstiden… (linie 41)
Ord, der karakteriserer effektivitet, optræder i den ene eller den anden form
i fem ud af seks af målsætningerne:
FKnettet skal effektivisere…(linie 28)
Der anvendes mange ord, som udtrykker en rationalistisk tilgang til den måde, som FKnettet skal bruges på. Det drejer sig eksempelvis om ord som
"effektivisering", "rationalisering" eller "mindre ekspeditionstid". Også i
selve be-skrivelsen af formålet med teksten findes en snert af effektivisering:
Frederiksberg Kommunes ledelse har nedfældet en række mål for
FKnet, som skal muliggøre at potentialet for et intranet udnyttes bedst
muligt (linie 14-15).
IT-strategien drejer sig altså om at udnytte intranettet bedst muligt, at spare
tid og at bruge den tid, der er mere effektivt. Strategien præsenterer FKnet
som vejen til mere effektiv udførelse af arbejdsopgaverne. Flere steder anvendes verbalsubstantiver, fx effektivisering (linie 37) og rationalisering (li-
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nie 31), der nedtoner betydningen af det, der skal ske. Enkelte steder optræder verbalsubstantiverne i sammenkædede sætninger, hvor kausale sammenhænge bruges til at vise, at fx effektivisering handler om at gøre det
nemmere for medarbejderne (fx i linie 41).
Afsenderen fortæller på denne måde medarbejderne, at FKnettet skal gøre
medarbejderne mere effektive og rationelle.
Ledelsens magt understreges af, at der fremsættes en række påstande i nutidsform om effekten af brugen af FKnet:
det medfører mindre ekspeditionstid til kolleger…(linie 25).
Og:
mediet giver ledelsen mulighed for nemt og effektivt at viderebringe
(linie 34).
De kategoriske udsagn viser ledelsens affinitet overfor udsagnene. Afsender
mener altså, at disse udsagn om effektivitet er af stor vigtighed for alle ansatte. Og senere hedder det "findes det, findes det på FKnet!" (linie 38-39),
underforstået, at alle informationer findes på FKnet.
Udsagnet er forfattet i bestemt, passiv form. Udeladelse af "hvis det"… (findes), og med udråbstegn som afslutning får det til at fremstå som en indiskutabel påstand. Samtidig har afsender overtaget et velkendt reklameslogan
fra "De gule sider". Måske for også at give det et islæt af humor?
05.03.

Delkonklusion tekstanalyse

Fælles for teksterne er helt overordnet selve placeringen på hjemmesiden.
Hermed angiver kommunen, at den ønsker at sende et signal både til borgerne og indadtil i organisationen. Alene det, at kommunen har en formuleret politik på såvel IT-området som omkring den interne kommunikation, og
at den oven i købet lægges åbent ud, signalerer fremsynethed og åbenhed.
Der er da også tydelig adresse udadtil i flere af målene for den interne
kommunikation. Teksterne skal altså betragtes både som autokommunikation og som kommunens ansigt udadtil.
Vi ser ikke en klar definition af videndeling i teksterne. Der skelnes mellem
viden og information og vi ser en tendens til at viden betragtes som mere
end information. Så når ledelsen mener, at FKnettet skal være det vigtigste
medie til videndeling, står det ikke klart, hvad de mener med videndeling.
Man kan måske opfatte det som om alle målsætningspunkterne beskriver
aspekter af videndeling. Dermed bruger ledelsen en meget bred forståelse af
videndeling. Men vi ser ikke en klar definition og må konkludere at ledelsen
ikke har en klar og tydelig opfattelse af viden og videndeling.
Vores analyse viser, at ledelsen betragter FKnettet som vejen til større effektivitet i kommunen. Det er her alle informationer bør lægges og bør findes. Dermed kan alle ansatte spare tid, som ellers bruges til at lede, ringe og
spørge.
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Bortset fra at afholde sig fra at bruge fællesmail er det ikke angivet, hvordan
effektiviseringen i øvrigt skal iværksættes. Blot at brugen af FKnet kan sikre
effektiviteten. Det er både enkelte medarbejdere og afdelinger, som fx Personale, der kan spare en masse tid, når FKnettet bruges efter planen.
Vi har konstateret, at ledelsen har et asymetrisk syn på informationsstrømmen i kommunen: De informerer, medarbejderne bør lader sig informere.
Ledelelsen finder FKnettet meget relevant til videndeling i IT-strategien,
men tilsyneladende ikke til intern kommunikation. Ledelsens manglende italesættelse af FKnettet som en forandringsproces i organisationen skyldes
måske, at de ikke har opfattet det som en sådan. Vi kan konstatere, at de ikke har opfattelsen af, at intranettet medfører en organisationsændring, som
forandrer både kommunikationsmedie og veje.
Ledelsen finder mediet relevant til ledelsesinformation og ikke mindst til effektivisering. Men med den manglende definition af videndeling er det ikke
muligt for os at sige, om ledelsen mener, at videndeling er mere end informationsdeling. Og om de mener, at nettet kan bruges til videndeling i bredere forstand.
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06. Diskursiv praksis
I dette kapitel identificerer vi de diskurser, som medarbejderne italesætter.
Dernæst analyserer vi dem, blandt andet ved at holde dem op imod ledelsens diskurser samt relevant teori. Formålet er at finde ud af, om medarbejderne og ledelse taler på samme måde om de samme ting.
06.01.

Videndiskurs

I dette afsnit vil vi først redegøre for, hvorfor vi har identificeret diskursen.
Dernæst vil vi redegøre for nuancerne i diskursen, som vi har identificeret i
vores empiriske materiale. Vi vil supplere vores diskursanalyse med en præsentation af vores teoretiske forståelse af viden og videndeling.
I tekstanalysen har vi set ledelsens brug af begreberne "viden" og "information". Vi har bemærket, at der ikke er en klar skelnen, men at information
synes at komme fra ledelsen, mens viden er noget medarbejderne får eller
søger.
Vi oplever, at vores interviewpersoner har en langt mere nuanceret holdning
til viden og videndeling end det kommer til udtryk i teksterne fra ledelsen.
Medarbejderne ser viden som noget langt mere socialt og følelsesmæssigt:
Kunne vi få noget viden (slår ud med armene) og kunne vi bruge…og
æh… og for øvrigt sidder der også en i hjemmeplejen, der kan noget
med ernæring.. eller hvad det nu er, ikke…altså det er jo på den måde
bliver verden pludselig åbnet.(bilag M, s.192)
Vi vil her belyse, hvordan medarbejderne definerer viden og videndeling. Vi
vil desuden diskutere forskelle og konsekvenser.
Italesættelse af viden
I vores interviews har vi spurgt vores interviewpersoner, hvad de opfatter
som deres kerneviden. Svarene er samstemmende en beskrivelse af deres
faglige viden inden for deres arbejdsområde. Men viden kobles også til erfaring af flere af interviewpersonerne. Viden er noget, der opbygges over tid:
Det er gennem erfaring (...) Ja, 22 snart (bilag K, s. 133).
Og de fleste af vores interviewpersoner er også opmærksomme på, at de har
behov for ny viden:
Ja, for jeg kan jo ikke sidde og sige jah, det plejer vi at gøre sådan og
sådan, for det kan jo være lavet om i går, ikke? (bilag I, s. 89)
Viden er altså mere end man lige har fra sin uddannelse. Det er erfaring. Det
er en del af en personlig udvikling for den enkelte. Det er en del af en dialog
med kolleger, der åbner verden for en.
Dermed ligger medarbejdernes opfattelse af viden sig tæt op af Becker Jensen (2003), der beskriver viden som en indre mental tilstand, der involverer
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kundskaber, færdigheder og erfaringer, men også elementer som følelser,
værdier holdninger og adfærd.
Ledelsen skelner imellem viden, som noget medarbejderne får eller søger,
og information som noget ledelsen giver. Der er således en vis overensstemmelse med medarbejdernes opfattelse af, at deres viden omfatter langt
mere end informationer. Becker Jensen afgrænser viden i forhold til information:
Informationer er den ydre, symbolske repræsentation af viden som vi
bruger når vi skal kommunikere med hinanden – kort sagt dét vi fysisk
kan sanse og fortolke (Jensen, 2001, s.25).
Becker Jensen sætter viden og information ind i en simpel kommunikationsmodel med afsender og modtager, hvor afsender transformerer viden til
information, som modtager igen transformerer til viden:

Kontekst

Figur 06.01. Becker Jensens simple kommunikationsmodel.
Afsenderformål
viden

transformation

Modtagereffekt
information

transformation

viden

Kilde: Becker Jensen (2001, s.24)

