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Forord 
 
Nysgerrighed, forundring og respekt har drevet mig i arbejdet med at forske i designtænkning og 
sociale virksomheder nu i en årrække.  Nysgerrighed overfor hvad forskningsdisciplinen kan og 
kræver; forundring over designtænkningens potentiale og sofistikerede og komplekse univers og 
respekt overfor de ukuelige og tapre sociale entreprenører der optræder som hovedpersonerne i 
denne bog. 
 
Projektet er et ErhvervsPhD-projekt foregået i et samarbejde mellem mig,  
Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser, iværksætteruddannelsen 
Kaospiloterne i Århus og Department of Business Administration, Business of Social Sciences, 
Aarhus Universitet. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at udtrykke min tak og dybe taknemmelighed over for dem, der har 
sparret med mig fagligt, og dem der løbende på anden måde har støttet mig og gjort det værdifuldt, 
meningsfuldt og muligt at gennemføre projektet. 
Først og fremmest vil jeg udtrykke min store taknemmelighed over for min hovedvejleder 
professor Anders Drejer, der konstant og vedholdende gennem forløbet har fulgt mig og ydet 
kvalificeret sparring og inspirerende, anerkendende opbakning hen mod den afklarende afslutning.  
 
Tak til lektor Thorkild B. Jørgensen fra ASB og lektor Nina Billenstein Schriver, fordi I på et 
afgørende tidspunkt tog jer tid til gennemlæsning og uvurderlig feedback. 
En række andre forskere har på forskellige tidspunkter i projektet vejledt mig og diskuteret 
projektet med mig. Tak til professor Roger Spears (UK), ph.d. Anne Kirketerp, professor Johanna 
Mair (Spanien), professor Lars Hulgård, professor Linda Lundgaard Andersen, professor Jacques 
Defourny (Belgien), professor Mette Morsing, associeret professor Kai Hockerts, professor Lotte 
Darsø og lektor Christa Thomsen. 
 
En ganske særlig tak til mine 16 brave entreprenører og ledere, der blev til seks, som velvilligt har 
leveret materialet til den empiriske del af projektet. Tak til Henrik Smedegaard Mortensen, Nike 
Kondakis, Fanny Posselt, Signe Møller, Anders Møller, Sabina Elvstam-Jones, Jakob Valdemar, 
Anne Kjær Riechert, Trine Valentin Munch, Kasper Arentoft, Thomas Frederiksen, Rolf Arne 
Leer, Mikisoq H. Lynge, Sarah Gregersen, Ouafa Rian og Lemmy Jensen for at invitere mig ind i 
jeres fantastiske universer. 
 
Jeg er taknemmelig og glad for, at kaospilotorganisationen gav mig chancen til at gennemføre 
projektet med 16 uddannede kandidaters virksomheder og virkefelter. Tak til hele staben og især 
til Bo Blåbjerg og Christer Lidzelius for at gøre projektet muligt. 
Lynfabrikken i Århus og Republikken på Vesterbro i København har i perioder udgjort de fysiske 
rammer for arbejdet med projektet. Tak til nysgerrige venner og kolleger i disse to unikke kreative 
miljøer. 
Tak for opmuntring og løbende realitetstjek fra Michael Solgaard og for afgørende 
vitaminindsprøjtning på det helt rigtige tidspunkt fra Jakob Sheppard Hermann. 
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Særlig stor tak til min hustru Anne og til mine dejlige børn (Victor, Matias, Nana og Bjørk) for 
støtte, hjælp og nysgerrighed.  
 
Slutteligt vil jeg takke bedømmelsesudvalget for at have påtage jer opgaven med opponering. 
 
 
Per Krull 
København, den 28. august 2013 
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Resumé på dansk 
 
Som reaktion på en verden domineret af en virksomhedscentreret, effektivitetsdrevet og 
profitmaksimerende tilgang til værdiskabelse, vokser der nye aktører frem med andre mål og andre 
værdier (Prahalad og Ramaswamy, 2002).   
Indenfor et nyt socialt ansvarligt og bæredygtigt paradigme opererer de sociale virksomheder, som 
vil ændre verden til det bedre og samtidig tjene penge. 
 
Empirisk tager afhandlingen netop udgangspunkt i et casestudie af seks sociale virksomheder (N1-
6), der demonstrerer det mulige i at blande monetær og ikke-monetær værdiskabelse, at operere 
over landegrænser særligt i udviklingslande. De  baserer deres værdiskabelse på en blanding af 
designtænkning, social interesse og indignation, skabervilje, netværk og leve-principper som 
”kærlighed og tillid” eller  ”ejerskab til alle”. 
 
Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan designtænkning kan bidrage til sociale 
virksomheders sociale og økonomiske værdiskabelse. Særligt designtænkning viser sig at være 
hovedleverandør til case virksomhedernes værdiskabelse.  
Designtænkning forstås i denne afhandling som et verbum, og altså som en handling (at designe); 
vel og mærke sjældent at designe genstande og vel at mærke en handling, der indbefatter, kognitive 
processer, krop, følelser, intuition, materialer, metaforer mv. Altså et meget sammensat fænomen. 
Designtænkning rummer som et væsentligt element fænomenet designattitude. Hermed signaleres 
at ethvert nyt projekt har iboende muligheder, og at der stilles spørgsmål ved enhver 
problemstillings grundlæggende præmis.  
 
Da det ikke er muligt at identificere en direkte kausal sammenhæng mellem hvert enkelt input 
(handling, aktiv eller anvendt ressource) og de enkelte skabte lag af værdi i en given case, antages 
det, at de registrerede anvendte parametre (designparametre og ikke-designparametre) tilsammen 
giver anledning til virksomhedens skabte værdi.  
 
Afhandlingens litteraturstudie har til formål at kortlægge og beskrive de eksisterende litterære 
hovedbidrag inden for fænomenet designtænkning samt at berige casebeskrivelserne.  
Ud af litteraturstudiet er udledt en teoretisk analyseramme og et analyseværktøj, bestående at 116 
designparametre, der anvendes i analysen til at identificere discipliner, filosofier, principper, 
metoder og konkrete operationelle værktøjer hos N1-6. 
 
Den overordnede forskningsmetode er kvalitativ; en metode, der netop besidder kvaliteten at kunne 
gå i dybden, i detaljen og er karakteriseret ved præcision. 
Case study research-metoden er valgt, da den giver mulighed for at opfange de dynamikker, der er 
på spil i afhandlingens seks cases, og fordi den giver et flerdimensionelt perspektiv på konteksten. 
 
De primære resultater af projektet er følgende: 
1) Litteraturstudiet og afhandlingens hovedanalysen viser, at designtænkning har et stort potentiale 
for værdiskabelse for sociale virksomheder. 
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2) Designtænkning præsenterer et komplekst og sammensat fænomen, der synes at være domineret 
af åbnende og udsættende parameter, som f.eks. åben planlægning, men også komplekse 
parametre, som evnen til at genkende mønstre. 
3) Analysen viser at en lang række af disse parametre kan lede til værdiskabelse i sociale 
virksomheder. Det drejer sig blandt andre om designattitude, refleksiv praksis, prototyper og tests, 
sproget herunder spørgsmål, facilitering, storytelling (om den sociale sag), eksploration og 
eksploitation, systemtænkning, flydende tilstand og udkrystallisering og visualiseringer af en 
ønsket fremtid. 
4) Designtænkning synes i særlig høj grad at kunne give anledning til værdiskabelse i kombination 
med andre discipliner og metoder, som skaberkraft, netværk, selvstændighed og stærke `leve´- 
principper som: ”livslykke som mål”, eller via håndtering af kompleksitet. 
5) Studiet viser at designtænknings potentiale kan udnyttes yderligere gennem anvendelse af de 
mere komplekse designparametre, via identifikation af kausalitet mellem anvendt designparameter 
og udbytte og via opprioritering af eksploitation og eksekvering. 
6) Nogle af designtænknings særlige styrker er det altid at sætte spørgsmål ved et problems 
eksisterende præmis, at inddrage og engagere interessenterne vha. participatorisk design og 
multistakeholder value creation.  
 
Alle seks fokuspersoner har den treårige internationale iværksætteruddannelse hos Kaospiloterne i 
Århus til fælles. Analysen viser at uddannelsen samlet set udbyder et program indeholdende en 
omfattende mængde designfag og discipliner, samtidig med termen designtænkning ikke nævnes. 
Analysen viser også at uddannelsen langt fra udnytter designtænkningens potentiale fuldt ud.  
Analysen afslører at såvel N1-6, som uddannelsens indhold samt i øvrigt den eksisterende litteratur 
om designtænkning har to ting tilfælles: 1) de prioriterer eksploration frem for eksploitation og 2) 
de prioriterer de lettere tilgængelige parametre frem for de mere dybe kognitivt komplekse 
parametre. 
På basis af ovenstående og med udgangspunkt i det samlede studie kan det sluttes at der eksisterer 
et stort potentiale for udvikling indenfor designtænkning og sociale virksomheder i såvel praksis 
som i teori. 
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Summary in English 
 
In response to a world dominated by a business centred, efficiency-driven and profit-maximizing 
approach to value creation, new operators with other goals and other values are emerging (Prahalad 
and Ramaswamy, 2002). 
Social enterprises are operating with a new paradigm of social responsibility and sustainability that 
aim to change the world while making a profit. 
Empirically, this dissertation is based on a case study of six social enterprises (N1-6) that have 
demonstrated that it is possible to mix monetary and non-monetary value creation and to operate 
across borders especially in developing countries. They base their value creation on design 
thinking, social interest and indignation, entrepreneurial power, networking and principles such as 
“love and trust” or “ownership to all”. 
The purpose of the dissertation is to examine how design thinking can contribute to the social and 
economic value creation of social enterprises. Especially design thinking proves to be the main 
contributor of the enterprises’ value creation. 
Please note that design thinking is considered a verb in this dissertation and thus as an act (to 
design); i.e. not in the meaning of designing objects but rather as an action that includes cognitive 
processes, body, emotions, intuition, materials, metaphors etc., which is a very complex 
phenomenon. 
An important element of design thinking is the phenomenon design attitude. This indicates that all 
new projects have inherent possibilities and that the basic premise of any problem should be 
questioned. 
Since it is not possible to identify a direct causal relationship between each input (action, asset or 
used resource) and the each layers of created value in a given case, it is assumed that the registered 
parameters used (design parameter and non-design parameters) result in the value created by the 
enterprises. 
The purpose of the dissertation’s literature review is to identify and describe the major literary 
works of the phenomenon design thinking as well as to enrich the case descriptions. 
The literature review forms the basis of both a theoretical analysis framework and an analytical 
tool that consist of 116 design parameters. These parameters are used in the analysis for identifying 
the disciplines, philosophies, principles, methods and operational tools used by N1-6. 
The overall research approach is qualitative, a method that allows you to go in depth and in detail, 
furthermore, it is characterised by precision. The case study research method was chosen because it 
allows you to capture the dynamics that are at play in the dissertation’s six cases and because it 
provides a multi-dimensional perspective of the context. 
The primary results of the project are as follows: 
1) The literature review and the main analysis of this thesis show that there is a great potential for 
value creation in social enterprises that use design thinking. 
2) Design thinking represents a complex phenomenon that appears to be dominated by opened and 
exposed parameters such as open planning, but also by complex parameters such as the ability to 
recognize patterns. 
3) The analysis shows that a large number of these parameters can lead to value creation in social 
companies. Among other things this relates to design attitude, reflexive practice, prototypes and 
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tests, the language including questions, facilitation, storytelling (about the social cause), 
exploration, exploitation, system thinking, liquid state and crystallisation and visualisation of a 
desired future. 
4) In particular, design thinking seems to create value when it is combined with other disciplines 
and methods such as creative power, networking, independence and strong living principles such 
as “happiness in life is the goal”, or by managing complexity. 
5) The study shows that the potential of design thinking can be further developed through the use 
of the more complex design parameters, through identification of causality between the used 
design parameter and the output and through prioritisation of exploitation and execution.  
6) One of design thinking’s particular strengths is to always question the problem’s existing 
premise, to involve and engage stakeholders by means of participatory design and multi-
stakeholder value creation. 
 
The six focus persons have the three-year international entrepreneurship education The Kaospilots 
in Århus in common. The analysis shows that the education as a whole offers a programme that 
contains a large number of design subjects and disciplines, while the term design thinking is not 
mentioned. The analysis also shows that the training far from exploits the full potential of design 
thinking. 
The analysis shows that both N1-6, the contents of the education and the existing literature about 
design thinking have two things in common: 1) the exploration is prioritised to exploitation and 2) 
the easily accessible parameters are prioritized over the deep cognitively complex parameters. 
Based on the above and on the basis of the overall study, it can be concluded that there is a huge 
potential for developing design thinking and social enterprising in both practice and in theory. 
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KAPITEL 1. 
INTRODUKTION 

 
 
 
 
 

Denne afhandling placerer sig i  
et brydningsfelt  

mellem to nyere teoriretninger:  
designtænkning og sociale virksomheder.  

Særligt fokuseres der i afhandlingen  
på hvordan designtænkning bidrager  

til værdiskabelse 
 for sociale virksomheder 
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Introduktion til kapitlet 
 
Dette kapitel har til formål at introducere afhandlingens afsæt i sociale virksomheder, foruden den 
teoretiske analyseramme (designtænkning) og det empiriske materiale. 
Herudover gennemgåes forfatterens udgangspunkt og forforståelse, afhandlingens opbygning. 
Sluttelig begrundes og præsenteres afhandlingens fire forskningsspørgsmål. 
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Indledning til afhandlingen 
 
Denne afhandling dykker ned i et brydningsfelt mellem to nye forskningsemner: sociale 
virksomheder og designtænkning.  
Teorifeltet sociale virksomheder undersøges gennem et litteraturstudie med det formål at forstå og 
senere anvende den eksisterende litteratur inden for emnet. Litteraturstudiet i sociale virksomheder 
anvendes som et teoretisk afsæt for afhandlingens efterfølgende analyser, diskussioner, bidrag og 
resultater. 
Den teoretiske analyseramme udgøres af teorier om designtænkning. 
 
Sammenhængen mellem teori om sociale virksomheder og designtænkning undersøges i 
afhandlingen, særligt med henblik på at studere hvordan designtænkning kan bidrage til sociale 
virksomheders værdiskabelse. 
 
 
Hvem kan eller skal adressere verdens problemer? 
Verden behøver ifølge Prahalad og Ramaswamy (2002) mere ansvarstagen og en mere bæredygtig 
tilgang til adressering af globale økonomiske, miljømæssige og menneskelige ubalancer end vi har 
set i mere end 100 år, hvor en profitmaksimerende og en effektivitetsdrevet tilgang til 
værdiskabelse har været dominerende. 
 
Ifølge Hart (2005) eksisterer der en lang række presserende sociale, miljømæssige og 
samfundsmæssige problemer i verden, som han mener at verdens virksomheder må tage del i at 
finde løsninger på; herunder sygdomme, børnearbejde, krænkelse af menneskerettigheder, massiv 
forurening og øget afstand mellem rig og fattig. 
 
En af aktørerne i adresseringen af sociale og samfundsmæssige problemer er de sociale 
virksomheder. 
Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, 
tilblivelser og måder at skabe værdi på med hybride blended value forretningsmodeller er et felt 
under udvikling med en kort researchtradition bag sig (Munos og Tinsley, 2008; Borzaga et al., 
2010).  
 
For at forstå de sociale virksomheders natur og virkefelt må man forsøge at forstå de sociale 
entreprenører, der starter og driver virksomhederne. 
I det 17. og 18. århundrede bar termen entreprenørskab betydningen risikovillige individer, som 
stimulerede til økonomisk progression ved at finde bedre måder at udvikle projekter og 
virksomheder og løse problemer på (Dees, 2001).  
I 1930éren beskrev den østrigsk/amerikanske økonom Schumpeter entreprenøren som en person, 
der ønskede at reformere eller revolutionere bestående mønstre i samfundet (Dees, 2001). 
Entreprenøren betragtes som en innovatør, der ’chokerer’ og forstyrrer det økonomiske systems 
balance og ligevægt i perioder og faser, hvor der eksisterer uvished, forandringer og teknologiske 
omvæltninger (Schumpeter, 1934). 
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Socialt entreprenørskab havde ved årtusindskiftet ikke en bredt accepteret definition.  
I praksis kunne det betyde alt fra revolutionære ledere i den tredje verdens lande, som ikke er i 
berøring med forretning, til netop forretningsmænd, der starter en socialt ansvarlig virksomhed i 
deres hjemland. Således kunne Mahatma Gandhi og Ben Cohen fra Ben & Jerry's passe i den 
samme kategori. 
Den nyeste europæiske forskning indskærper og præciserer socialt entreprenørskab som et 
fænomen der indeholder fire elementer: Social værdiskabelse, innovation, kollaboration og 
participation og økonomisk aktivitet. Den sociale værdiskabelse kan vise sig i mangfoldige 
skikkelser og på mange niveauer (Hulgaard, 2010:slide no. 9). 
 
Hvor kommercielle virksomheder almindeligvis måler deres skabelse af værdi i forhold til 
begrebet økonomisk produktivitet, hvor produktivitet er den målte forskel mellem output og input 
(Normann, 2001; Prahalad og Ramaswamy, 2002), opererer sociale virksomheder i et andet 
paradigme.  
I dette paradigme er den sociale mission vigtigst og den forretningsmæssige tilgang kan rumme 
arbejde med demokratiprocesser, participatorisk involvering af interessenter, bekæmpelse af 
ulighed, empowerment i udviklingslande og anden bæredygtig global udvikling.  
Sociale virksomheder er således, modsat kommercielle virksomheder, primært drevet af en social 
mission, men samtidig har de et mål om at være profitable og økonomisk bæredygtige ligesom de 
kommercielle (Defourny og Nyssens, 2008:37).  
 
Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, 
designs og tilblivelser viser, at de anvendte forretningsmodeller baserer sig på hybride blended 
value forretningsmodeller. En forretningsdrift baseret på monetære og ikke-monetære incitamenter 
kan være vanskelige at evaluere på traditionelle måder (Munos og Tinsley 2008; Borzaga et al., 
2010). 
 
 
Det empiriske materiale 
Afhandlingens empiriske materiale leveres af 16 unge entreprenører (fokuspersoner), der har 
forskellige baggrunde og motivationer for at starte virksomhed.  
I en tidlig fase af researchen er de 16 cases blevet kategoriseret, med det resultat, at seks af dem 
kan kategoriseres som værende sociale virksomheder, hvorfor de efterfølgende har kunnet 
anvendes som empirisk materiale i afhandlingens hovedanalyse. 
 
Da nogle af disse virksomheder har livslykke som mål eller f.eks. børns håb og drømme som mål, 
skal der et andet måleapparat til at beskrive dem end en klassisk erhvervsøkonomisk metodik. Et 
sådan analyse-værktøj er i afhandlingen udviklet med afsæt i ”state of the art” inden for 
designtænkning og sociale virksomheder. 
 
 
Afhandlingens værtsvirksomhed 
Den privatdrevne, internationale iværksætterskole Kaospiloterne i Aarhus, Danmark er 
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værtsvirksomhed for dette ph.d.-projekt, og uddannelsen har ”produceret” de 16 entreprenører, der 
repræsenterer det empiriske materiale.  
Siden 1991 har skolen udbudt en 3-årig fuldtids SU-berettiget uddannelse i ”Kreativ projekt-, 
proces - og business-design”, foruden konsulentydelser og ledertræning via konsulentenheden 
KaosWorks. 
Skolens formål er at uddanne ledere, der foruden at besidde akademiske kvalifikationer udvikler 
kompetencer såsom evnen til at navigere i og facilitere forandring, evnen til at samarbejde i teams 
og at kunne navigere i multi-stakeholder-settings, evnen til at inddrage større sociale, kulturelle og 
økonomiske forhold og systemer, hvori virksomheder agerer, og endelig evnen til at skabe og 
konceptualisere ideer og bringe disse til værdiskabelse.  
Disse kompetencer opnås gennem projektarbejder i et internationalt team af studerende, der lærer 
og fungerer i et “real-life” action learning miljø ( med opgaveløsning for kommercielle kunder) fra 
studiets første dag, og som befinder sig i ”world internships” og internationale ”outposts” af tre 
måneders varighed rundt i hele verden.  
 
Kaospilotskolen og –uddannelsen er beskrevet i den peer-reviewed og publicerede artikel Where 
Creativity and Innovation Go to School (Broberg og Krull, 2010). 
Den findes i bilag 3 i denne afhandling.  
Artiklen omhandler den treårige uddannelse Kaospiloterne som case og er publiceret efteråret 2010 
i Journal of Corporate Citizenship på Greenleaf Publishing. 
Casen beskriver og behandler en tre-årig iværksætteruddannelse med en praksis- og 
designorienteret tilgang til læring og med et eksplicit fokus på sustainability, social innovation og 
kulturel diversitet. I artiklen gennemgås uddannelsens kernediscipliner, fokusområder, 
kompetencemodel, aktionspraksis, anvendelse af kontinuerlig anerkendende feedback, didaktik, 
teamlæring, anvendelse af designtænkning foruden et seks siders appendix med detaljer om 
uddannelsens indhold, herunder semesterplan. 
 
Baseret på det publicerede paper og på afhandlingens research i øvrigt er der foretaget en analyse 
af sammenhængen mellem kaospilotuddannelsens curriculum, indhold og designtænkning med det 
formål at identificere sammenhænge for igen efterfølgende at berige afhandlingens diskussion og 
bidrag i kapitel 6. 
 
Analysen er benævnt ”Sekundær analyse”, da den ikke udgår fra afhandlingens 
forskningsspørgsmål.  
Tilsvarende er der kun to spørgsmål ud af i alt 24 i spørgeguiden, der relaterer sig til 
fokuspersonernes relation til deres uddannelsesmæssige baggrund (spm. 1.7 og spm. 1.8). 
Besvarelserne på disse to spørgsmål er inddraget, beskrevet og kommenteret i  
kapitel 4 og under bidrag i kapitel 6.  
 
 
Designtænkning som teoretisk analyseramme 
Fokuspersonerne har startet virksomhed og baserer deres værdiskabelse på en lang række 
forskellige discipliner, filosofier og metoder, som aldrig er blevet forklaret ud for nogen 
eksisterende teori eller terminologi, siden uddannelsen startede i 1991.  
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Researchen viser at designtænkning er i besiddelse af en terminologi og en tilgang til 
problemløsning og innovation, der via et udviklet analyseapparat med 116 designparametre kan 
belyse og forklare i dybden, hvordan entreprenørerne arbejder, leder og skaber værdi. 
 
Designtænkning består af en nexus af kognitive processer, attituder, ledelse, perspektiver, metoder 
og operationer. 
I denne afhandling skal designtænkning forstås som et verbum (at designe). Der er i princippet 
ikke tale om at designe genstande, men en måde at tænke, handle og lede på.  
Forskning i designtænkning omhandler såvel designerens måde at tænke og handle på, som hans 
forskellige perspektiver, sprog, bevidste handlinger og metoder.  
 
I afhandlingen skal designtænkning forstås som Boland og Collopy (2004) definerer begrebet her 
gennem design attitude: ”By design attitude, we refer to the expectations and orientations one 
brings to a design project. A design attitude views each project as an opportunity for invention that 
includes a questioning of basic assumptions and a resolve to leave the world a better place than we 
found it” (ibid., 2004:9). 
 
Det er først indenfor de sidste 20-25 år at forskning i designtænkning er begyndte at manifestere 
sig i form af internationale samlinger af forskere, der udvekslede data og diskuterede emnet. 
En lang række aspekter og underemner indenfor international forskning i designtænkning synes at 
være meget sparsomt beskrevet. Det drejer sig om integrering af den sociale og samfundsmæssige 
agenda i designforskningen (Kimbell, 2011,2); designtænkningens evne til at bidrage til 
konkurrencekraft og innovation gennem eksploitation, afslutning, drift og rentabilitet; 
designtænkning som ledelses- og innovationsstrategi; empiriske undersøgelser af små og især 
sociale virksomheder (ibid.) og endelig forskning i de dybere, kognitivt komplekse og mentalt og 
psykologisk mere krævende designparametre nævnt i afhandlingen. Det kan være her, kilden til 
værdiskabelse, konkurrencekraft og innovation ligger.  
Afhandlingen kan levere et bidrag til ovenstående emner. 
 
Afhandlingen leverer resultater, der beskriver, hvordan designtænkning interagerer med 
virksomhedernes værdiskabelse og afdækker yderligere, om der kan identificeres parametre, der i 
særlig grad vil kunne øge værdiskabelsen.  
 
Af hensyn til begrebsafklaring er det vigtigt her i indledningen at klargøre, at det forskningsemne, 
der benævnes organizational design i litteraturen, ikke har noget med denne afhandlings emne at 
gøre, og at der er tale om to forskellige begreber.  
Således er organizational design som begreb ensbetydende med strukturering, stabilitet og 
forudsigelighed som mål (Weich, 2004). 
 
 
Forfatterens udgangspunkt og forforståelse 
Jeg var i perioden 2001-12 ansat i kaospiloternes konsulentafdeling, KaosWorks. I perioden 2004-
06 var jeg udviklingschef med ansvar for personale, kunder, indtjening og budget og sad i samme 
periode i skolens ledelse. 
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11 år med kundekontakt og en stor mangfoldighed af opgavetyper har givet mig en forståelse for 
organisationsudvikling, forretningsudvikling, teamperformance, ledelse, forandringsledelse, 
kommunikation og samarbejde. 
Perioden har også givet et indgående kendskab til kaospilotorganisationen, netværkene omkring 
organisationen, de studerende, alumner, nuværende og forhenværende ansatte, skiftende 
studieordninger, metoder, værktøjer, politisk krisehåndtering, samarbejdspartnere og medier. 
Jeg er i besiddelse af nogle specifikke kompetencer inden for interviewteknik, spørgeteknik og 
samtale, som jeg har gjort brug af i kommunikationen med fokuspersoner og i interviewene. 
Kompetencerne stammer fra flere hundrede konfrontationssamtaler, coaching, træningssessions, 
undervisning og ledertræning. 
 
Citater, referencer og notation 
Citater fra casenes fokuspersoner er gennem afhandlingen angivet på følgende måde: Fanny fra 
Kontutto taler om, at hun er ”i et naturligt flow”, at hun ”navigerer med åbent sind” og at hun ”gør 
sig parat til en omskiftelig verden”, når hun gennemfører projekter og udvikling og driver 
forretning.    
Citater fra eksisterende teori er noteret på samme måde og med reference og sideangivelse som 
f.eks.: ”Brokerage puts people in a position to learn about things they didn’t know they didn’t 
know” (Burt, 2005:59). 
Når samme forfatter udgiver to elle flere emner sammen år, nummereres som her med komma og 
et tal. (Kimbell, 2011,2). 
De begreber, der vanskeligt kan oversættes fra engelsk til dansk, er undertiden bevaret i den 
engelske terminologi og noteret kursiveret. 
Alle figurer, billeder og modeller er nummererede efter hvilket kapitel de hører hjemme. I kapitel 2 
er figur nummer elleve benæbnt således (figur 2.11). 
 
 
Afhandlingens opbygning 
Afhandlingen er bygget op af forord, resume´ og indholdsfortegnelse efterfulgt af syv  kapitler. 
Afhandlingen sluttes af med referenceliste, appendiks og fem bilag.  
Hvert kapitel starter med et citat med relevans for indholdet, og hvert kapitel indledes med en kort 
beskrivelse af kapitlets indhold i en introduktion. 
Det er intentionen, at læseren skal opleve en naturlig sammenhæng mellem kapitlerne. 
Nedenstående gennemgang skulle hjælpe til denne forståelse. 
 
KAPITEL 1. INTRODUKTION 
Kapitlet indeholder en introduktion til afhandlingen foruden formulering af fire 
forskningsspørgsmål. 
 
KAPITEL 1.2 SOCIALE VIRKSOMHEDER SOM AFSÆT 
Kapitlet indeholder et litteraturstudie om sociale virksomheder. Kapitler indledes med  en 
beskrivelse af den anvendte metode til litteraturstudiet. Selve litteraturstudiet  udgør en diskussion 
om hvorvidt der eksisterer et nyt paradigme og en gennem gang af emnet indeholdende et afsnit 
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om sociale virksomheders værdiskabelse. Kapitlet skal fungere som et teoretisk afsæt for 
afhandlingens hovedanalyse i kapitel 4. 
 
KAPITEL 2. TEORETISK ANALYSERAMME 
Kapitlet indeholder et litteraturstudie om designtænkning, og udgør den teoretiske analyseramme 
for afhandlingen og dermed som grundlag for analysen af det empiriske materiale, foruden resultat, 
bidrag og diskussion. 
Kapitlet indledes med en beskrivelse af den anvendte metode til litteraturstudiet.  
Selve litteraturstudiet  udgør et ca. 76 siders State of the art litteraturstudie om designtænkning.  
I studiet indgår et afsnit, der har til formål at identificere de kritiske aspekter at forskning i 
designtænkning : ”Et kritisk blik på designtænkning”. 
Kapitlet afsluttes med en præsentation af et analyseværktøj bestående at 116 designparametre 
udledt af litteraturstudiet foruden en formulering af afhandlingens teoretiske analyseramme. 
 
KAPITEL 3. FORSKNINGSDESIGN OG -METODE  
I dette kapitel argumenteres for valg af såvel videnskabsteoretisk ståsted som for researchmetode 
og –design og analysestrategi og –metode. I kapitlet argumenteres for, hvad disse valg konkret har 
betydet i arbejdet med dataindsamling, kildevalg, valg af fokuspersoner, udarbejdelse af 
interviewguide, udarbejdelse af casebeskrivelser og validitet, reliabilitet samt generaliserbarhed og 
analysestrategi. 
Kapitlet afsluttes med en kritisk refleksion over valg og anvendelse af forskningsdesign og -
metode. 
 
KAPITEL 4. EMPIRI OG ANALYSE 
I dette kapitel findes afhandlingens tre analyser: foranalyse, hovedanalyse og sekundære analyse. 
I foranalysen identificeres de seks sociale virksomheder, der udgør kærnen i empirien. 
Herefter følger hovedanalysen hvor de seks virksomheder analyseres og beskrives efter en 
skabelon og præsenteres i versioner, der udelukkende forholder sig til forskningsspørgsmålet.  
Herefter fortsætter hovedanalysen med single- og cross-case analyse og skemaer. Til sidst findes 
den sekundære analyse, der sammenholder kaospilotorganisationen med designtænkning 
 
KAPITEL 5. RESULTAT 
I kapitlet beskrives afhandlingens resultat baseret på litteraturstudier og analyser. 
Kapitlets afsnit forholder sig punkt for punkt til de fire forskningsspørgsmål RQ 1, 1.2, 1.3 og 1.4. 
Sidst i kapitlet er hovedpunkterne af den sekundære analyse beskrevet. 
 
KAPITEL 6. BIDRAG INCL. DISKUSSION OG YDERLIGERE FORSKNING 
I dette kapitel findes en diskussion og en perspektivering af resultaterne. Der findes også her en 
beskrivelse af bidraget til den eksisterende litteratur såvel som de praktiske bidrag. Afsnittet 
afsluttes med refleksioner og forslag til emner for en mulig fortsat research. 
 
KAPITEL 7. KONKLUSION 
I dette kapitel findes en kort samlet konklusion, baseret på forskningsspørgsmål, analyser, resultat, 
diskussion og bidrag. 
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REFERENCER 
I dette afsnit findes samtlige referencer for afhandlingen foruden en liste over andre primære og 
sekundære kilder anvendt til analyserne og udarbejdelserne af de 16 casebeskrivelser. 
 
APPENDIKS 
I appendiks findes afhandlingens figuroversigt (a), interviewguide (b) og liste over interviews og 
samtaler (c). 
 
BILAG (afhandlingens bind II) 
Afsnittet indeholder i alt 5 bilag:  
-Bilag 1: 16 oprindelige casebeskrivelser 
-Bilag 2: Analyseskemaer for N1-6 
-Bilag 3: Artikel: Where Creativity and innovation Go to School. 
-Bilag 4: Analyseskema for sekundær analyse 
-Bilag 5: Anvendte og savnede fag i relation til sekundær analyse 
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Forskningsspørgsmål 
 
Denne afhandling placerer sig i et brydningsfelt mellem to nyere teoriretninger: designtænkning og 
sociale virksomheder. Særligt fokuseres der i afhandlingen på hvordan designtænkning bidrager til 
værdiskabelse for sociale virksomheder. 
 
Afhandlingen tager sit afsæt i litteraturen om sociale virksomheder og i seks sociale entreprenører 
med hver deres sociale virksomhed. De adresserer alle seks nogle af verdens udfordrende sociale 
og samfundsmæssige problemer som ulighed, manglende ressourcer, sygdom og korruption. 
Sociale virksomheders evne til at bidrage til samfundsmæssig sammenhængskraft, lokal udvikling 
og til transformering af velfærdssystemer gør dem interessante i denne sammenhæng. 
 
Hvor kommercielle virksomheder tilhører et profitmaksimerende og vækstdrevet paradigme, 
opererer sociale virksomheder i et andet. I dette andet paradigme er den sociale mission vigtigst, og 
den forretningsmæssige tilgang rummer arbejde med demokratiprocesser, participatorisk 
involvering af interessenter, bekæmpelse af ulighed, empowerment i udviklingslande og anden 
bæredygtig global udvikling (Normann, 2001; Prahalad og Ramaswamy, 2002).  
Det helt overordnede formål for disse virksomheder er at skabe værdi; det skal være social og 
samfundsmæssig værdi og i øvrigt værdi til alle interessenter. Sociale entreprenører vil også gerne 
skabe økonomisk værdi, så de kan leve af deres aktiviteter og udvikle virkefeltet videre herhjemme 
og i udlandet. 
 
Afhandlingens seks sociale entreprenører er ikke skolet i erhvervsøkonomiske discipliner og 
traditionel forretnings- og markedsforståelse, og starter og driver alligevel rentable sociale 
virksomheder.  
Med designtænkning som analytisk ramme for afhandlingen er formålet at undersøge og 
kortlægge, hvilke designdiscipliner eller -parametre entreprenører gør brug af, hvordan de gør brug 
af disse, og hvordan de kan udnyttes og anvendes på måder, der øger virksomheders 
værdiskabelse. 
 
Afhandlingen adresserer følgende hovedforskningsspørgsmål (1) med tilhørende underspørgsmål 
(1.2, 1.3 og 1.4).  
 
1. Hvordan kan designtænkning bidrage til sociale virksomheders værdiskabelse?  
 
1.2 Hvordan udnyttes designtænknings fulde potentiale for værdiskabelse i sociale virksomheder?  
 
1.3 Hvad er fordelene henholdsvis ulemperne ved at anvende designtænkning for sociale 
virksomheder? 
 
1.4 Hvad er sammenhængen mellem designtænkning og teorien om sociale virksomheder? 
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KAPITEL 1.2  SOCIALE 
VIRKSOMHEDER SOM 

AFSÆT 
 
 
 
 

At starte og drive en social virksomhed  
fordrer en ny og anden måde at tænke og  

handle på, end den konventionelle 
profitmaksimerende forretningslogik anviser.  

(Hart, 2005; Cooperrider, 2010 og Hulgård, 2009) 
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Introduktion til kapitlet 
 
 
I dette kapitel introduceres det fænomen og teoriretning (sociale virksomheder), 
som afhandlingen tager sit afsæt i.   
Kapitlet starter med beskrivelse af den anvendte metode for litteraturstudiet. 
I kapitlet diskutteres eksistensen og arten af et nyt socialøkonomisk paradigme. 
Hoveddelen af kapitlet består af et litteraturstudie omhandlende sociale virksomheder. 
Kapitlet indeholder også et afsnit om sociale virksomheders værdiskabelse, konkurrencemæssige 
fordele og særlige udfordringer. 
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Anvendt metode for litteraturstudiet 
 
 
Valg af kilder  
Litteraturstudiet i dette kapitel er primært baseret på gennemgang af akademiske artikler. 
Sekundært er litteraturstudiet baseret på konferencepræsentationer og working papers, andre 
artikler (Harvard Business Review og Stanford Social Innovation Review) og ph.d.-afhandlinger. 
Alle anvendte kilder er samlet i referencer til slut i afhandlingen.  
 
Working papers og konferencepræsentationer er inddraget i studiet for at fange de nyeste bidrag 
inden for emnet social enterprises/ sociale virksomheder. Bl.a. er enkelte udvalgte ikke peer-
reviewed artikler fra EMES-netværkets serie taget med: The Emes Conferences selected papers-
serie, som er udvalgt af de pågældende konferencers fakultet.1 
Ikke peer-reviewed artikler er anvendt med begrundelsen i, at emnet social virksomhed kun i 
nogen grad er dækkende beskrevet i den eksisterende publicerede litteratur, og fordi terminologi og 
beskrivelser af emnet ændrer karakter løbende fra år til år (Randolph, J., J., 2009; Munos og 
Tinsley, 2008; Borzaga et al., 2010).  
 
Der er truffet det valg, at litteraturstudiet består af et ”ikke udtømmende” udsnit af al eksisterende 
peer-reviewed materiale om emnet. Dette udsnit er forsøgt værende repræsentativt samtidig med, 
at en registrering af en form for mætning har været afgørende for, hvornår inddragelse af nye 
publikationer stoppede i processen.  
Hovedvægten er lagt på en nordisk og europæisk tilgang, der baserer sig på definitioner, tilgange 
og betragtninger fra gruppen af forskere i EMES-netværket. Her udover er der i kapitlet bidrag fra 
især amerikanske forskere med en tilgang farvet af entreprenørskab, innovation og socialt 
entreprenørskab.  
 
Søgemetodens tre tilgange 
1. Litteraturen er søgt via databasen Business Source Premium gennem Aarhus School of Business 
and Social Science. De primære søgeord har været: social enterprise(s), social entrepreneurship, 
social innovation og social change. Der er herudover søgt på en række andre begreber alene eller i 
kombination med de fire førstnævnte eller i kombination med hinanden. Disse er: 
businessmodel(s), social capital, social value creation, blended value, network, stakeholder 
management, innovation, innovation processes, strategy, cross-disciplinarity, opportunity og 
sekundært CSR as a business case og CSR-driven innovation.2 
Hvor, der har været flere peer-reviewed artikler, der dækkede et søgt emne, er enten alle artikler 
med relevans for forskningsspørgsmålet umiddelbart blevet inddraget i studiet, eller blot dem der 
var de mest citerede på søgetidspunktet.  

                                                
1 Et eksempel på en af fakultetet udvalgt konferenceartikel er denne: (Chiaf og Giacomini, 2009). 
2 Da der kun er søgt med engelske og danske søgeord, er artikler udgivet på lokale nationale sprog fra f.eks. Asien, Sydamerika og 
andre spansktalende lande ikke medtaget. Det kan betyde, at litteratur reviewet mangler bidrag fra nogle af de lande i verden, der 
kan byde på de mest interessante modeller for social enterprises. Der er dog artikler og konference-præsentationer i reviewet, der 
omhandler Østasien (Defourny, J. og Shinyang, K., 2010). 
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2. En lang række artikler og andre kilder er fundet via de centrale artiklers referencer. Centrale 
artikler skal forstås som artikler med højeste relevans for emnet og forskningsspørgsmålet og/eller 
artikler, som mange andre forskere henviser til. Eksempler på centrale artikler er: Yin, R. K. 
(2009), Eisenhardt, K. M. (1989), Laville, J. L. og Nyssens, M. (2001), Dees, J. G. og Anderson, 
B. B. (2006); Borzaga, C., og Defourny, J. (2001), Cooperrider, D. (2010), Ungeretti, T et al., 
(2009); Prahalad, C. K. og Ramaswamy, (2002), Defourny, J., Nyssens, M. (2010) og Martin, R., 
(2010). 
3. En række artikler og andre kilder er identificeret via anbefalinger fra andre forskere i feltet. 
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Sociale virksomheder og et nyt paradigme 
 
 
 

Eksisterer der et nyt paradigme? 
 
Efter i mere end 100 år at have været domineret af en virksomhedscentreret, effektivitetsdrevet og 
profitmaksimerende tilgang til værdiskabelse i verden, behøver vi nye modeller, der på mere 
ansvarlig og bæredygtig vis kan rette op på globale økonomiske, miljømæssige og menneskelige 
ubalancer. Virksomhederne må indrette sig mere efter, hvad et globaliseret og velinformeret 
verdenssamfund har brug for og er interesseret i (Prahalad og Ramaswamy, 2002).  
Med en verden domineret af ødelæggelse af biodiversitet, globale klimaforandringer, hurtig global 
befolkningstilvækst, manglende ressourcer, sygdomme, børnearbejde, korruption, krænkelse af 
menneskerettigheder, massiv forurening og øget afstand mellem rig og fattig er der ifølge Hart 
(2005) givet klare signaler til verdens virksomheder om at tage ansvar og udnytte viden, 
samarbejder og eksisterende teknologier til at skabe modeller, der adresserer disse problemer.  
Nobelprisvinder i økonomi i 2009 Joseph Stiglitz betoner på samme vis, at de eksisterende 
modeller for forretningsførelse ikke virker, og at det er klart, at vi behøver nye modeller. Han 
uddyber: ”We need also to do more to identify the contribution that these alternative forms of 
organization are making to our society, and when I say that, the contribution is not just a 
contribution to GDP, but a contribution to satisfaction” Defourny, J. et. al. (2010:118).  
Dette understøttes af Hildebrandt (2007), der konkluderer, at livskvalitet vil få mere 
opmærksomhed fremover, ligesom at succes vil afhænge af virksomhedernes evne til at skabe 
lykke, bæredygtighed OG profit.  
 
Allerede i 1999 satte grundlæggeren af Grameen Bank, Muhammed Yunus, fokus på, hvordan 
velgørenhed /charity ikke alene er en mangelfuld måde at hjælpe lande og befolkninger ud af 
fattigdom på, men ligefrem kan være en måde, hvorpå donorer er med til at undgå anerkendelse af 
de faktiske problemer og årsagen til deres opståen. ”Charity is no solution to poverty. Charity only 
perpetuates poverty by taking the initiative away from the poor. Charity allows us to go ahead with 
our own lives without worrying about those of the poor. It appeases our consciences” (Yunus, 
1999:237).  
Yunus velkendte pointe fra 1999 betyder, at sociale virksomheder har en meget stor opgave i at 
konstruere modeller med deres interessenter, der bl.a. rummer kapacitetsopbygning, 
empowerment, creating advocacy, langsigtede bæredygtige strategier og læring.  
Microfinancebevægelsen har som eksempel bevist, at der findes løsninger, der skaber motivation 
hos slutbrugerne - motivation til selv at skabe deres fremtid, opspare penge, og opbygge små 
virksomheder og bæredygtige projekter (Hockerts 2006). 
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Sociale virksomheders flerstrengede formål giver en naturlig anledning til ’multi-stakeholder’-
organisering, der også muliggør participatorisk involvering fra alle interessenter, og Yunus et al., 
(2010:320) beskriver social businesses som driver for et skift i . . . ”a post-crisis system, where 
stakeholder value replaces the shareholder paradigme.” 
Der er dog eksempler på sociale virksomheder, der anvender ”single-stakeholder”-organisering og 
samtidig opfylder deres primære sociale og/eller samfundsmæssige profil (Campi et al., 2006). 
 
Målrettede og formålsstyrede løsninger på sociale problemer og udfordringer medfører ifølge 
Borzaga et al., (2010) som positiv sideeffekt genskabt tillid lokalt og udvikling af netværk og 
organisationer, der praktiserer samarbejde frem for konkurrence.  
Empiriske og teoretiske studier af teams viser endvidere, at interesse for og engagement i sociale 
og samfundsmæssige emner og aktiviteter kan øge sympati, samarbejde, tillid og 
fællesskabsfølelse i en gruppe (Borzaga et al., 2010). 
En række forskere påpeger således alle et behov for en ændret adfærd og nye modeller at drive 
forretning efter, der går fra at jagte økonomisk overskud til at ønske en bæredygtig udvikling, der 
også er rentabel. 
 
Hvis vi betragter den generelt anerkendte definition på bæredygtig udvikling skabt af FN i 1987 og 
formuleret i Brundtlandrapporten, som: ”Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”, så stiller det en hel række krav til nationer og organisationer, som langt fra er indfriet den 
dag i dag (Hart 2005). 3 
 
Nogle virksomheder følger intentionen fra World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) om at engagere sig i Corporate Social Responsibility (CSR) : ”CSR is the continuing 
commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while 
improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community 
and society at large” 4.  
Den samme dagsorden understøttes globalt af UN Global Compacts 10 principper for social 
ansvarlighed, og i Danmark specifikt af et politisk dikteret krav om rapportering om 
samfundsansvar.  
 
Der er dog ifølge Hockerts (2008) lang vej endnu for kommercielle virksomheder. Således 
konceptualiserer mange virksomheder primært stadig deres CSR-arbejde for at reducere risiko og 
operationelle omkostninger og for at opnå positiv omtale. 
 
Hart (2005) påviser i relation til dette i sin research, at en stor majoritet af verdens virksomheder i 
bedste fald baserer deres sociale og samfundsmæssige bidrag på greening forstået som 
inkrementelle forbedringer, f.eks. inden for minedrift, transport, energi eller skovdrift, og at 
radikale løsninger baseret på kreativ destruktion er en nødvendighed for at vende den globale 
udvikling. Samtidig siger han, at vi befinder os på et tidligt stadie af en revolution på dette område 
                                                
3 UN document. The Brundtland Report. 1987. Gathering a body of global agreement, Our common Future. Chapter 2. Towards 
sustainable development. 
4 Kilde: http://www.wbcsd.org/home.aspx 
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- en transformation mod en bæredygtig global verden. Disse transformationer eller kreative 
destruktioner ser vi ofte blive drevet frem af bølger af forskningsmæssige og teknologiske 
nyopdagelser eller større sociopolitiske omvæltninger (ibid.:86). 
 
Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, 
tilblivelser og måder at skabe værdi på med hybride blended value forretningsmodeller er et felt 
under udvikling med en kort researchtradition bag sig (Munos og Tinsley, 2008; Borzaga et al., 
2010). 
Sociale virksomheder og socialt entreprenørskab har de sidste 10 år opnået opmærksomhed fra en 
større gruppe af forskere verden over.  
Således har europæisk funderede forskere specielt fra EMES-netværket bidraget. De fleste herfra 
har et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt, samtidig med at de er meget aktive i 
researchprojekter, der foregår i Østasien og Latinamerika som f.eks. Defourny (2010); Hulgaard, 
L. (2010,1); Defourny, et al., (2010.3); Borzaga et al., (2010); Gawell (2008); Nyssens, M. (ed), 
(2006); Defourny, J. og Shinyang, K. (2010) og Andersen, L. L., et al., (2010).  
Af vægtige bidragydere fra UK er Haugh og Tracey (2004); Spears, R., (2011) og Mulgan, G 
(2006); sidstnævnte dog med populære artikler om social innovation.  
 
Amerikanske forskere har ydet væsentlige bidrag til sociale entreprenører og deres virksomheder. 
Dette gælder f.eks. Dees og Anderson (2006). Cooperrider (2010) har bidraget med forskning 
indenfor designmetode, appreciative inquiry og social innovation og journalisten Bornstein (2004) 
har skrevet populære bøger om sociale entreprenører og sociale virksomheder. 
Forskere fra Business Schools har bidraget i Europa: Hockerts, K. og Wüstenhagen, R (2010) og 
Mair og Marti (2006) foruden forskere fra en række andre lande: Prahalad og Ramaswamy (2002) 
og Prahalad og Krishnan, (2008). 
 
 

 
De sociale entreprenører som drivkraft 
 
Entreprenørskab og socialt entreprenørskab er vigtige teoriretninger i analyser og beskrivelse af 
afhandlingens fokuspersoner og cases. Derfor følger herunder et afsnit, der rammesætter de to 
emner som et afsæt for den efterfølgende analyse. 
 
Termen entreprenørskab opstod allerede i fransk økonomi i det 17. og 18. århundrede i 
betydningen: risikovillige individer, som stimulerede til økonomisk progression ved at finde bedre 
måder at gøre ting på (Dees, 2001).  
Følgende to formuleringer stammer fra den mest citere franske økonom, Jean Baptiste Say, og blev 
anvendt ved indgangen til det 19. århundrede: ”the entrepreneur shifts economic resources out of 
an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield” (Dees, 2001; Dees and 
Anderson, 2006:5). 
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Schumpeter mente, at entreprenørernes vigtigste opgave var at reformere eller revolutionere 
bestående mønstre. ”Schumpeter’s entrepreneurs are the change agents in the economy. By serving 
new markets or creating new ways of doing things” (Dees, 2001). 
 
Fra et schumpetersk perspektiv skabes mulighederne fra entreprenørens indre dispositioner, med 
det formål at ændre på de bestående økonomiske systemer. 
Entreprenøren betragtes som en innovator, der ’chokerer’ og forstyrrer det økonomiske systems 
balance og ligevægt i perioder og faser, hvor der eksisterer uvished, forandringer og teknologiske 
omvæltninger (Schumpeter, 1934). 
 
Mange entreprenører starter traditionelle forretninger (profit-seeking business ventures), men det at 
starte en virksomhed er ikke essensen af entreprenørskab. Say og Schumpeter betragter 
entreprenører som katalysatorer og innovatorer bag økonomisk progression og udvikling (Dees, 
2001). 
Med udvikling mener Schumpeter udførelse af nye kombinationer (Schumpeter, 1934:66), hvilket 
igen i innovationsterminologi betyder, at produktet eller servicen har nået og antaget en 
markedsandel. ”Entrepreneurs perform their value creating function through innovations, the 
carrying out of ’new combinations’” (Schumpeter, 1934:65-66). 
 
Peter Drucker bygger på Say-Schumpeter traditionen, men betoner særligt mulighedstænkning. 
”Drucker does not require entrepreneurs to cause change, but sees them as exploiting the 
opportunities that change (in technology, consumers preferences, social norms, ect. creates.” 
(Dees, 2001:2).  
Drucker formulerer det således:”this defines entrepreneurs and entrepreneurship – the entrepreneur 
always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity” (Dees, 2001:2). Det at 
starte en virksomhed er hverken dækkende eller en betingelse for, at der er tale om entreprenørskab 
ifølge Drucker. Han mener heller ikke, at et profit-motiv er nødvendigt, for at vi kan tale om 
entreprenørskab. 
I en sondring mellem management og leadership tilfører Howard Stevenson (Harvard Business 
School) begrebet ”ressourcer” til Druckers definition. Iværksættere lader sig ikke stoppe af 
ressourcemæssige begrænsninger. Hvor en administrativ leder lader et projekt begrænse af 
definerede og planlagte ressourcer, vil en iværksætter typisk mobilisere ressourcer fra andre og 
andetsteds fra for at nå sine mål (Dees, 2001). 
 
Indtil sidst i 1990’erne har litteraturen om entreprenørskab været begrænset til at beskrive, hvem 
entreprenøren er, og hvad han eller hun gør (Shane og Venkataraman 2000). Samme Shane og 
Venkataraman (2000) argumenterer for, at dette perspektiv er begrænsende, da entreprenørskab 
involverer sammenhængen mellem følgende fænomener: the presence of lucrative opportunities 
and the presence of enterprising individuals.  
Shane og Venkataramans definition af entreprenørskabsfeltet lyder: “we define the field of 
entrepreneurship as the scolarly examination of how, by whom, and with what effects opportunities 
to create future goods and services are discovered, evaluated and exploited” (Shane og 
Venkataraman 2000:218). Ud fra denne definition konkluderer forfatterne, at feltet involverer 
følgende elementer: kilden til muligheder, processen hvori disse muligheder opdages, evaluering, 
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udnyttelsen (exploitation) af mulighederne og endelig de individer, som opdager, evaluerer og 
udnytter disse muligheder. 
 
Mulighedsperspektivet (opdagelse eller skabelse) 
Mulighedsperspektivet (entrepreneurial opportunities) er bredt accepteret som en del af forståelsen 
af entreprenørskab (Korsgaard 2009). I Shane og Venkataramans (2000:220) perspektiv skal 
mulighedsperspektivet for entreprenører forstås som introduktion og salg af nye produkter, 
services, råmaterialer og organisatoriske metoder med en gevinst, der er større end de behæftede 
omkostninger. 
Mulighederne er objektive fænomener og ”not known to all parties at all times”, imens opdagelsen 
og anerkendelsen af disse muligheder (ibid.:220) er subjektive processer.  
Indenfor et mulighedsperspektiv finder der et  (1) opdagelsesperspektiv og et  (2) 
skabelsesperspektiv beskrevet herunder.  
 
1. Opdagelsesperspektivet (discovery view) 
Inden for mulighedstænkningen er der opstået to brede perspektiver i entreprenørskabsteorien.  
I den ene retning opdager og udnytter entreprenøren allerede eksisterende muligheder i et 
opdagelsesperspektiv, efterfulgt af en entreprenøriel proces, som mere overordnet medfører, at der 
korrigeres for suboptimal allokering af ressourcer i markedet (Korsgaard, 2009:4). 
Disse naturligt opståede muligheder venter så at sige på at blive opdaget og udnyttet af nysgerrige, 
talentfulde entreprenører, som har handlekraft og talent (Shane and Venkataraman 2000).  
Fra en østrigsk økonomisk tradition udlægger Israel Kirzner the discovery view of opportunities 
med fokus på den rolle, som entreprenøren har i det økonomiske system. For Kirzner er det 
entreprenørens opgave at opdage nye muligheder for at tjene penge (Korsgaard, 2009).  
Kritikerne af opdagelsesperspektivet mener, at der inden for fænomenet mangler mere grundige 
beskrivelser af, hvad der rent faktisk udspiller sig i iværksætterprocessen. Der er også kritik 
fremsat over, at fænomenet forudsætter en linearitet i processerne, som sjældent ses i praksis 
(Korsgaard, 2009).   
 
2. Skabelsesperspektivet (creation view) 
I den anden anerkendte retning inden for mulighedsperspektivet skaber entreprenøren 
mulighederne som en følge af en entreprenøriel proces (Korsgaard 2009). 5 
Mulighederne er indlejrede i kreative og sociale processer og er en effekt af iværksætterprocesser 
(Sarasvathy, 2001), og selve skabelsesperspektivet har at gøre med opmærksomhed, personlige 
værdier og kreative forestillinger om fremtiden (Berglund, 2007). 
Saras Sarasvathy (2001) er repræsentant for skabelsesperspektiver. Hun betragter entreprenørielle 
muligheder som udviklet af individer og særligt af grupper i hverdagens kreative aktiviteter 
(Berglund, 2007). 

                                                
5  Ifølge Korsgaard (2009) er opdelingen mellem et opdagelses- og et skabelsesperspektiv for simplificeret og udgør kun en del af 
de emner, der i dag vedrører mulighedsbegrebet inden for entreprenørskab. Centrale emner er spørgsmål vedrørende organisation, 
proces, subjektivitetens rolle, kreativitet og fortolkning. Korsgaard (2009:87-104) Essay 3, accepted for presentation at the 
Academy of Management annual meeting in 2009 in Chicago. 
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Skabelsesperspektivet er karakteriseret ved, at entreprenørerne i særlig grad inddrager interessenter 
og baserer deres skabelser på samarbejder, koalitioner og grupper, der sammen definerer relevante 
mål, risici, markeder og værdier (Berglund, 2007). 
Væsentlige forskelle mellem opdagelses- og skabelsesperspektivet er præsenteret i figur 1.2.1. I 
figuren er forskellene eksemplificerede ved den ontologiske status på muligheder, synet på det 
uforudsigelige, individets rolle og de praktiske implikationer ved de to perspektiver. 
 
 
 Opdagelse Skabelse 

 
Ontologisk status 
på muligheder 
 
 
 
 
 
 
 
Syn på det uforudselige 
 
 
 
Individets rolle 
 
 
Praktiske implikationer 
 
 
 

Mulighederne har en reel 
eksistens, før de bliver 
opdaget.  
 
Mulighederne findes derude og 
venter på at blive realiseret af 
entreprenørerne.  
 
 
Det skjuler eksisterende 
muligheder. 
 
 
Opdager og udnytter 
eksisterende muligheder. 
 
Individer forfølger de ideer, 
der ser ud til at føre til en 
succes.  

Mulighederne skabes i 
sociale kreative processer. 
 
 
Der kræves en 
forestillingsevne og en 
visualisering af den fremtid, 
der kommer imod os. 
 
Det transformeres til nye 
muligheder ved hjælp af 
effektuationslogik. 
 
Faciliterer kreative sociale 
processer. 
 
Individer nærer sammen 
med andre de ideer, der 
opstår i processen deres 
umiddelbare omgivelser. 
 

Figur 1.2.1 Forskelle på opdagelses- og skabelsesperspektivet; modificeret  
model efter Berglund (2007:251).  
 
 
Effektuationsteori  
I Sarasvathys (2001, 2008) effektuationsteori eller effektuationslogik beskrives principper og 
mekanismer for skabelse af nye virksomheder, markeder og muligheder for entreprenører i ikke-
forudsigelige situationer og miljøer. 
Denne teoriretning repræsenterer en ny agenda i forskningsfeltet omkring entreprenørskab og går 
ud på at se identifikation, evaluering og eksploitation af muligheder i et skabelsesperspektiv 
snarere end i et erkendelsens og opdagelsens perspektiv (Sarasvathy, 2008). 
Tilhængere af skabelsesperspektivet ser et behov for effektuationslogik og aktionsorienteret logik i 
en verden karakteriseret af en øget uforudsigelighed og kompleksitet frem for, eller i en form for 
kombination med en traditionel kausal planlægningsorienteret logik.  
Effektuationsteorien beskæftiger sig med handling og med at lære og regulere handlingerne hver 
dag. En entreprenør med dette perspektiv eller handlemønster stiller sig selv de tre spørgsmål: 
Hvem er jeg? Hvad kan jeg? og Hvem kender jeg? og navigerer ud fra svarene. 
Sarasvathy anvender bl.a. princippet The affordable loss principle, der går ud på kun at investere 
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så meget, som man er parat til at miste. Hun anvender også princippet The Crazy Quilt principle 
som et billede på, hvordan en succesfuld entreprenør bygger sit virke op. Det gør han eller hun 
ikke som en person, der samler et puslespil fra den ene ende til den anden med en plan og en 
systematik og en kendt løsning (= kausal logik/opdagelsesperspektivet), men derimod som man 
samler et patchwork, hvor en vilkårlig del kan vælges eller udskiftes i momentet og er baseret på 
en umiddelbar reaktion og intuition (ibid.). 
Et andet princip inden for effektuation er The Lemonade principle, der hylder og udnytter 
overraskelser og pludseligt opstået viden, hændelser eller kontakter. Princippet eksemplificeres ved 
metaforen ’When life gives you lemons, make lemonade’. Effektuatorer hylder det uvisse og det 
pludseligt opståede og ser det som en ambition at skabe værdi og profit gennem det uventet 
opståede. ”Because effectuators often begin with only a very loose notion of their goals, they can 
make up their plans in an incremental fashion, utilizing uncertainty and contingent information as 
resurces for their goals” (ibid.:90). 
Effektuationslogikken udtrykker også, at man ikke behøver at kunne forudsige fremtiden for at 
kunne kontrollere den. Det tilhørende princip her er The Pilot-in-the-Plane principle, som 
eksemplificeres med en flyvemaskines autopilot og piloten selv. Den intelligente maskine er vigtig, 
og vi vil gerne stole på den, men der er brug for et levende menneske, der besidder en åbenhed og 
en parathed: ”I like the fact that the plane has an autopilot, but I like even more the fact that there 
is a pilot – just in case” (ibid.:90).  
En række andre principper og fænomener er gældende for the effectuative entreprenur and the 
effectuation processes Figur 1.2.2. 
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Begreb, fænomen eller princip Effektuationsproces 
The affordable loss principle Handler om kun at investere så meget, som 

man er parat til at miste. 
The crazy quilt principle Alle dele samles løbende udfra nyopstået 

viden baseret på action learning. 
The lemonade principle Overraskelser og pludseligt opstået viden, 

hændelser eller kontakter hyldes og udnyttes. 
The pilot-in-the-plane principle En parathed og opmærksomhed, der gør, at 

man ikke behøver at kunne forudsige 
fremtiden for at kunne kontrollere den. 

Hvad er givet? Meget få midler og værktøjer til en 
begyndelse. 

Beslutningskriterier Selektionskriterier er baseret på affordable 
loss eller acceptable risk. 

Anvendte kompetencer Udnytter det uforudsete. 
Det ubekendte og det uforudsigelige Fokus på at kunne kontrollere det uforudsete. 
Underliggende logik I det omfang fremtiden kan kontrolleres, 

behøver vi ikke at forudsige den. 
Resultat Nye markeder skabes gennem alliancer og 

andre sociale strategier. 
Figur 1.2.2 Begreber, fænomener og principper gældende for effektuationslogikken og effektuationsprocesser. Figuren 
er udviklet efter Sarasvathy (2001:251/TABLE 1, 2008).  
 
 
I modsætning til effektuationsteori beskriver Sarasvathy (2001) en række karakteristika for kausal 
teori (causation theory and processes). Selektionskriterier i beslutningsprocesser i denne logik er 
baseret på forventede resultater; teorien er mest anvendelig i statiske, lineære og uafhængige 
omgivelser; fokus er på at forudsige fremtiden og opnå markedsandele i det eksisterende marked 
gennem konkurrencemæssige strategier. 
Hvor de uforudsigelige hændelser udnyttes i effektuationslogikken, forsøges de undgået i 
kausationslogikken, da de her fremstår som en trussel for planen og det fastlagte mål. 
Effektuationslogikken ses dog i konkrete organisationer i en form for kombination med kausal 
logik (Kirketerp og Korsgaard, 2007). 
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Socialt entreprenørskab – fra aktivist til forretningsmand 
 
Socialt entreprenørskab har iføleg Dees (2001) eksisteret i mange århundrede år, ligesom de 
sociale entreprenører altid har eksisteret. 
En lang række forskere har bidraget til research i socialt entreprenørskab (Dees og Anderson, 2006; 
Haugh, 2009/UK, Nicholls, 2006/UK; Light, 2006; Broberg og Krull, 2010; Hockerts, 2006; 
Mulgan, 2006;6  Hockerts og Wüstenhagen, 2010 og Seelos og Mair, (2005). 
Særligt gruppen af forskere i EMES-netværket har bidraget substantielt til at kortlægge, beskrive 
og definere socialt entreprenørskab, sociale virksomheder og social innovation de sidste 15 år. 
dette gælger bl.a. Borzaga, C. og Defourny, J. (eds.), (2001); Defourny og Nyssens (2010.03); 
Hulgaard (2010) og Spears (2006, 2011). 
 
Sociale entreprenører har ifølge Kramer (2005) brudt barriererne ned mellem non-profit og for-
profit sektorerne ved at insistere på, at mekanismer fra begge sider kan spille en vigtig rolle i 
arbejdet med at opnå sociale og samfundsmæssige forbedringer. De tager sig også den frihed at 
anvende begge finansielle strukturer for at nå deres mål (ibid.:5). 
 
Socialt entreprenørskab har mange definitioner og er også et langt mere udbredt fænomen end 
social innovation og social virksomhed.  
Defourny (2008.01) beskriver følgende sammenhæng: socialt entreprenørskab er den proces, hvori 
sociale entreprenører skaber sociale virksomheder. 
 
I litteraturen påvises det, at socialt entreprenørskab kan rumme aktiviteter fra voluntary activism i 
den ene ende af skalaen til CSR i den anden. Begrebet rummer en lang række aktiviteter imellem 
disse to yderpunkter, som f.eks. aktiviteter promoverede af Ngo’er, individuelle initiativer og nye 
partnerskaber mellem private og det offentlige (Defourny, 2008.01). 
Særligt i 1990’erne blev begrebet konceptualiseret i en forståelse, der fremhæver processer inden 
for sociale innovationer, der drives frem af socialt iværksætteri (Defourny, 2008.01).  
Socialt entreprenørskab havde ved årtusindskiftet ikke en bredt accepteret definition.  
I praksis kunne det betyde alt fra revolutionære ledere i den tredje verdens lande, som ikke er i 
berøring med forretning, til netop forretningsmænd, der starter en socialt ansvarlig virksomhed i 
deres hjemland. Således kunne Mahatma Gandhi og Ben Cohen fra Ben & Jerry's passe i den 
samme kategori. 
Definitionerne kom senere til at indeholde begreber som ”sustainability og creating large-scale 
lasting and systemic change through pattern-breaking ideas - og address significant social 
problems” (Light, 2006; Kramer, 2005:6).  
Dees (2001) og Dees og Anderson (2006) har i nedenstående definition og karakteristik af sociale 
entreprenører forsøgt at indbefatte ideen om værdiskabelse fra Say, innovation og 
forandringsagenter fra Schumpeter og mulighedstænkning fra Drucker (figur 1.2.3). 
 
                                                
6 Geoff Mulgan er ikke forsker, men har været produktiv og betydningsfuld i praksisfeltet særligt i UK og særligt i anbejdet med 
sociale og samfundsmæssige løsninger gennem social innovation. 
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”Social entrepreneurs play the role of change agents in the social sector, by: 
(a) Adopting a mission to create and sustain social value (not just private value)  
(b) Recognizing and relentlessly pursuing new opportunities to serve that mission 
(c) Engaging in a proces of continuous innovation, adaptation and learning 
(d) Acting boldly without being limited by ressources currently in hand, and  
(e) Exhibiting heightened accountability to the constituencies served and for the  
outcomes created ” 
Figur 1.2.3 Definition på social entreprenør (Dees, 2001:4; Dees and Anderson, 2006:7) 
 
 
Dees (2001) og Dees og Anderson (2006) medtager vedvarende innovation og et læringskrav som 
noget specielt i ovenstående definition. 
Fra praksisfeltet ligger journalist og forfatter Bornstein (2004) sig i sin forståelse af fænomenet op 
ad Dees (2001), Light (2006) og Kramer (2005) i sin definition, og han supplerer de eksisterende 
definitioner med de seks kvaliteter, som en succesfuld social iværksætter må besidde. 
En af disse er ”willingness to work quietly”: ”Many social entrepreneurs spend decades steadily 
advancing their ideas, influencing people in small groups or one to none, and it is often 
exceedingly difficult to understand or measure their impact. Often they become recognized only 
after years working in relative obscurity” (Bornstein 2004:237). De øvrige fem kvaliteter er: 
Willingness to Self-Correct, Willingness to Share Credit, Willingness to Break Free of Established 
Structures, Willingness to Cross Disciplinary Boundaries, Strong Ethical Impetus (ibid:237).  
 
 
Den anvendte definition for EMES-netværket på socialt entreprenørskab var i 2007:  
(a) The creation of social value through 
(b) innovations (new approaches to a social challenge/problem) with the 
(c) participation of civil society organisations that 
(d) often implies an economic activity 
 
Figur 1.2.4 EMES-netværkets definition på socialt entreprenørskab i 2007 (Hulgaard, 2010:slide:8) 
 
 
Senest har netværket revideret denne definition på socialt iværksætteri baseret på et 
litteraturreview og (forsker-)netværksarbejde i EMES, Skoll, CAN-International og Ashoka til at 
være: ”creation of social value through innovations produced in collaborative and participatory 
arenas that often implies an economic activity”, hvor det nye er det participatoriske element 
(Hulgaard, 2010.1). 
	  

 
(a) The creation of social value - Present in all definitions / acces to resources / 
empowerment / improvement of institutional capacity / emancipation / welfare rights  
(b) through innovations (new approaches to social challenge / problems) 
(c) produced in collaborative and participatory arenas (’Produced with people not for people’/ 
Open innovation / Most favoured partner: third sector / not-for-profits) 
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(d) that often implies an economic activity  /entrepreneur / stakeholders / community  
 
Figur 1.2.5 Definition på socialt entreprenørskab, 2010, efter Hulgaard, 2010:slide,9) 
 
 
 
Definitionen rummer følgende fire elementer: Social værdiskabelse, innovation, collaboration og 
participation og økonomisk aktivitet.  Den sociale værdiskabelse kan vise sig i mangfoldige 
skikkelser og på mange niveauer.  
Hulgaard peger særligt på det afgørende kriterium om civilsamfundets medvirken; et element, der 
adskiller socialt entreprenørskab fra både de kommercielle virksomheders sociale aktiviteter (CSR) 
og den offentlige sektors sociale aktiviteter. 
 
Innovation er indeholdt i begrebet entreprenørskab, jævnfør Joseph Schumpeter (Dees, 2001). 
Hermed øges kravet til de sociale entreprenører om at starte communities eller social enterprises 
baseret på levering af NYE løsninger på eksisterende sociale og samfundsmæssige problemer og 
udfordringer. Økonomisk aktivitet skal her forstås meget bredt indeholdende både økonomiske 
transaktioner på samfundsniveau, aktiviteter blandt stakeholders og aktiviteter i organisationen 
(Hulgaard 2010,1).   
For kommercielle entreprenører er økonomisk rigdom den primære måde at måle værdiskabelse 
på, og det er ofte det overordnede mål for de samlede aktiviteter. Forklaringen på dette er, at 
kommercielle entreprenører opererer på markedsbetingelser, der definerer værdiskabelsen. En 
manglende økonomisk omsætning og vækst påvirker konkurrenceevnen, investorernes interesse og 
forretningen som helhed (Dees, 2001).  
 
 
Business entrepreneurship 
 

Social entrepreneurship 
 

In the commercial capital 
markets, the key motivation 
for all players involved is most 
often to build a profitable 
company and to earn an 
attractive return on 
investment. 

The underlying drive for social 
entrepreneurship is to create 
social value, rather than 
personal and shareholder 
wealth. 