Transformation beskrives som et dynamisk møde mellem sprog og viden,
hvor mulighed for ny erkendelse opstår. Omvendt er erkendelsen den mentale proces, hvor informationer fortolkes og transformeres til viden eller
omvendt. Sat ind i Becker Jensens model består et intranet således af informationer, som en afsender har transformeret og som en modtager igen kan
transformere til viden ved erkendelse.
Det er også den forståelse af viden og information på et intranet, som Møller
(2002) har:
Viden skal ses som forskellig fra data og information. Lidt forenklet
kan man sige, at data er udgangspunktet: enkeltstående og objektive
data, der kan blive til information, når de sættes sammen. Men først
når data eller informationer bliver tolket og vurderet af en person,
bliver det til viden. Det er således lidt af en tilsnigelse at tale om viden
på portalen: Viden er altid i en person (Møller, 2002, kap.3)
Det ser ud til, at både ledelse og medarbejdere har et nuanceret syn på viden. Begge grupper har tilsyneladende en opfattelse af, at der er forskel på
viden og information. Denne opfattelse bakkes op af blandt andet Becker
Jensen (2001). Spørgsmålet er, om man kan forvente, at ledelsens informationer og medarbejdernes viden kan opsamles og præsenteres på kommunens intranet, så man kan informere og lade sig informere, som det er udtrykt i Frederiksberg Kommunes IT-strategi? Og er det hvad både medarbejdere og ledelse forstår ved videndeling? Det har vi set nærmere på i det
følgende.
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Italesættelse af videndeling
Vores interviewpersoner ser videndeling som noget positivt. De vil gerne
bruge hinanden:
At vi ikke hver især behøver at opfinde den dybe tallerken, men at vi
kan bruge hinanden, ikke? Og sammen bliver det måske en mere funktionel tallerken (bilag M, s.182).
Medarbejderne har også en bred opfattelse af, hvad videndeling er:
Jamen ..det er jo dels informationer, det er også videndeling – æh –
det er jo også drøftelser i forhold til nogle specifikke opgaver, der skal
løses. Så det er dels, som den øverste ansvarlige, nogle informationer
jeg videregiver til lederne, men der ligger da også helt klart et fora
hvor vi .. vi vi deler viden, hvor jeg får tilført noget, ikke? (bilag M, s.
62)
For interviewpersonerne er der mange forskellige måder at få tilført viden
på. Det kan fx ske på sagsmøder, ved træk på ressourcepersoner, ved fælles
spisepauser og gennem den mere uformelle snak på gangen. Ekspertviden
og praksisviden, fx sidemandsoplæring, betragtes også som videndeling.
Det opfattes også som videndeling, når kollegerne kommer og spørger om
hjælp. Den uformelle videndeling kan være vanskelig at håndtere for medarbejderne, da kolleger af og til kommer på upassende tidspunkter, men det
kan opvejes af, at videndelingen også kan føre til, at man får en vis status:
Så har man en lidt anden status, end hvis man ingen specialer har
(bilag L, s.163).
Men selv om status kunne give magt, så er det ikke alle medarbejdere, der
finder det passende at udnytte denne magt. Vi oplever i interviewene at
åbenhed og samarbejdsevne giver langt mere respekt end lukkethed og
magt:
Jeg har ikke brug for at sidde med den der viden alene, men jeg tror
også at det hænger sammen med, at jeg ikke har respekt for at folk
sidder alene med en eller anden viden de absolut ikke vil give fra sig,
for som man kan sige jeg har jo også oplevet at folk er forsvunden fra
den ene dag til den anden, og man skal jo nok finde ud af det alligevel.
Det er bare lidt mere besværligt (bilag I, s.96).
At åbenhed og evne til at samarbejde og videndele er vigtigt for medarbejderne, konstaterede vi også i fokusgruppen. For at få nogle flere indikationer
af, hvad medarbejderne forstår ved videndeling, bad vi hver deltager om at
vælge tre billeder på, hvad de personligt forbandt med videndeling. Derefter
fik de til opgave at forhandle sig frem til fem billeder på videndeling i deres
gruppe. Resultatet af forhandlinger var følgende billeder:
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Figur 06.02. Fokusgruppens billeder på videndeling

Spor i sandet
At man som individ/gruppe trækker spor i historien - nogle spor vil blive slettet – at skabe nye
spor - nogle gange må man tage en omvej

El-pære
Videndeling, "der gik et lys op", oplysende over
for andre. At vi ikke alle skal opfinde den dybe
tallerken, men lære af hinanden - skabe positiv
synergieffekt

4 skærme
Hånd i hånd
Oplagt redskab til videndeling - hurtig videndeling Vi er ikke alene - går sammen - kan lide hinanden
– netværk, tillid, åbenhed, ikke centralt styret
- at skabe fortrolighed

Blomster
Spirende - mangfoldighed - flotte farver positivt pust
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Deltagerne i fokusgruppen satte selv ovenstående ord på billederne. Derfor
vil vi ikke gå ind i en nærmere billedanalyse, men i stedet holde os til deltagernes udsagn om billederne. Overordnet ser vi både billeder og ord som et
meget positivt og følelsesmæssigt værdiladet syn på videndeling.
Videndeling indeholder både praktiske og effektiviserende aspekter, og deltagerne vender flere gange tilbage til den samme metafor: At man ikke skal
opfinde den dybe tallerken igen. Der er ambitioner i gruppen om at sætte sig
spor, om hurtighed og effektivitet samt om udholdenhed, selv om man må
gå en omvej.
Men de beskriver også nogle forhold, som skal være til stede for at videndelingen kan foregå. Det at de kan lide hinanden, at skabe fortrolighed og
åbenhed betyder, at de kan gå hånd i hånd – og dermed er de ikke alene. Det
betyder noget, at de har hinanden og at de kender hinanden.
Den tillid, der skal til for at kunne gå hånd i hånd, går igen i beskrivelsen af
billedet af de fire computere. Samtidig med, at det elektroniske netværk beskrives som et oplagt, hurtigt og effektivt middel til videndeling, blev det
også beskrevet med ord som "tillid", "åbenhed" og "ikke centralt styret":
Den der (peger) ser jeg egentlig også noget tillid i. Altså fordi, altså
nu er vi alle sammen mail efterhånden, og hvad skal man sige, står
ude på afdelingerne, altså der er noget, hvad hedder sådan noget?
Noget mere åbenhed. Altså, det er ikke så centralt styret mere. Altså,
at al information behøver at gå igennem forstanderen eller sådan noget eller en afdelingssygeplejerske (bilag M, s.182).
Man kan på denne baggrund have en opfattelse af, at central styring betyder
mere lukkethed og kan være en barriere for videndeling.
Fokusgruppen tilslutter sig den position, der forbinder videndeling med nogle menneskelige og sociale værdier. Samtidig med den åbne tilgang til videndeling i gruppen, så kræves der en vis lukkethed overfor at kunne videndele og skabe. Nogle vil gerne have et lukket rum på FKnettet, hvor de kan
diskutere deres viden, inden de deler den med andre. Andre i gruppen finder
ikke samme behov.
Som det fremgik af tekstanalysen er videndeling også vigtig for ledelsen.
Men når ledelsen taler om videndeling i IT-strategien, så handler det meget
om effektivisering og medarbejdernes adfærd. Vi opfatter ledelsens ITstrategi som en rationel diskurs om styring af informationer. Deres forretningsmæssige formål er at effektivisere ved at styre arbejdsgange hovedsageligt via ledelsesinformationer. Om denne skelnen imellem styring og deling skriver Møller:
Den direkte oversættelse af begrebet knowledge management er videnstyring, og det betyder indsamling, deling og forretningsmæssig
udnyttelse af viden. Der er dog en række virksomheder, der foretrækker at kalde det videndeling i stedet for videnstyring. Man kan vælge

Side 38

at lade det være en mindre væsentlig diskussion om ord, men det er
problematisk, hvis man nedtoner det styringsmæssige aspekt; selv om
viden ikke kan styres på samme måde som fx informations- og arbejdsprocesser, så er det i høj grad styringen, der er formålet. Nemlig
at understøtte det forretningsstrategiske mål via indsamling, deling og
udnyttelse af viden (Møller, 2002, kap.3).
Vores interviewpersoners holdninger til videndeling på FKnettet står her i
klar modsætning til ledelsespapirerne. Medarbejderne indtager en social diskursposition, som bygger på de værdier, de ser i videndelingen: Samarbejdsmæssige værdier såvel som værdier, der er udviklende for den enkelte,
men også arbejdsbesparende og kvalitetsforbedrende.
Medarbejder og ledelse indtager altså hver sin position i forhold til videndeling. De har hver deres tilgang og opfattelse af vidensdeling, og dermed er
der en risiko for konflikt. Eller at man bare går galt af hinanden.
Sammenfatning
Ledelsen og medarbejderne er i det store og hele enige om, hvad viden er.
Og at viden er mere end de informationer, som gives i organisationen fx via
FKnettet.
Når det gælder videndeling indtager de hver sin position. Ledelsen har den
opfattelse, at FKnettet først og fremmest skal effektivisere den vertikale liniekommunikation. Deres tilgang til videndeling er meget rationel.
Medarbejderne opfatter videndeling som en mere horisontal kommunikation på tværs af organisationen, hvor modtager også bliver afsender af information. Medarbejderne har en social tilgang til videndeling. De definerer
nemlig videndeling meget bredt og medtager også sagsmøder, ressourcepersoner, sidemandsoplæring og mange former for uformel dialog som videndeling.
Spørgsmålet er, om medarbejderne finder, at FKnettet er relevant til denne
form for videndeling eller om medarbejderne foretrækker andre medier.
06.02.

Mediediskurs

Det er ledelsens ambition, at FKnettet skal være det foretrukne medie til videndeling. Som det fremgik af forrige afsnit er medarbejderne meget positive overfor videndeling, og definerer begrebet meget bredt. Det er derfor relevant at finde ud af, om medarbejderne mener, at FKnettet kan anvendes til
deres brede opfattelse af videndeling.
Vi spurgte en medarbejder direkte, om hun anvendte FKnettet til videndeling. Svaret var tankevækkende:
Hvis der er noget der er relevant, så taler vi som oftest sammen
(bilag K, s.145).
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Det ligger tilsyneladende fastgroet i medarbejderens opfattelse, at videndeling er noget, der primært sker mundtligt:
…vi har jo mapper med Frederiksberg Kommune, hvor der under indholdsfortegnelsen står forskellige ting, eller jeg ringer til nogen i
kommunen, som jeg ved, der har forstand på det (bilag I, s.87).
Medarbejderne videndeler ved fysiske møder eller over telefonen. Alle vores interviewpersoner fortæller, at de er gode til at trække på hinandens erfaringer enten på interne møder eller ved mere uformelle samtaler:
Altså, der er jo et sagsmøde, hvor vi går ind og diskuterer sager, der
er presserende her og nu. Men der er også mere uformel videndeling i
form af, at jeg f.eks. går ned og snakker med XX, der 25 års erfaring,
og med YY, der sidder dernede, som har ligeså mange års erfaring
med dette her i hvert fald, ikk? De har jo stort set set, hvad der er at
se (bilag L, s.158).
Dermed ligger vores interviewpersoners udsagn sig tæt op af Heide, som
skriver at:
Samtalet är det vigtigaste mediet för människors lärende og
mögligheter for at lära (Heide, 2001, s.213).
Det at fortælle historier til hinanden, oplever vores interviewpersoner også
som værende en vigtig del af videndelingen:
Og praksisviden indeholdes jo normalt i historier. (…) I fortællinger
(…) Hvor man i sådan meget kort facon opridser et sagsforløb og et
øh nogle karakteristiska ved det sagsforløb. Og deri ligger at man lærer. Og når man sidder i situationerne, er det dem, der popper op, og
man får de billeder inde i hovedet af, hvordan håndterede man lige
det (bilag L, s.158).
Om det siger Heide:
Medlemmarna öker inte bara sin egen förståelse genom de narrativa
processerna, utan bidrar också med kunskap till arbetsgemenskapens
kollektiva kunskaper. De nya berättelserna cirkulerar sedan bland
medlemmarna och bliver med tiden en del av deras tillgängliga
repertoar av berättelser (Heide, 2001, s.49).
Hvilket er helt i tråd med udtalelsen fra vores interviewperson. Historierne
fortælles og lagres. De ansatte kan trække på de andres erfaringer i givne situationer gennem denne historiefortælling.
Selvom der er en tendens til, at medarbejderne foretrækker mundtlig videndeling, anvender de også skriftlig videndeling. Eksempelvis via e-mails:
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Hvad skal jeg sige, når der er noget, hvor vi mener at det skal kommunikeres ud til en større kreds, så bruger vi mailsystemet (bilag K,
s.151).
Og der er også noget der tyder på, at der bliver printet rigtig meget ud. Og at
fysiske arkivmapper er meget anvendt:
Ja, øhm, vi har i pensionsafdelingen i rigtig mange år excelleret i vejledninger. .. Og vejledninger er jo sådan på den ene side et godt værktøj, der handler om og øh sige, hvordan løser vi en eller anden konkret opgave. .. Og de bliver så i dag rundsendt via e-mail. Så printer
vi dem ud og sætter dem ind i mapper (bilag L, s.156).
Og dermed ønsker medarbejderne at anvende de kommunikationskanaler,
som de altid har anvendt. Vi vil derfor se lidt nærmere på, hvorfor FKnettet
ikke er det foretrukne medie.
Hvorfor bruges FKnettet ikke?
Flere giver udtryk for, at de egentligt gerne vil bruge det. De gør det bare
ikke.
Jamen så ville jeg bruge det, til hver en tid, jeg ville elske at bruge det
fordi jeg synes at det ville gøre det meget nemmere for mange ting i
min hverdag (bilag I, s.92).
Det er altså ikke fordi, det ikke er relevant at bruge FKnettet, men de ansatte
oplever, at intranettet er for svært at bruge og det er for tidskrævende at sætte sig ind i det. De kan ikke forstå logikken i strukturen.
Det bruger jeg ikke ret meget fordi jeg kan aldrig finde ud af hvad jeg
skal bruge det til (…) Jeg synes at meget af det ligger ulogisk (bilag
K, s.142).
Flere giver udtryk for, at det er søgefunktionens manglende funktionalitet,
der er årsagen til, at FKnettet ikke anvendes:
Det er meget sjældent at man kan bruge søgesystemet til at finde noget. Hvis man ikke kender folks navn eller stavemåde helt nøjagtigt, så
finde du dem aldrig derude (bilag L, s.171).
Mangel på aktualitet svækker også FKnettets troværdighed som informationskilde. Medarbejderne finder dokumenter, der ikke har været opdateret i
flere år. Derfor bliver de usikre på oplysningernes pålidelighed og søger
derfor deres informationer via andre kanaler.
Alternative medier
FKnettet er i konkurrence med personligt valgte systemer, fordi det ikke
fungerer hensigtsmæssigt i dagligdagen. For at få opfyldt deres behov for
relevant information substituerer medarbejderne. De opbygger deres egne
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systemer til at søge og lagre viden. Mere af nød end af lyst, som en af vores
interviewpersoner siger:
Altså, hvis ikke vi kan bruge telefonbogens søgemekanisme, så sprøjter vi bare en milliard A4-lister ud med diverse mennesker. Fordi det
kan de umiddelbart producere med de værktøjer vi har (bilag L,
s.172).
Og man er glade for alternativerne:
Nej, jeg er glad for at have det, men jeg er også glad for, at jeg har alternativer til det, ha ha. Sådan vil jeg hellere se på det. Yahoo,
Google, ha, ha, nej. Google, nej, det kan jeg ikke. De er mine tro følgesvende. Og så de gule sider. Sådan er det jo, det er helt klart for
mig er det en hurtigere måde at arbejde på (bilag H, s.85).
Nogle af vores interviewpersoner er også inde på, at FKnettet ikke benyttes
af visse medarbejdergrupper, fordi de enten ikke er fortrolige med IT eller
ikke interesser sig for det:
…hvis I sådan kigger jer omkring, så er det her jo en kvindevirksomhed, og øh det her er et klassisk kvindefag og det vil sige, at det er ikke
lige IT der får deres pis i kog, så pointen ved det er, at når det kommer til stykket, er de basalt set ikke interesseret i IT på anden måde
end at lortet virker (bilag L, s.165).
Man kan derfor spørge, om der er medarbejdere, der nok har et informationsbehov, men som ikke kan se relevansen af mediet? På samme måde kan
man spørge, om brugen af FKnettet hænger sammen med medarbejdernes
uddannelsesniveau eller fagområde?
Jah, det ku man godt forestille sig, men jeg kan sige når jeg tænker
på de medarbejdere vi har så tror jeg at der går lang tid endnu for de
er jo ikke engang i stand til at åbne deres mails (bilag I, s.102).
Undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet inden for netop Socialdirektoratets arbejdsområde indikerer, at kvinders uddannelse, og til en vis grad også alder har indflydelse på, hvor indstillet man kan forvente medarbejderne
er på at lære nyt inden for eget arbejdsområde (Socialforskningsinstituttet
2003, tabel 6.1)
Ud fra vores interviews kan vi ikke eftervise denne undersøgelse og heller
ikke udtalelsen om, at kvinders forhold til IT gør, at de ikke ser FKnettet
som et relevant medie. Tværtimod har vi svar, der viser det modsatte.
Ledelsens italesættelse af medier
Der er ingen tvivl om, at ledelsen i Frederiksberg Kommune mener, at intranettet er et afgørende medie i fremtidens interne kommunikation og videndeling. Det fremgik af vores tekstanalyse, og lederen af Digital Forvaltning Simon Gjedde, udtrykker ambitionen således:
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Men der må ikke være noget på dit skrivebord, der ikke er elektronisk.
Den dag, du holder op, så skal vi kunne tage alt, hvad der ligger og
smide ud og vi må ikke videnmæssigt være ringere stillet. Og alt hvad
der er inden i din hjerne – i hvert fald af faglig art – det skal også ind
i systemet (bilag F, s.40).
Det er den langsigtede vision. Allerede nu er ønsket dog, at medarbejderne
anvender nettet til videndeling, hvilket kommunens IT-strategi understreger.
Og på spørgsmålet om et fremtidigt velfungerende FKnet kan erstatte den
mundtlige videndeling svarer en medarbejder:
Nej, det vil aldrig nogen sinde kunne og det skal det forhåbentlig heller ikke (bilag K, 152).
Sammenfatning
Vi kan konstatere, at vores interviewpersoner ikke anvender FKnettet til videndeling. Umiddelbart foretrækker de mundtlig videndeling, men de anvender også e-mails. Når de ikke bruger FKnettet skyldes det tilsyneladende
ikke manglende vilje. De ville gerne, men finder FKnettet ulogisk og med
en dårlig funktionalitet. Samtidig anvender de i udpræget grad alternativer,
der kunne erstattes af et intranet.
Igen kan vi konstatere, at medarbejdere og ledelse har vidt forskellige tilgange til diskursen. Når ledelsen italesætter videndeling, er FKnettet deres
primære medie. De ser mediet som et styringsredskab, og indtager derfor en
rationel diskursposition. Når medarbejderne italesætter videndeling, taler de
om mundtlig videndeling. Og gerne inden for afdelingen. Medarbejderne ser
samtidig de sociale aspekter af videndelingen som centrale og indtager den
sociale diskursposition. Det er ikke fordi, medarbejderne grundlæggende er
modstandere af videndeling på nettet. Det er bare nemmere at tale om tingene. Men noget tyder altså på, at medarbejdere og ledelse taler forbi hinanden.
Et af de elementer, der kan have betydning for valg af medie til videndeling
er tid. Spørgsmålet er nemlig, om videndeling kan ske hurtigere på et intranet eller om videndeling overhoved er noget, der skal gå hurtigt?
06.03.

Tidsdiskurs

Tid spiller på mange måder en vigtig rolle i vores interviewpersoners oplevelse af både videndeling og brug af FKnet. Tid italesættes forskelligt alt efter, hvilken sammenhæng den nævnes i. Vi vil her skildre de forskellige oplevelser af tidsaspektet, som vi har fundet i vores interview.
Effektivisering af tid
Frederiksberg Kommune er en organisation, der leverer en række serviceydelser, hvor viden er det helt afgørende input. Derfor er en stor del af de
fleste medarbejderes arbejde at tilegne sig viden. Indsamlingen af de nødvendige informationer er dog tidskrævende for mange. Principielt ser de fle-