 
Figur 1.2.6 Forskellen på kommercielle og sociale entreprenører (Hulgaard, 2010, Austin og Wei-Skillern, 2006) 
 
 

 
En lang række udfordringer rammer også de sociale iværksættere, da de fungerer på andre 
præmisser end kommercielle firmaer.  
Fra et rent markedsperspektiv kommer de sociale entreprenører til kort. En social eller 
miljømæssig forbedring, forøgelse af livskvalitet og inddragelse af svagt stillede kan ikke måles på 
samme vis ud fra profit og økonomisk værdiskabelse. Dette betyder bl.a., at den sociale 
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entreprenør har vanskeligt ved at godtgøre, hvorvidt forbrugte ressourcer og for eksempel en 
investering i firmaet giver anledning til en værdiskabelse (Dees, 2001).  
 
Sociale entreprenører opererer undertiden som aktivister, der gennem kampagner, events og 
forskellige medier har til formål at påvirke politikere, offentlighed og erhvervsliv med et budskab 
eller en holdning. De kan operere i mindre grupper, og de kan organisere sig i større sociale 
bevægelser eller social enterprises (Hockerts, 2006). Fair Trade er et eksempel på en aktivist-
drevet social enterprise. Aktivisterne tilfører ifølge Yaziji (2003) en række aktiver og ressourcer til 
et projekt eller en social enterprise som legitimitet, opmærksomhed på sociale og 
samfundsmæssige (kræfter/ressourcer), særligt relevante netværk og særlig ekspertise.   
 
Sociale entreprenører har den sociale mission som det eksplicitte og centrale i deres virke. 
De opfatter den økonomiske indtægt som et middel til at indfri den sociale mission. De beskæftiger 
sig hellere med de bagvedliggende årsager til opståede problemer end med at fjerne symptomerne. 
De sociale entreprenører forsøger at skabe systemiske forandringer og bæredygtige forbedringer, 
de arbejder for long-term social return of investments (SROI), og de ønsker at skabe vedvarende 
forbedringer (Dees, 2001). 
Inden for de sidste ca. 10 år har forskerne kortlagt nogle særlige karakteristika og metoder. Det 
drejer sig ifølge Light (2006) og Kramer (2005:6) om en bæredygtig ambition og om optimalt at 
skabe vedvarende systemiske ændringer i stor skala ved hjælp af ideer, der bryder bestående 
mønstre.  
Der er også forskere, der påpeger, at de sociale entreprenører vil blive en af de vigtigste kilder til 
innovation, da de netop bestræber sig på at identificere problemer og finde løsninger på disse (Mair 
og Marti, 2006). 
 
Sociale entreprenører kombinerer undertiden kvaliteterne og tilgangene fra ideen om 
værdiskabelse fra den franske økonom Jean-Baptiste Say, ideen om innovation og 
forandringsagenter fra Joseph Schumpeter og særligt et perspektiv om mulighedstænkning fra 
Peter Drucker (og senere Shane og Venkataraman og Saras Sarasvathy) (Dees, 2001 og Dees og 
Anderson, 2006). 
Dees (2001, 2006) beskriver den sociale entreprenør som en person, der har evnen og passionen til 
utrætteligt at forfølge og skabe nye muligheder, der kan være kilden til løsningen på deres sociale 
mission. Han/hun engagerer sig i processer af kontinuerlig innovation og læring, navigerer 
tålmodigt og ansvarsfuld overfor målgruppen, og lader sig ikke stoppe af mangel på ressourcer.  
 
Joseph Schumpeters integrering af innovation i entreprenørskabsbegrebet kobler de sociale 
entreprenørers arbejde med at starte fællesskaber eller sociale virksomheder til krav eller 
ambitioner om levering af helt nye løsninger på eksisterende sociale og samfundsmæssige 
problemer og udfordringer (Dees, 2001). 
 
Socialt entreprenørskab har siden starten af det 21. århundrede spillet en afgørende rolle i den 
samlede generelle entreprenørskabsteori (Hulgaard, 2011,1). 
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Ifølge Hockerts (2006) er der to store udfordringer med research og udvikling af socialt 
entreprenørskab.  For det første er feltet så bredt, at nye bidrag risikerer at forsvinde i mængden af 
allerede eksisterende definitioner - med mindre de behandler et meget smalt emne inden for 
fænomenet.  For det andet er forskningsområdet så nyt og umodent, at der er en mangel på 
empiriske studier, der kan teste den eksisterende teori. 
 
 

 
 
Definitioner, historik og karakteristik for sociale 
virksomheder 
 
 
Definitioner 
Formålet med at se på hvilke definitioner, der findes for fænomenet, er at forsøge at skille et stort 
antal forskellige typer organisationer, aktører og aktiviteter fra hinanden, for at forstå de særlige 
kendetegn, forcer og udfordringer for hver af dem.  
Social entreprenør, socialt entreprenørskab og ’social enterprises’ er indtil for nylig blevet 
betragtet som ensbetydende begreber. Den konceptuelle diversitet er stor i dette felt, og grænserne 
er ikke helt klare. Begrebet ’social purpose’ knytter sig også til området og refererer til mange 
typer aktiviteter og felter. De tre begreber knytter sig i Europa til paradigmet ’social economy’, 
som stadig er meget rummeligt og skal forstås på mange måder. 
Litteraturen har dog de sidste år leveret mere skarpe og præcise definitioner parallelt med, at 
felterne har udviklet sig.  
En måde, hvorpå man kan forsøge at dechifrere og afgrænse de tre begreber på, er, at socialt 
iværksætteri er den proces, hvori sociale iværksættere skaber sociale virksomheder (Defourny, 
2008.01). 
 
Feltet socialøkonomi kan ifølge Hulgaard (2011,1:202) og Pestoff ( 2009) opdeles i etablerede 
institutionaliserede enheder og i  ”the new social economy with social enterprises as a new 
organisational form”.  Distinktionen tegner således et billede af en etableret og af en ny 
socialøkonomi. På den etablerede side ses undertiden store bureaukratiske organisationer 
organiseret som kommercielle virksomheder; (a marketization trend) (Hulgaard, 2011,1:212).  Til 
den anden ’nye’ form for socialøkonomi (civil society trend) findes de nye, eksperimenterende 
organisationsformer, hvor forskellige nye former for solidaritet , kollektivisme og social aktivisme 
udvikles og designes i cooperativer, foreninger og sociale virksomheder. Nye former, der alle 
adresserer dette århundredes mange sociale og samfundsmæssige udfordringer. Sociale 
entreprenører og sociale virksomheder er helt centrale i denne nye form for socialøkonomi (ibid.). 
 
Der er stor forskellighed i eksisterende definitioner af sociale virksomheder og relaterede termer i 
dag ; primært stammende fra forskere, forskernetværk, alliance og ministerier. De eksisterende 
definitioner betoner på forskellig vis organisationstype, prioriteringen af innovation og ønske om 
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social change (Mulgan, 2008) frem for ønske om profit og vækst (Light, 2008). Der er en tendens 
til, at hvor sociale entreprenører søger ”the tipping point” for innovation og forandring, søger 
ledere af sociale virksomheder profit til geninvestering, skalering og vækst (Light, 2008). 
Allerede i 1993 beskrev Peter Drucker en ’social sektor’ med medborgere, der opererede og 
organiserede sig på forskellige måder med det formål at finde løsninger på sociale og 
samfundsmæssige problemer (Dees og Anderson, 2006). 
 
Der er forskere og forskernetværk, der forstår fænomenet social virksomhed, som en virksomhed, 
der har den sociale agenda øverst på dagsorden, og som geninvesterer en eventuel profit i det 
sociale formål til skalering og vækst og derfor ikke til shareholders, herunder Defourny (2010) (og 
andre forskere fra EMES European research network), Cabinet Office, Office of the Third Sector 
under Handels- og Industriministeriet, UK og Social Enterprise Alliance. 
 
Den nyeste definition fra Social Enterprise Alliance siger derimod ikke noget om, hvorvidt en 
social virksomhed eller social venture har den sociale mission øverst på dagsordenen.  
 
En social purposed business venture som en variant af en social virksomhed hælder til at tilhøre 
kommercielle virksomheder med sociale agendaer (Hockerts, 2006).  
Såvel betegnelserne social purposed venture som social business dominerer udenfor det 
akademiske felt (Hockerts, 2006). Figur 1.2.7 
 
En variant af fænomenet er Work Integration Social Enterprises (svarende til social firms i UK). 
Formålet her er specifikt at støtte arbejdsløse personer og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet; 
særligt personer som har risiko for permanent ekskludering fra arbejdsmarkedet (Defourny, 2008). 
Figur 1.2.7 
 
EMES-netværket skiller sig ud ved at have en detaljeret definition på social enterprises. 7 (se figur 
1.2.7) :Dominerende definitioner på social enterprises; definition 3, 4 og 12. Særligt på følgende 
tre ud af ni kriterier skiller den sig ud fra andre dominerende definitioner: Et initiativ startet af en 
gruppe medborgere, en høj grad af autonomi og endelig en participatorisk natur 
(Arbejdsdefinitionen fra EMES-network; Hulgaard, 2011). Figur 1.2.7 
 
I 2001 definerede europæiske forskere fra EMES-netværket social enterprises som det fremstår i 
definition figur 1.2.7/ definition 3, bortset fra at de første fire kriterier dengang blev kategoriserede 
som de økonmiske og entreprenørieller dimentioner (Borzaga og Defourny, 2001:16).  
 

 

                                                
7 EMES European Research Network (EMES) blev etableret som et europæiske forskningsnetværk i 1996, og består i dag (2010) af 
forskningscentre fra ti europæiske lande (Defourny et al., 2010). EMES besidder en stærk global position og samarbejder med 
forskere i det meste af verden. EMES afholder konferencer og sommerskoler, og har som mål at opbygge teoretisk og empirisk 
viden om social enterprises, socialt entreprenørskab, social innovation, socialøkonomi, solidarity economy og den tredje sektor 
(Hulgaard, 2011,1:213). 
EMES stod oprindeligt for ”EMergence des Enterprises Sociale” navngivet efter et fransk forskningsprojekt i 1996-2000.  
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Begreb             Definition og kilde 
1 Social enterprise ”The commercial non-profit approach”: 

”any earned-income business or strategy undertaken by a 
nonprofit to generate revenue in support of its charitable mission” 
Social Enterprise Alliance.  
Definition fra sidst i 1990’erne  

2 Social enterprise ”The mission-driven business approach”: 
”An organization or venture that advances its social mission 
through entrepreneurial, earned income strategies” 
Nyeste definition fra www.se-alliance.org  

3 Social enterprise The four economic criteria 
- A continuous activity producing goods and/or selling services 
- A high degree of autonomy 
- A significant level of economic risk 
- A minimum amount of paid work 
The five social criteria 
- An explicit aim to benefit the community 
- An initiative launched by a group of citizens 
- A decision-making power not based on capital ownership 
- A participatory nature, which involves the persons affected by 
the activity 
- Limited profit distribution 
The ”working definition” of the EMES European research 
network 2010 (Hulgaard, 2010; Defourny og Nyssens, 2010:43)  

4 Social enterprise Tre økonomiske kriterier 
1. En kontinuerlig aktivitet, der producerer varer og/eller services 
2. Et signifikant højt niveau af økonomisk risiko 
3. Et minimum af lønnede personer (ikke kun frivillige) 
 
Tre sociale kriterier 
4. Samfundsnyttighed er et eksplicit mål 
5. Et initiativ lanceret af en gruppe medborgere 
6. Beslutningsmandatet er ikke placeret hos kapitalejere   
 
Tre governancekriterier 
7. En participatorisk natur, som involverer de personer, der er 
påvirket af aktiviteten 
8. En begrænset distribution af penge  
9. En høj grad af autonomi 
EMES definition 2011 (Hulgaard, 2011,1:208) 

5 Social purposed 
business venture 

”Social purposed business are hybrid enterprises straddling the 
boundary between the forprofit business world and social mission 
driven public and nonprofit organizations”. (Hockerts, 2006:7) 

6 Social purposed 
business venture 
 

”…an emerging social innovation is seen as a business 
opportunity and turned into a commercial forprofit business 
creating, in the process, new market space while also attaining a 
social objective”. Case eks; The Body Shop (Hockerts, 2006:5-6) 

7 Enterprising 
social innovation 

”… is about creating value that is likely to be sustained and scaled 
over time”. (Dees and Anderson, 2006:12) 

8 Social enterprise  ”. . .businesses with primarily social objectives whose surpluses 
are principally reinvested for that purpose in the business or in the 
community, rather that being driven by the need to maximize 
profit for shareholders and owners”  
Social Enterprise Unit under Department of Trade and Industry, 
UK. (DTI 2002). 

9 Social enterprise 50% eller mere af den totale indtægt skal være 
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markedsbaseret (Defourny og Nyssens, 2010) 
 

10 
Socialøkonomisk 
virksomhed 

En virksomhed, der er not-for profit, har et socialt 
formål, sælger services eller ydelser, geninvesterer 
profit i det sociale formål, er organisatorisk uafhængig 
af den offentlige sektor, anvender brugerinvolvering, 
er lokalt forankret, har partnerskaber på tværs af 
sektorer og er registreret som et firma med CVR-
nummer. Center for Socialøkonomi (DK) (2010). 

11 Social 
enterprise 
 

”Social Enterprises are socially- (or community-) 
oriented entrepreneurial organizations producing 
public, quasi-public, collective and meritorious goods 
and services, and pursuing social more than private 
objectives”. 
The Community Interest Company (CIC) law, 2005 
UK og Impresa Sociale, 2005 Italy (Borzaga et al., 
2010:4) 

12 Social 
enterprise 
 
 

”Social enterprises are not-for-profit privat 
organisations providing goods or services directly 
related to their explicit aim to benefit the community. 
They rely on a collective dynamics involving various 
types of stakeholders in their gowerning bodies, they 
place a high value on their autonomy and they bear 
economic risks linked to their activity”. EMES 
network definition (Defourny og Nyssens 2008:5). 

13 Work 
Integration Social 
Enterprises 
= Social firms 

”Precisely, the main objective of Work Integration 
Social Enterprises is to help low qualified unemplyed 
people, who are at risk of permanent exclution from 
the labour market” (Defourny og Nyssens, 2008:8). 
 

 
Figur 1.2.7 Dominerende definitioner på sociale virksomheder 
 
 
 
 
Historik og internationale perspektiver 
 
Crimmings, J.C. og Kiel, M. skrev allerede om sociale virksomheder “Enterprise in the nonprofit 
sector” i 1983, og begrebet social enterprise dukkede op sidst i 1980’erne i Italien og blev lanceret 
i magasinet Impresa sociale i 1990. Allerede i 1991 lovgav det italienske parlament om to formelle 
typer ’social solidarity co-operative’, som blev kaldt ’social co-opporatives’. Der var ’A-type 
social co-opporatives’, der leverede sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige services; og 
en ’B-type social co-opporatives’, der leverede modeller til integration af særligt sårbare og 
ekskluderede grupper på arbejdsmarkedet. I 2005 var der 7.300 sociale co-operativer i Italien, som 
tilsammen havde ca. 244.000 ansatte. 
Defourny et al. (2010) fremhæver, at det først er fra sidste halvdel af 1990’erne, at konceptet 
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Social Enterprise er blevet anvendt på et bredere Europæisk forskningsniveau. Særligt EMES-
forskere (European Research Network), begynder at tage emnet op i denne periode og har sidenhen 
udvidet researchområdet til Østasien, Centraleuropa og Latinamerika (Defourny, 2008.01). 
 
The Emergence of Social Enterprises in Europe  
Researchen på området var for EMES-netværket indledningsvist støttet af The European 
Commission’s Research Directorate-General, hvilket førte til bogen The Emergence of Social 
Enterprise (Borzaga og Defourny, red, 2001), og Social Enterprise. At the crossroads of market, 
public policies and civil society, (Nyssens, M., red, 2006) og en lang serie af working papers fra 
netværket. 
Særligt EMES-netværket, har undersøgt og beskrevet den europæiske form for sociale 
virksomheder, som en hybrid mellem den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet. 
 
I 2001 udkom bogen The Emergence of Social Enterprise, redigeret af Carlo Borzaga og Jacques 
Defourny. Bogen repræsenterer resultatet af et stort europæisk forskningsprojekt (Targeted Socio-
Economic Research) under Europa Kommissionen i perioden 1996-1999, med deltagelse af 
forskere fra alle europæiske lande. 
Forfatterne forsøger i bogen at ramme begrebet socialøkonomi ind med fire principper, ved at 
bygge på eksisterende institutionelle modeller (co-operative-style enterprises, mutual-type 
organisations og associations) og på en normativ/etisk tilgang: ”The social economy includes 
economic activities carried out by co-operatives and related enterprises, mutual societies and 
associations whose ethical stance is represented by the following principles: (a) the aim of serving 
members or the community, rather than generating profit; (b) an independent management; (c) a 
democratic decision making process og (d) the primacy of people and labour over capital in the 
distribution of income” (Borzaga og Defourny, red., 2001:6).  
 
Borzaga og Defourny, red., (2001) påpeger at  sociale virksomheder ikke bare er en 
videreudvikling af en non-profit-organisation eller en videreudvikling af socialøkonomien, men 
nærmere skal betragtes som virksomheder drevet af en ny type entreprenører. 
Til brug for det nævnte europæiske nationale (15 lande) og tværnationale studie i 1996-99 
defineredes tre hovedspørgsmål til adressering af  the emergence of social enterprises:  
(a) ”What are the actual specific characteristics of social enterprises? (b) What do social 
enterprises contribute?  og (c)  What are the future prospects for social enterprises”? (ibid.:20-21). 
Disse meget åbne og brede spørgsmål vidner om et gryende felt i 2001, der kalder på yderligere 
research. 
 
Som en del af formålet med samarbejdet mellem forskerne i de 15 europæiske lande (og svar på 
ovenstående spørgsmål b), kortlægger Borzaga og Defourny (2001) de vigtigste elementer, som 
sociale virksomheder bidrager med økonomisk og samfundsmæssigt: Sociale virksomheder er i 
stand til at transformere landenes velfærdssystemer ved at udvikle nye måder at levere sociale og 
samfundsmæssige ydelser og services på. Her udover bidrager de med skabelse af arbejdspladser, 
øgning af social og samfundsmæssig sammenhængskraft og lokal udvikling.  Endelig bidrager 
sociale virksomheder til en mere dynamisk tredje sektor (ibid., 2001:357-362). 
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Storbritannien som driver 
Mange år efter, at begrebet var defineret og organisationsformen implementeret i Italien, 
definerede den siddende regering i UK, via Social Enterprise Unit under Department of Trade and 
Industry (fra 2006= Cabinet Office, Office of the Third Sector), social enterprises som: ”businesses 
with primarily social objectives whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the 
business or in the community, rather that being driven by the need to maximize profit for 
shareholders and owners” DTI 2002). 
I 2004 lancerede og implementerede det britiske parlament en ny legal selskabsform ’Community 
Interests Company’ (CIC), der lagde form til over 1000 nye virksomheder allerede to år efter 
(Defourny, 2008,1). 
I Storbritannien kom en skærpet offentlig politik på det sociale område til at accelerere udviklingen 
af social enterprises. Med det formål at effektivisere de sociale ydelser i 1970’erne og 80’erne 
lanceredes en markedsorienteret tilgang til løsning af sociale problemer og levering af ydelser i 
landet. Dette var med til at udvikle nye modeller, samarbejder og partnerskaber mellem den 
offentlige sektor, det private og den frivillige sektor (Defourny, et al, 2010). 
Selv om den officielle ministerielle definition først kom i 2002, er Storbritannien at regne som 
absolutte pionerer inden for området (Hulgaard, 2009). 
 
De nordiske lande 
De nordiske lande skiller sig ud fra de andre europæiske lande deres velfærdsmodel. Det 
omfattende sociale sikkerhedsnet og et meget højt offentligt serviceniveau har gennem historien 
skabt en tydelig opdeling af sektorerne, således at den offentlige sektor dækkede velfærden, den 
private sektor skaffede job og sikrede produktionen, og den civile sektor stod for mere brede 
samfundsmæssigt relaterede opgaver og foreningsliv (Defourny et al., 2010).  
I et forsøg på at opretholde og udvikle velfærdsmodellen i såvel 1980’ernes lavkonjunktur med høj 
arbejdsløshed og igen efter starten af den finansielle og økonomiske krise fra 2008, ses øget 
aktivitet i den tredje sektor med lancering af alternative foreninger og sociale virksomheder, der 
præsenterer nye modeller og løsninger (Defourny et al., 2010). 
Innovationsrådet under Ugebladet Mandag Morgen (DK) startede i 2009 et arbejde op med en 70-
personers task force bestående af forskere og praktikere med det formål at kortlægge området 
“Velfærdens iværksættere”. Dette er et udtryk for, at feltet stadig har mange definitioner og 
rummer mange typer aktiviteter, alt fra socialt entreprenørskab over den offentlige sektors 
varetagelse af mange sociale og samfundsmæssige opgaver til den private sektors strategiske CSR-
aktiviteter. Mandag Morgen har med dette tværsektorielle samarbejde, efterfulgt af 20 anbefalinger 
til en national strategi, forsøgt at bringe emnet ’velfærdens iværksættere’ på den politiske 
dagsorden i Danmark. 
 
Hvor Danmark traditionelt tilhører en socialdemokratisk gruppe af lande, tilhører Storbritannien 
traditionelt en mere liberal gruppe. Storbritanniens lavere serviceniveau i velfærdsydelse har 
naturligt skabt en større frivillighedssektor og et mere udviklet landskab af aktiviteter og 
organiseringer af sociale virksomheder og beslægtede former (Defourny et al, 2010).  
De nordiske lande kan således med rette se mod bl.a. Storbritannien for inspiration og viden, når 
det handler om organisering og udvikling af sociale virksomheder. 
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USA 
I 1960’erne og frem til dårligere økonomiske tider fra sidst i 1970’erne voksede både nye og 
etablerede non-profit organisationer frem med løsninger på uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og 
sundhedsprogrammer, supporteret af The Great Society Program, lanceret af den føderale regering. 
På denne måde voksede den offentlige sektor ikke så meget som i eksempelvis de nordiske lande. 
Svagheden ved den store non-profit andel i sociale programmer var dog, at disse performede noget 
ujævnt parallelt med nationale og internationale økonomiske op- og nedture (Defourny, et al, 
2010). 
Sidst i 70’erne og i 80’erne ledte lavkonjunktur og nedgang i økonomi og finans til øget 
arbejdsløshed og pressede offentlige budgetter. Dette førte til øgede aktiviteter i en række non-
profit organisationer, der forsøgte at tilbyde sociale ydelser og services, som der var et øget behov 
for. Parallelt med, at offentlig støtte mindskedes i denne periode, igangsatte en del non-profit 
organisationer egentlige kommercielle aktiviteter, der ikke direkte var sammenfaldende med deres 
sociale mission (Defourny et al,  2010). 
 
Den sociale entreprenør (the social entrepreneur) har særligt været defineret af amerikanske 
foundations og organisationer, som Ashoka siden midt i 1990’erne (Defourny og Nyssen, 2008).  
Med fokus på de mest innovative, dynamiske og engagerede profiler søger Ashoka indirekte at 
supportere aktiviteter, der realiserer helt nye typer løsninger på sociale og samfundsmæssige 
problemer.  
Til forskel herfra har der i Europa derimod mere været lagt vægt på projekter, der som 
udgangspunkt involverede et samspil og et samarbejde mellem flere organisationer og parter 
(Defourny og Nyssen, 2008). 
I 1980 opstod i USA investeringsfirmaet New Ventures, med sociale ventures som målgruppe. En 
række andre initiativer startede i denne ’Nye Sociale Industri’ i 1980’erne og 90’erne, herunder 
foruden Ashoka i 1980 og The National Gathering of Social Entrepreneurs i 1998 til support af de 
mange initiativer og en voksende bevægelse.  
 
Europa og USA 
Den europæiske forståelse af begrebet adskiller sig fra den amerikanske, hvor sociale 
virksomheder er defineret som non-profit organisationer.  
I USA har forskellige organisationer, communities og religiøse grupper til alle tider afholdt 
basarer, solgt hjemmelavede produkter og ydelser som frivillige donationer (Defourny et al., 
2010).  
I USA er sociale enterprenører og andre aktører afhængige af support fra foundations, 
virksomheder og privatpersoner. Der er dog en tendens til, at de forskellige former for nonprofit-
organisationer i USA i stigende grad er begyndt at realisere indtjening på markedsbetingelser som 
erstatning for og supplement til støtte fra netop foundations og det offentlige.  
I USA kaldes tredje-sektor organisationer for non-profit organisations, mens tredje-sektor 
organisationerne i Europa kaldes not-for profit organisations, og inkluderer cooperativer (særligt i 
Sydeuropa) og et krav om økonomisk demokrati i øvrigt (Defourny og Shinyang, 2010). 
I USA er det almindeligt, at Philantropy driven social enterprises modtager økonomisk støtte fra 
Philantropic Venture funds for bedre at kunne konkurrere med markedet. 
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Venture philanthropists som Ashoka, Schwab Foundation (Geneva) og UnLTD (London) støtter 
denne type virksomheder. 
Tilknytningen for en social virksomhed til en af disse tre organisationer kan give en række fordele. 
Venture philantropists er a source of subsidized capital og kan tilbyde sociale virksomheder 
afgørende råd og vejledning til udvikling og vækst, foruden et uvurderligt netværk af lignende 
virksomheder. Samtidig er Ashoka som eksempel en af de mest krævende sammenslutninger at 
være tilsluttet, hvad angår krav om ansvarlighed, socialt fokus og leveringsdygtighed. 
 
Den europæiske tilgang, der tager udgangspunkt i socialøkonomi som paradigme, har 
repræsenteret EMES-netværket, som en afgørende bidragsyder til erfarings- og vidensopsamling i 
feltet, og ikke medtaget innovation i deres definition, hvorimod den amerikanske og til dels den 
britiske tilgang er funderet i socialt entreprenørskab og dermed i innovation.  
 
I Europa udvikler regeringer i flere lande lovgivning for sociale virksomheder, og de fleste 
forskere kommer fra samfundsvidenskaberne, dernæst fra businessskoler. 
I USA derimod mobiliserer mange nonprofitorganisationer en voksende markedsbaseret indkomst. 
Billedet her er domineret af innovative sociale entreprenører og en opblomstring af organisationer 
og konsulentbureauer, der ønsker at samarbejde med eller servicere denne nye voksende industri. 
Endelig kommer størstedelen af forskerne i feltet fra businessskoler (Defourny og Shinyang, 
2010). 
Gennem de seneste år viser forskningen en konvergerende tendens mellem det europæiske 
perspektiv og USA-perspektivet.  
 
Business-skoler 
Særligt er der en række europæiske forskere fra Business-skoler, der lader sig inspirere af den 
amerikanske tilgang med udspring i socialt entreprenørskab, som f.eks. Mair and Marti (2006), 
Nicholls (2006), Mair et al. (2006) og Hockerts (2006, 2010).  
Først fra 2004 og 2005 begyndte forskere og praktikere i Europa og i USA at debattere emnet bl.a. 
gennem etableringen af det globale University Network for Social Entrepreneurship, gennem 
møder mellem forskere fra begge sider af Atlanten i regi af Skoll Centre for Social 
Entrepreneurship og gennem det årlige Skoll World Forum for social entrepreneurship i Oxford.  
En serie af konferencer kaldet The International Social Entrepreneurship Research Conference 
(ISERC) har siden 2005 samlet forskere primært fra business skoler inden for området (Defourny 
et al., 2010). 
 
 

 

Sektorer, organisatoriske former, typologier og 
arketyper 
 
Socialt entreprenørskab og social enterprises vokser i Europa oftest ud af socialøkonomien og den 
tredje sektor bestående af civilbefolkningen, frivillige organisationer, sociale virksomheder, 



  

 45 

NGO'er og cooperativer (Campi et al., 2006). 
Udover denne tredje eller civile sektor, som den også kaldes, findes der den private sektor, hvis 
aktiviteter på det sociale område primært består af CSR, sponsorater, partnerskaber og corporate 
voluntering. Endelige er der den offentlige sektor repræsenteret ved statslige og kommunale 
initiativer som centre, socialpolitik, partnerskabsprogrammer, EU og europæiske samarbejder.  
I spændet og overlappet mellem disse tre sektorer udspiller der sig et mulighedsfelt for de sociale 
entreprenører og sociale virksomheder, til at udvikle projekter, fællesskaber, bevægelser og 
forretninger, der adresserer sociale og samfundsmæssige problemer (Borzaga & Defourny, eds., 
2001:16-18; Hulgaard, 2010). 
Nogle former for socialt iværksætteri kan findes i den private for-profit sektor og den offentlige 
sektor, som en slags socialt intraprenørskab.  
Sociale virksomheder spiller potentielt og reelt en meget vigtig rolle i restrukturering af den 
offentlige sektor i Europa, såvel som en rolle som nicheinnovatører i meget forskellige felter som 
sundhed, recycling, fattigdoms- og sygdomsbekæmpelse (Defourny, et. al., 2010).  
Særligt i Vesteuropa har tredje-sektor-organisationer altid spillet en signifikant rolle som 
leverandører af velfærdsløsninger og -ydelser (Defourny, et. al., 2010). 
Europæiske traditioner inkluderer alle not-for-profit organisationer, hvilket betyder både 
cooperativer, associationer, foreninger og i højere og højere grad også foundations, og har 
fællesbetegnelsen Social Economy, hvilket ifølge (Defourny, et. al., (2010) er et tegn på en 
insisteren på et krav om demokrati i de økonomiske aktiviteter. 8  
I Sydeuropa inkluderes særligt cooperativer til forståelsen af begrebet, imens foundations spiller en 
central rolle i USA. 
 
 
Privatiseringen af sociale og samfundsmæssige services og ydelser i Danmark 
To trends har siden midt 80’erne og tiltagende til i dag været tæt knyttet til udviklingen af socialt 
entreprenørskab og sociale virksomheder i Danmark. Den ene er privatiseringen af den offentlige 
sektors ansvar for velfærden (Hulgaard 2010,1:6). I denne bevægelse eller tendens overtager 
sociale iværksættere eller sociale virksomheder gradvist nogle af de sociale ydelser og services 
som pr. tradition (i den danske velfærdsmodel) har hørt hjemme i den offentlige sektor.  
Den anden kraftfulde trend, som Hulgaard (2010,1) taler om, er nye former for solidaritet og 
kollektivitet. Dette er nye former, som sociale bevægelser, fællesskaber og sociale virksomheder 
kan antage, når de indtager en plads på den politiske scene. 
 
Hvad angår udviklingen mod en privatisering af den offentlige sektor, så er der ikke bare tale om 
justeringer af velfærdsmodeller, men om fundamentale ændringer af og skift i institutionelle 
rammer i alle avancerede industrialiserede lande.  Et eksemplel på bevægelsen i retning at en 
privatisering af de sociale ydelser og services er virksomheders tilbud om fordelagtige private 
forsikringsordninger, herunder sygdomsforsikringer. Således går udviklingen fra optimalt en 
skandinavisk velfærdsmodel/ flexicurity model/ til en markedsorienteret angloamerikansk model 
(Hulgaard, 2010,1). 

                                                
8 Not-for-profit organisationer er organisationer der har til formål at skaffe profit til de personer, der kontrollerer dem og ikke til 
f.eks. eksterne investorer (Defourny, 2008,3). 
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Privatiseringen af sociale og samfundsmæssige services og ydelser skaber et udvidet spillerum for 
de sociale entreprenører, sociale virksomheder og civilbefolkningen, og dermed en chance for at 
yde indflydelse på udviklingen af velfærdsmodellen, især i Danmark (Hulgaard 2010,1). Hulgaard 
(2010,1:9) ser endvidere en mulighed for, at den eksisterende finansielle krise siden oktober 2008 
kan have en stimulerende påvirkning på udviklingen af socialøkonomien som et alternativ til den 
eksisterende og dominerende shareholder-baserede private økonomi.  

 
 
Organisatoriske former 
 
Som et alternativ og et supplement til eksisterende kommercielle (for-profit) virksomheder, er der 
opstået en stor variation i organisatoriske former og socialt orienterede virksomheder, der på 
forskellige måder leverer løsninger til sociale og samfundsmæssige udfordringer. Primært tænkes 
på non-profit organisationer, hjælpeorganisationer og forskellige foreninger med sociale formål, 
men flere forskellige former bliver mere almindelige, som f.eks. sociale virksomheder, der leverer 
løsninger som lån til etiske investeringer, sociale services, mikrokreditter, support til Fair-Trade-
butikker og integration af minoritetsgrupper og marginaliserede personer. Alle disse forskellige 
typer organisationer beskrives oftest som tilhørende ’Social Economy’ eller ’den tredje sektor’ 
(Borzaga et al., 2010).  
 
I modsætning til traditionelle foreninger og kooperativer, som primært tjener medlemmernes 
interesser, tjener sociale virksomheder en bredere gruppe af personer og har mere vægt på en 
interesse af mere generel og bredere orienteret karakter (Defourny og Nyssens, 2008). Således 
kombinerer sociale virksomheder bredere kredse af interessenter, hvor de traditionelle foreninger 
(de ikke-sociale) og kooperativer typisk er ’single-stakeholder organisations’.  
 
Sociale virksomheder opstår undertiden (og særligt i Europa) som en hybrid mellem den private 
sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet. Det hybride består i organisationsformen og den 
finansielle model. Ofte ses en forretningsmodel, der kombinerer indtægt fra, gebyrer, 
medlemsafgift, salg af ydelser og produkter, indtægt fra kunder og fra forskellige former for 
overførselsindkomst, donationer og tilskud (ibid.). 
Der er megen fokus på hybrider i omtalen af sociale virksomheder, såvel som på nedbrydning af 
grænser og håndtering af multidisciplinaritet. Som en kommentar til denne diskussion betoner 
Evers (2011), at der også stadig undertiden er brug for grænser for at kunne operere og 
kommunikere klart, hvorfra vi taler. Således skal der ikke etableres hybrider for hybridens skyld, 
men kun hvis det gavner og muliggør organiseringen, strukturen og værdiskabelsen i sidste ende. 
 
Organisational design og ønsket om kontrol og forudsigelighed. 
Organisational design  bliver som forskningsemne eller teoretisk ramme ikke anvendt i denne 
afhandling.  
Den væsentligste grund hertil er, at organisational design som begreb er ensbetydende med 
strukturering, stabilitet og forudsigelighed som mål (Weich, 2004). 
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I denne forståelse er begrebet en udløber af en maskinmetafor og en mekanisk antagelse om at 
styre mod at stabilisere, at kontrollere og at forudsige bevægelser og udvikling i organisationer 
(ibid.). 
Hvis ledere skal forstå, lede og koordinere variabilitet, kompleksitet, hybriditet og effektivitet (som 
ledere af sociale virksomheder), må de ifølge Weich (2004) kunne håndtere og skifte imellem 
perceptuelle og konceptuelle modes og/ eller kunne arbejde abstrakt. Han påpeger i forlængelse af 
dette, at håndtering af sammensatte komplekse størrelser (som designprocesser) bedst mestres ved 
hjælp af midlertidige konstruktioner, bricolage og improvisation. 
I modsætning til teorien omkring organisational design (Galbraith, 1995; Tushman og Nadler, 
1978; Puranam og Raveendran, 2012) skal vi i næste kapitel se at designtænkningen opererer med 
open planning (Wagner, 2004), relishing the lack of predetermined outcomes (Boland og Collopy, 
2004:9), præference for abduktion (Cross, 2011), undersøgelser af ikke eksisterende muligheder 
(Boland et al.  2007), beredthed på at fejle (Cross, 2011), fastholdelse af tvivl og uvished (Kimbell, 
2009 og Lawson og Dorst, 2010) og emergente strategier (Liedtka og Mintzberg, 2006). 
 

 
Typologier og arketyper 
 
Der findes blandt sociale virksomheder en rig terminologi og en stor mangfoldighed af 
organisationsformer, indtjeningsmodeller, ansættelsesformer og tilknytningsforhold, målsætninger, 
strukturer, måder at lede frivillige på, ledelsesmodeller, beslutningsmodeller, samarbejdsmodeller 
og måder at få interessenter involveret i udvikling og drift på (Munos og Tinsley, 2008; Borzaga et 
al., 2010). 
Afhængigt af land findes der non-profit venture, fundraising ventures, non-profit entrepreneurship, 
social purpose endeavour, social innovation, social purpose business ventures, community wealth 
enterprise, community-led social venture (Haugh, 2007), public entrepreneurship, social enterprise, 
velfærdsiværksætteri og CSR-driven innovation (Hockerts et al., 2008; Defourny et al., 2010 og 
Hockerts, 2006). 
 
I figur 1.2.8 er etableret et spektrum med seks niveauer eller typer af virksomheder, hvor nogle af 
disse er indplaceret. Modellen består af et kontinuum mellem graden af fokus på 
profitmaksimering, og overskud til ejerkreds (kommercielle virksomheder) og graden af socialt 
engagement og social ansvarlighed. På denne måde bliver det nemmere at skille sociale 
virksomheder ud fra dette plurale felt. 
De forskellige typer virksomheder fra traditionelle kommercielle virksomheder, over virksomhed 
med CSR-aktiviteter, social businesses, over sociale virksomheder med og uden earned income til 
traditionelle non-profit organisationer eller NGO'er. For hver type organisation er en række 
karakteristika listet op horisontalt i figuren (målprioritering, synonymer, mål for økonomisk 
overskud, earned income og struktur). 
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Figur 1.2.8 Spektrum for virksomheder fra traditionelle kommercielle til non-profit organisationer. Kilde: Modificeret 
model med inspiration fra ”For-profit/non-profit organization spectrum” af Bibb, E et. al. (2004:4) og understøttet af 
(Alter, K. 2003; Laville, J. L., 2011 og Yunus et al., 2010:308) 
 
	  

 
I modellen figurerer fænomenet social business. Laville (2011) pointerer forskellene på social 
business og det, han kalder social - og solidarity economy, hvorunder sociale virksomheder 
sorterer, på følgende måde: Social businesses er markedsorienteret og profitsøgende, men er 
karakteriseret ved også at arbejde med f.eks. fattigdom og andre sociale problematikker. Social 
business opererer ud fra ’privat action’ og har karakter af ’sminke’ i forhold til mål, effekt og 
rækkevidde. I modsætning hertil karakteriserer Laville sociale virksomheder som repræsenterende 
lighedsambitioner, substans, governance, socialt lederskab, co-construction of supply chain and 
demand. En tilgang som han beskriver som ’dybere’.  
Yunus et al., lancerer en lidt abstrakt definitionen af det, de kalder ”the social business concept”: 
”a self-sustaining company that sells goods or services and repays its owner’s investment, but 
whose primary purpose is to serve society and improve the lot of the poor” (Yunus et al., 
2010:308).  
Det abstrakte består i, at såvel repays its owner’s investment som primary purpose ikke er forklaret 
nærmere.  Begge definitioner (Laville, 2011 og Yunus et al., 2010:308) adskiller dog begrebet 
social business fra begrebet social virksomhed i overensstemmelse med Bibb, et. al., (2004:4) og 
Alter (2003) figur 1.2.8 
 
Sociale virksomheder har en lang række forskellige sociale formål, måder at operere på, 
forretningsmodeller, indtægtskilder og partnerskabsmodeller.  
Philanthropy driven social enterprises er en type social enterprises, der modtager økonomisk støtte 
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fra philanthropic venture fonde for at kunne konkurrere med markedet. 
Venture philanthropists som Ashoka (UK), Schwab Foundation (Geneva) og UnLTD (London) 
støtter denne type virksomheder. 
 
Tilknytningen for en social virksomhed til en af disse tre organisationer giver dem en række 
fordele. Venture philanthropists repræsenterer en slags støttekapital og kan tilbyde sociale 
virksomheder afgørende råd og vejledning til udvikling og vækst, foruden et uvurderligt netværk af 
lignende virksomheder. Samtidig er Ashoka en af de mest krævende organisationer, hvad angår 
krav om ansvarlighed, socialt fokus og leverance. 
En anden type virksomhed er social purposed business ventures, hvorom følgende gælder: ”an 
emerging social innovation is seen as a business opportunity and turned into a commercial forprofit 
business creating, in the process, new market space while also attaining a social objective” 
(Hockerts 2006:5-6) 
Social purposed business ventures er ifølge Hockerts (2006:7) ”: …hybrid enterprises straddling 
the boundary between the forprofit business world and social mission driven public and nonprofit 
organizations”.  
Denne type virksomheder skal altså løbende balancere deres virke og aktiviteter mellem såvel 
social og økonomisk værdiskabelse som en “blended value creation” (Hockerts, 2006; Emerson 
2003), men tilhører alligevel gruppen af for-profit virksomheder. 
 
Arketyper  
Alle sociale virksomheder kan opdeles i tre strukturelle kategorier eller arketyper baseret på deres 
operationelle model figur 1.2.9. 
 
 

 
Figur 1.2.9 Tre strukturelle kategorier. Med inspiration fra Alter (2003:15) 

 
 
I den indlejrede model (embedded social enterprise) er de sociale aktiviteter identiske med 
forretningsaktiviteterne. Forretningsaktiviteterne i firmaet er således sammensmeltet med firmaets 
mission og sociale operationelle aktiviteter og er centrale for missionen.  
I integrerede social enterprises er det primært de sociale aktiviteter, der skaber den sociale værdi. 
Ofte ses et overlap eller forskellige synergier mellem forretningsaktiviteter og de sociale 
aktiviteter. De forretningsmæssige aktiviteter er ofte relateret til den sociale mission via indtægter 
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eller på en måde, hvor de ligefrem fremmer og stimulerer den sociale mission. 
Den komplementære sociale virksomhed er kendetegnet ved, at de økonomiske aktiviteter og de 
sociale aktiviteter er adskilte fra hinanden.  
Motivationen for den økonomiske aktivitet er at styrke den sociale mission (Alter, 2003). 
 

 

De tre dominerende internationale skoler  
 
Dees og Anderson (2006) beskriver to skoler inden for sociale virksomheder: The Earned Income 
School of Thoughts og The Social Innovation School of Thoughts. Herudover beskriver Borzaga og 
Defourny (2001), Pestoff (2004), Defourny, Hulgaard og Pestoff (2010), Defourny, Nyssen (2008, 
2010) med flere den tredje dominerende skole; nemlig EMES-netværkets idealmodel af en social 
virksomhed beskrevet gennem ni kriterier. 
 
EMES-netværkets skole for sociale virksomheder 
EMES-netværket forsøger med deres definition på en social virksomhed (definition 4 og 12 i figur 
1.2.10) at dække den store mangfoldighed, fænomenet rummer (Defourny, 2008.01). 
Den nyeste arbejdsdefinition (definition 4 i figur 1.2.10) fra EMES European research network 
ligner den fra 2010 (definition 3 i figur 1.2.10), bortset fra, at de ni kriterier senest er delt op i tre 
grupper af kriterier: tre økonomiske, tre sociale og tre governancekriterier (Hulgaard, 2011). 
 

  
EMES-netværkets ni kriterier for en social enterprise 

 
De tre økonomiske kriterier 
1. En kontinuerlig aktivitet, der producerer varer og/eller sælger services. 
Sociale enterprises har normalt ikke, i modsætning til traditionelle non-profit organisationer, support-
aktiviteter eller omfordeling af penge som deres vigtigste aktivitet (som mange fonde f.eks. har). De 
er derimod direkte involveret i en kontinuerlig produktionen og salg af varer eller services til 
kunderne/brugerne. Produktionsaktiviteten repræsenterer således årsagen eller en af de vigtigste 
årsager til virksomhedens eksistens. 
 
2. Et signifikant højt niveau af økonomisk risiko 
Skaberen af en social enterprise påtager sig helt eller delvist den i projektets iboende økonomiske 
risiko. I modsætning til offentlige institutioner så afhænger virksomhedens finansielle levedygtighed 
af skaberens og medarbejdernes evne til at sikre tilstrækkelig med ressourcer. 
 
3. Et minimum af lønnet arbejde (ikke kun frivillige) 
Social enterprises må, som de fleste non-profit eller not-for-profit organisationer, kombinere 
monetære og ikke-monetære ressourcer og frivillige og lønnede medarbejdere. Det er afgørende for 
social enterprises, at de gennemførte aktiviteter kræver et minimum af lønnede ansatte. 
 
 

De tre sociale kriterier 
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4. Samfundsnyttighed er et eksplicit mål 
Et af de allervigtigste mål for en social enterprise er at tjene samfundet eller en specifik gruppe af 
mennesker.  
 
5. Et initiativ lanceret af en gruppe medborgere 
Social enterprises er et resultat af kollektive dynamikker der involverer mennesker, der tilhører en 
gruppe, et netværk, et fællesskab, en subkultur i samfundet eller en gruppe, der deler et veldefineret 
behov eller mål. Den kollektive dimension skal opretholdes over tid på den ene eller anden måde, 
selv om vigtigheden af lederskab ikke må undervurderes. Lederskabet er ofte repræsenteret ved en 
enkelt person eller en lille gruppe af ledere. 
 
6. En begrænset uddeling af penge  
Social enterprises deler af og til ud af deres økonomiske midler, men kun i et begrænset omfang og til 
omhyggeligt udvalgte aktiviteter og formål. Dette gøres bl.a. for at undgå en shareholdertilgang. 
 
 

De tre governancekriterier 
7. En participatorisk natur, som involverer en lang række parter der er påvirket af aktiviteten 
Vigtige karakteristika for social enterprises er repræsentation og deltagelse af brugere eller kunder, en 
engageret og deltagende ledelse og indflydelse fra en række forskellige interessenter i 
beslutningsprocesserne. I mange tilfælde er det for social enterprises et erklæret formål at nære 
forskellige former for lokale demokratiprocesser gennem økonomiske aktiviteter. 
 
8. Beslutningsmandatet er ikke placeret hos kapitalejere 
Dette kriterium refererer til princippet om ”et medlem – en stemme” eller i det mindste til en 
beslutningsproces, hvor værdien af stemmerne ikke korresponderer kapitalejeren, som sidder inde 
med den reelle beslutningsmagt. Selv om ejerne af virksomhedens kapital er vigtig, deles 
beslutningsmandatet mellem virksomhedens andre interessenter. 
 
9. En høj grad af autonomi 
En social enterprise skabes af en gruppe mennesker baseret på et autonomt projekt. Virksomheden 
drives af denne gruppe. Den kan være afhængig af offentlig støtte, men den bliver ikke administreret 
hverken direkte eller indirekte af en offentlig autoritet eller af andre organisationer (forbund, private 
virksomheder eller andre). De leder og administrerer sig selv og har det fulde mandat til at definere 
egen position, produktion såvel som exit. 
 
Figur 1.2.10 EMES-netværkets ni kriterier for en social enterprises; detaljeret. 
(Defourny og Nyssens, 2008:37). Oprindelige kilde: (Borzaga og Defourny (eds.) 2001). 
 

EMES-netværket betoner, at disse ni kriterier beskrevet i figur 1.2.10 ikke skal opfattes som et sæt 
af betingelser, som en virksomhed skal opfylde for at kvalificere sig til en social virksomhed, men 
mere skal opfattes som et billede på en idealmodel af en social virksomhed. Modellen kan bruges 
til at kategorisere forskellige virksomhedstyper, projekter og initiativer i feltet (Defourny og 
Nyssens, 2008 og Defourny et al., (2010). 
Endvidere kan den anvendes som inspiration for sociale entreprenører, der starter en virksomhed, 
og som mangler viden om de særlige forhold, der karakteriserer en social enterprise. 
 
Defourny og Nyssen (2008;2010) og Spears (2011) betoner også, at de ni kriterier ikke kun kan 
anvendes til at identificere opstarts sociale virksomheder, men også projekter eller new ventures 
eller eksisterende virksomheder, der restruktureres og re-designes til en social virksomhede 
gennem indførelse af nye dynamikker. 
De sociale virksomheder, der navigerer efter EMES-kriterierne, har den sociale og 
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samfundsmæssige effekt og påvirkning som den absolut centrale motivation og drivkraft, og de 
anvender forretningsprincipper og –metoder, hvor produktion og levering er sammenfaldende eller 
overlappende med den sociale mission. Her er den økonomiske robusthed ofte afhængig af 
medlemmernes personlige ydelser og investeringer. Når det kommer til governance (ledelse, 
kontrol og styring) er der allerede pr. tradition (særligt i Europa) et krav om demokrati, hvorfor der 
naturligt er opmærksomhed på, netop hvordan organisationen styres og ledes. Selvstyring og 
autonomi kommer ud af dette historiske krav om demokrati og medbestemmelse (Defourny et al., 
2010). 
 
Offentlig eller privat støtte vil ikke ændre på kravet om selvbestemmelse, den autonome natur, 
kollektive processer eller principper om inddragelse af stakeholders i ledelse og styring. 
Som et udtryk for den kollektive logik kan der sågar være tale om multistakeholder ejerskab 
(Defourny et al., 2010). Overskudsdeling er meget begrænset og direkte forbudt ved lov i 
portugisiske ‘social solidarity co-operatives’ og spanske ‘social initiative cooperatives’ (Defourny 
et al., 2010). 
Det er bredt accepteret, at en betydelig del af den totale indkomst (ofte 50%) skal være 
markedsbaseret, før virksomheden kaldes en social virksomhed (Defourny og Nyssens, 2008). 
 
 
Skolen for ’Earned Income’ 
Skolen for ’Earned Income’- social enterprises refererer til non-profit eller not-for-profit 
organisationer, der anvender forretningsprincipper, forretningsstrategier og kommercielle 
aktiviteter til at understøtte deres sociale mission med. Der kan være tale om ’en missions drevet 
forretningstilgang’ eller ’kommerciel non-profit tilgang’ (Defourny et al., 2010). 
Sidst i 1990’erne anvendte The Social Enterprise Alliances følgende definition på sociale 
virksomheder: ”any earned-income business or strategy undertaken by a nonprofit to generate 
revenue in support of its charitable mission”  
Den nyeste definition fra Social Enterprise Alliance’s hjemmeside lyder (2010): ”An organization 
or venture that advances its social mission through entrepreneurial, earned income strategies” 
(Defourny et al., 2010). 9 
Sociale virksomheder, der anvender en earned-income strategi, er med andre ord: kommercielle 
non-profit eller not-for-profit organisationer, der skaffer deres penge til den sociale mission 
gennem traditionelle forretningsaktiviteter (Defourny et al. 2010). 
Allerede fra midt i 1990’erne begyndte en opblødning i definitionerne fra disse sociale 
organisationers rene markedsbetingede indtjening til mere dynamiske og bredere anvendte 
forretningsmetoder og udvikling af organisationer (Defourny et al. 2010). 
 
 
Skolen for Social Innovation 
Denne skole eller teoriretning baserer sig på Schumpeters definition af entreprenørskab og 
indbefatter derfor bl.a. begreber som reformering og revolutionering af produktionsmønstre (Dees 

                                                
9 Se www.se-alliance.org 
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and Anderson, 2006). Med dette Schumpeterske perspektiv er en social entreprenør et individ, der 
reformerer eller revolutionerer mønstrene for skabelse af social værdi.  
 
Schumpeters innovationsbegreb indbefatter, at der skal optræde nye kombinationer inden for 1.) 
nye produkter eller nye kvaliteter af produkter; 2.) nye produktionsmetoder; 3.) adgang til et nyt 
ubetrådt marked eller 4.) nye supply chain metoder, nye relationer til markedet eller nye 
virksomhedsformer og organisationsformer (Schumpeter, 1934:66). 
 
Michael Young koblede allerede i 1980’erne på samme vis entreprenørskab med det sociale 
område og non-profit sektoren i UK (Dees og Anderson, 2006:6). 10 
Det Schumpeterske perspektiv muliggør, at socialt entreprenørskab kan komme til at handle mere 
om “outcome and social impact” end kun være centreret omkring profit (Mulgan 2006). 
De socialt innovative organisationer anvender ’social entreprenørskabs-dynamikker’. De kan være 
både non-profit og for-profit, men er orienteret mod indfrielse af det sociale og samfundsmæssige 
mål. De økonomiske aktiviteter og anvendte forretningsprincipper er indlejret i forretningens 
kerneaktiviteter (Defourny et al. 2010).  
 
 
Social innovation som ambition for social entreprenører 
Der er ingen tvivl om, at sociale innovationer er af relevans som metode og perspektiv til at løse de 
globale og lokale sociale, miljø- og samfundsmæssige problemer og ubalancer. Fænomenet social 
innovation har særligt fanget researcheres interesse de sidste 5-10 år; (Hulgaard, 2009, 2010; 
Drucker, 1989; Kramer 2005; Mulgan, 2006; Florida, 2005; Hockerts, 1999, 2003, 2004); såvel 
som praktikere: Bornstein, 2004).     
 
Det særegne ved sociale innovationer er disses endelige mål med at skabe vedvarende systemiske, 
sociale og samfundsmæssige ændringer i stor skala. Dette kan foregå gennem holdningsændringer 
og øget livskvalitet for alle implicerede personer som endemål; Kramer (2005), Mulgan (2006) og 
Dees and Anderson (2006).11 
Foruden de kvaliteter, som knytter sig til innovation generelt, supplerer Phills Jr. et al. (2008:39) 
med en række andre fænomener, der kan udgøre en social innovation: et princip, en lovgivning, en 
social bevægelse, en intervention eller en kombination af disse. 
 
Den systemiske tilgang i sammenhæng med en skaleringsambition adskiller social innovation fra 
inkrementel innovation, kreativitet, opfindelser og en lang række sociale projekter, der ikke 
rummer indsigt, metode, viden, kompetence foruden det hårde arbejde med implementering og 
udbredelse, der gør lovende idéer nyttige (Mulgan, 2006). 
 

                                                
10 Michael Young var en britisk sociolog og social activist, der skabte over 60 organisationer, herunder The Young Foundation og 
Open University. Michael Young er dog ikke forsker. 
11 Eksempler på sociale innovationer med global rækkevidde: The Open University - og mange andre modeller af 
fjernundervisning, Fair Trade - med 2.500 butikker i Europa alene, Greenpeace, Grameen Bank-mikrokreditter, Linux-software og 
andre open source-metoder som Wikipedia. (Mulgan 2006, s.14). 
 



  

 54 

Social innovation kan opstå og udgå fra flere sektorer og kan være drevet af politik og regeringer 
(for eksempel nye modeller for offentlig sundhed), markeder (for eksempel open source-software 
eller økologiske fødevarer), bevægelser (fair trade), den akademiske verden (pædagogiske 
modeller for børnepasning), samt social enterprises (mikrokredit, sundhed, hjælp til selvhjælp for 
hjemløse og partnerskabsmodeller på sværs af sektorer) og sociale fonde. Mange af de mest 
succesfulde sociale innovationer er netop etableret og drevet på tværs af grænserne mellem disse 
sektorer i alliancer mellem små og store organisationer og virksomheder (Mulgan, 2006:4; 
Hockerts og Wüstenhagen, 2010)  
Det er nogle af alle disse perspektiver og tilgange, der finder anvendelse for sociale entreprenører i 
deres design af sociale virksomheder. 
 
Mulgan (2006) betoner i sin definition af social innovation at det handler om nye ideer, der 
imødekommer presserende behov og samtidig forbedrer menneskers liv. Han påpeger at innovation 
for ham adskiller sig fra forbedring (hvilket kun indebærer en gradvis ændring) og fra kreativitet 
og opfindelse, som dog er afgørende for innovation, men ikke rummer det hårde arbejde med 
implementering og udbredelse, der gør lovende idéer nyttige. Så social innovation refererer til nye 
ideer der, når de realiseres, opfylder sociale mål. Defineret på denne måde har begrebet potentielt 
meget vide grænser - fra homoseksuelle partnerskaber til nye måder at anvende mobiltelefonen, 
gadgets og sociale medier på.  
Flere forskellige definitioner eksisterer afhængigt af nation, tilgang og socio-politiske og kulturelle 
baggrunde. I (figur 1.2.11) fremgår det, at Moulaert F. et al. særligt lægger vægt på eksklusion og 
inklusion og innovation forstået som en proces. Flere forskere har interaktionen mellem mennesker 
som det fælles i deres definitioner (Mumford, 2002; Moulaert, 2005). Andre taler om, at social 
innovation handler om at kapacitetsopbygge til ændringer af systemer (Chung, 2011), imens  Phills 
Jr. et al., (2008) udvider definitionen til også at kunne være et princip, en idé, lovgivning, en 
forening, en intervention eller kombinationer mellem disse.   
 

Definitioner på social innovation 
  
”the generation and implementation of new ideas about how people should organize 
interpersonal activities, or social inter-actions, to meet one or more common goals. As with other 
forms of innovation, the production resulting from social innovation may vary with regard to 
their breadth and impact” (Mumford, 2002: 253). 

Social innovation is path-dependent and contextual. It refers to those changes in agendas, 
agency and institutions that lead to a better inclusion of excluded groups and individuals in 
various spheres of society at various spatial scales.  

Social innovation is very strongly a matter of process-innovation i.e. changes in the dynamics of 
social relations, including power relations (Moulaert, F. et al., 2005:1978) 

A social innovation can be a product, production process, or technology (much like innovation 
in general), but it can also be a principle, an idea, a piece of legislation, a social movement, an 
intervention, or some combination of them (Phills Jr et al., 2008:39). 
A novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than 
existing solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather 
than private individuals. 
The Center for Social Innovation at the Stanford Graduate School of Business. 

New ideas that work to meet pressing un-met needs and improve people’s lives. Geoff Mulgans/ 
The Young Foundations (2006) 
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”Social innovation is how cities, national governments and businesses solve compelling 
challenges facing society – such as urban growth, traffic congestion, an ageing population, 
chronic disease or unemployment – by designing and developing new and more effective 
approaches” www.britishcouncil.org 
 
 

Figur 1.2.11 Definitioner på social innovation 

 

Fænomenet social innovation var i 1990’erne forbeholdt ledelseslitteraturen og business 
administration forstået som en dimension tilhørende innovationsdiskurser omhandlende 
forretningsstrategi, forbedret konkurrencekraft og øget effektivitet. Stadig i dag er fænomenet ikke 
dybdegående og tilstrækkeligt nuanceret beskrevet i litteraturen (Moulaert, F. et al., 2005). 
Ifølge Moulaert, F. et al., (2005) har social innovation heller ikke været inkluderet i den politiske 
agenda på et akademisk analytisk niveau siden Schumpeter.    
Moulaert, F. et al., (2005) fremhæver særligt tre dimensioner inden for social innovation, der alle 
vedrører interaktion mellem mennesker: 1) tilfredsstillelse af menneskers behov, 2) ændringer i 
sociale relationer og 3) styrkelse af rent sociopolitiske aspekter og ressourcer til styrkelse af 
tilfredsstillelse af menneskelige behov og inddragelse.    

Flere forskere er enige om, at sociale innovationer er karakteriserede ved at have et endeligt mål 
med at skabe vedvarende systemiske sociale og samfundsmæssige ændringer i stor skala. Det kan 
foregå gennem holdningsændringer og have øget livskvalitet for alle implicerede personer som 
slutmål (Kramer, 2005; Mulgan, 2006 og Dees og Anderson, 2006).  
En helt afgørende drivende kraft inden for social innovation er Ashokas grundlægger Bill Drayton 
og hans stab med missionen: “finds and supports outstanding individuals with pattern setting ideas 
for social change”  Disse ’individer’ blev af Drayton fra organisationens fødsel i 1980 og frem til 
midt i 90’erne kaldt for “public entrepreneurs”, hvorefter betegnelsen “social entrepreneurs” tog 
over (Dees og Anderson, 2005). 
Enterprising social innovation er en form (eller et niveau) for social enterprising, der har indbygget 
større ambitioner end midlertidige løsninger. Denne type social enterprises “is about creating value 
that is likely to be sustained and scaled over time”  (Dees og Anderson, 2006:12).  
Bæredygtige, langtrækkende løsninger på sociale og samfundsmæssige problemer kan optimalt 
opnås gennem systemiske ændringer eller sociale transformationer, der påvirker eller ændrer 
menneskers liv nu og fremover. Enterprised social innovations vil opnå øget effekt, hvis selve den 
innovative løsning samtidig er løsning på et overordnet samfundsmæssigt problem. Endelig vil et 
indbygget skaleringsdesign være afgørende for evnen til udbredelse (Dees og Anderson, 2006). 
 
Moulaert (2011) fremhæver særligt to ting om social innovation. For det første er der megen 
uenighed om, hvad social innovation er. For det andet mener han, at der er et behov for at træne og 
uddanne sociale innovatører. Han betragter også social innovation som frisættelse af  
menneskelivet og forklarer, at fænomenet baserer sig på interdisciplinaritet, multidisciplinaritet, 
transdisciplinaritet, pluralitet og hybriditet. 
Foruden et fokus på facilitering og ledelse af processerne omkring social innovation betoner 
Defourny (2011), at management og governance bliver vigtigere i disse år. Han argumenterer også 
for, at der bør gives opmærksomhed til, at hybride modeller kan blive for komplekse, og at vi i 
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arbejdet med at nedbryde og opløse grænser mellem sektorer og discipliner ikke må glemme, at vi 
stadig har brug for grænser for at kunne operere og kommunikere klart, hvorfra vi taler (Evers, 
2011). 
 

 
 

Konkurrencemæssige fordele og særlige udfordringer 
for sociale virksomheder 
 
I litteraturstudiet er identificeret en række forskellige karakteristika ved sociale virksomheder, der 
kan give dem nogle særlige konkurrencemæssige fordele, i og med at de opererer på nogle 
betingelser, som hverken private eller offentlige virksomheder gør.  
Økonomer, der arbejder med sociale virksomheder, opererer både med monetær økonomi og med 
ikke-monetær økonomi. Det ikke-monetære består af frivilligt arbejde, netværk og social kapital. 
”The non-monetary economy is an economy in which the circulation of goods and services 
depends primarily on reciprocity” (Laville og Nyssens, 2001:325). 
Denne gensidighed for sociale virksomheder viser sig bl.a. i form af en stor tiltrækningskraft for 
frivillige og i form af særlige fordele for netop denne type virksomheder som højere retfærdighed, 
højere intern motivationskultur og større sammenfald i værdigrundlag (Mair og Noboa, 2003; 
Hulgaard, 2009). 
  
 
KONKURRENCEMÆSSIGE FORDELE 
FOR SOCIALE VIRKSOMHEDER 
 
(a) Sociale virksomheder ser ud til at besidde en unik evne til at mikse interne og eksterne 
belønninger til ansatte på grund af deres indre motivationsstruktur og ydre 
markeds/lokalsamfundsorientering. 
(b) Sociale virksomheder har et højt informationsniveau og informationsdeling mellem 
interessenter – og mellem medarbejdere og ledere. 
(c) Sociale virksomheder har en stor indsigt i lokale markedsbehov og efterspørgsel på grund af, 
at de er helt afhængige af dette som eksistensgrundlag. 
(d) Sociale virksomheder har en høj og måske større grad af retfærdighed i forretningsgangene, 
som er sanktionerede af mange aktører og medarbejdere i deres kreds af interessenter. 
(e) Sociale virksomheder har en større motivation hos medarbejdere og mere indflydelse og 
sammenfald i værdiorientering mellem virksomhed og den enkelte medarbejder.  
(f) Tredje sektor organisationer har generelt klaret sig bedre i krisetider end kommercielle 
firmaer, grundet deres mindre afhængighed af det finansielle marked. 
(g) Da sociale virksomheder slet ikke eller kun i meget begrænset omfang anvender omfordeling 
af monetære midler, ses en øget fokusering på kvaliteten af services. 
 
 Figur 1.2.12  Konkurrencemæssige fordele for social enterprises 
(Hulgaard, 2009:10; Borzaga et al., 2010:4-5) 
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Særlige udfordringer 
I litteraturstudiet er idenficeret nedenstående række af udfordringer, der særligt karakteriserer 
social enterprises:  
En social eller miljømæssig forbedring, forøgelse af livskvalitet og inddragelse af svagt stillede 
kan ikke måles på samme vis ud fra profit og økonomisk værdiskabelse. Dette betyder bl.a., at den 
sociale entreprenør har vanskeligt ved at godtgøre hvorvidt forbrugte ressourcer og for eksempel 
en investering i firmaet giver anledning til en værdiskabelse (Dees, 2001). 
Kompleksiteten er ofte høj i social enterprises, bl.a. fordi de på samme tid forsøger at indfri flere 
mål og således både tjene penge på markedsvilkår og samtidig f.eks. kæmpe en social eller 
samfundsmæssig sag (Hulgaard, 2009). 
Herudover stilles der særlige krav til ledelse af social enterprises, der er multi-stakeholder 
organiseret. Lederne må forholde sig til et stort spektrum af mål, behov, ønsker og krav fra de 
forskellige stakeholders. Kontinuerligt må de forsøge at afbalancere og tilpasse disse til egne mål 
og behov og sikre en konstant udvikling (Borzaga et al., 2010). 
Ud fra et effektivitetsperspektiv er der teorier, der har påvist signifikante begrænsninger for det 
Borzaga et al., (2010) kalder cooperative firms og non-profit organisationer. Særlige ulemper for 
disse typer organisationer kan være en nedsat effektivitet og en øget vanskelighed ved at skaffe 
investorer i forhold til kommercielle virksomheder. 
 
 
SÆRLIGE UDFORDRINGER FOR SOCIALE VIRKSOMHEDER 
 
(a) Sociale virksomheder skal legitimere deres eksistens og udvikle konkurrencefordele på en og 
samme tid 
(b) Sociale virksomheder skal udvikle og vedligeholde en aggressiv formidling af deres mission 
som et helt nødvendigt element i at overleve. 
(c) Sociale virksomheder skal etablere et nationalt og lokalt omdømme og gøre sig kendte. 
(d) Sociale virksomheder skal konstant søge lave omkostninger og finansiel bæredygtighed 
samtidig. 
(e) Sociale virksomheder skal monitorere sociale behov og innovation i levering af ydelser. 
(f) Sociale virksomheder skal investere i ansatte, ekspertise, kompetencer og motivation. 
(g) Sociale virksomheder skal skaffe et tilstrækkeligt overskud for at skabe fortsat bæredygtighed i 
levering af services og produkter. 
 
 Figur 1.2.13  Særlige udfordringer for social enterprises (Hulgaard, 2009:11) 
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Sociale virksomheders værdiskabelse 
 
Værdiskabelse i to paradigmer 
Kommercielle virksomheder tilhører iføleg Prahalad og Ramaswamy, (2002) et 
profitmaksimerende, virksomhedscentreret, produktivitets-, effektivitets- og vækstdrevet 
paradigme. Virksomhederne måler almindeligvis deres skabelse af værdi i forhold til begrebet 
økonomisk produktivitet, hvor produktivitet er den målte forskel mellem output og input 
(Normann, 2001;). 12 
 
”Value is created in business when customers are willing to pay more than it cost to produce the 
goods or service being sold” (Dees, 2001:3)  
Målingerne er relativt nemme at foretage, da det handler om kvantificerbare målinger som 
finansielle indikatorer, markedsandel, kundetilfredshed og kvalitet. 
 
Sociale virksomheder opererer i en andet paradigme, hvor den sociale mission er vigtigst og hvor 
den forretningsmæssige tilgang kan rumme arbejde med demokratiprocesser, participatorisk 
involvering af interessenter, bekæmpelse af ulighed, empowerment i udviklingslande og anden 
bæredygtig global udvikling.  
Sociale virksomheder er således, modsat kommercielle virksomheder, primært drevet af en social 
mission, men samtidig har de et mål om at være profitable og økonomisk bæredygtige ligesom de 
kommercielle (Defourny og Nyssens, 2008:37).  
 
Sociale virksomheder skal løbende balancere deres virke og aktiviteter mellem såvel social og 
økonomisk værdiskabelse som en “blended value creation” (Hockerts, 2006; Emerson 2003).	  
Den (fler-)dobbelte bundlinje for sociale virksomheder skaber et krav om at navigere 
multidirektionelt og med flere samtidige mål. Virksomhederne må varetage alle interessenters 
(sær-)interesser og både skabe og levere værdi til kommercielle kunder og samarbejdspartnere og 
undertiden også til f.eks. marginaliserede grupper i samfundet (Dacanay, 2009; Yunus et al., 
2010).  
Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, 
designs og tilblivelser viser, at de anvendte forretningsmodeller baserer sig på hybride blended 
value forretningsmodeller. De er derfor vanskelige at evaluere på traditionelle måder (Munos og 
Tinsley, 2008; Borzaga et al., 2010). 
 
Balance mellem social og økonomisk værdiskabelse kan opfattes som en paradigmatisk overgang 
fra personlige og egoistiske motiver for profitmaksimering til en evolutionær adfærdsøkonomi, der 
giver sociale iværksættere og sociale virksomheder muligheder for at navigere på nye måder og 

                                                
12  I midt 1990’erne lancerede tænketanken AccountAbility begrebet The Triple Bottom Line (3BL), som er kommercielle 
virksomheders opmærksomhed på en social og miljømæssig bundlinie foruden den financielle. I virksomhedens måling af værdien 
på det sociale område  (social performance eller social impact) udvikledes efterfølgende en række forskellige Measurement Tools, 
som dog mest havde noget at gøre med styrkelse at renome´via transparent, ligestilling og diversitet i ansættelsespolitikken, 
godgørenhed, sundhedspolitik, børnearbejde og anden samfundsansvarlighed. 3BL-tankegangen er senere udformet i bl.a. Global 
Compact’s ti principper og CSR for kommercielle virksomheder (Norman og MacDonald, 2003). 
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også basere forretningsdrift på ikke-monetære incitamenter (Borzaga et al., 2010). 
 
Vækst og skalering er emner, der også interesserer forskere inden for feltet af sociale 
virksomheder. Vækst, produktivitet, konkurrencefordele, forbruger- og kundefokusering er i det 
socialøkonomiske paradigme mere et spørgsmål om skalering, multi-stakeholder value creation og 
paticipatorisk tilgang (Zeyen, A. og Beckmann, M., 2011; Normann, 2001). 
 