Side 43

ste intranettet som en mulighed for hurtigere at tilegne sig den nødvendige
information og dermed som en måde at spare arbejdstid på, på længere sigt:
Ja, det synes jeg. Og jeg synes også, at det er lidt synd for mig, for det
ville være dejligt nemt at kunne bruge, for jeg bruger meget tid på at
ligge og ringe rundt med informationer, som burde stå der, ikke? (bilag I, s.108)
Men som FKnet fungerer i dag opfattes det som uhyre tidskrævende at bruge og derfor vælger mange at undlade at forsøge:
Men hvis de sidder med noget, som jeg burde vide og ikke kan svare
på, så får jeg et telefonnummer og så må jeg vende tilbage. Så slår jeg
op, jeg slår ikke op på FKnettet fordi at søgefunktionen ikke virker, så
jeg må i gang med vores bøger, vi har jo mapper med Frederiksberg
Kommune, hvor der under indholdsfortegnelsen står forskellige ting,
eller jeg ringer til nogen i kommunen som jeg ved der har forstand på
det (bilag I, s.87).
I tekstanalysen har vi identificeret en effektiviseringsdiskurs, hvor tiden
spiller en vigtig rolle. FKnettet skal sikre nem adgang til viden og information for den enkelte og dermed spare tid. Både den tid, der bruges på at ulejlige hinanden med spørgsmål, og den tid, der bruges på at lede efter informationer:
FKnet skal sikre en nem adgang til opdaterede og aktuelle informationer. Effektivisering af arbejdsgange, så der ikke bruges tid på at lede
andre steder (hos en kollega, fildrev, opslagsværk etc.). Findes det,
findes det på FKnet! (bilag B).
FKnet skal sikre viden om arbejdspladsen og arbejdsforhold. Effektivisering af arbejdstiden, så Personale fx undgår opringninger vedr.
ferie, barsel, flex, løn, overenskomster etc. (bilag B).
Der er altså et samstemmende ønske blandt ledelse og medarbejdere om, at
der kan spares tid, hvis al relevant information er lettere tilgængelig. FKnettet opfattes som et velegnet medie, men fungerer ifølge medarbejderne ikke
efter hensigten på nuværende tidspunkt.
Mangel på tid
Over for denne effektiviseringstanke står den opfattelse at et godt intranet
kræver, at der fra alle sider investeres tid i det. I interviewet med Digital
Forvaltning siges det på følgende måde:
Hvorfor er det også svært at få et intranet op at køre? Det er fordi det
kræver en indsats. Det kræver tid og ressourcer også for den enkelte
webredaktør. Og for den enkelte afdeling. Hvordan man får informationerne struktureret hensigtsmæssigt? Det er jo ikke noget man bare
lige gør (bilag F, s.25).
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Budskabet fra Digital Forvaltningen stemmer godt overens med Petersens
(2003) betragtninger:
Tidsaspektet er dog værd at tage i betragtning, når man i virksomhedsregi planlægger kommunikationen af værdibaserede forandringsprojekt – det tager snarere år end måneder at implementere dem.
Men det kræver nok også tid at lære at bruge. Særligt fordi det i høj grad har
været op til medarbejderne selv at lære det at kende. Bruger man tiden på
det, kan det til gengæld godt lade sig gøre at finde relevante informationer:
Jeg vil til gengæld sige at når jeg bruger tid på det, når jeg pludselig
bliver fanget af det, så er de ting der står jo smaddergode (bilag I,
s.94)
Men det er tilsyneladende ikke alle medarbejdere, der er parate til at bruge
den tid, der skal til:
Og det er jo en dårlig undskyldning at sige, at det har jeg ikke tid til,
men sådan er det bare (bilag I, s.100).
Men i historierne om FKnettet og den hårde opstart i tidernes morgen, virker
det som om tilliden til intranettet smuldrede, da intranettet var nede i en lang
periode efter den første lancering:
Så dét, der sker, det var, at folk gik ind, da det startede op og de startede maskinerne op og så virkede det i øvrigt ikke, og så sagde folk,
det gider vi ikke bruge vores tid på, ergo lukkede de ned (bilag L,
s.166-167).
Videndeling og tid
Når videndeling i bredere forstand end informationsdeling italesættes får
begrebet "tid" en anden position. Medarbejderne finder videndeling relevant, som vi konkluderede i videns- og medieafsnittet. At bruge tid på at tale
sammen og at udveksle viden og erfaringer anses af mange for værdifuldt.
Specielt i fokusgruppen møder vi den holdning, at den personlige gevinst i
form af tryghed og fællesskab, man får ud af at mødes og holde kontakt,
langt opvejer den tid man bruger på det:
Og det er jo også der du spørger om stress.. altså for mig er det da
helt klart også en.. en æh.. faktor til at forebygge stress og have den
her gruppe, netop for at kunne komme og æh.. dele æh.. faglige som
æh personlige..eller æh.. personlige på den måde.. æh.. de… æh.. konflikter eller andre ting vi ligesom bliver involveret i via vores stilling..
og kan dele den med andre ik? Og så også det… æh… enorme arbejdspres ik? og så… bare det der at man ikke står alene…(bilag M,
s.190).
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Kontakten og forholdet til de andre i erfa-gruppen kan også give hurtig
hjælp og dermed spare tid, når man skal bruge viden eller information om et
emne:
Lige præcist..ikke også.. er man presset fordi man lige pludselig skal
have et eller andet… så er det hurtigt.. lige at skrive.. er der nogen der
har noget … det her materiale? Er der nogen der har en standart for
det her? er der nogen.. altså.. vupti .. så er det der …altså vi deler
det.. der er ikke noget sådan .. vi hemmeligholder ikke så meget..(
mumlen) det er mit arbejde…(bilag M, s.191).
Sammenfatning
Medarbejdere og ledere er altså tilsyneladende enige om, at det ville være
tidsbesparende at have et velfungerende FKnet med nem adgang til relevant
information. I praksis er FKnet dog en tidsrøver, fordi det er for vanskeligt
og dermed for tidskrævende at finde den information man skal bruge. Hertil
kommer at det stiller store krav til tid og energi at få FKnettet til at fungere
efter hensigten.
Videndeling, i modsætning til informationsdeling, er tæt forbundet med en
individuel og social dimension, og her spiller tiden ifølge medarbejderne en
underordnet rolle. For medarbejderne er videndeling primært forbundet med
samhørighed, tryghed og udveksling og beskrives som noget, der bidrager
til større kvalitet i det daglige arbejde og modvægt mod stress. At have et
velfungerende netværk, kan bidrage til at spare tid på at finde diverse informationer, men det er ikke det primære bidrag.
Vi ser en forskel i, hvordan medarbejdere og ledelse italesætter tidsdiskursen. Ledelsen vælger igen en rationel diskursposition, idet de kun taler om
tid i forbindelse med effektivisering og rationalisering. Medarbejderne er
enige i mulighederne for effektivisering, når det gælder informationsdeling.
Men samtidig italesætter de en social diskursposition, når talen falder på
ægte videndeling. Her er tid noget, der skal bruges, ikke effektiviseres.
06.04.

Delkonklusion

Medarbejdere og ledelse er generelt enige om, at der er forskel på viden og
information. De er også enige om, at informationsdeling på et intranet kan
effektivisere tidsforbruget. Men her stopper enigheden også.
Uanset om man snakker videndeling, medier eller tid, anvender ledelsen en
rationel diskursposition. De mener, at FKnettet skal anvendes til vertikal information, og til informationsdeling, med det formål at spare tid. Medarbejderne taler lige så konsekvent ud fra en social diskursposition. De ønsker at
videndele horisontalt i organisationen. De foretrækker at videndele mundtligt, gerne ansigt til ansigt. De mener, at det ligefrem kan bidrage til en større kvalitet i arbejdet og virke som en modvægt til stress.
Det er naturligvis et problem, at ledelse og medarbejdere nærmest konsekvent taler ud fra hver sin diskursposition, når man gerne vil opnår videneller informationsdeling på intranet. Og det kan være en væsentlig årsag til,
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at FKnettet stort set ikke anvendes til informationsdeling. Men andre faktorer kan også spille ind. En nærliggende faktor, der kan have stor betydning
for kommunens informationsdeling på intranettet, er den kultur, der er i organisationen.
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07. Kulturanalyse
I den sociale praksis er der andet end diskurser, der påvirker. I dette afsnit
inddrager vi en kulturanalyse for at se på, om kulturen i kommunen har betydning for medarbejdernes anvendelse af videndeling på FKnettet.

I vores diskursanalyse har vi flere steder konstateret, at nogle af de problemer, der er med videndeling og FKnettet, kan skyldes kulturelle for-hold i
kommunen. Derfor har vi valgt at lave en kulturanalyse af Frederiksberg
Kommune.
Ifølge Schein (1994) er en kulturanalyse nødvendig, når man vil forstå,
hvordan ny teknologi påvirker organisationer. En kulturanalyse kan fortælle
noget om, hvorfor det kan være svært at indføre en teknologi til videndeling:
Organisatorisk læring, udvikling og planlagt forandring kan ikke forstås uden at betragte kultur som en primær kilde til modstand mod
forandring (Schein, 1994, s.3).
Ifølge Jørgensen og Philips (1999) skal man i den tredje dimension af Faircloughs kritiske diskursanalyse inddrage anden relevant teori til at belyse
den sociale praksis. De peger eksempelvis på kulturteori. Derfor er Scheins
funktionelle kulturanalyse en mulighed, men den kvalificerer sig yderligere
ved blandt andet at have fokus på IT og forandring.
Scheins metode forudsætter faktisk, at man skal lave en kulturanalyse, fordi
kulturen er dysfunktionel i forhold til de udfordringer, som organisationen
står overfor (Schultz, 1990). Da vi har en tese om, at det er tilfældet, har vi
valgt at lave en kulturanalyse af Frederiksberg Kommune, hvor vi primært
trækker på Scheins teori (1994), men også den forståelse af teorien, som
Schultz (1990) præsenterer i sin bog. Schultz er relevant, fordi hun analyserer en offentlig organisation, mens Schein primært har fokus på private virksomheder.
Ledelsen og det administrative personale har til huse på selve rådhuset, og
der er en lang række institutioner ude omkring i kommunen. De mange forskellige geografiske adresser og det manglende fysiske nærvær kan fremme
subkulturer på institutionerne. En af vores interviewpersoner udtaler sig
meget eksplicit omkring det fænomen:
Frederiksberg Kommune fungerer på sine præmisser og vi fungerer
på vores herude, ikke? Og sådan er det. Og der er nødvendigvis ikke,
æh, hul hele vejen igennem (bilag H, s.80).
Af citatet fremgår det, at institutionen har sit eget udtryk og dermed ikke
nødvendigvis har samme kultur som resten af kommunen. Vi ser i vores interview en adskillelse mellem institutionerne og rådhuset. At arbejde i Frederiksberg Kommune, men uden for rådhuset, opleves som en anden verden.
Ord som "herude" og "inde" markerer i flere af interviewene denne adskillelse. Institutionerne ser sig som en organisation i organisationen. Det medSide 48

fører en selvstændig kultur, som er uafhængig af kulturen på rådhuset. Kontakten til rådhuset anses ikke for at være fuldstændig. Det beskrives mere
konstaterende end som en kritik af forholdene. Institutionerne har det fint
med at være deres egen.
Men vi har ikke i vores empiri belæg for at sige mere om de konkrete forskelle i kulturen på rådhuset og i de enkelte institutioner. Hvis vi alene valgte at fokusere på kulturen på rådhuset, ville vores empiriske materiale kun
bestå af to interview. Derfor ser vi på Socialdirektoratet bredt og prøver løbende at have øjnene åbne for, at institutionernes kultur godt kan være anderledes end rådhusets. Vi vil i selve analysen fokusere på de elementer, der
har tilknytning til videndeling og FKnettet.
Vi har som nævnt taget udgangspunkt i Scheins teorier, og han definerer
kultur som:
Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte
sig, medens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern
integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som
gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer, som den
korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer (Schein, 1994, s.20).
Schein opererer med tre kulturniveauer til brug for sin analyse:
! Artefakter, som er synlige, men ofte svære at tyde, når man ikke er en del
af kulturen. Artefakter er de symboler, vi mødes af som beskuer af fx arkitektur, påklædning, men også sprogligt udtryk, jargon, myter og fortællinger om organisationen.
! Værdier eller skueværdier, som
omhandler dels det formulerede
værdigrundlag i organisationen, dels
også de værdier som har mere
karakter af spilleregler.

Figur 05.02.