 
Værdiskabelse og konkurrencekraft 
Bozota (2003,1) anvender Michael Porters værdikædeanalyse i beskrivelse af design-aktiviteters 
indflydelse på værdiskabelse og skabelse af konkurrencemæssige fordele for en virksomhed. 
Afhandlingens analyse er inspireret af Porters pointe om at analysere på alle virksomhedens 
forskellige aktiviteter. Kun hvis alle disse aktiviteter samlet set er arrangeret og organiseret 
systematisk, er det muligt at lancere noget, som en kunde er villig til at betale for, og som samtidig 
har en konkurrencekraft (Bozota, 2003,1). 
”A firm is more than the sum of its activities. A firm’s value chain is an interdependent system or 
network of activities connected by linkages. Linkages often create trade-offs in performing 
different activities that must be optimized. Linkages also require activities to be coordinated. 
Careful management of linkages can be a decisive source of competitive advantage” (Michael 
Porters Value Chain via Bozota, 2003,1:94). 
 
Konkurrencefordel kan også opnås for virksomheder gennem undfangelse af nye måder at 
gennemføre aktiviteter på, ved anvendelse af nye procedurer, nye teknologier eller nye inputs. 
Porter hævder ifølge Bozota (2003,1), at en virksomhed kan øge sine konkurrencefordele gennem 
optimering af  koordination af forbindelse til leverandører, distributører og andre eksterne 
interessenter. 
Porter skelner mellem primære aktiviteter og supportaktiviteter. De primære aktiviteter er f.eks. 
løbende produktion og marketing, og supportaktiviteter er teknologi, HR, infrastrukturelle 
funktioner, som alle supporterer hovedaktiviteterne. 
 
Porters teori om værdikæde og konkurrencekraft kan bruges som inspiration i afhandlingens 
analyse i forhold til ovenstående pointer, men mister relevans for analyse af sociale virksomheders 
værdiskabelse på visse punkter. 
Porter opererer i et profitmaksimerende monetært paradigme, hvor der tales om kunder, 
beregninger af omkostninger, produkter, produktion, beregning af input/output: ” A firm is 
profitable if the value it creates exceeds the collective costs of performing all the required 
activities” (Bozota, 2003,1:94).  
For sociale virksomheders vedkommende er det emner som participatorisk design, multistakeholde 
engagement, skabelse af livskvalitet, dobbelt bundlinie og social innovation, der dominerer. 
Herudover indgår flere af afhandlingens cases i meget ringe grad i direkte konkurrence med andre 
virksomheder eller udbydere, da der ikke findes andre virksomheder, der udbyder eller sælger 
samme produkt eller service (We have a Dream og Kontutto). 
 
Måling af den økonomiske værdiskabelse 
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Et samlet billede af graden af og formen for økonomisk værdiskabelse foreligger for 
casevirksomhederne i denne afhandling gennem interviews, transkriptioner og sekundære data, 
som regnskabstal, indtægter, udgifter, resultat, egenkapital og hensættelser.  
Følgende fire parametre er undersøgt: value proposition, profit formula, kerne ressourcer og kerne 
processer (spørgsmål 2.5 i spørgeguide) (Johnson et al., 2008). 
Den økonomiske værdi skal ikke i analysen forstås som målt i rene monetære midler, men også 
inkluderende betragtninger om organisationens ressourcer og processer mere bredt, foruden 
udnyttelsen af disse (Johnson et al., 2008; Normann, 2001:8). 
På baggrund af dette analyseres og beskrives virksomhedernes økonomiske værdiskabelsen. 
 
 
Måling  af den social værdiskabelse 
”However, despite the increasing demand for impact metrcs there are currently no universally 
accepted standards to account for SEO performance” (Nicholls, 2009:31) 13 og ”It is inherently 
difficult to measure social value creation” (Dees, 2001:3). 
De to citater giver et billede af hvor vanskeligt det kan være at registrere og måle social 
værdiskabelse. 
Social værdiskabelse kan foregå på flere niveauer samtidig og tilgodese smallere og bredere 
befolkningsgrupper.  
Ashoka, som har en global mission med at forbedre basale behov som uddannelse, sundhed og 
retskrav, rækker ud globalt. Det samme gør Grameen Foundation, der dog rammer mere smalt, idet 
dens mål er at udslette fattigdom på jorden gennem at hjælpe individer og deres familier. To 
eksempler på lokal værdiskabelse er øget borgerinddragelse ved at koble social kapital i områder 
med dårligt stillede personer og grupper (bred målgruppe) og hjælp til etnisk inklusion lokalt 
(smalt)  
(Hulgård, 2010,1:4). 
 
Måling af de sociale virksomheders værdiskabelse frembringer pga. det sociale formål større 
udfordringer end de kommercieller virksomheders måling af primært kvantificerbar størrelse. 
Den social virksomheds kommercielle og non-kommercielle interessenter er typisk større i antal og 
mere varierede i typer end i den kommercielle virksomhed, hvilket øger kompleksiteten og 
besværliggør målingen yderligere (Austin og Wei-Skillern, 2006). 
Det er vanskeligt at måle social værdiskabelse, som f.eks. følelsen af at være mindre ensom eller 
følelsen af opnået forøget livsglæde. Hvis værdiskabelse endelig kan måles, kan det være 
vanskeligt at påvise årsagen.  
Det kan også være vanskeligt at måle den værdi, sociale virksomheder skaber, f.eks fordi aftagerne 
af produkterne eller servicen ikke har noget at betale med.  
 
Den britiske forsker Helen Haugh betoner nødvendigheden af, at der skabes organisationer, der kan 
realisere den sociale værdiskabelse “the perception of opportunities to create social value and the 
creation of social purpose organisations to pursue them” (Hulgaard 2009:6)  

                                                
13  SEO er af Alex Nicholls i denne artikel defineret som ”organisations at the intersection of sociality, innovation, and marked 
orientation.   
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Økonomer, der arbejder med sociale virksomheder, opererer både med monetær økonomi og med 
ikke-monetær økonomi. 
I den non-monetære økonomi viser gensidighed sig at være en styrke for sociale virksomheders 
højere krav til retfærdighed, højere interne motivationskultur og større sammenfald i 
værdigrundlag, hvilket igen øger den sociale værdiskabelse (Mair og Noboa; 2003; Hulgaard, 
2009). 
Der kan også vise sig at være en række positive sideeffekter ved socialt og samfundsmæssigt 
engagement, interesse og aktiviteter. Empiriske og teoretiske studier af teams viser, at det kan øge 
sympati, samarbejde, tillid og fællesskabsfølelse i en gruppe (Borzaga et al., 2010). 
 
Det er karakteristisk for de iværksættere, der driver en social virksomhed, at de gerne undersøger 
og realiserer social værdiskabelse på alle leder i deres virksomhedes værdikæde. Således skaber 
Fair Trades social værdi i måden, de indkøber varer på, og af hvem; social firms hjælper dårligt 
stillede på arbejdsmarkedet; hospices er designet med maksimal social værdi for brugerne og deres 
pårørende; grønne firmaer genanvender en lang række materialer med nedsættelse af forurening og 
klimabeskyttelse som effekt, og endelig medfører mikro-enterprises øget livskvalitet for 
modtagerne af mikrolånene (Dees og Anderson, 2006:12). Sociale virksomheder organiserer sig på 
måder, der skaber værdi rent privat og materielt, men også kollektivt, relationelt og psykologisk 
(Dopfer, 2005). 
 
Dees (2001) giver eksemplerne med, hvordan en reducering af forurening måles på et givent sted 
eller ydelsen at give selskab til ældre ensomme. Dees (2001) fortsætter med, at selv om en 
forbedring så kan måles i en given situation, så kan det være vanskeligt at sige, hvad denne 
forbedring skyldes; f.eks en nedsættelse af kriminelle gerninger i et bestemt område af en by. Selv 
om en forbedring kan måles og henviser til en konkret social virksomheders aktiviteter, kan det 
være vanskeligt for denne at kræve betaling derfor. Løsningen på dette som Dees (2001) kalder for 
”the value-capture problem” er ofte, at den sociaale entreprenør eller virksomhed er delvist 
finansieret via donationer, og frivillige; hvilket skaber yderligere vanskeligheder: ”The ability to 
attack these philanthropic ressources may provide some indication of value creation in the eyes of 
the ressource providers, but it is not a very reliable indicator” (Dees, 2001:3) – der er ikke altid en 
tydelig sammenhang mellem den ydede og den oplevede værdi. 
Som et resultat af disse udfordringer, er det ofte meget vanskeligt at måle, hvorvidt en social 
entreprenør eller en social virksomhed har skabt tilstrækkelig med værdi til at retfærdigøre 
mængden af ressourcer, der er (for)brugt i skabelsen af værdien; og altså hvorvidt udbyttet står mål 
med indsatsen. 
 
En af de parametre, der forsøges målt, når sociale virksomheder skal godtgøre deres værdiskabelse, 
er social kapital. 
Amerikanske studier viser, at grupper af mennesker med et højt niveau af social kapital ser ud til at 
have højere livskvalitet end grupper med lav social kapital (Kavanaugh et al., 2005). Gruppen af 
forskere forklarer forskellen med de samme argumenter, som samtidig udgør de vigtigste træk ved 
social kapital. Det drejer sig om større evne til at organisere og mobilisere effektivt i forbindelse 
med kollektive handlinger begrundet i høj tillid, tætte sociale netværk og meget etablerede normer 
for gensidighed.  
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De personer, der optræder som objektet for andres empati sympati, ejer social kapital. 14 
Social kapital defineres på forskellige måder alt efter hvilke forskere, der beskriver fænomenet. 
Robinson et al., (2002:19) anvender følgende definition på social kapital: ”A person’s or group’s 
sympathy toward another person or group that may produce a potential benefit, advantage, and 
preferential treatment for another person or group of persons beyond that expected in an exchange 
relationship” . 
Personer, der føler og udviser sympati for andre, leverer eller producerer ifølge Robinson og Flora 
(2003) social kapital.  
Social kapital er relevant i forretningstransaktioner, da det netop kan levere en afgørende 
merværdi, som endog kan være afgørende for, om transaktionen overhovedet finder sted eller 
gentages (Robinson og Flora, 2003). Denne merværdi kan bl.a. være mening og kaldes attached 
value.  
 
Måling af social Outcomes og Impacts 
I en registrering og formulering af de sociale virksomheders værdiskabelse, er det interessant, hvad 
der måles, og hvordan det måles. 
Der findes en række målemetoder, kvantitativt og kvalitativt baseret, som i nogle tilfælde vil kunne 
give et tilfredsstillende resultat. 
 
Som en reaktion imod den konventionelle finansielle rapportering opstod SAA (Social accounting 
and audit), som har til formål at undfange og måle social impact primært via kvalitative metoder og 
med interessenterne i centrum. Af samme grund siges det om metoden, at den er ”bottom up”  og 
”grass-root”-baseret. 
Et andet måleværktøj SROI (Social Return on Investment) blev oprindeligt udviklet af The Roberts 
Enterprise Development Fund ud fra det traditionelle økonomiske værktøj cost-benefit analysis. 
Værktøjet har til formål at oversætte social impact til finansielle værdier hovedsageligt ved hjælp 
af kvantitative metoder, og dermed sige noget om investeringens ’afkast’ (impact minus input) 
(Ridley-Duff og Bull 2011:238). 
Sociale virksomheder vil i nogle tilfælde kunne anvende resultater fra SROI til at påvise effekten 
af alle former for investeringer i virksomheden, og dermed kunne bruge det i markedsføring og til 
salg. 
”Social enterprises that measure their social impact focus on outcomes and impacts, not outputs” 
(Ridley-Duff og Bull, 2011:230). 
Ridley-Duff og Bull (2011:239) præsenterer en model, der beskriver de fem led i en SROI impact-
analysen. Modellen er baseret på New Economics Foundations arbejde fra 2006.  De fem dele er: 
1) Input, som kan indbefatte bidrag, earned income, indtægt ved salg eller arbejdstimer ydet af 
frivillige;  2) Aktiviteter, som kan være undervisning, træning, tilbud om sundhedshjælp og nye 
                                                
14 Empati betyder mere end forståelse for kunden gennem demografisk statistik, indkomstniveau og ægteskabelig 
status. Med empati for en designer forstås en dyb forståelse for kundens følelsesmmæssige og rationelle behov og 
ønsker (Liedtka og Ogilvie, 2011).  
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jobs til arbedjsløse; 3) Output, som baserer sig på kvantitative undersøgelser og data, kan bestå af 
antal personer involveret i træning, antal og niveau af opnåede kvalifikationer; 4) Outcomes 
(primært baseret på kvalitative undersøgelser) kan være tillærte kompetencer, forøget livskvalitet, 
højere løn eller mindre kriminalitet og  5) Impacts, som er den værdi, der skabes, når al det 
trækkes fra, som ville være sket uden den aktuelle aktivitet fra den sociale virksomhed.  
 
 
Udfordringer med at anvende SROI i denne afhandling  
Grunden til, at en fuldstændig SROI-analyse ikke kan gennemføres for denne afhandlings 
casemateriale, er følgende: 
1) For at kunne levere en fyldestgørende måling og resultat på Impact, ville der skulle foretages 
yderligere dataindsamlinger og kvantitative analyser af virksomheders Input, Aktiviteter og 
Outcomes (Ridley-Duff og Bull 2011).  
2) Der er ikke altid en tydelig sammenhang mellem den ydede og den oplevede værdi. Det er f.eks. 
vanskeligt at substrahere en frivillig medarbejders arbejdsindsats i 4 timer (imput) fra den værdi, 
som en cykelmekaniker i en kenyansk landsby oplever, når han sælger en cykel til en lokal 
(Baisikeli, Case N1), for at påvise hvorvidt udbyttet står mål med indsatsen. 
3) Måling af effekten på f.eks. børns oplevede værdi af at arbejde med tegninger om håb og 
drømme er vanskelig at måle. 
4) Selv om en forbedring kan måles i en given situation, så kan det være vanskeligt at sige, hvad 
denne forbedring skyldes, og om den kan tilbageføres til den sociale virksomheds aktiviteter, 
svarende til  ”the value-capture problem” Dees (2001:3). 
Det ville kræve en række dataindsamlinger og analyser at omregne målte outcomes til monetære 
værdier, foruden at resultatet ikke vil være fuldt dækkende for virksomhedens aktiviteter, da ikke 
alle outcomes, som sagt, kan registreres og måles. 
5) Ønsket om at kunne måle den sociale værdi af en social virksomheds aktiviteter via SAA eller 
SROI og dermed målinger, registreringer og kontrol, kan kollidere med entreprenørernes 
arbejdsmetode i øvrigt, som indeholder prioritering af fuzzy projects, trial-by-error-methodes og 
eksperimenterende dynamiske (samarbejds-)modeller.  
6) Som en følge af entreprenørernes reflecting and learning in practice- arbejdsmetoder i 
afhandlingens casematariale, vil det yderligere besværliggøre en optælling og opmåling af 
outcomes til brug for omregning til finansielle indikatorer (Ridley-Duff og Bull 2011). 
7) En del af casevirksomhedernes interessenter er bosiddende i Kenya (Baisikeli,  100% til 
børnene, Kondakis) Sydafrika, Shanghai (Kontutto) plus mindst 19 andre lande (We have A 
dream). Da der ikke i forbindelse med denne afhandling er foretaget målinger på outcomes i alle de 
nævnte lande, mangler der data for at kunne levere et komplet resultat. 
 
 
Eksempler på social værdiskabelse fra casematerialet  
Det store spektrum af forskellige typer af social værdiskabelse kan handle om alt ligefra inklusion 
af psykisk sårbare i skånejobs, støtte til sociale og humanitære formål, tryghed og forebyggelse af 
kriminalitet til opbygning af en cykelindustri i Afrika.  
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Social værdiskabelse kan være øget produktion af samfundsnyttige produkter eller services eller 
hjælp til svagere stillede og dermed bidrage til reduktion af fattigdom og marginalisering (Borzaga 
et al., 2010).   
 
For at give et indtryk af mangfoldigheden af de måder, hvorpå en social virksomhed kan skabe 
værdi, er her listet seks eksempler (ud af 13 identificeret i analysen) på en mangefacetteret 
værdiskabelse og value proposition for afhandlingens case N1: 
N1 overfører dansk specialviden til afrikanske landsbyer, N1 løser et problem for 
forsikringsselskaberne, som bruger mange ressourcer på at indsamle og afhente stjålne og 
efterladte cykler; N1 bidrager lokalt med øget mobilitet, udvikling, omsætning, empowerment og 
kapacitetsopbygning i Afrika; N1 skaber nye arbejdspladser i Danmark; N1 inkluderer 
kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte i arbejdet på værkstedet i Danmark, og N1 leverer 
leasede cykler i Danmark med mening og perspektiv på en fremtidig bæredygtig verden. 15 
 
En del af den sociale værdiskabelse i afhandlingens casemateriale vil være mulig at måle, baseret 
på interview af fokuspersoner og sekundær research, og med en accept af, at en substraktion af den 
investerede værdi fra den skabte værdi ikke nødvendigvis kan foretages (Output minus Input). 
 
Her gives seks eksempler på elementer, der er registreret og kan måles fra N4:  
*Børn holder op med at være skeløjede, fordi de får en varieret kost, og de holder op med at savle 
og kan sidde ret op med spastiske lammelser, efter de har fået fysioterapi 
*150 børn i alderen 4-7 år får medicin, skolegang og varieret kost 365 dage om året. 
* 12 ansatte får løn.  
*40  børn er gået videre til næste trin i  den lokale kommuneskole, hvor der er krav om gennemført 
grundforløb og skoleuniform. 
*Børn, der allerede har manglende lemmer, tilbydes proteser og genoptræning. 
*Forældrene bliver oplært  og involveret i  træningen, forebyggelse og helbredelse.16 
 
En anden del af den sociale og samfundsmæssige værdiskabelse i afhandlingens casemateriale vil 
være mere vanskelig eller umulig at måle og dokumentere.  
Nogle af disse resultater og skabte værdier kan sammenholdes med den samlede information om 
virksomhedens aktiviteter (interview og sekundære data) og pålægges en vis sandsynlighed, imens 
andre må stå tilbage som udokumenterede påstande eller simpelthen ønsker fra fokuspersonen. 
Nedenstående eksempler stammende fra N4, må tilhøre denne gruppe af værdiskabelser: 
* 100% til børnene opererer politisk strategisk og med gennemsigtighed, kapacitetsopbygning og 
anti-korruption. 
* Familiernes behov for eventuelle hjælpemidler i hjemmet afdækkes også under besøgene i 
Portreitz. 
* Mange børn får øget selvtillid og en samhørighedsfølelse i kraft af deres skoleuniform.  
 
 

                                                
15 Se venligst Bilig 1, 16 casebeskrivelser. 
16 Se venligst Bilig 1, 16 casebeskrivelser. 
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Sammenfatning af litteraturstudie i sociale 
virksomheder 
 
En måde, hvorpå man kan forsøge at dechifrere og afgrænse de tre begreber (socialt 
entreprenørskab, social entreprenører og sociale virksomheder) på, er ved denne sammenhæng: 
socialt entreprenørskab er den proces, hvori sociale entreprenører skaber sociale virksomheder 
(Defourny, 2008.01). 
 
Entreprenørskabsteorien anvendt i afhandlingen bygger på en Say-Schumpeter tradition. Ifølge 
Schumpeter er entreprenørens vigtigste opgave at reformere eller ligefrem at revolutionere 
bestående mønstre (Dees, 2001). Både den franske økonom Jean Babtiste Say og Schumpeter anser 
entreprenører som katalysatorer og innovatører bag økonomisk progression og udvikling (Dees, 
2001). 
Mulighedstænkning i entreprenørskab betones særligt af Peter Drucker og i tilgift hertil adderer 
Shane og Venkataraman processen, hvori disse muligheder opdages, evalueres og udnyttes, 
foruden de involverede personer. 
I entreprenørskabsteorien opereres med to retninger indenfor mulighedstænkning: 
opdagelsesperspektivet og skabelsesperspektivet. 
 
Den underliggende drivkraft for sociale entreprenører er skabelsen af social værdi snarere end 
personlig vinding eller værdi til shareholders. 
EMES-netværkets seneste definition på socialt entreprenørskab fra 2010 rummer følgende 
elementer: social værdiskabelse, innovation, collaboration, participation og økonomisk aktivitet. 
 
Denne afhandling tager udgangspunkt i EMES-netværkets definition på en social virksomhed:  
”Social enterprises are not-for-profit privat organisations providing goods or services directly 
related to their explicit aim to benefit the community. They rely on a collective dynamics involving 
various types of stakeholders in their governing bodies, they place a high value on their autonomy 
and they bear economic risks linked to their activity” (Defourny og Nyssens 2008:5). 
 
Netværket har formuleret deres forståelse af sociale virksomheder i følgende tre-delte ramme med i 
alt ni kriterier: tre økonomiske kriterier, tre sociale kriterier og tre governancekriterier EMES 
definition 2011 (Hulgaard, 2011,1:208). 
 
Udover EMES-netværkets definition og ramme inddrages også aspekter af følgende følgende to 
skoler i afhandlingen, da de også kan reflekteres i casematerialet (kapitel 4). 
1) Skolen for ’Earned Income’- social enterprises refererer til non-profit eller not-for-profit 
organisationer, der anvender forretningsprincipper, forretningsstrategier og kommercielle 
aktiviteter til at understøtte deres sociale mission med. Der kan være tale om ’en missions drevet 
forretningstilgang’ eller ’kommerciel non-profit tilgang’ (Defourny et al., 2010). 



  

 66 

2) Skolen for Social Innovation, som baserer sig på Schumpeters definition af entreprenørskab 
(Dees og Anderson, 2006). Med dette Schumpeterske perspektiv er en social entreprenør et 
individ, der reformerer eller revolutionerer mønstrene for skabelse af social værdi.  
 
Social innovation har som fænomen relevans for afhandligen idet sociale innovationer har skabelse 
af vedvarende systemiske, sociale og samfundsmæssige ændringer i stor skala som endelige mål. 
Den systemiske tilgang sammenholdt med en skaleringsambition adskiller social innovation fra 
inkrementel innovation, kreativitet, opfindelser og en lang række sociale projekter.  
 
EMES-netværkets fokusering på den socio-økonomiske debat om velfærdsservices og integration 
af marginaliserede på arbejdsmarkedet, som risikerer permanent ekskludering herfra, er kun delvist 
dækkende for afhandlingens cases og analysen af disse. De seks cases har et noget bredere afsæt og 
mål med deres virke, som i stort omfang foregår i udviklingslande rundt i verden (Nyssens, 2006; 
Defourny og Nyssens, 2010). 
 
Med en verden domineret af manglende ressourcer, ulighed, sygdomme, børnearbejde og 
korruption, er der ifølge Hart (2005) givet klare signaler til verdens virksomheder om at tage 
ansvar og udnytte viden, samarbejder og eksisterende teknologier til at skabe modeller, der 
adresserer disse problemer. Nobelprisvinder i økonomi i 2009 Joseph Stiglitz betoner på samme 
vis, at de eksisterende modeller for forretningsførelse ikke virker, og at det er klart, at vi behøver 
nye modeller, der også bidrager til livskvalitet og lykke. (Defourny, et. al., 2010:118). 
 
 
De sociale virksomheder overalt i verden og en ny type sociale entreprenører er en af mange 
aktører, der kan og vil adressere disse globale og lokale udfordringer. 
Sociale virksomheder er i stand til at transformere landenes velfærdssystemer ved at udvikle nye 
måder at levere sociale og samfundsmæssige ydelser og services på, foruden de bidrager til en 
mere dynamisk tredje sektor, øgning af social og samfundsmæssig sammenhængskraft og lokal 
udvikling (Borzaga og Defourny, 2001:357-362).  
 
De nordiske lande skiller sig ud fra de andre europæiske lande ved at have en anden 
velfærdsmodel. Vi kan finde erfaring og inspiration ved at kigge til Storbritannien, der, med lavere 
serviceniveau i velfærdsydelse, naturligt har skabt en større frivillighedssektor og et mere udviklet 
landskab af aktiviteter og organiseringer af sociale virksomheder og beslægtede former (Defourny, 
J. et al, 2010.3). 
 
 
Den sociale entreprenør (the social entrepreneur) har særligt været defineret af amerikanske 
foundations og organisationer, som Ashoka siden midt i 1990’erne (Defourny, 2008.1).  
 
Til forskel herfra har der i Europa derimod mere været lagt vægt på projekter, der som 
udgangspunkt involverede et samspil og et samarbejde mellem flere organisationer og parter 
(Defourny, 2008.01). 
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Det er særligt en række europæiske forskere fra Business-skoler, der lader sig inspirere af den 
amerikanske tilgang med udspring i socialt entreprenørskab, som f.eks. Mair and Marti (2006), 
Nicholls (2006), Mair et al. (2006) og Hockerts (2006, 2010).  
 
Sociale virksomheder kan opdeles i tre strukturelle kategorier eller arketyper baseret på deres 
operationelle model, figur 1.2.9 
1) I den indlejrede model (embedded social enterprise) er de sociale aktiviteter identiske med 
forretningsaktiviteterne. Forretningsaktiviteterne i firmaet er således sammensmeltet med firmaets 
mission og sociale operationelle aktiviteter og er centrale for missionen.  2) I integrerede sociale 
virksomheder er det primært de sociale aktiviteter, der skaber den sociale værdi, mens 3) den 
komplementære sociale virksomhed er kendetegnet ved, at de økonomiske aktiviteter og de sociale 
aktiviteter er adskilte fra hinanden (Alter, 2003). 
 
Hvor de kommercielle virksomheder tilhører et profitmaksimerende, virksomhedscentreret, 
produktivitets-, effektivitets- og vækstdrevet paradigme, opererer sociale virksomheder i et andet 
paradigme. Dette er et paradigme, hvor den sociale mission er vigtigst, og hvor den 
forretningsmæssige tilgang rummer arbejde med demokratiprocesser, participatorisk involvering af 
interessenter, bekæmpelse af ulighed, empowerment i udviklingslande og anden bæredygtig global 
udvikling  
(Normann, 2001; Prahalad og Ramaswamy, 2002).  
 
Sociale virksomheder “blended value creation” og ”the value-capture problem”, gør det uhyre 
vanskeligt at måle og dokumentere social værdiskabelse (Hockerts, 2006; Emerson, 2003; Dees, 
2001 og Nicholls, 2009) 
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KAPITEL 2  TEORETISK 
ANALYSERAMME 

 
 
 
 

“A Design Attitude views each  
project as an opportunity for  

invention that includes a  
questioning of basic assumptions  

and a resolve to leave the world  
a better place than we found it” 

(Boland and Collopy 2004:9) 
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Introduktion til kapitlet 
 
Dette kapitel indeholder et litteraturstudie af begrebet designtænkning. 
Kapitlet starter med en beskrivelse af den anvendte metode for litteraturstudiet (valg af kilder og 
søgemetodens tilgange). 
 
Litteraturstudiet er foretaget for at kortlægge den eksisterende litteratur om emnet 
’designtænkning’ og for at identificere områder i litteraturen, hvor denne afhandling kan bidrage. I 
studiet behandles en lang række parametre som er beskrevet i den akademiske litteratur de sidste 
20-25 år og i særdeleshed siden 2004.  
 
Formålet med litteraturstudiet er også at afdække, identificere og beskrive så mange forskellige 
aspekter om designtænkning som muligt, der har relevans for sociale virksomheders 
værdiskabelse. 
Denne afdækning har medført dannelsen til en liste på 116 diskurser, statements, discipliner, 
filosofier, attituder, kompetencer, tænkninger, tilgange, metoder og operationelle værktøjer der 
ifølge designforskerne findes. Den lange liste med nummererede parametre skal anvendes til at 
identificere hvordan og på hvilke måder casevirksomhederne anvender designtænkning til skabelse 
af værdi.  
Listen udgør således hovedskelettet  i afhandlingens teoretiske analyseramme præsenteret sidst i 
kapitlet.  
Arbejdet med litteraturstudiet stoppede, da der opstod en form for mætning eller gentagelser af 
parametre. 
Valget af registrerede parametre har løbende beroet på i hvor høj grad forskerne betonede 
vigtigheden af en konkret parameter, hvor mange og hvem af forskerne der beskrev parameteren 
og endelig på en vurdering af relevans i forhold til den enkelte parameters mulighed for at skabe 
værdi for en social virksomhed.  
 
Hovedemnerne i litteraturstudiet er historik, designledelse/designattitude, problemløsning, 
designprocessen, framing og abduktion, perspektiver, metoder og værktøjer, participatorisk design, 
netværk, design, strategi, forretningsudvikling, innovation, design+systemteori og design+den 
sociale agenda.  
 
I opsamlingen af litteraturstudiet i designtænkning er integreret kritik af designtænkning foruden 
påpegning af grupperinger af forskere og huller og mangler i forskningen. 
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Anvendt metode for litteraturstudiet 
 

Valg af kilder 
Litteraturstudiet i dette kapitel er primært baseret på en gennemgang af peer-reviewed akademiske 
artikler. Sekundært er litteraturstudiet baseret på bøger skrevet af forskere, working papers, andre 
artikler og ph.d.-afhandlinger. Alle anvendte kilder er samlet i referencer til slut i afhandlingen.  
 
I de få tilfælde, hvor ikke peer-reviewed artikler er anvendt, er det sket med begrundelse i at 
opfange de nyeste diskurser og emner inden for et felt, der kun i nogen grad er dækkende beskrevet 
i den eksisterende peer-reviewed publicerede litteratur, og fordi terminologi og beskrivelser af 
emnet ændrer karakter løbende fra år til år.  
Der er truffet det valg, at litteraturstudiet består af et ”ikke udtømmende” udsnit af al eksisterende 
peer-reviewed materiale om emnet. Dette udsnit er forsøgt værende repræsentativt, samtidig med 
at en registrering af en form for mætning har været afgørende for, hvornår inddragelse af nye 
publikationer stoppede i processen.  
 
Designtænknings popularitet bredt set i samfundet internationalt, og især inden for ledelses- og 
innovationsstrategi de sidste 10 år, har ført til udgivelse af en række populære og interessante 
bogudgivelser som f.eks. Change by Design af Tim Brown, Building Design Strategi af Thomas 
Lockwood og Thomas Walton og Designing for Growth af Jeanne Liedtka og Tim Ogilvie. 
Denne populære og ikke-akademiske ”how to”-litteratur er kun anvendt i meget begrænset omfang 
i litteraturstudiet. 
 
Søgemetodens tre tilgange 
1. Litteraturen er søgt via databasen Business Source Premium gennem Aarhus School of Business 
and Social Science. De primære søgeord har været: Design Thinking, design, design methods, 
doing design, design and business, design processes, design attitude, managing as designing, 
reflective practitioner og design thinking sammen med ordene: framing, reframing, fluid state, 
wicked problems, abduction, analytic and synthetic, participatory design, open planning, emergent 
strategy, methods and tools, social change og/eller sustainability.  
Hvor der har været flere peer-reviewed artikler, der dækkede et søgt emne, er enten alle artikler 
med relevans for forskningsspørgsmålet umiddelbart blevet inddraget i studiet eller blot de, der var 
de mest citerede på søgetidspunktet.  
2. En lang række artikler og andre kilder er fundet via de centrale artiklers referencer. Centrale 
artikler skal forstås som artikler med højeste relevans for emnet og forskningsspørgsmålet og/eller 
artikler, som mange andre forskere henviser til.  
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3. En række artikler og andre kilder er identificeret via anbefalinger fra andre forskere i feltet. 
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DESIGNTÆNKNING – komplekst og 
sofistikeret  
 
 
 

Bauhausskolen som banebryder 
 
Med en ambition om æstetisk perfektionisme, innovation i form og farve og et mix af kunst og 
håndværk blev moderne design født i Tyskland i 1919 i form af Bauhausskolen og bevægelsen 
omkring den (Mozota, 2003,2).  
Som en del af den funktionalistiske bevægelse (1910-1930) eksperimenterede designere som 
stifteren af Bauhaus Walter Gropius og designeren Mies Van de Rohe med koncepter, former og 
objekter, der tiltrak avantgarden og gestaltede sig som unika ikke tiltænkt masseproduktion og 
markedet. Med en fundering i praksis står Bauhausbevægelsen både hvad angår håndværk og 
kunsthåndværk som måden at drive en designskole på, som et banebrydende tiltag den dag i dag 
(Mozota, 2003,2).17 
 
Som en følge af børskrakket i 1929 i USA opstår der en egentlig designprofession i USA i 1930 
affødt af en opdagelse af, at industrielt design kunne kommercialiseres. 
Designere på dette tidspunkt kunne komme fra dekoration, grafisk arbejde eller teater, 
og de så en sammenhæng mellem kunst, industri, funktionalisme og pragmatisme, der med 
redesign og strømlinet fremtoning kunne adressere et marked og forbrugerbehov.  
 
I perioden med designpluralisme (1950-1975) stod to fronter over for hinanden: traditionalisterne 
og udbryderne. Mens traditionalisterne ikke indregnede kunst i design, men baserede design på 
funktionalitet, rationalitet og praktiske principper, stod udbryderne for ”free” design. De tog afsæt i 
den tid, de levede i, med pop art, stilpluralisme inden for musikken, genfødsel af art deco style og 
indisk mystisk kultur og store firmaer åbnede designafdelinger.  
I perioden ”The Return of Ornamentalism” 1975- 1990 opstår stjernedesignere, som Issey Miyake 
(japansk fashiondesigner), Philippe Starck og Norman Foster. Designere og arkitekter hyres ind i 
firmaer for at designe produkter eller serier til det internationale marked, og design har nu 
invaderet alle domæner i virksomhedernes forretningsaktiviteter verden over (Moste, 2003,2). 
Forskere kunne fra dette tidspunkt midt i det 20. århundrede begynde at samles på konferencer om 
designforskning og publicere deres resultater (Lawson og Dorst, 2009). 

                                                
17 Brigitte Borja De Mozota (2003,2:21-39) inddeler designhistorien i følgende faser: Precursors (1850-1907), The Funktionalist 
Movement (1910-1930), The Emergance of the Design Profession (1939-1945), The New Pluralism of Design (1950-1975), the 
Return of Ornamentalism (1975-90) og Design Since 1990. 
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I 1960’erne begyndte forskere at studere, hvordan designere designer (Kimbell, 2011,2:286), og i 
1962 afholdtes ”Conference on Design Methods”. 
I 1971 var Christopher Alexander med til at danne skole ved at komme med den erklæring, at ”the 
ultimate object of design is form” – at give form, organisere og ordne fysiske ting (Kimbell, 
2011,2). 
Samtidigt med Alexanders arbejde med design som noget materialiseret, arbejdede nobelpristager i 
økonomi Herbert Simon (1969; 1996) med at identificere og beskrive design som den viden, der 
findes i professionerne ingeniørkunst, ledelse eller medicin (Kimbell, 2011,2). 18 
Simons perspektiv var, at designeren kunne agere abstrakt, og at hans arbejde var at skabe en ny 
ønsket tilstand: “Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing 
situations into preferred ones” (Kimbell, 2011,2:289) 
Simon var ifølge Kimbell (2009) den første til at tænke design ind i ledelse og 
forretningsudvikling, mens han mangler at anerkende det uforudsete i ”det sociale” (Kimbell, 
2011,2). 
 
Siden 1990 har mange designerens arbejde ændret sig i retning mod og i samspil med den 
teknologiske udvikling til bl.a. Interface Design, Experience Design og Transformational Design 
(Mosota, 2003,2:31). Mange designere arbejder således med, hvordan der skabes adgang til 
information og til tanker og følelser i folks hjerner i det Mozota kalder ”the cultural challenges of 
interactive hypermedia” (ibid.:31).19 
 
Designtænkning opnåede stor bevågenhed i forbindelse med det første internationale koordinerede 
forskningssamarbejde Design Thinking Research Symposium (DTRS) i Delft i Holland i 1991, 
som sidenhen er fulgt op med en række lignende symposier rundt i verden. Ved disse samlinger 
diskuteres fortsat hvordan designere løser problemer, designerens tankeprocesser gennem hans 
designprocesser, design og innovation, og endelig hvordan der kan undervises i designdiscipliner, 
der kan understøtte daglig praksis (Badke-Schaub, 2010; Kimbell, 2011,2). 
 
Richard Buchanans artikel Wicked Problems in Design Thinking fra 1992 udviklede designteorien 
videre fra primært design som håndværk og industriel produktion til ”designtænkning”. 
Designtænkning kan ifølge Buchanan anvendes til næsten alt og alle situationer, uanset om det 
handler om en fysisk genstand eller et ikke-fysisk system, og han og andre før ham opfatter 
designproblemer som ”wicked problems” (Buchanon, 1992; Churman, 1967; Rittel and Webber, 
1973; Ungaretti et. al., 2009; Dunne og Martin 2006; Verganti, 2009). 

                                                
18 Herbert Simons The Sciences of the Artificial udkom i 1969. Denne afhandling anvender en tredje udgave af bogen fra 1996. 
19 I hypermedia mixes det grafiske niveau, lyd, video, tekst and hyperlinks for at skabe et ikke-linært informationsmedium 
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Fra årtusindskiftet begynder designtænkning i organisationer at gå fra at være løsning af 
kundeopgaver til organisationsudvikling og udvikling af nye former for læringsrum og 
forretningsmodeller i samskabelse med kunden (Brown og Wyatt, 2007/2010). 
 
Designtænkning har opnået meget stor interesse fra forskere og praktikere, særligt siden 
årtusindskiftet, da begrebet herefter nyder udbredelse i andre brancher og på andre niveauer end 
design udført af den professionelt designuddannede i hypermedia. 
Således er designtænkning efter årtusindskiftet blevet optaget i ledelsesmæssige diskurser 
(Kimbell, 2011,2) og som metode for konsulenthuse og designbureauer, særligt i USA (NextD, 
IDEO og Bruce Mau Design). 
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Designing is one of the most complex and  
sophisticated thinks we can do with our minds  

(Lawson og Dorst, 2009:10)  

 
 
Tanker om design-tænkning  
 
”Designing is one of the most complex and sophisticated things we can do with our minds” 
(Lawson og Dorst, 2009:10). Lawson og Dorst gør i deres bog Design Expertise et forsøg på at 
indfange og beskrive den ekspertise, som en designer kan være i besiddelse af, og synliggør i 
følgende citat noget af den kompleksitet, de mener, designtænkning og det at designe rummer: 
”And yet designing remains one of the least well understood of all our cognitive powers and most 
difficult to teach. Part of the excitement of designing is that you never really know how good a job 
you can do; each project is unique and there is no comfortingly repeatable process that will 
guarantee success” (ibid.:10).  En af forskernes pointer er, at designtænkning i forståelsen at 
designe er en kompetence, som både kan identificeres, tillæres og undervises i (ibid.), og Mozotas 
(2004,1) forskning viser, at design kan opfattes som en kernekompetence. 
 
Et at de mest massivt understøttede og forklarede karakteristika i litteraturen over designtænkning 
er designerens evne til at håndtere kompleksitet.  
Således gør designeren brug af designattitude, når opgavefeltet er komplekst og det samlede 
system og bagvedliggende antagelser ønskes integreret i løsningen, og brug af refleksion og læring 
i handlingen (Reflective Practice) i løsning af kritiske og komplekse problemer (Schön, 1983; 
Ungaretti et al., 2009; Cooperrider, 2010). I komplekse systemer kommer designtænkernes trang 
til at betone eksploration til sin ret (Leavy, 2010). Designeren håndterer uvished, ustabilitet 
foruden værdikonflikter i kunstneriske og intuitive processer ved brug af refleksiv praktik (Cross, 
2006; Schön, 1983); han håndterer/leder en stor diversitet i grupper af samarbejdspartnere, brugere, 
kolleger, eksperter og autoriteter gennem anvendelse af open planning (Wagner, 2004:153), og 
håndterer massiv kompleksitet og uundgåelige modsætningsforhold gennem det selektive fokus, 
som framing muliggør ved at give struktur og retning (Lawson og Dorst, 2009:50). Endelig 
faciliteres forandringsprocesser og komplekse processer ved hjælp af sproget og især generative 
spørgsmål og ved brug af visualiseringer, metaforer og analogier (Kimbell, 2011,2; Cross, 2011; 
Boland et al., 2007) 
 
Ifølge Collopy (2009:1) er designtænkning et supplement til andre tænkninger som f.eks. analytisk 
tænkning, konceptuel tænkning og kritisk tænkning. Designtænkning er således en meget 
sammensat disciplin: “Designers act differently than analysts or decision-makers. Design is an 
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extreme activity. It tends to call on all of the faculties of those engaged in it. It is contextual. It is 
embodied. It uses the whole person's mind and body, left brain and right, hand and heart, analysis 
and taste. And it never gets enough of any of them.” (ibid.:1).  
 
Kimbell (2011,2) har senest i sin review af designtænknings oprindelse identificeret tre 
hovedemner: designtænkning som en kognitiv stil (cognitive style), som en generel teori om design 
og som en ressource for organisationer. Denne brede forståelse af fænomenet er med til at sløre 
forståelsen af, hvad design(-tænkning) er.  
 
Som en følge af at ethvert nyt projekt er unikt og lukrerer på komplekse kognitive aktiviteter, er 
der koblet en række særlige kneb, principper og kompetencer til det at designe. Det være sig 
designattitude, abduktiv slutningsform, parallel lines of thought, flydende tilstand, framing, bevidst 
fastholdelse af tvivl og uvished, arbejde med problem og løsning i en samtidig eksplorativ og 
iterativ proces, og det faktum at designeren er (eller må være) forberedt på at fejle (Lawson og 
Dorst, 2009; Kimbell, 2009; Reckwitz, 2002; Cross, 2006; Lawson and Dorst, 2010, Cross, 2006; 
Cross, 2011; Boland og Collopy, 2004; Dunne og Martin 2006; Boland et al., 2008 og Cross, 
2011). 
 
Flere forskere har forsøgt at forklare designtænkning og det at designe via meget forskellige 
metaforer, som afdækker dele af fænomenet, og i tilgift giver forståelse for hvad det ikke er. 
Herbert Simon (1983) har således sammenlignet en myres bevægelse hen over et terræn på vej til 
sin tue med designerens arbejde. Myren kan hverken forudse eller se udfordringerne forude på 
dens vej mod målet (myretuen). Myren klarer problemerne løbende, efterhånden som de opstår på 
vejen, og reagerer på dem. Myren må antages at gøre brug af meget simple kognitive processer 
(Cross, 2011). 
Nigel Cross (2011) beretter, at designforskeren Christoffer Jones som metafor for en designer 
bruger en eventyrer, der leder efter en gemt skat. Der er her tale om et eksisterende mål (skatten), 
som han finder frem til og genkender på et tidspunkt. Der er tale om et uvist terræn, og eventyreren 
må antages at være i besiddelse af signifikant intelligens i modsætning til myren. Intelligensen kan 
anvendes til at planlægge en eftersøgningsstrategi og til at opfange og inkorporere alle mulige tegn 
og signaler, der kan føre til skatten. Han kan endog gøre brug af et kort, en model eller en 
designproces til at guide sig frem til målet. 
Den tredje sammenligning med designtænkning er skak. Ifølge Lawson og Dorst (2009) er 
designproblemer ”open-ended” og meget uspecifikke sammenlignet med mange andre mere 
konventionelle problemer. Skak har til sammenligning en næsten ligeså åben mulig slutning som 
design, da antallet af mulige kombinationer er meget højt. 
Ingen af de tre metaforer giver imidlertid et dækkende billede af designerens arbejde. 
På et afgørende punkt er de to første metaforer fejlagtige: I design findes der ikke et bestemt 
defineret mål (tuen og skatten), da løsningen af problemet da bare ville bestå i at identificere det 
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forudbestemte mål.  Derimod forklarer forfatteren: ”the designer creates the goal in creating a 
solution concept” (Cross, 2011:134). 
Designere leder ikke efter noget, der er blevet væk, men konstruerer i stedet en fantasiby eller en 
magisk skat, hvis form, indhold eller lokation ikke er kendt af nogen (ibid.:134). 
Skakspillet er meget begrænset (constrained) i forhold til design med sit bræt bestående af 64 fast 
nummergivne kvadranter, faste bevægelsesmønstre for hver type brik og et begrænset antal mulige 
træk, der kan vejlede spilleren. ”The designer has no such guidelines in terms of deciding where to 
look for precedent that might be helpful” (Lawson og Dorst, 2009:178-180). 
 
Arkitekt Denys Lasdun beskriver meget rammende, hvordan en udkrystallisering af den perfekte 
løsning efterfulgt af en designproces kan opleves i Nigel Cross’ Understanding how designers 
think and work: ”Our job is to give the client, on time and on cost, not what he wants, but what he 
never dreamed he wanted; and when he gets it, he recognizes it as something he wanted all the 
time” (Cross, 2011:3) 
 
Tre designstrategier 
Cross’ (2011) studier viser sig at pege på tre centrale strategiske aspekter i designtænkning.  
For det første viser forskningen, at designeren tager et systemisk perspektiv på en given 
problemstilling eller udfordring, der skal findes en løsning på. ”a systems mind, one that sees 
things in terms of how they relate to each other in producing a result” (M. Maccoby in Cross, 
2011:75) and ”the designers develop a broad high-level, systems view of the problem that they are 
given, in many senses ’going beyond’ the basic problem and its initial narrow criteria” (Cross, 
2011:90).   
Cross bruger et eksempel med den designer, der innoverede ”det planlagte pitstop for Formel 1 
racervogne”. Hvor ingeniøren vil koncentrere sig om motorens dele, vil designeren se på alle 
parametre ved løbet, der kan øge chancen for, at hans vogn vinder løbet. 
For det andet er designerens udformning at problemet (problem framing) skabt ud fra både de krav 
og konkrete betingelser, der er iboende i problemstillingen, og så designerens helt egen personlige 
stærke motivation og drivkraft, der kan være altruistisk, konkurrence- og profitsøgende eller noget 
helt tredje.  
For det tredje viser forskningen, at designeren baserer sit arbejde på ledende principper (first 
principles) både i det initierende arbejde og i den senere udformning af konceptet eller modellen 
(Cross, 2011:76). 
 
Et gennembrud i forståelsen af designtænkning blev i 2004 formuleret og defineret af  
Richard J. Boland Jr. og Fred Collopy som designattitude, og siden refereret til af mange:  
“By design attitude, we mean a thorough, ongoing expectation that each project is a new 
opportunity to create something remarkable, and to do it in a way that has never been done before. 
They respect the conditions (beliefs, expectations, practices, policies, etc.) that they find in a new 
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project situation, but they anticipate that these conditions could be other than they are, and they 
strive to change them for the better.” (Boland et al., 2007;13; Boland og Collopy, 2004). 
 
Design har en lingvistisk udfordring iboende sig. Designtænkning skal i denne afhandling således 
skelnes fra design i sin gængse forståelse som et navneord. Hvor design oftest med æstetiske og 
formmæssige referencer henviser til en smukt fremstillet genstand, skal man forstå designtænkning 
som verbum (en handling) foruden en tilgang og en måde, en designer tænker på, og de metoder, 
mentale processer og holdninger han anvender i frembringelsen af objekter, services, processer, 
modeller eller systemer (Dunne og Martin, 2006). 
 
Praksisteorier opfatter ikke studier af design som enten studier af individet og dets tanker og 
forestillinger eller studier af grupper i organisationer, men som en sammenstilling af tanker, 
kroppe, ting, institutioner, viden og processer, struktur og agendaer (Kimbell, 2012). 
“For practice theorists, these elements are woven together into routines and structures that together 
co-constitute the socio-material world” og ”Using a practice approach re-conceives of design 
activity as linking both what designers do, know and say, with what end-users and other 
stakeholders do, know and say, acknowledging the materials and objects that are part of these 
activities and at the same time attending to the discursive practices that make possible particular 
ways of doing, knowing and saying, but exclude others” (Kimbell, 2012; 142). 
 
I kommunikationen og forståelsen af design kan de lingvistiske udfordringer medføre forvirring. 
Ved design som navneord skal forstås en ting, en genstand, f.eks. et møbel eller en motorcykel.  
Om forståelse af ordet design som et navneord siger Boland et al.: ”the power of design as a verb - 
as a way of defining problems and projects, and of acting responsibly to seek betterment in the 
world - is lost” (Boland et al. 2007:11).  
Denne afhandling opererer med design som et verbum og udtrykker altså en handling; at designe, 
foruden de kognitive aktiviteter og metoder og materialer, der eventuelt anvendes i processen.  
Designtænkning er så nyt et forskningsfelt, at Lawson og Dorst (2009) siger om deres bog Design 
Expertice, at den først kunne være skrevet inden for de seneste år.  
 
Indenfor de sidste fem år har Luzy Kimbell skrevet flere papers om designtænkning; særligt to, der 
omhandler hendes research og refleksioner om en gentænkning af designtænkningen i Rethinking 
Design Thinking: Part I og II.   
Hun (og andre forskere) mener, at design stadig er en fragmenteret disciplin, og at den sparsomme 
mængde empiri, der eksisterer på området viser uenighed om, hvad designtænkning er (Kimbell, 
2011, 2:289; Carr et al. 2010; Liedtke og Mintzberg, 2006). ”However there is not, as yet, any 
unified theory of design to serve as the basis for claims about designers’ work and the effects it has 
… there is no single authoritative definition or description of design or design thinking” (Kimbell, 
2009:5). 
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Der er en hel række designforskere, der forsket i design koblet til strategi, innovation og business 
(Verganti, 2009; Normann, 2001; Mozota, 2003,1 og 2003,2; Lockwood, 2008 og 2009 og Liedtka 
og Ogilvie, 2011), og designtænknings optagelse i ledelsesmæssige diskurser fylder mere og mere i 
den akademiske litteratur (Kimbell, 2011,2). 
 
Meget få forskere publicerer om designtænknings mulige sammenhæng med social innovation, 
sociale virksomheder, social og samfundsmæssige globale uligheder eller miljømæssige problemer.  
Mozota (2003,2:31) berører emnet ”designing for sustainability” ganske kort i den ene af sine 
publikationer, der er refereret til i denne afhandling, men emnet er ikke på hendes dagsorden i 
øvrigt. 
Sanders (2006:14) behandler human-centered design, og slutter i den forbindelse:   ”The ultimate 
way to evaluate the effect of design is in the betterment of people’s lives”. 
Der er flere eksempler på, at David Cooperrider er orienteret omkring corporate citizenship og 
social innovation og ser en klar idé i at anvende designtænkning med et socialt og 
samfundsmæssigt sigte. Han understreger bl.a. vigtigheden af at anvende designmetode og -
tænkning, da 80 % af det sociale og miljømæssige aftryk af et produkt, en service eller et større 
system bliver anlagt i designfasen (Cooperrider, 2010).  
 
Designforskerne er ikke i tvivl om designtænkningens mangesidige anvendelsesmuligheder: ” The 
main idea is that the ways professional designers problem solve is of value to firms trying to 
innovate and to societies trying to make change happen” (Kimbell, 2011,2:285) 
Designtænkning kan anvendes til organisationsudvikling og udvikling af nye former for 
læringsrum og forretningsmodeller (Brown og Wyatt, 2007/2010). 
Designtænkning fremmer lysten til at anskue problemer i et bredt perspektiv. Det udvikler en dyb 
forståelse for brugerne og anerkender værdien af bidrag fra andre (Dunne og Martin, 2006). 
I en globaliseret verden med mange ukendte parametre og uforudsigelige dynamikker beskriver 
Cooperrider (2010) essensen af ledelse som kunsten at skabe designvisioner, kultiveret 
anerkendende intelligens, hurtige prototyper og feedback loops i stedet for som i et 
naturvidenskabeligt paradigme at tage rationelle beslutninger i en kendt og stabil verden. 
 
I det følgende afsnit er emnet designattitude og design som ledelse beskrevet, da det er et centralt 
begreb i forskningen i designtænkning. 
Designattitude viser sig også at være central i forhold til sociale virksomheders evne til at skabe 
værdi. 
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Designattitude og ”Managing as designing”   
 
Dette afsnit handler om lederen som designer og introducerer og nuancerer begreberne 
designattitude, managing as designing og designtænkning. 
 
Designtænkning rummer en række forskellige tilgange, arbejdsprincipper og metoder: 
designtænkning muliggør kontinuerlig re-design af eksisterende forretninger, anvender feedback 
loops, iterationer og processer i en verden, der tiltagende bliver mere og mere uvis og dynamisk, 
oppebærer en særlig opmærksomhed på balancen mellem exploitation og exploration, anvender 
procesorientering og procesledelse, har præference for ”wicked problems”, prioriterer empati, 
samarbejde og viden om brugernes situation og behov. Herudover åbner designtænkning også for 
opdagelser af nye muligheder, visualiseringer af disse muligheder, interdisciplinaritet, 
multidisciplinaritet og collaborativt design. Endelig er designtænkning karakteriseret ved tilgange 
beskrevet senere i dette kapitel som f.eks. at sætte spørgsmål ved den eksisterende præmis, eller 
ved problemets repræsentation; en attraktion mod et ikke forudbestemt resultat; parallelle 
tankebaner; flydende tilstande; præference for abduktion m.fl. (Martin, 2010; Boland og Collopy, 
2004; Brown et al, 2007; Gerber, 2006; Cooperrider, 2010; Leavy, 2010; Wang, 2008; Ungaretti et 
al., 2009; Dunne og Martin, 2006; Drews, 2009). 
 
Designtænkning er endvidere karakteriseret ved genkendelse af mønstre, brugercentrering, 
prototyper, at levere løsninger der løser menneskers behov, handlingsorienteret læring og 
anerkendende feedback (Boland og Collopy 2004; Brown og Wyatt, 2007 og Boland et al., 2008). 
 
Ifølge Richard J. Boland Jr. og Fred Collopy er Herbert A. Simon (1996) en af de helt store og 
tidlige inspirationskilder til designtænkning og designattitude. Simon argumenterer for, at ledere 
frem for at skulle opdage og bevise universets naturskabte love hellere skulle trænes i at agere 
ansvarligt og med transformation af eksisterende forhold til noget bedre.  
Simon opererer med ideer om en form for design, der har det eneste mål at efterlade flere 
muligheder til kommende generationer, end vi selv arvede. Simon bedyrer endvidere ifølge Boland 
og Colopy: 
”He also asks us to avoid designs that create irreversible commitments for future generations and 
to strive to open ourselves to the largest number of diverse experiences possible, in order to allow 
us to draw from an ever-wider variety of idea sources in order to make our designs humanly 
satisfying as well as economically viable” (Boland og Collopy, 2004:9). 
 
I bogen Managing as Designing fra 2004 formulerer og definerer Boland og Collopy det, de kalder 
designattitude, på følgende måder:  
”By design attitude, we refer to the expectations and orientations one brings to a design project. A 
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design attitude views each project as an opportunity for invention that includes a questioning of 
basic assumptions and a resolve to leave the world a better place than we found it” (Boland og 
Collopy, 2004:9). 
 
Endvidere skærpes fænomenet således af de to forskere:  
“By design attitude, we mean a thorough, ongoing expectation that each project is a new 
opportunity to create something remarkable, and to do it in a way that has never been done before” 
(ibid.:9).  
 
”They (designerne) respect the conditions (beliefs, expectations, practices, policies, etc.) that they 
find in a new project situation, but they anticipate that these conditions could be other than they 
are, and they strive to change them for the better.” (Boland et al., 2007:13; Boland og Collopy, 
2004). 
 
Udfordringen af et problems præmis er central i designtænkning og designattitude, og 
forventningen om, at ethvert projekt er ensbetydende med en ny mulighed for at skabe noget 
enestående på en måde, der ikke tidligere er set, optager flere designforskere Boland et al., 2008; 
Boland og Collopy, 2004; Verganti, 2009 og Liedtka og Ogilvie, 2011).  
Boland og Collopy (2004) beskriver det særlige ved arkitekten Frank O. Gehrys arbejdsmåde og 
betoner ønsket fra den verdenskendte arkitekt om at gøre noget bedre og på nye måder, hver gang 
han står over for en udfordring. Herunder insisterer han på at eksperimentere med materialer, 
teknologier og metoder. 
 
En samtidig brug af forskellige modeller og metoder i arbejdet i en designproces kan bibringe 
forskellige perspektiver og aspekter til designproblemet og medvirke til at producere løsninger til 
en række delproblemer. De kan også medvirke til at forskellige nye meningslag og følelser skabes, 
som igen kan bringe kvalitet til designundersøgelsen og det færdige resultat (Boland og Collopy, 
2004). 
Særligt i mere flydende faser i designprocessen kan skitser, visualiseringer, mapping og 
historiefortælling bidrage til en vedvarende udvikling af forståelsen af designproblemet (ibid.) 
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Figur 2.1. En tidlig skitse af the Peter B. Lewis Building gjort af arkitekten Frank Gehry. Figuren stammer fra Boland 
og Collopy (2004:12).  

 
 
Ifølge Boland og Collopy (2004) er der en væsentlig forskel mellem den herskende 
beslutningsattitude til problemløsning og så designattitude.  
Når en leder gør brug af beslutningsattitude, finder han det således generelt nemt at komme med 
løsningsmodeller på et problem, samtidig med at det kan være vanskeligt at vælge imellem disse.  
En leder, der derimod gør brug af designattitude, finder det omfattende at udvikle nye 
løsningsmodeller, imens det til gengæld er oplagt efterfølgende, hvilken af disse der er den bedste.  
I de tilfælde hvor de bagvedliggende antagelser og hele systemet ønskes undersøgt og 
medinddraget, er designattitude at foretrække.   
Boland og Collopy (2004) betoner, at de to attituder er uløseligt forbundet i lederskab, men at tiden 
kalder på, at designattitude fylder mere i ledelsespraksis og i lederuddannelser. 
Porters strategimodel og Kaplands score card hjælper ledere med at håndtere meget komplekse 
situationer, men det er ikke, ifølge Boland og Collopy (2004), med til at give nye løsninger og 
bryde bestående mønstre og modeller. 
Forfatternes præference for og opfattelse af designattitudens særlige anvendelighed er forsøgt listet 
op i nedenstående skema, hvor det sammenholdes med beslutningsattitude (figur 2.2). 
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Beslutningsattitude (BA) 
Decision attitude 
Karakteristika  

Designattitude (DA) 
Design attitude 
Karakteristika 

Beslutningsattitude er altoverskyggende i 
ledelsespraksis og på ledelsesuddannelser. 
 
BA er et produkt af 50 års anstrengelser for at 
styre den matematiske og videnskabelige 
indflydelse på eksisterede lederuddannelser. 
 
Tidlig nedlukning i en problemløsningsproces. 
 
 
 
Rationelle beslutninger. 
 
 
 
Problemer lukkes ned med løsninger i umodne 
faser. Fokus på omkostningsreducering og 
omsætning næsten før, designprocessen er startet. 
 
 
 
 
 
Nemt at udvikle og identificere løsningsmodeller. 
 
 
Vanskeligt at vælge mellem løsningerne 
efterfølgende. 
 
Anvendte værktøjer: økonomiske analyser, 
risikoanalyser og simulation. 
 
Antager at en muligt alternativ løsningsmodel 
allerede eksisterer. 
Dette betyder, at der eksisterer en stærk tro på de 
eksisterende synlige løsninger, og at mulige 
alternative løsninger er de bedste. 
 
Det forudsættes at godt designarbejde allerede har 
fundet sted; 
Forudsætningen kan medføre et middelmådigt 
resultat for en organisation. 
 
Repræsentationen af et problem har løsningen 
iboende sig. 
 
 
 
 
Søger at kontrollere uvished. 
 
Vækstperspektiv for vækstens skyld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Åbenhed overfor at holde problemløsnings-
processen åben længe efter, der er fundet en 
løsning. 
 
En nådesløs søgen efter åbenhed. 
En beslutsomhed om ikke at tillade, at et problem 
lukkes ned i et umodent stadie. 
 
Undersøgelsen holdes flydende, indtil der 
udkrystalliserer sig den bedste løsning, som ofte i 
tilgift kan bidrage med værdi på andre led end den 
tiltænkte. 
Fremmer en accept af og en 
problemløsningsproces, som vedbliver flydende og 
åben, og hylder nye mulige alternativer. 
 
Omfattende proces med at udvikle og identificere 
løsningsmodeller. 
 
Nemt at vælge mellem løsningerne efterfølgende. 
 
 
 
 
 
Stiller fundamentale spørgsmål til 
problemstillingen, som: ”|hvad vil vi opnå” eller ” 
”findes der andre mulige løsninger, vi endnu ikke 
kender til? ”eller ”Hvilke andre former kunne det 
antage? 
 
Lederen er optaget af at udvikle og identificere den 
absolut bedste løsning eller svar på et problem, og 
er indstillet på at det kræver nye tankesæt, metoder 
eller modeller.  
 
Der stilles spørgsmål til den måde problemet er 
repræsenteret på. 
 
En særlig opmærksomhed er rettet mod den 
anvendte terminologi og det anvendte sprog. 
 
Anvender uvished og tvivl i designprocessen. 
 
Meningsperspektiv ”Adopting a design attitude, 
in contrast, sets a higher order type of goal for an 
organization, that of seeking new ways to achieve 
human betterment in their domains of expertise.” 
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(Boland et al., 2007;22). 
 

 
Figur 2.2  Forskelle på beslutningsattitude og designattitude. Forfatterens egen model efter Boland og Collopy (2004) 
og Boland et al. (2007). 
 
 
Som en del af designattitudediskursen fremhæver Boland og Collopy (2004) en problematik i 
forhold til anvendt perspektiv og retorik i en verden af middelmådige løsninger på problemer og 
udfordringer. En af årsagerne til denne middelmådighed kan være vores perspektiv udtrykt i, at det 
er økonomien, omkostningerne og et begrænset budget, der er synderen. På samme måde kan 
offerretorikken eller den omkostningsfokuserede retorik føre til denne middelmådighed. 
 
Boland og Collopy (2004) forklarer, at designattituden i forhold til problemløsning ikke behøver at 
koste mere end andre løsningsformer eller -attituder. 
”A design attitude can bring us path-creating ideas about new ways to use technology, new 
materials, and new work processes that can change the definitions of cost and efficiency, making 
better solutions attainable at less cost” (ibid.:10) 
  
En konkret metode til at øge kvaliteten af et produkt, en service eller en ny model er ifølge Boland 
og Colopy, 2004 at kombinere en række forskellige metoder fra teknik, digitale medier, musik, 
maleri til anvendelse af materialer, så også et taktilt niveau inddrages. Flere perspektiver og måder 
at tænke på giver et bedre resultat.  
 
Designattitude har nogle helt særlige kvaliteter. Attituden kan bane vejen for og være en 
forudsætning for kreativitet, langtrækkende forbedringer, transformationelt lederskab og 
visionsarbejde for fremtiden: 
Designattitude er større end kreativitet: ”Creativity needs the guiding energy of a design attitude in 
order to focus or efforts on results that will be truly innovative and produce long-lasting 
organizational betterments” og “Design provides a context for creativity by channeling it toward 
humanly satisfying purposes”  Boland og Collopy (2004:15). 
“Adopting a design attitude is a way to energize organization members to seek the ideals that lay 
behind their stated mission—to ask what is their real purpose, and to believe they can create better 
ways of achieving it” (Boland et al. 2007:22). 
  
Ved hjælp af intellektuel, følelsesmæssig, moralsk og social kapital mobiliserer ledere deres 
medarbejderes og samarbejdspartneres viden, fantasi, selvledelse og ressourcer til at skabe 
kollektive resultater.  
Via transformationelt lederskab er det muligt at få kolleger og samarbejdspartnere til at levere på et 
ekstraordinært niveau (Boland et al., 2007). 
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“A design attitude enables leaders to set visions that inspire others to strive beyond normal 
expectations in creating a future they can be proud to live in” (Boland et al. 2007;22). 
 
Lederen som designer 
Designforsker, ph.d. Kirsten Bonde har i sin forskning fundet frem til, at det at designe overordnet 
set er sammenligneligt med det at lede. Og samtidig synes designerne at ligge inde med evner og 
kompetencer, som kan være meget anvendelige for mange ledere. ”These skills are, however, not 
only a set of skills, but rather a mindset or a specific attitude (Bonde, 2011:267). 
 
Boland og Collopy efterlyser i tråd med denne overbevisning designattitude hos verdens ledere, 
som en løsning på verdens uligheder og problemer:  
”We believe that if managers adopted a design attitude, the world of business would be different 
and better. Managers would approach problems with a sensibility that swept in the broadest array 
of influences to shape inspiring and energizing designs for products, services, and processes that 
are both profitable and humanly satisfying” (Boland og Collopy, 2004:3).  
Designtænkning optages løbende i disse år i ledelsesmæssige diskurser ”Design is now too 
important to be left to designers” (Cooperrider 2010:32) og Dunne og Martin ”Today’s business 
people don’t (just) need to understand designers better. They need to become designers” (Dunne og 
Martin, 2006). 
 
Cooperrider (2010) beskriver essensen af ledelse til at være kunsten at skabe designvisioner, 
kultiveret anerkendende intelligens, hurtige prototyper og feedback loops i stedet for som i et 
naturvidenskabeligt paradigme at tage rationelle beslutninger i en kendt og stabil verden. 
 
 
 
 

Nødvendige konflikter og kreativ destruktion 
 
Dette afsnit handler om bevidst konstruerede konflikter, spændinger og destruktioner som fremmer 
designerens arbejde med at innovere og skabe værdi. 
 
Baseret på årtiers forskning har Nigel Cross i Design Thinking - Understanding how designers 
think and work, beskrevet og udviklet en model (figur 2.3), der visualiserer en designstrategi, som 
mange designere benytter sig af. Modellen viser sammenhængen mellem designerens høje 
målsætning og framing af en problemstilling med klientens kriterier og krav til en acceptabel 
løsning. Spændet imellem de to skaber en konflikt, der driver processen (Cross, 2011:77-78). 
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”…it seems ... that perhaps innovative design arises especially when there is a conflict to be solved 
between the designer’s high level problem goals and the client’s criteria for an acceptable solution” 
(Cross, 2011:77). 
Designeren etablerer denne konflikt for at opnå stimulering til kreativ spænding med det mål at 
opnå innovative løsninger (Cross, 2011). 

 
 

 
 
 
Figur 2.3  Designerens framing af problemstilling mod klientens kriterier (Cross, 2011:77-78). 
 
 
Øverste lag i modellen illustrerer den nævnte konflikt mellem designer og kunde eller anden 
interessent. På det midterste niveau i modellen framer designeren problemstillingen og udvikler et 
koncept på en mulig problemløsning, som så tilpasses i forhold til fundamentale gældende fysiske 
principper.   

 
I samme bog beskriver den modernistiske arkitekt Denys Lasdun meget fint designtænkning på 
denne måde: ”Our job is to give the client, on time and on cost, not what he wants, but what he 
never dreamed he wanted; and when he gets it, he recognises it as something he wanted all the 
time” (Denys Lasdun i Cross, 2011:3). 
 
Leonard og Straus (1997) hævder eksplicit, at konflikter og forskellighed i et team er en driver for 
innovation, og at mødet med mennesker, der ligefrem får en til at føle sig utilpas til mode - creative 
abrasion - kan være fremmende for innovation. 
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Den østrigske økonom Joseph Schumpeter, som er den mest centrale teoretiker inden for 
entreprenørskab i det 20. århundrede, anvender en distinktion mellem inventors og innovators, 
hvor inventors kommer med ideerne, og innovators realiserer dem (Schumpeter, 1950). 
Designernes søges mod aldrig før sete løsninger kan reflekteres i Schumpeters forståelse af 
innovation: 
Joseph Schumpeters innovationsbegreb er baseret på følgende elementer og kombinationer af 
disse: a) nye produkter eller nye kvaliteter af produkter; b) nye produktionsmetoder; c) adgang til 
et nyt ubetrådt marked eller d) nye supply chain metoder og nye relationer til markedet eller nye 
virksomhedsformer og organisationsformer (Schumpeter, 1934:66).  
Hvad angår a), så må begrebet produkter i dag betragtes noget bredere som både produkter, 
processer, modeller og services. 
Hart (2005) betoner, at uligevægt ifølge Joseph Schumpeter driver kapitalismen frem, og at der 
ikke er nogen tvivl om, at økonomien drives frem af de firmaer og organisationer, der forstår at 
kapitalisere på nye kombinationer. 
”Creative destruction appears to hold the key not only to the growth industries of the future, but to 
the corporate survival” (Hart, 2005:92). 
Hvad angår kreativ destruktion, må det betragtes som ukomfortabelt og udnyttes af de 
organisationer, der udviser mere fremsynethed and deres konkurrenter.  
Foruden kapacitet for bl.a. eksploration besidder kreativ destruktion en konkurrencekraft.  
”In the future, competitive advantage will increasingly shift to the capacity for exploration, 
disruptive innovation, creative destruction, and corporate imagination” (Hart, 2005:96).	  
 
Hart (2005) gør opmærksom på et dilemma med forløsningen af det fulde innovative potentiale 
ved kreativ destruktion. Et dilemma, som Schumpeter allerede for over 50 år siden beskrev. De 
store firmaer, der finansielt, markedsføringsmæssigt, ressourcemæssigt og organisatorisk har 
mulighed for at gennemføre radikale løsninger via kreativ destruktion, er samtidig også dem, der 
bliver udkonkurreret af de nye. ”It may happen that new combinations should be carried out by the 
same people who control the productive or commercial process which is to be displaced by the 
new” (Hart, 2005:103). 
 