! Grundlæggende antagelser er
"ubevidste 'tages for givet'
anskuelser, opfattelser, tanker og
følelser"(Schein, 1994, s.24). De
grundlæggende antagelser giver sig
blandt andet udtryk i en ubevidst
"retten ind til højre". En adfærd,
som man som individ lærer for at
blive accepteret i gruppen.
Kunsten består altså i at finde ned til de
grundlæggende antagelser. Det foregår
ved at analysere og sammenfatte
resultaterne af artefakter og værdier.
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Rådhuset fotograferet gennem gården.
Seks etager og et stort tårn.

07.01.

Artefakter

Artefakter er som nævnt symboler som fx sprog og arkitektur. Vi har valgt
at tage udgangspunkt i Schultzs (1990) fem kategorier til beskrivelse af artefaktniveauet:
Figur 05.03.
1. fysiske udtryk
2. sprog
3. historier
4. teknologi
5. synlige traditioner.
1. Fysiske udtryk:
Socialdirektoratets administration har
til huse på rådhuset, der rent arkitektonisk ligner en stor bastion placeret i
centrum af Frederiksberg. Kommunens
ledelse har til huse i store kontorer mod
rådhuspladsen. Socialdirektoratets
medarbejdere sidder typisk i små
enkeltpersons kontorer, der skal kunne
lukkes af hensyn til besøgende borgere.
Digital Forvaltning har kontorer under
rådhuset ved siden af omklædningsrum,
depoter og postsorteringen. Digital Forvaltning er opdelt i små kontorer. Afdelingen fremstår lidt mørk, og der er gitre for alle vinduerne. Hvis placeringen
af afdelingen skal tolkes som et signal
om, hvor stor en værdi man tillægger
afdelingen og dens ansvarsområder, må
afdelingen siges at være placeret lavt i
hierarkiet.
Kommunikationsafdelingen har kontorer i det modsatte hjørne af rådhuset på
fjerde sal. Den fysiske afstand kan ikke
være befordrende for samarbejdet mellen de to afdelinger.

Lange, tomme gange stort set uden
udsmykning og med lukkede døre.

Figur 05.04.

Klassisk interiør med træpaneler over alt.
En gammeldags elevator – en paternoster – fornemmes i baggrunden. Den er
praktisk placeret ved siden af borgmesterens kontor.

Der er ikke beskrevet en dresscode for
medarbejderne på rådhuset. Dog har vi
bemærket, at ledelse og politikere er
pænt påklædt, mens medarbejderne optræder mere afslappet og uformelt i
deres påklædning. Forskellene i påklædning kan være medvirkende til at
skabe en distance mellem medarbejdere og ledelse.

Side 50

2. Sprog
Vi har ikke fundet ord eller ordspil med en særlige betydning, der går igen i
vores interviews. Vi kan derfor ikke sige noget om det sproglige artefaktniveau.
3. Historier
En medarbejder i Digital Forvaltning fortæller historien om indførelsen af
FKnettet:
Problemet er, at det gik galt. Man havde alle de rigtige tanker i starten. Vi havde allerede inddraget folk i processen. Der var en utrolig
positiv stemning over for det, selv om alt var nyt. Der er altid den genstridige modtager, men hvis det her system havde virket, det er min tese, bare en lille smule bedre fra dag et, så havde du ikke mødt den der.
Men dagen efter gik det i stykker. Folk blev presset til at bruge det og
det gik i stykker. Det gjorde det i tre måneder. Dagen efter hørte vi,
hvad det hed. Det hed fuck-nettet nede i kantinen (Bilag F, s.26).
Den historie er det tilsyneladende ikke kun Digital Forvaltning, der er opmærksom på. Blandt medarbejderne får vi også et indtryk af en besværlig
start. Én af vores interviewpersoner siger:
Så dét, der sker, det var, at folk gik ind, da det startede op og de startede maskinerne op og så virkede det i øvrigt ikke, og så sagde folk,
det gider vi ikke bruge vores tid på, ergo lukkede de ned (bilag L,
s.166)
Flere af vores interviewpersoner oplevede, at der ikke var nogen særlig information omkring indførelsen af et intranet. De føler, at de havde brug for
information om brugen af FKnettet. Og en enkelt interviewperson kender
slet ikke til intranettets eksistens.
Vi er, i vores interviews, ikke stødt på andre fælles historier om videndeling
og FKnettet. Men vi kan ikke udelukke, at de findes på rådhuset eller i de
enkelte institutioner.
4. Teknologi
Alle vores interviewpersoner arbejder dagligt med computer, selv om det
ikke er samtlige medarbejdere i kommunen, der har egen computer. Som det
fremgår af interviewet med hjemmehjælperen (bilag J), har den almindelige
hjemmehjælper ikke adgang til en computer.
Og selv om mange dagligt arbejder dagligt med en computer, er der stor forskel på, hvordan man arbejder med teknologien. En af vores interviewpersoner anvender således kun sit fagsystem og har aldrig været på FKnettet:
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg kunne
bruge det til (bilag J, s.123).
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Som det fremgår af vores diskursanalyse, har nogle af vores interviewpersoner opgivet at anvende FKnettet og i stedet udviklet egne systemer. En af
vores interviewpersoner udtaler dette eksplicit i følgende citat:
Pointen er vel igen den, at paradigmet i det her er jo ikke at bruge en
teknisk løsning, men at nå hen til den funktionalitet lettest muligt med
værktøjer vi i forvejen kender. Altså sådan, de nødvendige… de forhåndværende søms princip. Det er den, der kører igen. Altså, hvis ikke
vi kan bruge telefonbogens søge-mekanisme, så sprøjter vi bare en
milliard A4-lister ud med diverse mennesker. Fordi det kan de umiddelbart producere med de værktøjer vi har. Og det, det er en teknologi, vi i forvejen kender (bilag L, s.172).
Vores interview viser altså en tendens til, at medarbejderne kun benytter den
informationsteknologi, som er nødvendig for at kunne udføre sit arbejde. De
er positive overfor FKnettet, men hvis det ikke umiddelbart er anvendeligt,
hører interessen op. Der er eksempler på det modsatte, men det virker som
om, de fleste kun anvender velkendte værktøjer.
5. Synlige traditioner
Det er vores opfattelse, at Frederiksberg Kommune og Socialdirektoratet i
høj grad er opbygget som et klassisk bureaukrati med en streng hierarkisk
opbygning (Lee & Newby, 1983). Man sidder samlet efter faglighed og
kommunikerer stort set ikke på tværs men kun op og ned gennem linien.
Denne opfattelse fik vi blandt andet bekræftet, da vi spurgte en interviewperson, om han havde luftet sine tanker og forslag til forbedring af FKnettet
over for Digital Forvaltning:
Altså, det har jeg ikke fordi, nu er det her sådan en gammeldags bureaukratisk forvaltning. (…) Der går man altså, selvfølgelig, kommandovejen. Så det vil sige, at jeg snakker med min gruppeleder, og
gruppelederen snakker med afdelingsleder, og afdelingsleder snakker
med … og så videre, så videre, så videre. Og det er også klart, at hvis
jeg skal ud og snakke med nogen indenfor forvaltningen og ikke har
snakket med M, så falder der brænde ned (bilag L, s.173-174).
Samlet set udstråler artefakterne et gammeldags bureaukrati. Det ses i det
fysiske udtryk med de lange gange og små kontorer med en enkelt medarbejder i hvert sit lukkede rum. De forskellige placeringer i hierarkiet kommer også til udtryk i den fysiske placering med borgmesterens kontor ud
mod rådhuspladsen og tæt på elevatoren, mens eksempelvis Digital Forvaltning er placeret i kælderen. Hierarkiet er tilsyneladende også styrende for
kommunikationen. Vores interviewpersoner snakker i denne sammenhæng
om kommunikation op og ned igennem linien, mens den ikke går på tværs
mellem afdelinger. Samtidig er det en organisation, hvor man helst kun anvender kendt teknologi. Medarbejderens skepsis over for ny teknologi underbygges af historien om "fuck-nettet".
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07.02.

Værdier og skueværdier

Efter at have analyseret artefakterne, vil vi i dette afsnit kortlægge det næste
kulturniveau i Scheins kulturanalyse, nemlig værdier og skueværdier.
Lund & Petersen (2002) definerer værdierne som "meninger om virkeligheden og hvordan den bør håndteres. Prøves ved konkret gennemførelse i forhold til omgivelserne og godkendes gennem social accept". Vi opfatter værdier som dem, der er godkendt af omgivelserne, mens skueværdier er dem,
der endnu ikke er godkendt.
Et af de steder, hvor der meldes klart ud om de værdier, som skal tegne Frederiksberg Kommune, er i dens værdibaserede personalepolitik. Den bygger
på fem ben:
!
!
!
!
!

Respekt og anerkendelse
Klare mål og udfordringer
Samarbejde og medansvar
Udvikling og forandring
Arbejdsmiljø og medindflydelse

Udgangspunktet for vores analyse af værdierne i Frederiksberg Kommune
er disse fem værdier. Vi vil i det efterfølgende vurdere, om det er værdier –
og de dermed er godkendt af medarbejderne – eller om der blot er tale om
skueværdier.
Respekt og anerkendelse
Det fremgår af det personalepolitiske regnskab (Frederiksberg Kommune
2004), at dette punkt i høj grad handler om faglighed og dygtighed. Der er
ingen tvivl om, at faglighed og dygtighed spiller en rolle i kommunen. Det
nærmest bekymrer lederen af Digital Forvaltning, der frygter, at det kan tage
overhånd:
Det største problem i den offentlige sektor har altid været risikoaversion, ikke? Der må ikke være fejl i en sag. Men problemet med, at der
ikke må være fejl i en sag, det er jo, at hvis man altid skal levere ting
til et 13-tal, så bliver det sgu dyrt. Rigtig dyrt (bilag G, s.56).
Men det er ikke kun hos ledelsen og i personalepolitikken, at vi møder den
værdi, at tingene skal være i orden. Medarbejderne udtrykker den også:
Altså, på den ene side kan det være meget irriterende, hvis man fx sidder i, fx i går, der sad jeg og skrev et langt brev til en til en borger i
en kompliceret sag, og der er man nødt til at holde tungen lige i munden, fordi vi repræsenterer en offentlig myndighed, så der kan komme,
så man kan potentielt sige det kan ende oppe hos Mads, ikk' (bilag L,
s.163).
Vi har flere gange spurgt ind til, om det giver status at have en særlig viden,
som de andre ikke har. Det er konsekvent blevet afvist af interviewpersonerne. Men efter interviewene sad vi alligevel tilbage med en fornemmelse
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af, at der værnes lidt om den særlige viden, som en medarbejder har monopol på. Man er lidt stolt af sin faglighed, og den kan ikke undværes. En af
vores interviewpersoner siger om sit særlige vidensområde:
Det er for hårdt at klare for en mand. Jeg bruger fire måneder om
året, hvor jeg ikke laver andet (…) Jeg ved, jeg må ikke lægge mig syg
(bilag K, s.134).
Interviewpersonen fortæller, at hun nærmest er uundværlig, fordi det kun er
hende, der har denne særlige viden om en specifik opgave. Hun fortæller siden, at opgaven ikke lige kan beskrives, og det vil være krævende at lære
den fra sig.
Respekt og anerkendelse for dygtighed og stor viden er tilsyneladende en
værdi, som de fleste i Frederiksberg Kommune lægger vægt på.
Klare mål og udfordringer
Det er ambitionen, at der skal opstilles klare mål for ledere og medarbejderes indsats. I den interne kommunikationspolitik er der faktisk fastsat en
række meget konkrete målepunkter. Det er lidt mere diffust, hvordan der
skal måles. Og helt uklart, om der er fulgt systematisk op på målene.
Også i IT-strategien finder vi klare mål og udfordringer. Det drejer sig eksempelvis om intranettets anvendelse til videndeling:
FKnet skal være det primære medie til videndeling blandt medarbejdere og ledelse i Frederiksberg Kommune. Alle ansatte har i dag adgang til FKnet og bør derfor anvende mediet til at informere og lade
sig informere (bilag B, linie 13-16).
Ledelsen skal altså kommunikere til medarbejderne gennem FKnettet. Der
er dog en klar divergens mellem ledelsens intentioner, og hvordan medarbejderne rent faktisk oplever kommunikationen. En af vores interviewpersoner svarer på, hvordan de får informationer fra deres leder i afdelingen:
Det får vi så mundtligt, og så sker der det, at de medarbejdere, der
har været med, der går det så på omgang mellem medarbejderne, der
skriver referat, som så bliver sendt ud via igen e-mail til resten af
medarbejderne i afdelingen (bilag L, s.159).
Og en anden interviewperson fortæller om, hvordan de i øvrigt deler deres
informationer:
Altså, hvis vi får noget viden, som mail eller sådan noget, så bliver det
mailet rundt til alle. Så vi alle sammen er orienteret om det (bilag K,
s.135).
Disse eksempler tyder på, at ledelsen ikke anvender FKnettet til at informere. Og at medarbejdere ikke anvender FKnettet til at lade sig informere. Der
udveksles i stedet viden og informationer enten ved at tale sammen eller ved
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e-mails. Dermed lever hverken medarbejdere eller ledelse op til målene.
Klare mål og udfordringer har derfor umiddelbart mest karakter af en skueværdi, når der gælder den interne kommunikation.
Samarbejde og medansvar
Det er af stor værdi for kommunen, at medarbejderne samarbejder og påtager sig et medansvar. Den tekstnære analyse af kommunikationspolitikken
giver os svaret på de roller, der er for ledelsen og medarbejderne i den interne kommunikation:
Ledelsens opgaver er at skabe rammerne for, at den interne kommunikation fungerer samt at sikre at beslutninger og øvrige informationer
er tilgængelige (bilag A, linie 26-28).
Medarbejderen skal:
være fortrolig med mål og beslutninger (bilag A, linie 12).
Og:
selv opsøge de informationer, der er nødvendige for at kunne arbejde
effektivt (bilag A, linie 23-24).
Lederne skal altså informere og sørge for tilgængelig information. Og medarbejderne skal selv opsøge informationerne og tilegne sig den nødvendige
viden. Lederen er hermed giveren af information og medarbejderen modtageren i den interne kommunikation. Der er altså tale om en "top-down"
kommunikationsvej fra ledelse til medarbejder og dermed en traditionel
liniekommunikation. Som eksemplet under "synlige traditioner" viser, så er
det faktisk også sådan, man kommunikerer.
Der er altså noget, der tyder på, at samarbejde og medansvar er skueværdier,
der endnu ikke er helt godkendte for så vidt angår den interne kommunikation i kommunen. Det skal dog understreges, at der sagtens kan være et velfungerende samarbejde på andre områder. Eksempelvis er medarbejdernes
indflydelse formaliseret i de såkaldte MED-udvalg (samarbejdsudvalg).
Udvikling og forandring
Frederiksberg Kommune skal "være med blandt de, der tænker nyt og udvikler vores ydelser" fremgår det af den værdibaserede personalepolitik. Og
på nogle områder sker der udvikling og forandring. Det er eksempelvis vores indtryk, at der sker en udvikling mellem medarbejderne på ældreinstitutionerne. I vores fokusgruppe oplevede vi både nytænkning blandt medarbejderne, men også nye vinde fra ledelsens side:
… vi holdt viden for os selv, for det var der. Der er jo sket en hel anden kultur, det synes jeg jo er dejligt. Det er godt at sætte det her til at
spire og man synes det sjovt (bilag M, s.193).
Det antydes i fokusgruppeinterviewet, at udskiftning i ledelsen af Socialdirektoratet har ført til mere åbenhed. Den antydning gøres eksplicit i et af vores interview:
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Men der tror jeg også der er et generationsskifte inden for den øverste
ledelse, blandt andet også her i kommunen, at fra tidligere hvor man
valgte at holde kortene tæt ind til kroppen, der tror jeg helt klart der
er en større grad af åbenhed i dag. og da specielt på ledelsesniveau,
hvor man ønsker at inddrage hinanden i de beslutninger der bliver taget (bilag H, s.66).
Men en medarbejder påpeger også, at når der skal tænkes utraditionelt, så
sker det nedefra:
For det er faktisk et idégrundlag til, hvordan kører vi de her faglige
foraer, for vi begynder altså at tænke noget utraditionelt her i kommunen. For de kommer ikke ovenfra, så kommer de nedefra, men der
skal være plads til det (bilag M, s.214).
Den udvikling og forandring, som vi har fornemmet – særligt i fokusgruppeinterviewet – sker ude på institutionerne. Der kan derfor være tale om subkulturer, der endnu ikke har påvirket kulturen på rådhuset.
Som det fremgår af IT-strategien har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at FKnet skal være det primære medie til videndeling. Det kræver
faktisk forandring og udvikling, for som det også fremgik af vores mediediskurs, er det ikke det foretrukne medie til videndeling i dag. Og strategien
er oven i købet to år gammel, så der burde have været tid til at sætte handling bag ordene.
Samlet set kan det diskuteres, om udvikling og forandring blot er en skueværdi, der er på vej til at blive en godkendt værdi. Eller om det allerede er
en godkendt værdi. Det virker i hvert fald som om, der sker forandringer,
der kan få konsekvenser ude på institutionerne.
Arbejdsmiljø og medindflydelse
I den værdibaserede personalepolitiske målsætning om arbejdsmiljøet spiller
medindflydelse en væsentlig rolle. Spørgsmålet er derfor, om medarbejderne føler, at de har medindflydelse på den interne kommunikation og videndelingen i kommunen.
Flere beskriver FKnettet som noget, der bare var der en dag. De føler sig
generelt dårligt informeret, og ingen af dem har været involveret i udviklingsfasen:
Ja, så lige pludselig en morgen var det der bare. Men selvfølgelig var
det ikke bare det. Vi blev ikke ... det var kun den styregruppe, der sad
med det, der var involveret i det (bilag K, s.145).
Flere har ikke overvejet muligheden for at få indflydelse på produktet. Andre undrer sig over, at de ikke er blevet hørt. De mener, der er en sammenhæng mellem den ringe brug af FKnet og denne manglende brugerinddra-
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gelse. De efterlyser direkte indragelse:
Men jeg kan nogen gange godt tænke på dem, der har lavet det, hvorfor går de ikke ud og spørger, hvad vi synes om det, fordi det som jeg
siger er der jo ligeså mange andre i huset, der siger, der bruger det
ikke?(bilag I, s.110)
Omvendt kunne man måske forvente, at de ansatte gav tilbagemeldinger
om, hvilke problemer, de har med FKnettet. Her er der stor enighed blandt
de interviewede om, at det er både besværligt og tidskrævende at give tilbagemeldinger. Organisationen er for uoverskuelig og ingen ved, hvem de skal
henvende sig til. De ved ikke, hvem der står bag FKnet:
FKnettet, det er stort, kan man sige. Og hvem er det der reelt jeg…ha,
ha… skal henvende mig til om lige præcist den ting. Det vil jeg nok sige, for mig er det uoverskueligt, at skulle lave en tilbagemelding på
opbygningen på FK-nettet. Der har jeg valgt at sige nej til. Det er jo
ikke det, jeg bruger min energi på (bilag H, s.78).
Der er altså ingen praksis for dialog mellem de ansvarlige for FKnettet og
brugerne på alle niveauer. Men i vores interview hører vi masser af ideer til
forbedringsforslag. Tilliden til, at de gode ideer bliver bragt videre, er til
gengæld ikke stor:
Altså, hvis det, hvis det stod til mig, så er det selvfølgelig klart, at alle
vores vejledninger i opdateret stand var inde på FK-nettet. Det er også klart, at det var blokeret sådan, at vi ikke kunne printe lortet ud.
Det er også klart, at vi havde vidensdeling på tværs af afdelingen med
en eller anden form for forumstruktur, som jo selvfølgelig.. hvor, hvor,
hvor gruppeledere og afdelingsledere er moderator på de indlæg, der
er. Så de kan luge ud i lortet. Og jeg har prøvet at vise dem Wikipidia,
for eksempel, eh, og fortælle dem, jamen, der er nu Wiki-systemer. Og
de kan bruges på den og den måde. Og de kan gøre sådan og sådan
og sådan. Og der er også en forumstruktur, og de kan downloades
gratis. Og de kan fås som open source. Og alt det der. Det ene med
det andet. Så er det de siger "Ja" og "Jo" og så snakker vi ikke mere
om det (bilag L, s.173).
Det er gennemgående for samtlige interviews, at der er stor kreativitet og
idérigdom, når det gælder hvordan arbejdsprocesserne kan optimeres og til
hvordan FKnet kan blive et relevant arbejdsredskab. Men deres tanker og
ideer forbliver meget private og højest noget, de deler med deres nærmeste
samarbejdsrelationer. De resignerer og prioriterer deres arbejdsområder og
anser ikke FKnettet som deres ansvar. En nærliggende årsag kan være, at
det er svært at føle ansvar for noget, de ikke er inddraget i. Dermed må arbejdsmiljø og medindflydelse mest af alt karakteriseres som en skueværdi
for så vidt angår den interne kommunikation.
Der er et stykke vej endnu, før Frederiksberg Kommune får omsat alle de
flotte skueværdier i den værdibaserede personalepolitik til reelle værdier for
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medarbejderne. I hvert fald når det gælder den interne kommunikation og
videndeling. På enkelte områder er kommunen langt. Det gælder eksempelvis respekten og anerkendelsen af dygtighed. På andre områder, eksempelvis medindflydelse, er det vores overbevisning, at der er langt igen.
07.03.