Leavy (2010) betoner, at det primært er inden for kategorierne ”strategisk innovation” og 
’management innovation’, at der for alvor er chance for konkurrencemæssige fordele på et niveau, 
der kan udspille konkurrenter i flere år, hvad angår kopiering, replicering eller underminering. 
Inspirationen stammer fra Gary Hamels model for fire innovationskategorier, der består af et 
hierarki med stigende niveau af værdiskabelse og ”competition lead-time advantage”: operationel 
innovation, produkt/service-innovation, strategisk innovation og management innovation” (Leavy, 
2010:5). 
I de tilfælde hvor sociale virksomheder er skabt i blå oceaner, behøver de i mindre grad at gardere 
sig imod kopiering og replicering. Mozota (2003,1:95) har i sin forskning kortlagt det, hun kalder 
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21 variabler, der karakteriserer designledelse. En af disse udtrykker det unikke ved anvendelse af 
designledelse: ”Design is difficult to imitate by competitors”. 
 
 
Wicked problems 
Buchanans artikel Wicked Problems in Design Thinking fra 1992 udviklede designteorien videre 
fra primært design som håndværk og industriel produktion til ”designtænkning” (Kimbell, 
2011,2:290).  
Designtænkning kan ifølge Buchanan (1992) anvendes til næste alt og alle situationer, uanset om 
det handler om en fysisk genstand eller et ikke-fysisk system, og han opfatter designproblemer som 
”wicked problems” (Kimbell, 2011,2:290). 
Ifølge Cross (2007:224) var det Horst W. J. Rittel, opfandt og beskrev begrebet the wicked 
problem i 1960’erne. Wicked problems kan forstås som kompleks, uklar og forvirrende 
information, problemer, klienter og beslutningstagere med modstridende meninger og værdier 
(Ungaretti et. al., 2009). 
Buchanan (1992) diskuterer begrebet wicked problems i Rittel og Webbers (1973) forståelse og 
fremhæver sidstnævntes ramme eller forsøg på at definere begrebet via ti principper, hvor seks 
nævnes her: 1) Wicked problems has no stopping rules; 2) solutions to wicked problems cannot be 
true or false, only good or bad; 3) Every wicked problem is a symptom of another, ”higher level”, 
problem 20 ; 4) ”No formulation and solution of a wicked problem has a definitive test; 5) Solving a 
wicked problem is a ”one shot” operation, with no room for trial and error ”og 6) ”Every wicked 
problem is unique” Buchanan (1992:16). 
Buchanan (1992) mener ikke at kunne komme forståelsen af begrebet nærmere og mener heller 
ikke, at det kan forklares, hvorfor designproblemer er ubestemmelige og dermed wicked. 
En designers tilgang kan beskrives som en forventning om og en holdning til, at ”wicked 
problems” kan løses, og at de sågar kan være kilde til inspiration. Nogle taler om, at designere 
ligefrem kan besidde en særlig fleksibilitet eller tolerance overfor tvetydighed. 
 
 
 

 

                                                
20 Dette punkt kan forstås indenfor et systemisk perspektiv 
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Framing og præference for abduktion  
 
Forudgående afsnit med etablering af den nødvendige konflikt (Cross, 2011) sammen med dette 
afsnits emner (framing og abduktion) er afgørende parametre for sociale virksomheders mulighed 
for at differentiere sig og skabe værdi.  
En række designforskere fremhæver framing som en afgørende betingelse for designeren for at 
opnå en interessant løsning. Framing betyder at kikke selektivt på en bestemt situation eller 
problemstilling. Evnen til at skabe og bearbejde frames er central og har indflydelse på, hvordan 
processen vil folde sig ud. Kvaliteten af produceret designarbejde afhænger af designerens evne til 
at frame problemet med relevans og produktivt mere end evnen til at arrivere med en interessant 
løsning fra dette ståsted (Cross, 2011; Rechwitz, 2002; Lawson og Dorst, 2009; Hatchuel, 2002 in 
Dorst, 2010:134; Lawson og Dorst, 2009; Cross, 2007; Lawson og Dorst, 2010 og Brown og 
Wyatt, 2007/2010). 
Cross (2011:71) formulerer fokuseringen på den tidlige fase således: “you need a very precise 
problem” og taler om nødvendigheden af at kvalificere problemet (ibid.: 121).  
Hatchuel (2002 in Dorst, 2010:134) formulerer begrebet således: ”Framing is a novel standpoint 
from which a problematic situation can be tackled”, og Lawson og Dorst (2009) pointerer, at den 
meget specialicerede kompetence at kunne frame en problemstilling er afgørende i udvikling af en 
egentlig designekspertise, og de uddyber: ”The quality of designwork produced depends as much 
on the ability of the designer to frame the problem relevantly and productively, as on the ability to 
arrive at an interesting solution from this standpoint; maybe even more so” (Lawson og Dorst, 
2009:52). 
 
Som en del af framingen af problemstillingen stiller designeren som en afgørende metodisk tilgang 
spørgsmål ved den eksisterende eller præsenterede præmis og/eller antagelse (Brown og Wyatt, 
2007/2010; Lawson og Dorst, 2010; Kenneth Grange i Cross, 2011; Kimbell, 2011,2; Wagner, 
2004; Boland og Collopy, 2004 og Grant, 2004). Dette karakteristika ved designtænkning 
formuleres af Kenneth Grange i Cross, 2011:70 som ”innovative design often stems from going 
beyond the original brief ” og af  Brown og Wyatt (2010:32) ”Design thinking incorporates 
constituent or consumer insights in depth and rapid prototyping, all aimed at getting beyond the 
assumptions that block effective solutions”. 
En af de store udfordringer for ledere i forhold til at anvende framing er evnen til mentalt at kunne 
slippe eksisterende antagelser, modeller, præmisser og strukturer til fordel for afprøvning af nye 
(Grant, 2004). 
 
Som eksempel på, hvordan en leder kan gå bag om faste formodninger og antagelser i et 
projektarbejde, nævner Boland og Colopy (2004) de spørgsmål, som arkitekten Gehry og hans 
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partnere stillede i arbejdet med at “tegne” fakultetsbygningen Peter B. Lewis Building: "Hvad er 
undervisning?", "Hvad er læring?", "Hvad er et kontor?” og ”Hvad er et fakultet?" 
Hypoteser spiller en central rolle i designtænkning (Liedtka, 2004). Studier af Cross (1995) har 
vist, at designere anvender en strategi for problemløsning, der baserer sig på skabelse og test af 
potentielle løsninger – en (ud-)formende proces, hvori der tales tilbage kontinuerligt, og hvor hver 
ny bevægelse er et lokalt eksperiment, som bidrager til den samlede proces med at reframe 
problemet. Processen styres af en række hypotetiske ”what if” spørgsmål, hvorefter det mest 
lovende udvælges til videre udforskning. Denne konstante cyklus af hypoteser, tests, udvælgelse 
og videre bearbejdning er central i designtænkning (Liedtka, 2004). 
 
Designerens præference for abduktion 
Framing forklares i designforskningen ud fra teorier om slutningsformer.  
Som et kognitivt aspekt beskriver Dunne og Martin (2006) designtænkning som inkluderende 
induktiv tilgang (generaliserende og baseret på eksisterende empirisk evidens), deduktiv tilgang 
(slutninger fra logiske premisser) og abduktiv tilgang (ideer, der kun verificeres gennem prototyper 
og tests). Designeren har præference for abduktion, men kombinerer de tre slutningsformer i sit 
arbejde. 
Designerens arbejde indbefatter også analytisk baserede ræsonnementer, ligesom et strengt 
deduktivt ræsonnement er krævet for at kontrollere, hvorvidt designløsningen vil virke og opfylde 
sit formål (Dorst, 2010)  
 
Ifølge Rodger Martin er den største fjende for en virksomheds mulighed for at nytænke og udvikle 
sig de to ord bevis og det. Det er nemlig ikke muligt at bevise værdien af en idé via deduktiv og 
induktiv slutning (Martin, 2009,1). 
”A designer uses abduction to generate an idea or a number of ideas, deduction to follow these 
ideas to their logical consequence and predict their outcomes, testing of ideas in practice, and 
induction to generalize from the results” (Dunne og Martin, 2006:518).  
Hverdagens ubevidste antagelser, mønstre og mentale modeller automatiserer og begrænser vores 
daglige tænkning og handling. I processen med at frame en situation eller en problemstilling på en 
ny måde udfordres netop disse mønstre og antagelser. 
Ved at anvende den abduktive slutningsform er det muligt for designeren at frame en 
problemstilling på en helt ny måde (Rechwitz, 2002; Lawson og Dorst, 2009:52) 
 
At stille spørgsmål til en endnu ikke eksisterende ønsket fremtid (som ”what if?”) er udforsket af 
en lang række designforskere under abduktiv slutningsform (Martin 2009; Dunne and Martin 
(2006), Martin, 2010; Rechwitz, 2002; Lawson and Dorst, 2009:52; Cross, 2007:123 og Grant, 
2004:179). Martin (2009) pointerer, at designeren i sit arbejde gør brug af en kombination af 
abduktive, induktive og deduktive slutninger.   
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“A traditional manager would take the options that have been presented and analyze them based on 
deductive reasoning. You typically get those options on the basis of what you have seen before - 
that is, inductive logic. You then select the one that has highest net present value. Whereas a 
designer uses abductive reasoning to say: What is something completely new that would be lovely 
if it existed but doesn’t now?“ (Dunne and Martin, 2006:514) 
Leavy (2010) behandler validitet i betydningen at gøre sig forestillinger om en ny ønsket, ukendt 
og bedre fremtid, og Boland et al., 2007:16 betegner det at forestille sig for invisioning. 
I The cycle of design thinking visualiserer Dunne og Martin (2006:518) de fire steps i en 
designproces, der fungerer cyklisk og iterativt (Figur 2.4) 
 
 

 
Figur 2.4 The cycle of design thinking. Kilde: Dunne and Martin (2006:518) 
 
 
Det abduktive perspektiv er ensbetydende med at forestille sig hvad der kunne være muligt hjælper 
designeren med at forestille sig, hvad der kunne være muligt, og til at udfordre begrænsende 
antagelser.  
I modsat fald vil en ren induktiv og deduktiv tilgang medføre skepsis over for alt, der ikke er 
verificeret. I et sådant perspektiv kan en ønsket fremtid ikke spille nogen legitim rolle (Martin, 
2010:5). 
 
Med afsæt i Schöns (1983) teori om den refleksive praktiker og litteratur om praksisteori (Kimbell, 
2009;Reckwitz, 2002) præsenterer Cross (2006; 2011) og Lawson og Dorst (2010:59-60) begrebet 
”parallel lines of thought”. Med denne psykologiske og kognitive metode arbejder designeren med 
muligheden for at tænke parrallet med flere tankebaner på én gang; også selv om disse synes helt 
uforenelige i perioder af processen.  
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Ifølge Lawson og Dorst (2010:60) er evnen til at vurdere, hvornår et tankespor skal droppes til 
fordel for andre, eller hvornår konflikten imellem dem kan løses, eller hvorvidt de kan smeltes 
sammen til et højere niveau en kernekompetence for ”creative design”. Evnen til at kunne tænke i 
samtidige parallelle spor rummer evnen til at håndtere tvetydighed, uklarhed og uvished (Cross, 
2011; Lawson og Dorst, 2010). Således er designprocessen karakteriseret ved løbende 
designkoncepter, der er billeder på mulige løsninger uden at være den endelige løsning.  
 
 

 
Figur 2.5. Parallel lines of thought/ parallelle tankebaner Lawson og Dorst (2010:59-60) 

 
 
 
Analytisk og/eller syntetisk tænkning 
Nigel Cross konkluderer i sine studier, at den videnskabelige problemløsning hovedsageligt 
foretages ved hjælp af analyse, imens designeren løser problemer gennem syntese (Cross, 1982). 
I design som en ledelsesfilosofi vil man betragte begge perspektiver som vigtige og uadskillelige, 
idet der gennem analysen struktureres og opereres logisk og rationelt, og gennem syntesen 
integreres, konstrueres sammenhænge, anvendes intuition og kombineres flere samtidige 
perspektiver på samme tid for at opnå den optimale løsning.  
Når designeren på samme tid på den ene side skal udfordre det bestående og levere nye 
banebrydende løsninger, og på den anden side skal imødekomme krav og ønsker fra en kunde eller 
et konkurrerende marked, må han beherske begge perspektiver. 
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Designprocessen: Fra stereotypt til evolutionerende 
design 
 

“Part of the excitement of designing 
is that you never really know how 

good a job you can do; each project 
is unique and there is no comfortingly 

repeatable process that will 
guarentee success” 

Lawson og Dorst, 2010:10 
 
 
Jeanne Liedtka og Henry Mintzberg gennemgår fire forskellige typer designprocesser med 
tilhørende karakteristika, fordele og ulemper i artiklen Time for Design fra 2006. 
 
1 Viden og kontrol 
Til beskrivelse af type 1 præsenterer forfatterne Brasiliens hovedstad Brasilia designet af den 
verdensberømte arkitekt Oscar Niemeyer. Byen er tegnet, designet og bygget i et meget stramt, 
stereotypt og fikseret grid i en meget kontrolleret proces, der har resulteret i den mest gennemført 
planlagte by i verden. Fra starten fastlagte principper har været styrende for designet (Liedtka og 
Mintzberg, 2006). 
 
2 Organisk designproces, visionær, læring og tilpasning 
Det andet niveau er eksemplificeret ved den svenske møbelgigant IKEA, som styret af 
grundlægger Kamprads mantra ”regard every problem as a possibility”, er designet og udvikler sig 
i en konstant tilpassende, flydende udvikling over mange år (ibid.). 
 
3 Alle er designere (participatory design)  
På niveau tre opfattes alle som designere, og forfatterne beretter om anlægget af et boligområde i 
Frankrig, hvor fire principper har været styrende samtidig med en accept af, at kaos har måttet 
tolereres, da kreativitet og konsensus skulle kunne smelte sammen ved hjælp af løbende feedback 
og forbedringer. Området og designprincippet er blevet kaldt ”New urbanism Charrette/ The 
Charrette Proces eller A design Charrett. De fire principper er: Alle skal involveres, 
tværfunktionalitet og tværfaglighed på samme tid, der arbejdes i korte feedbackloops, og der 
arbejdes i detaljen (ibid.:14). 
 
4 ”A self-correcting system of selfish agents” (ibid.:15). 
Den fjerde type designproces er det evolutionære design, som f.eks. The Linux Story, Linux 
operativsystemet og anden open source software. 
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Her er tale om udvikling og design, der fortsætter og aldrig slutter. Det skabes af grupper af 
mennesker, der lever deres kollektive liv og sociale liv. ”Produktet” designes med kontinuerlig 
tilretning, og brugerne er samskabere. 
I services af denne designtype er mængden af bidrag til en problemløsning meget større end en 
closed-source-reality nogensinde kan præstere. 
Det er the community, der står for designet, og designere og brugerne er næsten umulige at skelne 
fra hinanden. 
 
De ovenstående fire forskellige eksempler på designprocesser giver næring til diskussionen om 
design som disciplin og fænomen. Hvem er designeren? Hvordan foregår design? Hvem driver 
designprocessen? Hvad er designerens rolle? Og hvornår er designet færdigt? 
Liedtka og Mintzberg (2006) mener, at de designdominerede processer (som designet af Brasilia) 
kan have klare fordele, når målet er radikale løsninger. Deres argument for dette er, at de fleste 
brugere søger trygheden og det velkendte: ”As user, most of us crave familarity, not novelty. 
Radical design alienate us.” (Liedtka og Mintzberg 2006:15) 
Brasilia er fascinerende i sin stringens og anonymitet, men der viser sig at være et savn efter det 
kaos og samliv, som et mere organisk og mangfoldigt byrum kan tilbyde. Brasilia repræsenterer 
med forfatternes ord strategisk planlægning, stereotypt design svarende til ”the corporate world 
approach”, som ambitiøs, aggressiv, påtrængende og ikke-sammenhængende med 
lokalbefolkningens viden og ønsker (ibid.:15)   
 
 
 Fordele Ulemper 
Designdominerede 
processer 

Mulighed for radikal innovation Løsrevet fra brugernes interesser 
og behov 

 Konsekvent byplanlægning Koldt og uinspirerende miljø 
 Designeren kan lettere udfordre 

det bestående og holde processen 
flydende 

 

 Designeren kan holde fast i 
mulighedstænkningen 

Designeren kan komme til at 
dominere med egne biases eller 
interesser 

Det evolutionære design 
(participatorisk design)  

Ejerskab og engagement hos 
brugere og andre interessenter  

Kaos kan herske 

 Viden og mange ideer Middelmådige resultater 
 

 
Figur 2.6 Fordele og ulemper ved inddragelse af interessenter, efter Liedtka og Mintzbergs Time for Design (2006). 
 
 
Designeren vil ofte komme i situationer, hvor han må overveje, hvorvidt han skal kontrollere 
processen for at opnå kontrol, eller han skal inddrage og invitere til åben konversation for at opnå 
kreativitet, involvering og engagement (Liedtka og Mintzberg 2006). 
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Eksperten (designeren) kan ifølge Liedtka og Mintzberg (2006) spille en meget vigtig rolle i 
designprocessen, når det handler om at udfordre det bestående, holde fast i mulighedstænkning og 
om at holde processen og konversationen flydende længe nok til, at nye mulige modeller opstår.  
Balancen mellem den flydende tilstand Liquid State, og det tidspunkt, hvor designeren stopper 
designprocessen Crystal State, er essentiel for designeren, og afgørende for den endelige løsning. 
Som en del at en diskurs om en bevidst fastholdelse i tvivl og uvished knytter der sig en 
tålmodighed med kaos, der kan give anledning til muligheder (Liedtka og Mintzberg, 2006), og ”. . 
. fluidity that is a prerequisite for breakthrough designs” (ibid.:17) 
Diskussionen om, hvornår designeren skal lukke ned for den åbne planlægning (Wagner i Boland 
og Collopy, 2004; Boland et al.  2007) og den flydende tilstand, beror på hans erfaring og 
fornemmelse for, hvorvidt tiden er kommet til udkrystalisering af den bedste ide (Brown, 2009; 
Liedtka og Mintzberg, 2006). 
For designeren handler det om ikke at lade en idé udkrystallisere sig for hurtigt og om at lade 
delprocessen være flydende på ubestemt tid, indtil den bedste og mest overraskende idé viser sig 
(Boland et al. 2007:18). En skitse eller et meget løseligt oplæg til en designproces skal forstås som 
en open-end invitation til det team, der skal arbejde med problemstillingen (ibid.). 
Boland et al. (2007;21) nævner risikoen for som designer at blive forelsket i sin første idé. Faren 
herved er, at den flydende tilstand ikke udnyttes fuldt ud, og at ideen udkrystalliseres i et umodent 
stadium. 
At favne og bruge forhindringer i en designproces kan medvirke til nye og stærkere 
udkrystalliseringer, samtidig med at de kan forstyrre en mulig forelskelse i en bestemt idé (killing 
your darlings). 
 
Hvis designeren i for høj grad accepterer kompromisser, opnås ikke nødvendigvis den bedst 
mulige løsning.  
Der foregår en vekselvirkning mellem at tilpasse og lukke ned indtil momentum, og det rette 
øjeblik indtræffer (Liedtka og Mintzberg, 2006).  
Alle teams, organisationer og virksomheder må lukke processer ned indimellem, ellers er det lige 
så slemt som virksomheder, der aldrig udvikler sig (ibid.:17). 
“Successful leaders in both management and the physical fields of design seem to have an innate 
sense of when to allow flexibility into the conversation (ibid.:16) 
 
Begrundelsen for at arbejde med en åben planlægning skal ifølge Wagner (2004) findes i ønsket 
om at udvide beslutningsrummet foruden en konsekvens af en høj kompleksitet, der umuliggør 
navigation efter en fastlangt plan. Wagner eksemplificerer med arkitektens arbejde, der kan være 
meget komplekst og dermed kræve særlige ledelsesmæssige kompetencer og arbejdsmetoder i den 
overordnede designproces, hvor der indgår brugere, eksperter, politikere, investorer, autoriteter, 
kommende kunder og andre interessenter.  
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En gruppe, der skal gennemgå en designproces, må kunne håndtere såvel planlagte faser som 
eksplorative og ikke-planlagte aktiviteter. De må også kunne navigere i og lede forskellige roller, 
afklaring, magtspil, uenigheder og konflikter, som ikke må ignoreres (Cross, 2011:92-93; Cross 
2011:114) 
 
Designprocessen er ikke bare et fastlagt program punkt for punkt for alle designere. Den vil dog 
ofte indeholde nogle af de samme elementer.  
 
HPI School of Design Thinking anvender en designproces-model med følgende seks steps:  
understand, observe, point of view, ideate, prototype og test. 
Designprocessen hos IDEO består af tre “spaces”, der løbende itererer, udvikler sig og interagerer. 
Denne vekslen mellem flere niveauer og rum på én gang kan give en oplevelse af kaos og kan 
kræve meget af personer, der befinder sig bedst med hurtige beslutninger og rationel tænkning.  
De tre spaces er ifølge Tim Brown inspiration, ideation og implementering (Brown og Wyatt, 
2010) 
Således kan designprocessen starte i inspirationsfasen eller -rummet med en nysgerrighed, en 
interesse, en motivation eller en indignation over et opstået mulighedsfelt eller problem. 
Brown og Wyatt (2010) forklarer, at et projekt og en designproces skal tilrettelægges med 
uforudsigelighed og mulighed for at tilfældige ting sker løbende og på en  balanceret måde så 
projektet ikke bliver for abstrakt og ”flydende” på den ene side og på den anden side heller ikke så 
smalt fokuseret, at resultatet kun kan blive velkendt og dermed inkrementelt.  
Under inspirationsfasen hører også en kortlægning af behov. Brown og Wyatts pointe her er, at 
traditionelle behovsanalyser som surveys og fokusgrupper vil føre til allerede kendte løsninger. 
Observationer, generative spørgeteknikker og faciliterede co-createde undersøgelser vil åbne for 
gennembrydende nye radikale tiltag.  
Ideation rummer ifølge Brown og Wyatt idegenerering, ideudvikling og test af ideer, imens 
implementering beskriver fasen, hvor produktet, servicen eller modellen når ud til slutbrugeren og 
finder anvendelse (Brown og Wyatt, 2010:34-35). 
 
Martin (2010) beskriver i en Knowledge Funnel Model, hvordan viden i en organisation og 
værdiskabelse kan øges ved at flytte balancen fra fortidens viden og gamle modeller til at kikke ind 
i mysteriet af, hvordan fremtiden kan blive.  
Fremtidens succesfulde virksomheder vil placere deres innovationsbestræbelser i et dynamisk 
samspil mellem en analytisk tilgang og intuitiv originalitet. En afbalanceret prioritering af begge 
tilgange til at drive en forretning, som Martin (2010) netop kalder designtænkning. 
Designprocessen indeholder syntese, fremtidsfokusering, hypoteser, observation, brugercentrering 
og prototype og er opportunistisk (Liedtke og Mintzberg, 2006:12). 
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Figur 2.7 Designproces i 4 faser. Liedtka og Ogilvie (2010) 

 
 
Liedtka og Ogilvie (2011) har sammenfattet deres version af en designprocess i fire faser med et 
tilhørende centralt spørgsmål til hver fase: What is?, What if?, What wows? og What works? 
(ibid.:21-22). What is-fasen er en eksplorativ fase, hvor realiteterne undersøges. What if-fasen 
handler om at forestille sig en ny fremtid. I What wows-fasen tages nogle beslutninger og 
selekteres, og i What works-fasen bringes produktet, servicen eller modellen til markedet for at 
blive solgt. I processen arbejdes skiftevis med konvergent og divergent tænkning eller åbnende 
eller lukkende metoder og værktøjer.  
 

 
 
Slutbrugerne som fuldbyrdede deltagere i 
virksomhedernes centrale processer 
 
I forlængelser af foregående afsnit om det evolutionerende design, beskrives i dette afsnit forholdet 
mellem designeren og interessenternes rolle i designprocessen.  
Afsnittet afsluttes med en kortere gennemgang af forskellige netværkstyper med relevans for 
temaet og afhandlingens emne i øvrigt. 
 
En lang række designforskere har netop fokus på interessenternes særlige placering i 
designprocessen og på opdagelser af nye muligheder gennem interdisciplinaritet, 



  

 99 

multidisciplinaritet og collaborativt design. Det drejer sig om Martin (2010), Boland og Collopy 
(2004), Brown et al. (2007), Gerber (2006), Cooperrider (2010), Leavy, (2010), Wang (2008), 
Ungaretti et al., (2009), Dunne og Martin (2006), Drews (2009:38) og Cross (2011). 
 
Designtænkning som disciplin fremmer lysten til at anskue problemer i et bredere perspektiv, 
hvilket ifølge Dunne og Martin (2006) udvikler en dyb forståelse for brugerne, og designtænkning 
skaber nye visioner for industrien gennem optimering af ekstern koordination af firmaet i dets 
eksterne miljø ifølge Mozota (2003,1:94).  
 
Cooperrider (2010) rejser spørgsmålet, hvorvidt designeres placering eller design-kompetencers 
anvendelse i multidisciplinære teams i et collaborative design vil føre til afdækning af uopdaget ny 
indsigt og viden, der igen vil føre til innovation begrundet af en disciplinær eller faglig 
krydsbefrugtning.  
Dunne og Martin (2006) forklarer, at designere generelt arbejder projektbaseret og er vant til at 
forme ad-hoc teams og samarbejder med et specifikt formål.  Boland og Collopy (2004:11) 
supplerer: “Managing as designing is a collaborative process, not the work of a single, heroic 
maestro”. 
 
Designeren skulle også ifølge Dunne og Martin (2006) være i besiddelse af en særlig empati i 
designprocessen, i form af lysten til at samarbejde med andre og lysten til at undersøge og forstå 
brugernes situation og behov. 
Kimbell (2011,2:297) betoner, at stakeholders er andre end brugere og kunder. Nigel Cross mener, 
at co-creation af problemer og deres løsninger er co-developed i eksplorative, iterative processer 
(Cross, 2006; Dorst og Cross, 2001). 
 
En del af denne prioritering af kunden kan forklares genne participatorisk design (PD). PD består 
af et set af teorier, praksisser og studier relateret til slutbrugere som fuldbyrdede deltagere i 
aktiviteter, der leder til udvikling og/eller konkrete produkter og services.  
Inden for PD tales om fænomener som shared construction, collective discovery, hybridity og 
operation in intermedia space. Dette tankesæt og perspektiv muliggør nytænkning, flertydighed og 
fornyet opmærksomhed på muligheder i skæringspunkterne mellem eksisterende felter eller 
discipliner. (Muller og Druin, 2010:33). 
I PD er designerens rolle ifølge Kimbell (2009) via konversation at få stakeholders til selv at 
designe. 
 
Det afgørende ved PD er, at metoden kan lede til hybride konstellationer og modeller, som ikke 
foregår i hverken brugernes domæne eller i udbydernes domæne, men i et rum imellem disse i et 
”in-between” eller ”third space”, hvor der deles interesser, problemer eller mål (Muller og Druin, 
2010:20).  
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’Third space’ kan være et meget frugtbart miljø, hvor deltagerne i processen kan skabe ny indsigt 
og målrettede handlingsplaner ved at kombinere viden og terminologi. 
Gruppen kan udgøre personer, der har helt forskellig baggrund, men som deler samme 
problematik, udfordring, ønske eller interesse. 
 
Forskellige retninger inden for PD diskuterer, hvordan dette ”third space” konstrueres mellem 
f.eks. designere og brugere, så det fulde udbytte opnås. Deltagerne kan optræde som informanter, 
designpartnere, testere eller brugere. 
 
PD kan udspille sig i praksis på mange måder og indeholde mange forskellige metoder. Det kan 
være workshop, indsamling af historier og storytelling, dannelse af et fælles sprog, fotografier, 
film, drama, spil til brug for analyse og design og co-creations af deskriptive eller funktionelle 
prototyper.  
 
Hybriditet er i centrum af PD, idet det fremmer kritiske diskussioner, refleksioner og nytænkning, 
som tilsammen er nødvendig for at udfordre forudindfattede meninger, formodninger og 
fordomme, foruden at det har mulighed for at skabe ny viden, nye arbejdsgange og nye metoder 
(Muller og Druin, 2010). 
 
En række elementer kan også forhindre eller udfordre den optimale proces i PD. Det kan handle 
om manglende gensidig forståelse mellem designer og interessenter eller om uenighed eller 
usikkerhed om mål og behov. Endelig har lokationen betydning. Der er f.eks. forskel på, om 
processen og mødet foregår ved, at designerne kommer ud til brugerne, eller om brugerne kommer 
og arbejder i designfirmaets omgivelser. 
 
En måde at udfolde PD er som en Wikinomics. Tabscott og Williams beskriver en ny type 
virksomheder i ”Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything”. Det drejer sig om 
virksomheder, der deler ud af deres viden, åbner dørene, innoverer med mange typer stakeholders 
og opererer globalt. Tankegangen bag Wikinomics baserer sig på fire tendenser: openness, peering, 
sharing og acting globally, og kan også gælde for grupper eller enkeltpersoner (Tabscott og 
Williams, 2006). 
Ifølge Tabscott og Williams forbindes openness med begreber som oprigtighed, gennemsigtighed, 
frihed, fleksibilitet, evnen og lysten til at udvikle sig, engagement og tilgængelighed. Openness 
refererer dermed til den paticipatoriske natur og den collaborative metode, som kendetegner social 
enterprises (Hulgaard, 2010). 
Peering handler om at dele og udveksle viden, oplevelser, services og feedback horisontalt. 
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På denne måde refererer peering til Bornsteins (2004) kriterier for succesfulde sociale 
entreprenører, der bl.a. formår at kreditere alle involverede i et givent projekt og som er villige til 
at krydse fag- og sektorgrænser. 
Sharing går ultimativt ud på at behandle IP (Intellectual Property) som fælleseje.  
I netværkssammenhænge handler dette bl.a. om altid at være bevidst om, hvad man kan give til den 
anden part og fænimenet acting globally handler om at tænke, handle, kommunikere globalt uden 
at operere med fysiske eller geografiske grænser (Tabscott og Williams, 2006). 
Freemium-tankegangen er en udløber af denne tendens og teori. Freemium blev lanceret af Fred 
Wilson i 2006. Ud fra Freemium-tankegangen giver en virksomhed sin basisydelse væk gratis og 
opnår en stor mængde kunder gennem mund til mund metoden, netværk og markedsføring. 
Herefter tilbydes tillægsydelser eller udvidede versioner mod betaling. 
Webbaserede tjenester som f.eks. Flickr, LinkedIn og Skype bygger på Freemiun-tankegangen 
(Anderson, 2009). 
 
 
Et andet aspekt af interessent-orientering, collaborativt design og participatorisk design er åben 
innovation. 
Åben innovation er en måde for virksomheder at netværke på, hvor de bruger eksterne ideer, viden 
og eksperter i erkendelse af, at denne viden er et nødvendigt konkurrencemæssigt tilskud til deres 
egen viden og kompetencer. I åbne innovationer kan en idé udkrystallisere sig og kommercialiseres 
som et produkt, en service eller en ny forretningsmodel på alle tidspunkter i en idé- og 
udviklingsproces og fremstå som joint ventures, spin-offs eller egentlige nye virksomheder.  
I åben innovation køber virksomheder processer fra andre virksomheder og sælger eller giver også 
ideer eller processer væk, som de ikke selv kan bruge.  
Processer og ideer kan ’handles’ mellem alle typer interessenter, men Chesbroughs (2006) teorier 
går ud på, at særligt strategiske partnerskaber kan føre til innovation af særligt virksomheders 
forretningsmodeller. 
 
 
 

 
Figur 2.8 Den lukkede innovationsmodel (Chesbrough, 2003) 
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Tankegangen bag den lukkede innovationsmodel er baseret på den opfattelse, at succesfulde 
innovationer kræver kontrol, og at den ”rigtige løsning” findes, hvis virksomheden gør det selv 
uden indblanding udefra. Ved at investere mere end konkurrenterne i research and development 
når man et højere niveau og bliver dermed mere konkurrencedygtige. Denne tilgang skaber 
markedsandele for de hurtigste og de, der har de dygtigste medarbejdere ansat, og samtidig giver 
det kampe og retssager om rettigheder til bestemte nye produkter på markedet (Chesbrough, 2003).  
 
Hvor den lukkede innovationsmodel et sted i innovationsprocessen selekterer de umiddelbart 
dårlige ideer fra, integrerer den åbne innovationtænkning til forskel herfra såvel de ideer, der synes 
brugbare, som dem, der synes uduelige til en begyndelse. Åben innovation inkorporerer således 
det, Chesbrough kalder for ”false negatives”; altså ideer eller projekter, der i en tidlig fase ikke ser 
lovende ud, men som senere viser sig at blive overraskende værdifulde. Den åbne tænkning ser 
konstant på muligheder for licensaftaler, joint ventures og mulighed for, at en idé også kan sælges 
eller gives væk. 
Henry Chesbrough (2003) giver i The Era of Open Innovation eksempler på to ekstremer. 
Atomreaktorindustrien er et eksempel på en industri, der er meget lukket med lav 
medarbejdermobilitet, lille grad eller ingen tilførsel af venture capital og kun lidt research i emnet 
på universiteterne.  
Et andet ekstrem fra artiklen er Hollywood, der innoverer åbent i kraft af et meget stort åbent 
netværk og partnerskaber mellem studier, instruktører, talentspejdere, skuespillere, 
manuskriptforfattere, specialiserede underleverandører og en enorm mobilitet i de forskellige 
faggrupper. 
Begrebet Innovation Architects udbyder værdifulde services i en kompliceret og kompleks verden 
ved at inddrage eksterne og hjælpe dem til at medvirke på en værdiskabende måde (Chesbrough, 
2003). For at lykkes må de etablere deres system-innovationer, invitere folk udefra til at medskabe, 
bidrage og kommunikere ideen klart. 
Hvis ikke innovationsarkitekterne finder en måde at skabe værdi på til dem selv, kan det blive 
vanskeligt at opretholde og udvikle deres systemer. 
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Figur 2.9 Den åbne innovationsmodel (Chesbrough, 2003) 
 
I den åbne innovationsmodel innoveres både på egne interne ideer og på eksterne ideer fra andre 
organisationer og miljøer. Ideer kan flyde mellem organisation og omgivelser, illustreret med den 
stiplede linje. 
 
 
Netværksteori med relevans for afhandlingens emne 
 
Burt (2005) mener, at det åbne, løse netværk er den optimale måde at skabe værdi på. Han påpeger, 
at diversitet og ikke-redundant viden i et åbent netværk netop giver muligheden for at skabe værdi 
og innovation. Dette understøttes af Lotte Darsøs teorier i “Innovation in the making” om feltet af  
“ikke-viden”, der er kilden til de nye ideers opståen i hendes innovationsprocesmodel. Ikke-viden 
er den viden, vi ikke er klar over, at vi ikke besidder (Darsø, 2001). 
Burt bedyrer vigtigheden af de personer i et netværk, der samtidig formår at bygge bro til andre 
netværk. Disse brobyggere formår at tilføre en viden og perspektiver, som ikke findes i det mere 
lukkede netværk.  
”Brokerage puts people in a position to learn about things they didn’t know they didn’t know” 
(Burt, 2005:59). 
En af ulemperne ved det åbne netværk kan være en manglende lyst til at dele pga. manglende tillid 
og forskellighed i kulturer og referencer. 
Både bridging og bonding social kapital er meget effektive modeller for at organisere i forbindelse 
med kollektive handlinger. Personer i strukturelle netværk (bridging ties) medvirker til læring og 
uddannelse for deltagerne i netværket eller gruppen, og til organisering ved hjælp 
kommunikationsmedier som de sociale medier (Kavanaugh, A. L. et al., 2005).  
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Endelig er brug af kommunikative medier som de sociale medier et værktøj, der forbedrer de 
sociale relationer og informationsdeling - under forudsætning af at individerne anvender bridging 
social capital (Kavanaugh, A. L. et al., 2005; Urwin, P. et al., 2008). 
 