De grundlæggende antagelser

Inden vi bevæger os ud på rejsen fra de relativt eksplicitte artefakter og
værdier ned til de grundlæggende antagelser, skal begrebet lige på plads.
Med de "grundlæggende antagelser" mener Schein:
Grundlæggende antagelser er som anvendte teorier normalt dem vi
hverken udfordrer eller debatterer, og som derfor siden hen er yderst
vanskelige at ændre (Schein, 1994, s.29).
Der er altså tale om antagelser, der er usynlige, og som ligger implicit i organisationen, hvor de dikterer adfærd og opfattelser. Vejen fra artefakter og
værdier til de grundlæggende antagelser er dog ikke nem. Analysen af artefakter og værdier er med til at give den indsigt, der skal til, men som Schultz
peger på, skal der mere til:
Ud fra datamaterialet og den forudgående analyse af artefakter og
værdier åbnes op for en indtrængning af organisationsmedlemmernes
dybtliggende fælles antagelser. Det er ikke en objektiv analyse af organisationsmedlemmernes grundlæggende antagelser, som klart og
utvetydigt fremgår af datamaterialet (Schultz, 1990, s.51).
Det mere, der skal til, handler blandt andet om det store overblik, om observationer og diskussioner med medlemmer samt kendere af organisationen.
En kulturanalyse kræver faktisk, at man arbejder med ændringer direkte i
organisationen. Den mulighed har vi naturligvis ikke haft. Med vores relativt kortvarige og begrænsede kendskab til Socialdirektoratet i Frederiksberg Kommune skal de grundlæggende antagelser, som vi kommer frem til,
derfor tages med forbehold. Alligevel mener vi at have nogle bud på enkelte
grundlæggende antagelser:
! Vi er faglige
Der er ingen tvivl om, at fagligheden er et afgørende element i kulturen i
Frederiksberg Kommune. Det gælder uanset, om det er en kontorassistent
på rådhuset eller en demensmedarbejder på et plejehjem. Kommunen er
et langt stykke ad vejen organiseret efter faglighed. Medarbejderne føler
også, at fagligheden er med til at sikre dem i en politisk organisation, så
der ikke kan rejses kritik af deres arbejde. Her spiller det naturligvis ind,
at kommunen er en politisk organisation med fokus fra offentlighed og
medier.
! Vi er nok i os selv
Tilknytningen til egen afdeling eller institution er stærk. Medarbejderne
videndeler gerne, men helst inden for egen afdeling. Der er ingen tvivl
om, at denne holdning også hænger sammen med den bureaukratiske organisationsform, hvor kommunikation sker op og ned igennem organisa-
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tionen, men stort set aldrig på tværs. Den faglige opdeling er desuden
med til at sikre, at man normalt ikke har en fælles faglighed med kollegaer fra andre afdelinger. Den fysiske opdeling, både på rådhuset samt mellem rådhus og institutioner, er uden tvivl også en medvirkende faktor.
! Vi følger reglerne
Denne grundlæggende antagelse er måske mere implicit, men alligevel
kommer det frem flere gange under interviewene, at der er en række regler og love, der skal overholdes. Hjemmehjælperen skal indrette sig efter
visitationssygeplejerskens anvisninger, sygeplejersken skal følge særlige
regler i opgørelsen af et dødsbo, og socialrådgiveren skal hele tiden
ajourføre sig med loven. Lovgivning, retningslinier, politiske afgørelser
er rettesnore for det daglige arbejde i en offentlig forvaltning.
! Vi følger kommandovejen
Denne antagelse handler om, hvordan medarbejderne betragter organisationen og de kommunikationsveje, der er. Antagelsen er delvist afdækket
i vores diskursanalyse. Som medarbejder er det nærmest utænkeligt at
bryde kommandovejen. Og i særdeleshed, hvis det er op i hierarkiets linie. En af vores interviewpersoner fortæller eksplicit, at det er derfor, han
ikke har gjort Digital Forvaltning opmærksom på de oplagte ændringer af
FKnet, som han gerne vil have. Det er nok tilladt at gå på tværs, hvis det
gøres oppefra og ned. Men det modsatte virker nærmest utænkeligt. Bare
at gå på tværs på samme niveau, som man befinder sig på, virker som en
umulighed.
De fire grundlæggende antagelser, som vi er kommet frem til, danner tilsammen et kulturparadigme, som vi har forsøgt at vise i figur 07.04. Vi opfatter alle grundlæggende antagelser som forbundne med hinanden. Det betyder eksempelvis, at når en medarbejder overholder reglerne, så indebærer
det også, at man følger kommandovejen.
Spørgsmålet er så, om de grundlæggende antagelser – og dermed kulturen i
organisationen – virker som en hindring for videndeling på intranettet?
Der er ingen tvivl om, at særligt én
grundlæggende antagelse kan forhindre
en effektiv videndeling. Og det er antagelsen om, at man er sig selv nok i de
enkelte afdelinger.
Dermed er der ingen grund til at dele
viden med medarbejdere i tilknyttede
afdelinger endsige i andre direktorater.

Figur 07.04. Frederiksberg Kommunes kulturparadigme
Vi følger
kommandovejen

Vi er nok
i os selv

Vi følger
reglerne

Vi er faglige

En anden antagelse, der måske spiller ind på videndelingen, er antagelsen
om, at medarbejderne følger kommandovejen. Hvis en medarbejder lægger
information ud på et intranet, hvor alle kan se informationer, følges kommandovejen ikke længere. Det er faktisk et brud på kommandovejen, og
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dermed kan det kun lade sig gøre, hvis man får en direkte ordre om det. Den
af vores interviewpersoner, der har lagt information ud på FKnet, har også
kun gjort det som følge af en opgave bestilt direkte af chefen.
Fagligheden bør ikke være en antagelse, der som sådan forhindrer videndeling. Men den strenge fagopdeling er uden tvivl med til at gøre, at medarbejderne har svært ved at se, hvad andre skulle have ud af ens viden. Desuden har vi fornemmet tendenser til, at de på nogle områder godt vil holde
lidt på sin særlige viden. Det, at følge reglerne, burde ikke være en hindring
for videndeling. En af reglerne – IT-strategien – siger jo direkte, at FKnettet
skal være det primære medie til videndeling.
Samlet set er det altså vores konklusion, at kulturen er en væsentlig hindring
i forsøget på at gøre FKnet til det primære værktøj til videndeling. Og noget
tyder på, at Frederiksberg Kommune godt er klar over, at der er problemer
med kulturen. I et stillingsopslag, hvor kommunen søger efter en ny teknisk
direktør, skriver man direkte, at en væsentlig opgave er at få ændret kulturen
i organisationen.
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08. Konklusion
I vores analyse har vi har set to forskellige italesættelser af videndeling. I
dette kapitel samler vi op på de to forskellige diskurspositioner og ser på,
hvordan det påvirker betingelserne for videndeling på FKnettet.

På baggrund af vores analyse vil vi hermed besvare vores problemformulering:
Hvordan er betingelserne for videndeling i Frederiksberg Kommune,
og hvilken rolle spiller FKnettet i videndelingen?
Vi har fundet to væsentligt forskellige måder, som begrebet videndeling italesættes på i kommunen. Og det er i disse forskelligheder, at betingelserne
for videndeling ligger gemt.
Den ene udtrykkes overvejende af ledelsen og den anden overvejende af
medarbejderne. Vi har i vores identificerede diskurser set to overordnede diskurspositioner: Ledelsens rationelle diskursposition og medarbejdernes sociale diskursposition.
Ledelsens rationelle diskursposition
Vi ser i vores analyse tegn på en sporadisk og ikke afklaret brug af begrebet
videndeling hos ledelsen. Vores tekstanalyse af uddrag fra kommunikationspolitikken og IT-strategien viser, at ledelsen overvejende forbinder videndeling med ledelsesinformation. Ledelsens ambition er at spare tid og forenkle arbejdsgange ved at stille information til rådighed på FKnettet. Udgangspunktet for ledelsens syn på videndeling er ønsket om at effektivisere
driften i kommunen for dermed at yde borgerne en god service. Vi konkluderer derfor, at ledelsen har en rationel tilgang til videndeling.
FKnettet skal i ledelsens perspektiv være det primære medie for denne videndeling og erstatte telefonopringninger samt alle-mails.
FKnettet omtales udelukkende som tidsbesparende. Vi ser ingen tegn på, at
ledelsen har tanker om, at implementeringen af FKnettet også kan være tidsog ressourcekrævende. Vi ser heller ingen tegn på bevidsthed hos ledelsen
om, at indførelsen af et intranet rent faktisk ændrer grundlæggende på den
måde man informerer, når man går fra at "skubbe" information ud til medarbejderne til at medarbejderne selv skal "hente" informationerne. Vi anser
indførelsen af intranettet som en forandring i organisationen, som man kunne forvente en mere bevidst og langsigtet ledelsesstrategi overfor.
I ledelsens italesættelse af videndeling ser vi en asymmetri, hvor ledelsen
selv er givere af information og medarbejderne er modtagere. Denne asymmetri afspejler den eksisterende praksis omkring ledelsesinformation.
Konklusionerne på ledelsens diskursposition skal tages med et væsentligt
forbehold, idet den er baseret alene på vores analyse af to ledelsespapirer.
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Det havde været at foretrække, hvis vi gennem et interview med ledelsen
havde haft mulighed for at underbygge vores konklusioner.
Medarbejdernes sociale diskursposition
Hos medarbejderne finder vi et bredere og mere nuanceret syn på videndeling som tager udgangspunkt i sociale og individuelle værdier. Vi ser et ønske fra medarbejderne om at effektivisere adgangen til relevante informationer. Her opfattes FKnettet som et velegnet medie, hvis strukturen og brugervenligheden blev forbedret. Som FKnettet fremstår i dag, føler medarbejderne, at mediet er en "tidsrøver", der ikke kan bruges. Vi oplever en stor
kreativitet for at hente relevant information af andre kanaler for dermed at
effektivisere informationssøgningen og højne kvaliteten af arbejdet.
Men medarbejdernes italesættelse af videndeling rækker videre end til informationsdelingen via FKnettet. Medarbejderne forbinder overvejende videndeling med social kontakt. Deres opfattelse udspringer af et behov for
faglig kvalitet, tryghed og at lære af andres erfaringer.. Personlig kontakt og
fysiske tilstedeværelse opleves som en væsentlig del af videndelingen.
Medarbejderne udtrykker, at skriftlig udveksling af viden på FKnettet er besværligt og tidskrævende. Vi konkluderer på denne baggrund, at medarbejderne indtager en social tilgang til videndeling.
Vi oplever, at medarbejderne i fokusgruppen opfatter det faglige møde på
tværs i organisationen som positivt. Vi ser et ønske om horisontal kommunikation i modsætning til den vertikale, som udspringer af den hierarkiske
model. Fokusgruppemedlemmerne udtrykker eksplicit, at den vertikale
kommandovej er en hindring for videndeling. De udtrykker også, at der nu
er en større frihed i den horisontale kommunikation på institutionerne. Og
dermed en opblomstring af initiativer til mere videndeling.
Betingelser for informationsdeling

Umiddelbart ser vi ikke en uoverensstemmelse, når det drejer sig om at have
en effektiv informationsdeling, som ledelsen italesætter det. Men informationsdeling er kun første udviklingsfase ifølge Heide (2001). Både ledelse og
medarbejdere oplever behovet og nødvendigheden. Den samme tendens ses
i de to diskurspositioner, hvor der ikke er stor uoverensstemmelse, når det
drejer sig om at have en effektiv informationsdeling.
Den grundlæggende antagelse i kulturen "vi er faglige" understøtter også at
betingelserne for denne type informationsdeling, fordi ledelse og medarbejdere er enige om at høj faglighed er vigtig.
Betingelserne for at få en effektiv informationsdeling er altså sådan set gode
både når man ser på diskursforskelle og kultur.
Medarbejderne ser gerne, at denne informationsdeling forgår på FKnettet.
At nettet ikke bliver brugt i stort omfang til informationsdeling kan derfor
hænge sammen med andre forhold, eksempelvis brugervenlighedsproblemer.
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Men den ringe brug af FKnettet kan også hænge sammen med, at ledelsen er
uafklaret omkring målsætninger for FKnettet og eventuelt, at liniekommunikationen ikke har fungeret optimalt.
Betingelser for videndeling

Derimod har medarbejdernes italesættelse af videndeling trange kår. Det er
videndeling, der indgår i anden udviklingsfase ifølge Heide (2001). Den sociale diskurs er i sin essens horisontal og kommer dermed i konflikt med
kulturen. Den grundlæggende antagelse om at følge kommandovejen i bureaukratiet og "vi er nok i os selv" bidrager nemlig til horisontal videndeling.
Medarbejdernes italesætter videndeling som noget værdibaseret, der også
indeholder mange sociale aspekter. Det afspejler en konflikt i forhold til ledelsens rationelle diskurs. Denne konflikt giver ikke de bedste betingelser
for videndeling i Frederiksberg Kommune.
Det hører med til betingelserne for videndeling, at den interne kommunikationspolitik ikke er justeret siden 2001. Det er også bemærkelsesværdigt at
begrebet videndeling ikke optræder i kommunens interne kommunikationspolitik. Det kan afspejle et manglende ledelsesfokus på den interne kommunikation, og at udviklingen af den interne videndeling ikke er højt prioriteret.
På institutionerne udenfor rådhuset ser vi tendenser til horisontal videndeling. På selve rådhuset er liniekommunikation udtalt. Det betyder, at betingelserne for videndeling i den sociale diskursforståelse ikke er til stede.
Konsekvensen er dårlige betingelser for videndeling.
FKnettes rolle

FKnettet spiller som skrevet en meget lille rolle for både informations- og
videndeling i Frederiksberg kommune i dag. Den rationelle diskursposition
fra ledelsen er tæt forbundet med FKnettet. Der bliver sat lighedstegn mellem brug af FKnettet og effektivitet. På den måde kan videndeling via andre
medier ses af ledelsen som modstand mod FKnettet i den yderste konsekvens. Og dermed bliver betingelserne for videndeling set ud fra den sociale
diskurs sat i skyggen af effektiviseringsprojektet.
En anvendelse af FKnettet til videndeling efter den sociale diskurs er en noget mere krævende opgave og vil forudsætte væsentlige ændringer i selve
FKnettet, men også i selve kulturen.
Det ville være nødvendigt at udbygge og indrette FKnettet, så det understøtter ønsket om videndeling. Alle medarbejdere skal kunne lægge tekster på
nettet efter en grundig indføring i, hvordan der kommunikeres og videndeles
på et intranet. Det vil efter vores opfattelse kræve udvikling af nye kompetencer hos medarbejderne som fx skriftlig kommunikation.
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09. Perspektivering
Vores afhandling har vist, hvad der ikke fungerer. Men hvad kan Frederiksberg Kommune gøre for at forbedre videndelingen på FKnettet? Det er emnet for dette afsluttende kapitel.

I denne masterafhandling har vi analyseret os frem til, hvorfor det ikke lykkes at videndele på FKnettet i Frederiksberg Kommune. Det er ikke sikkert,
at vi har afdækket alle aspekter af videndeling på et intranet. Vi har eksempelvis valgt at se bort fra brugervenligheden på FKnettet.
Frederiksberg Kommune kunne uden tvivl gøre meget for at forbedre brugervenligheden på sit intranet. Vi ved fra vores undersøgelse, at en bedre
søgefunktion og en mere logisk struktur er påkrævet. Men en omfattende
undersøgelse af brugervenligheden vil uden tvivl afsløre flere elementer,
som kan forbedres.
I denne afhandling konkluderer vi imidlertid også, at det ikke er gjort med et
mere brugervenligt intranet. Der er række grundlæggende problemer, der
skal løses, før man kan få gang i videndelingen generelt og i særdeleshed på
FKnettet:
Anvisninger
Kommunen bør overveje at inddrage medarbejderne. De kan starte med at
italesætte projektet indenfor den sociale diskursposition, så medarbejderne
kan se perspektiverne i videndeling på FKnettet gennem egne briller. Det
drejer sig om at pege på fordele som medarbejderne gerne vil opnå. Af konkrete tiltag vil vi gerne pege på:
! Kommunen kunne med fordel udpege en slags informationsmæglere. Det
indebærer, at der for hvert område udpeges en ressourceperson, som de
øvrige medarbejdere kan henvende sig til, når de har spørgsmål til indholdet på FKnettet.
! Man bør oprette en idé-postkasse på FKnettet, som alle medarbejdere opfordres til at bruge, så man får formaliseret tilbagemeldingen fra brugerne. Vi ved fra vores undersøgelse, at medarbejderne ligger inde med
mange gode ideer til forbedringer af FKnettet.
! Information skabt på baggrund af medarbejdernes behov. Det kunne eksempelvis være en side, hvor man kan stille faglige spørgsmål til sine
kollegaer. Den slags sider kaldes "Ofte stillede spørgsmål". En af vores
deltagere i fokusgruppen giver et eksempel på det:
FAQ. Hvad gør jeg hos Fru Hansen, der altid slår når jeg kommer ind ad
døren. Til sidst får man genereret noget viden, som alle andre, der har
adgang til FK-nettet, kan gå ind og søge på vold i hjemmet. what ever, så
kan de se svarene. På den måde bliver der genereret noget hele tiden (bilag M, side 212).
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! FKnettet er et transperant medie og tanken om at samtlige 6700 kollegaer
kan se de informationer, som lægges på nettet, kan være en skræmmende
barriere for lysten til at producere informationer. Derfor kan det være interssant at undersøge, hvordan det vil være, hvis mindre faggrupper får
lukkede rum til at starte op med. Det ville give medarbejderne mulighed
for at eksperimentere og øve sig i denne særlige kommunikationsform.
Kommunen bør overveje, om tiden ikke er kommet til at ændre organisationens struktur. En anden struktur er nemlig vejen til at få ændret på kulturen i
organisationen. Den bureaukratiske model har været velfungerende i mere
end 100 år, men måske stiller fremtiden krav, som modellen ikke kan leve
op til. Flere ministerier eksperimenterer i dag med andre organisationsformer, og måske er tiden kommet til, at en kommune følger trop. Chefen for
Digital Forvaltningen nævner i interviewet, at udviklingen indenfor intranet
i sidste ende vil ændre organisationen:
Men fase 4 der er der, hvor du begynder at reorganisere organisationen efter intranettet. Altså, det er der hvor det bliver viden der
bliver afgørende for hvordan du organiserer dig. Og ikke omvendt.
(bilag G, s. 35).
Hvis en organisationsændring går hånd i hånd med et forsøg på at få medarbejderne til at videndele på intranettet, vil det også være logisk for alle, at
der reelt er tale om et forandringsprojekt.
Fremtidige projekter
Det kunne være et relevant emne for en undersøgelse at se på, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at et intranet kan blive et sted, hvor der videndeles. Og hvor projekter og ideer kan skabes og udvikles udelukkende
på nettet. Det er i vores opgave blevet klart, at der nemlig er behov for andre
kompetencer end dem, medarbejderne har i dag. De kompentencer kan eksempelvis være at skrive til et transperent medie eller udvikle medarbejdernes skriftlighed.
Men det kan også være, at der er mennesker, som slet ikke kan og vil bruge
intranettet som et medie til kommunikation. Det kan skyldes, at de stiller
krav om personlig kontakt og socialt samvær som forudsætninger for deres
kommunikation. Men det kan også skyldes, at de tilhører en generation,
hvor man ikke har tradition for at udtrykke sig socialt på skrift. En tradition,
som nye generationer sms'er sig til på mobiltelefonen.
I forlængelse af denne undersøgelse kunne det også være interssant at se,
hvordan man kan udnytte den kreativitet og iderigdom, som vi oplevede i
vores fokusgruppe, hvor de skulle fortælle om den pris, de havde vundet. Et
projekt kunne være at give erfa-grupper kompetence og tid til at udvikle deres fagområde. Erfa-gruppen viser, at der er ressourcer i kommunene, der
ikke bliver udnyttet fuldt ud i dag.
Frederiksberg Kommune står overfor mange udfordringer, hvis de skal indfri deres egne ambitioner med intranettet. Og i skrivende stund kan vi kon-
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statere, at de mangler kvinden (eller manden), der skal løfte udfordringerne
og indfri ambitionerne. Stillingen som chef for Digital Forvaltning er nemlig
blevet ledig.
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