Tætheden i lukkede netværk stimulerer til høj grad af tillid, hvormed det bedste fundament for 
videnspredning inden for gruppen og dermed effektivt samarbejde og resultater er skabt (Coleman, 
1988). 
Formidlingen og videndelingen lettes ved, at deltagerne i netværket taler samme sprog, tilhører 
samme kultur og har omtrent de samme referencer. Tilliden udspringer af, at deltagerne i netværket 
tidligere har kunnet stole på hinanden. Coleman (1988) mener, at tætheden fremmer fælles 
dagsordener og lysten til at dele central viden og mere kompleks viden til fordel for 
innovationsprocessen. 
 
Coleman (1988) taler om nødvendigheden af en broker (brobygger) i en organisation, og om 
hvordan man understøtter disse personer, hvis de ikke har naturlig autoritet. Disse brobyggere 
evner at koble ellers uafhængige og lukkede netværk, eller clusters, med mulighed for videndeling 
og co-creation til følge (Uzzi, Dunlap, 2005; Boutilier, R. G. 2007). 
 
Brian Uzzi og Shannon Dunlap (2005) beskriver i ”How to Build Your Network” de særlige 
netværksegenskaber, der skaber kort vej til information og dermed til opnåelse af en ønsket 
position eller mål. Uzzi hævder, at stærke sociale netværk skal konstrueres bevidst og 
omhyggeligt, og at kontakt til andre well-connected people er afgørende. 
Der er tre unikke fordele ved netværk: information, diversitet og magt. Adgang til information via 
offentlige organer og medier er allemandsviden, hvorimod information videregivet fra én person til 
en anden kan være unik. Det kan f.eks. være viden om en celebrity's besøg på en club, en ny 
interessant blog, der endnu ikke er blevet lanceret, men som kan opleves i en betaversion, eller en 
interessant stilling, der uventet er blevet ledig til besættelse. Den personlige information kan give 
en person eller en lille gruppe af mennesker kant, og dermed et konkurrencemæssigt forspring. 
Den personlige eller private information er derimod ikke altid verificeret viden og kan derfor ikke 
altid viderebringes som en almengyldig sandhed. 
 
Diversiteten i et netværk kan give mulighed for at skabe mere kreative, gennemarbejdede og 
nuancerede løsninger med færre indforståede elementer og fordomme (Uzzi, 2005). 
Den sociale kapital øges ved at fokusere på diversiteten af netværkspartnere (Burt, 2005; Boutilier, 
R. G. 2007). 
I et netværkssamfund og i organisationer med flade ledelsesstrukturer og selvorganisering er 
magten i højere grad delt ud på flere personer end i en hierarkisk opbygget organisation.  
De fleste personlige netværk i organisationer fungerer som clusters med meget få forbindelser 
mellem sig.  
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Specielt brobyggere bliver ofte magtfulde, da de via kontakter linker meget forskellige 
kompetencer og personer fra forskellige clusters på tværs og dermed kan komme til at ligge inde 
med en stor og interessant viden (Boutilier, R. G., 2007). 
 
Uzzi (2005) anbefaler, at man diagnosticerer sit netværk i et skema ”How to Map Your Network” 
for at øge mængden af relevant viden, graden af diversitet og muligheden for magt. Dette gøres 
ved at identificere ens vigtigste kontakter (dem der fører til vigtig information, specialiseret viden, 
gode råd og inspiration). Herefter identificeres de personer, der introducerede en til hver af de 
vigtige kontakter, og endelig identificeres og listes de personer, som man derefter introducerer sine 
egne kontakter til. Den sidstnævnte liste vil kunne sige noget om, hvordan man selv agerer som 
brobygger. Denne mapping giver også et overblik over, hvem der er ”superconnectere” i ens 
netværk (ibid.). 
Hvis over 65% af ens kontakter er skabt af én selv, er der en risiko for at ens netværk er for meget 
lig én selv, ”self-similarity principle”, hvilket kan betyde, at netværket i høj grad indeholder 
personer med samme erfaringsgrundlag, livssyn og faglighed (Uzzi og Dunlap, 2005). Fordele ved 
et sådant netværk er bl.a. effektivitet: hurtige beslutninger pga. enighed, tillid og få udfordringer 
med hinanden. 
På den anden side kan denne type netværk have negative sider. Høj grad af lighed i profiler 
mindsker graden af diversitet og ”positivt forstyrrende” information, der er stimulerende for 
kreativitet, problemløsning og for udvidelse af ens horisont. 
“Shared activities bring together a cross-section of disparate individuals around a common point of 
interest, instead of connecting similar individuals with shared backgrounds” (Uzzi, Dunlap, 
2005:58). 
 
Refleksioner over social kapital i relation til denne afhandling 
Social kapital eksisterer i relationer. Fænomenet social kapital er genstand for løbende diskussioner 
og betragtninger mellem så forskellige studier, videnskaber og felter som adfærdsteori og f.eks. 
Maslows behovshierarki i psykologien, økonomistudier og emner som institutioner og magt fra 
sociologien. Social kapital finder anvendelse i alle videnskaber, hvor interpersonelle transaktioner 
er vigtige (Robinson og Flora 2003:1189; Robinson et al., 2002; Chenhall, R. H. et al., 2010; 
Kavanaugh, A. L. et al., 2005; Putnam, 2000 og Urwin, P. et al., 2008).  
 
For Chenhall et al., (2010:737) besidder social kapital som paradigme en omfattende ramme for at 
studere naturen i sociale relationer gennem dets fokus på både de strukturelle netværk (bridging) 
og de tætte interpersonelle relationer (bonding), hvor der typisk deles interesser, værdier og/eller 
referencer. Forskerne påviser gennem deres studier af Ngo-organisationer, at der er en positiv 
sammenhæng mellem social kapital og evnen til at tiltrække økonomisk og kulturel kapital (ibid.). 
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Refleksion og læring gennem praksis 
 
Praksisteori handler om at reflektere og lære imens man handler, og justere ind løbende i arbejdet 
mod den allerbedste løsning.  
 
I praksisteori opfattes studier af design ikke som enten studier af individet og dets tanker og 
forestillinger eller studier af grupper i organisationer, men som en sammenstilling af tanker, 
kroppe, ting, institioner, viden og processer, struktur og agendaer (Kimbell, 2012:142). 
 
En praksisteoretisk tilgang til designaktiviteter kobler en lang række lag og niveauer hos såvel 
designeren som hos interessenten: ”Using a practice approach re-conceives of design activity as 
linking both what designers do, know and say, with what end-users and other stakeholders do, 
know and say, acknowledging the materials and objects that are part of these activities and at the 
same time attending to the discursive practices that make possible particular ways of doing, 
knowing and saying, but exclude others” (Kimbell, 2012:142). 
 
Ifølge Kimbell (2009) og Reckwitz (2002) kan analyseenheden i praksisteori flyttes, så der ikke er 
tale om et valg mellem individ og organisation: ”Practice theory shifts the unit of analysis away 
from a micro level (individuals) or a macro one (organizations or groups and their norms) to an 
indeterminate level at a nexus of minds, bodies, objects, discourses, knowledge, 
structures/processes and agency, that together constitute practices” (Kimbell, 2009:7-8). 
 
Designaktiviteter indeholder ifølge Kimbell (2009:10) inddragelse af en række artefakter som 
skitser, modeller, fotografier, videos, specifikationer og andre objekter, som designeren anvender 
igennem designprocessen. 
I Reckwitzs (2002) perspektiv involverer praksisteori krop, tanker, ting, viden, diskurser, strukturer 
og processer. 
 
“For practice theorists, these elements are woven together into routines and structures that together 
co-constitute the socio-material world” (Kimbell, 2012:142). 
 
Effekten og værdien ved learning in praksis pointeres af Raymond (2006) ved at påstå, at man 
først rigtigt forstår et problem, efter man har implementeret en løsning        
(Raymond in Liedtka og Mintzberg 2006:18) 

 
Denne læring i handlingen og den refleksiv praksis regnes som en væsentlig del af designerens 
tilgang og metode i løsningen af kritiske og komplekse problemer, ligesom det tjener formålet at 
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udvikle ledere, opbygge teams og skabe udvikling (Marquardt, 2004; Ungaretti, et al., 2009; 
Cooperrider, 2010) 
 
Hvor man i en rationel problemløsningsmetode vælger mellem alternativer, så skaber man nye 
muligheder løbende gennem refleksion i handling i en form for refleksiv konversation med 
situationen (Bonde, 2010:90; Schön, 1983)  
 
Schön (1983:54) påpeger, at designere ved mere, end de med ord kan udtrykke, og de har 
vanskeligt ved at forklare, hvad de ved. I stedet ynder de at komme i kontakt med deres knowledge 
in action ved at sætte sig selv i et mode of action”. 

 
I praksisteori forstås praksis ifølge Reckwitz (2002:249) som: “a routinized type of behaviour 
which consists of several elements, interconnected to one another: forms of bodily activities, forms 
of mental activities, ‘things’ and their use, a background knowledge in the form of understanding, 
know-how, states of emotion and motivational knowledge”. Han ligestiller vigtigheden af objekter 
med kropslige og mentale aktiviteter i sin forståelse af praksisteori.  
“… the practice approach serves to emphasize the embodied nature of 
professional design work: how designers and stakeholders involved in design processes move, 
what they think, what they do and how it feels. In practice theory, routinized bodily performances 
and sets of mental activities are necessary components of practices” (Reckwitz, 2002:251). 
 
Hvis man ifølge Kimbell (2009:10-11) betragter sammenhængen mellem designteori og 
designpraksis handler det om, hvad designeren gør, hvad han tænker, hvad der foregår i hans delte, 
indarbejdede rutiner, og hvilke artefakter han arbejder med og gør brug af. Samtidig åbner design-
as-practice op for andre end designere i designprocessen; således for ledere, medarbejdere, kunder 
eller andre stakeholders. 
 
Ifølge Cross (2006) lancerede Donald Schön i 1983 en fokus på og en tillid til praktikeren og med 
ham kunstneriske, intuitive processer, hvor han må håndtere uvished, ustabilitet, det unikke 
foruden værdikonflikter. Schön (1983) benævnte fænomenet den reflective praktiker; en tilgang og 
forståelse som senere er blevet udviklet videre i serien af konferencer “Design Thinking Research 
Symposia” fra 1991. 
At agere som en refleksiv praktiker kan indbefatte mod, da der handles fremadrette med risikoen 
for at fejle. Et interessant karaktertræk ved designeren i relation til åbenhed og paralleltænkning er, 
at han er forberedt på at fejle (Cross, 2011). 



  

 108 

 
Designtænkning i business 
 
Designtænkning har siden årtusindskiftet haft forskeres interesse i relation til innovation, 
forretningsudvikling og konkurrencekraft. Denne interesse deles af  Kimbell (2011, 2:286), Martin 
(2009), Norman (2001), Mozota (2003,1) og (2003,2), Dorst (2010), Carr et al. (2010), 
Cooperrider (2010), Boland og Collopy (2004), Ungaretti et al. (2009), Lockwood (2010) og 
Verganti (2009).  
Mozota (2003:88) bedyrer: ”Design has proved its impact on companies and nations performance”, 
og hun påpeger, at design følger en managementtrend, der handler om at skabe konkurrencefordele 
i fremtiden, samtidig med at hun tildeler design evnen til potentielt at kunne ændre en hel industri:   
”This new context utilizes a strategic thinking based on scenarios, metaphors, and discontinuities 
that tend to change the industry and to eradicate barriers among disciplines” (Mozota, 2003:93). 
 
Design er central i forhold til innovation. Da organisationer og virksomheder skal styrke 
konkurrencekraften, og det offentlige skal innovere gennem nye og mere effektive modeller til 
færre penge, har design noget vigtigt at tilbyde (Kimbell, 2011,2:286). 
Følgende citat skulle illustrere bare ét aspekt af det særlige konkurrencemæssige, som 
designtænkning har at tilbyde organisationer og virksomheder ”Originally, the company thought it 
just needed a nicer store; what it got was a new business model” (Gianfranco Zaccai; Lockwood, 
2010; 23). 
 
En styrke i forhold til en forretningsmæssig succes er, hvis et brand er i besiddelse af en kerne, en 
basis. Liedtka og Minzberg (2006:17) kalder denne kerne: ”To get the basics right” og forklarer 
fænomenet med Coco Chanels lille sorte dragt som eksempel, der med sit klassiske og enkle 
udtryk har udgjort kernen i brandet Chanel siden 1920’erne. Omkring denne kerne har brandet 
kunnet udvikle sig og udvikle nye banebrydende designs i takt med den heftige udvikling i 
modebranchen. Forfatterne påpeger, at også IKEA er i besiddelse af en lignende kerne ”a similar 
growable core”, hvorom brandet udvikler og tilpasser sig løbende (ibid. 18). 
 
En række andre begreber knytter sig til designerens arbejde i henhold til design og 
konkurrencefordele. Mozota (2003) behandler det, hun kalder Design and the culture of the firm: 
Design as tacit knowledge (Mozota, 2003,1:91-92), hvilket omhandler elementer som fantasi, 
kommunikationsevner og evnen til at lytte.  
Her udover rummer designs tavse viden en forestillingsevne, sans for detaljen, at kunne se 
kvaliteten ved dialog, materialekendskab, evnen til at opfatte og forstå, evnen til at lytte, evnen til 
at visualisere og evnen til at sammenfatte ”capacity for synthesis” (ibid.).  
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Cross (2011) har i sine studier bl.a. undersøgt fænomenet Design to win som et eksempel på 
designeren og hans arbejde med at optimere konkurrencefordele i situationen Formel 1-bilen. Et 
sted, hvor der kunne optimeres i den meget kommercielle og konkurrenceprægede sport, var og er 
til stadighed i pitstoppet.  
Cross (2011) fortæller om den designer, der udtænkte, udviklede og implementerede det planlagte 
pitstop. En del af refleksionerne og undersøgelserne gik på at skabe en lettere bil, der accelererer 
og desaccelererer hurtigt, samtidig med at der blandt mange andre parametre skulle tages højde for 
minimering af tidsforbruget i pitstoppet (6 sekunder i ro og en mistet tid på ca. 20 sekunder). Nogle 
af de praktiske delelementer, der efter videoobservationer blev indført, var foropvarmning af dæk 
før skift (giver højeste hastighed), indsprøjtning at benzinen under tryk og ændring af boltenes 
form på dækkene. Casen omhandler ifølge Cross (2011:40-42) radikal innovation drevet af en drift 
og et mål mod forbedring af konkurrencekraft (i en kommerciel og elitær sport) ved at inkorporere 
præcise kalkulationer, signifikante fordele, forsvindende detaljer og high performance teamwork. 
 
Liedtka og Ogilvie (2011) har til eksempel økonomisk vækst som det primære fokus i deres bog 
Designing for Growth og repræsenterer derfor kun delvist et forklaringsgrundlag for afhandlingens 
seks cases, der med et socialt formål som det vigtigste repræsenterer et andet forretningsmæssigt 
paradigme med bredere værdiskabelse som mål.  
Forfatterne taler mere smalt om kunden i stedet for interessenter og opstiller nogle pointer og 
karakteristika for designeren, der ønsker vækst.  
En afgørende tilgang og kompetence, som designeren ifølge Liedtka og Ogilvie (2011) er i 
besiddelse af, er empati. Empati betyder mere end at forstå kunden gennem demografisk statistik, 
indkomstniveau og ægteskabelig status. Med empati for en designer forstås en dyb forståelse for 
kundens følelsesmæssige og rationelle behov og ønsker (Liedtka og Ogilvie, 2011).  
De betoner også forståelsen og vigtigheden af tests og prototyper: “design thinking is actually a 
systematic approach to problem solving. It starts with customers and the ability to create a better 
future for them. It acknowledges that we probably won't get that right the first time “ (ibid.:4). 
 
Med perspektivet på organisationen, ledelsen i en organisation, kunden og kundeoplevelsen belyser 
Mozota (2003,1) gennem sin forskning en række interessante fordele eller anvendelser ved 
designtænkning. Se i øvrigt figur 2.10. Designtænknings bidrag til værdiskabelse. Forfatterens 
egen liste. 
 
Mozota (2003,1:94) fremhæver, at design kan skabe værdi for kunden 1) ”By optimizing the 
primary activities: design action on the consumer perceived value”, 2) ”By optimizing the 
coordination among functions and the support activities of the firm: design as a new function in the 
structure that transforms the management process” og 3) ”By optimizing the external coordination 
of the firm in its environment: design generating a new vision of the industry”. 
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Design kan ifølge Mozota (2003,1:95) endvidere hjælpe et firma på følgende måde: Ved at tilbyde 
firmaet et meningsperspektiv; ved at tilbyde firmaet en styrkelse af human ressource management 
gennem mobilisering, motivation, facilitering af informationsdeling og ved at bringe alle de 
forskellige aktører fra forskellige områder sammen i og om et projekt.    
 
De firmaer, der lykkes med at opnå konkurrencemæssige fordele ved at anvende designtænkning, 
forstår ifølge Martin (2010) at balancere exploitation og exploration. ”Design-thinking firms stand 
apart in their willingness to engage in the task of continuously redesigning their business. They do 
so with an eye to creating advances in both innovation and efficiency, the combination that 
produces the most powerful competitive edge” (Martin 2010:38).  Pointen understøttes af Brian 
Leavy (2010): ”Design thinking - a new mental model of value innovation” - en nødvendighed af 
balance mellem eksploitation og eksploration i forretningen (Leavy 2010:8; March, 1991). 
Hart (2005) medtager ikke vigtigheden af exploitation i denne sekvens:  
”In the future, competitive advantage will increasingly shift to the capacity for exploration, 
disruptive innovation, creative destruction, and corporate imagination” (Hart, 2005:96), hvilket er 
et problem ifølge James March, ca. 24 år tidligere i 1991 omtalte nødvendigheden af en balance 
mellem eksploitation og eksploration i forhold til ledelse og betonede, at udnyttelsen af bestående 
ressourcer og opdagelse af nye ressourcer er af grundlæggende forskellig natur, hvorfor der kræves 
to forskellige ledelsesformer eller -modi (March, 1991). 
 
Nødvendigheden af den nævnte balance understøttes af Leavy (2010): 
“A central concern of studies of adaptive processes is the relation between the exploration of new 
possibilities and the exploitation of old certainties. Exploration includes things captured by terms 
such as search, variation, risk taking, experimentation, play, flexibility, discovery, innovation. 
Exploitation includes such things as refinement, choice, production, efficiency, selection, 
implementation, execution” (Leavy 2010:8). 
Hvis en organisation baserer sine aktiviteter på exploitation og helt udelukker exploration, kan den 
ende i en slags suboptimal stabil tilstand.  
Baserer en organisation derimod sine aktiviteter på exploration og helt udelukker exploitation, vil 
der være en risiko for at gå glip af fordelene ved f.eks. at eksperimentere og agere legende, da de 
opståede ideer eller eksperimenter risikerer aldrig at blive realiserede. Det at opretholde en 
passende balance mellem exploration og exploitation er en primær faktor for et systems 
overlevelse og fremgang (Leavy, 2010; March, 1991). 
 
Som forberedelse for organisationer til at udvikle kapacitet og evne for designtænkning må de 
ifølge Leavy (2010) anerkende og konfrontere sig selv med deres forudindtagethed og præference 
for exploitation (og dermed analytisk tænkning, effektivitet og eksekvering) og deres tendens til at 
foretrække reliabilitet (at producere et konsistent og forudsigelig resultat) frem for validitet (at 
producere et resultat, der tilfredsstiller et nyt ønsket mål). 
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Strategisk design handler om, hvordan designtænkning kan anvendes i ledelse, problemløsning, 
planlægning og forretningsudvikling og være et middel til radikal innovation (Bonde, 2010:5). 
Strategisk design leder ofte til forbedrede konkurrencefordele Dickson (2009). 
Strategisk design er ofte fremtidsorienteret med det formål at øge en organisations innovative og 
konkurrencemæssige kvaliteter. 
Verganti (2009) beskriver i bogen Design-driven Innovation, at design medfører mening for 
forbrugerne, og at denne mening genererer den konkurrencemæssige forskel på markedet.  
 
Strategisk design har ifølge Buchanan (2007) fordele ved at operere i og håndtere pluralisme, 
diversitet og mange emneområder på én og samme tid.   
Svagheden ved dette kan være, at processen kan være vanskelig at forklare til ikke-designere uden 
for feltet. 
 
Mintzberg (1994) kritiserer i The rise and fall of strategic planning de traditionelle strategiske 
teorier (planlagte strategier), som er normative og analytiske, og derfor mest anvendelige i stabile 
og forudsigelige miljøer.  
Som alternativ er emergent strategi en proces, som opstår fra handling uden bestemte, beregnede 
eller bevidste handlinger. Emergent strategi fokuserer på læring og anerkender en organisations 
evne til at eksperimentere (Bonde, 2011 :276)  
 
Mintzberg et al. (1998) opstiller forskellene på den eksplicitte viden, som er formel og 
transmitterbar i et formelt systematisk sprog, og så det han kalder implicit viden til brug i 
emergente processer. Disse består af tavs viden, intuitioner, visualiseringer og metaforer. Den 
tavse viden er vanskelig at formalisere og kommunikere, da den er personlig og kontekstspecifik. 
 
 
 
Designtænkningens bidrag til værdiskabelse 
Designforskere over hele verden har formuleret, hvordan designtænkning kan bidrage til 
værdiskabelse for personer, teams, organisationer og samfund (figur 2.10). 
 
For designtænkningen er det centralt at forstå forskellene imellem reliabilitet og validitet, og 
dermed to forskellige måder at skabe værdi på. 
Reliabilitet handler om at skabe vækst fra skudsikre reproducerbare systemer (Leavy 2010), og i en 
reliabel proces kan der produceres et forudsigeligt resultat igen og igen. Validitet handler ifølge 
Leavy (2010) om at arbejde med at gøre sig forestillinger om en ny ønsket, ukendt og bedre 
fremtid, og den valide proces har tendens til at føre til ideer og resultater drevet af designerens 
dybe forståelse og interesse for både brugerne, konteksten og systemerne. Herkomsten af de ideer, 
der udspringer af en valid proces, kan ikke altid umiddelbart påvises. 
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De fleste virksomhedsledere synes at favorisere reliabilitet, imens designere synes at have 
præference for en validitets-orientering. Dette er ensbetydende med meget forskellige måder at 
tænke værdiskabelse på (Leavy 2010).  
En organisations transformation til en designtænkende organisation starter ved erkendelsen af dens 
favorisering af reliabilitet (= en reliabel orientering), og en prioritering af en mere 
validitetsorienteret organisation (Martin 2010). 
 
Designtænknings evne til at skabe værdi er mangfoldig og peger i den eksisterende forskning i 
flere retninger. De enkelte forskere og forskerteams formulerer denne evne både som potentiel og 
reel, hvilket er et tegn på, hvor relativt få år der er blevet forsket i emnet, og hvor sparsom 
mængden af publicerede empiriske undersøgelse er på nuværende tidspunkt (2013). 
 
- Design skaber nye ønskede tilstande (Simon, 1969 og 1996);  
ethvert projekt er ensbetydelse med design af en ny mulighed, der ikke før er set 
(Boland et al., 2008);  
- designtænkning fremmer lysten til at anskue problemer i et bredere perspektiv. Dette 
udvikler en dyb forståelse for brugerne (Dunne og Martin, 2006);  
- designtænkning skaber værdi for firmaer, der forsøger at innovere og til samfund der 
ønske at lave ændringer (Kimbell, 2011,2);  
-designtænkning kan anvendes til organisationsudvikling og genopfindelse af disse 
(Drews, 2009; Brown og Wyatt; 2007/2010);  
- designeren har metodere til at håndtere kompleksitet; herunder metaforer, 
visualiseringer og analogier (Cross, 2011);  
- design  …. ’tend to change the industry …’ (Mozota, 2003,1:93);  
- design medfører at et firma kan sælge til højere priser (Mozota, 2003,1);21  
- design skaber konkurrencemæssige fordele (Mozota, 2003,1);  
- design bidrager signifikant til fordele oplevet af kunderne (Mozota, 2003,1);  
- design skaber værdi for kunden på custumer value proposition, ved at transformering 
af ledelsesfunktionen i en virksomhed og ved at skabe en ny vision for en industri 
(Mozota, 2003,1);  
’design changes the spirit of the firm, which becomes more innovative (Mozota, 
2003,1:95);  
- designtænkning skaber en bedre fremtid for kunderne (Liedtka og Ogilvie, 2011); - - 
- design forbedrer livskvalitet for mennesker (Martin, 2004);  
- design udvikler omsorg for kunderne ((Mozota, 2003,1);  
- designere skaber produkter, services og processer, der er både profitable og  

                                                
21 Brigitte Borja de Mozotas studier henviser til empiri stammende fra store firmaer og mindre firmaer. Hendes sample udgør 
firmaer med mindre ned 200 ansatte (57%), firmaer med mere end 200 ansatte (43%) fra 14 lande. Resultaterne er derfor kun 
delvist interessante for analysen af denne afhandlings casemateriale, da de alle er små (under 15 ansatte).  
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menneskeligt tilfredsstillende (Boland og Collopy, 2004) og  
- designattitude er lederens løsning på verdens problemer og uligheder (Boland og 
Collopy, 2004). 
- design kan anvendes til innovation af virksomheder og samfund, herunder skabelse af 
nye arbejdspladser og udvikling af organisationer (Kimbell, 2011,2; Brown og Wyatt, 
2010) 
- design medvirker til en mere lige og bæredygtig verden (Boland og Colloby, 2004) 
- design skaber nye visioner for industrier (Cooperrider, 2010; Mozota, 2005) 
- ”Differentiation (of products red. )by designers creates value perceived by 
customers,”  (Mozota, 2003,1:92) 
- ”Design influences human resources management by mobilizing, motivating, 
facilitating the circulation of information, and by bringing together the various actors 
working in different services around one project” (Mozota, 2003,1:95) 
- ”Design influences the firm by facilitating the formulation of a project and by 
encouraging the strategic nucleus in the company to generate a vision (ibid.:95). 
 
Design kan yderligere skabe værdi for kunden:  
- ”… by optimizing the primary activities: design action on the consumer perceived 
value” (Mozota, 2003,1:94)  
- ”… by optimizing the coordination among functions and the support activities of the 
firm: design as a new function in the structure that transforms the management 
process” (Mozota, 2003,1:94)  
- ”… by optimizing the external coordination of the firm in its environment: design 
generating a new vision of the industry” (Mozota, 2003,1:94)  
 
Figur 2.10. Eksisterende teoris påvisninger af værdiskabelse via designtænkning.  

 
 
 
Forretningsmodeller og strategi 
 
Emnet vil blive berørt i afhandlingens analyse og er derfor behandlet i dette afsnit.  
 
Forretningsmodeller og sociale virksomheder 
Der findes meget lidt litteratur om sammenhængen mellem sociale virksomheder og 
forretningsmodeller (Yunus et al., 2010).  
Yunus et al. (2010) giver en karakteristik af det, de benævner social business models, der med 
interessent-fokus kan adressere de helt store globale udfordringer. Forfatterne opstiller modeller 
for forskelle og ligheder mellem konventionel forretningsinnovation og social business innovation 
og leverer som resultat to pointer, der særligt kendetegner sociale forretningsmodeller: 1) 
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”Favoring social-profit-oriented shareholders” og 2) ”specifying social profit objectives clearly and 
early” (Yunus et al., 2010:308/314). 
Business model innovation er for Yunus et al. (2010:312) ensbetydende med at skabe nye kilder til 
indtjening gennem nye kombinationer af ”value proposition and value combinations”. 
 
Thompson og MacMillan (2010) taler om nye former for modeller i en helt ny form for økonomisk 
sektor, hvor forretningsmodeller tjener et socialt og et kommercielt formål samtidig. De kommer i 
artiklen ind på de mekanismer, der er nødvendige for at opnå det ønskede samfundsmæssige 
udbytte, og de nævner begreberne unit of business og revenue models uden egentligt at beskrive 
forretningsmodeller.  
Seelos, C. og Mair, J. (2005) skriver om forretningsmodeller og socialt entreprenørskab og 
beskriver kort tre cases uden dog at ekstrahere egentlige beskrivelser eller opsamlinger om de 
forretningsmodeller, der ligger til grund for projekterne (Sekem, Grameen Bank og The institute 
for OneWorld Health, USA). 
Året efter publicerer Mair (og Schoen) igen, hvor de behandler de samme cases (Sekem og 
Grameen Bank), men kommer lidt tættere på at beskrive forretningsmodellernes opbygning i disse 
organisationer, der både skaber social og økonomisk værdi: 
”The findings suggest that successful social entrepreneurial organizations: proactivily create their 
own value networks of companies that share their social vision; develop resource strategies as an 
integral part of the business model; and integrate their target groups into the social value network” 
(Mair, J. og Schoen, O., 2007:54).  
Chesbrough (2006) behandler indgående fænomenerne åben innovation og økonomisk 
bæredygtighed af forretningsmodeller baseret på det, han kalder co-creation - samskabende 
partnerskaber. Der er en åbenbar kobling mellem denne kilde og Chesbrough og Schwartz’ teorier 
om innovative åbne forretningsmodeller skabt i partnerskaber mellem organisationer og social 
enterprises mangefacetterede interessentmodeller og participatoriske natur (Hulgaard, 2011; 
Chesbrough og Schwartz, 2007 og Yunus et al., 2010). 
 
 
Forretningsmodellers anatomi 
Udover de i ovenfor nævnte bidrag fra litteraturen om sammenhængen mellem social enterprises 
og businessmodels (Yunus et al., 2010; Hulgaard, 2011; Chesbrough og Schwartz, 2007; Mair og 
Schoen, 2007) findes der massive mængder af litteratur om forretningsmodeller generelt. 
Forretningsmodeller beskriver, som et system, hvordan de enkelte dele af forretningen passer 
sammen (Magretta, 2002). En forretningsmodel giver svar på, hvem kunderne er; på hvordan der 
tjenes penge, og den giver et svar på, hvordan der leveres værdi til kunderne. 
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Johnson et al., (2008) opstiller de fire afgørende elementer, der skal være til stede i en succesfuld 
forretningsmodel. Disse fire elementer er indbyrdes forbundet og skaber og leverer værdi. De fire 
essentielle elementer er: 
1) Value proposition 
En kundes value proposition udgøres af den værdi, som tilfredsstiller kunden på en bedre måde 
end konkurrenternes produkter, ydelser eller services gør. 
2) Profit formula 
Profit formula udgør en model for indtjening og beskriver, hvordan firmaet tjener penge på at 
levere value proposition til kunden. Modellen indeholder også en revenue model, der lyder: pris X 
volumen (volumen = markedsstørrelse) og en omkostningsstruktur  (direkte omkostninger til 
kerneydelser, indirekte eller stordriftsfordele).  
Herudover indeholder den en margin model, som udtrykker den forventede omsætning for 
opnåelse af den ønskede profit, og endelig ressource velocity (hastighed), der udtrykker, hvor 
hurtigt ressourcerne skal bruges for at opretholde den målsatte levering. Ressource velocity handler 
om leveringstider, kapacitet, udnyttelse af ressourcer, parathed for forandringer og regulering.  
3) Kerneressourcer 
En virksomheds kerneressourcer udgøres af mennesker, teknologi, produkter, faciliteter, brand, 
distribuering, information, kanaler, udstyr, partnerskaber og alliancer. Der fokuseres særligt på de 
elementer, der skaffer værdi til kunden og andre stakeholders, og på hvordan disse interagerer.  
4) Kerneprocesser 
De kerneprocesser, der skal være til stede for at kunne yde the value proposition, er planlægning 
og budgettering. Der er her tale om træning, udvikling, produktion, budgetter, planlægning, salg og 
service, regler, design, produktudvikling, indkøb, fremstilling, marketing, hyring og IT. 
Succesfulde virksomheder har både operationelle og ledelsesmæssige processer, som tillader dem 
at levere værdi på en måde, så de på succesfuld vis kan repetere og skalere (Johnson et al., 2008). 
Det vigtigste element er ifølge forfatterne The customer value proposition. (Johnson et al. 2008). 
Som eksempel har Apple for ca. 10 år siden gjort noget, der var langt smartere end at pakket ny 
teknologi ind i et smart design, da de lancerede deres iPod. De tog ifølge Johnson et al. (2008) en 
ny teknologi og pakkede den ind i en ny forretningsmodel. Innovationen bag denne 
kæmpemæssige succes var, at Apple gjorde det nemt og bekvemt at downloade musik, når og hvor 
som helst.  Denne tænkemåde er sidenhen eksploderet med iPhones, applikationer og forskellige 
sociale mediers platforme og services. 
 
Spears (2011,2) supplerer og til dels modsiger Mair og Schoen, (2007) og Yunus et al., 2010, idet 
han sætter spørgsmålstegn ved, hvor stor forskellen er på forretningsmodeller for henholdsvis 
social enterprises og for kommercielle forretninger.  Han eksemplificerer med Grameen Bank og 
mikrokreditter og Osterwalder og Pigneurs (2009) model for Business Model Generation: 
”Hvis vi f.eks. anvender Osterwalders 9-10 trins model for business models, vil kun 2-3 parametre 
være forskellige, hvis vi sammenligner en kommerciel forretning med en social enterprise. I 
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tilfældet Grameen Bank er det eneste afgørende, der adskiller den underlæggende forretningsmodel 
fra en kommerciel forretningsmodel, at man låner til en gruppe og ikke til en enkeltperson” (Spears 
2011,2). 
 
 
Forretningsudvikling 
Der er ifølge Drejer og Printz (2004.1) generel enighed blandt forskere og praktikere, om at 
strategi og forretningsudvikling handler om både operationel effektivitet og differentiering, 
ligesom der er en nødvendighed af en balance mellem eksploration og eksploitation (March, 1991). 
Drejer og Prinz (2004.1) plæderer for, at fornyelse og drift kræver to meget forskellige 
ledelsesperspektiver og organisationsformer for at lykkes.  Endelig foreslår forfatterne, at 
konkurrence i fremtiden kommer til at handle om ideer og nye forretningsmodeller, der ligefrem 
kan ændre på kendte spilleregler.  
 
Forretningsudvikling er den proces, hvormed en virksomheds ledelse skaber og fornyer 
virksomhedens forretningsmæssige grundlag og eksistensberettigelse. Dette betyder, at den 
traditionelle strategiske planlægningsproces skal suppleres af en proces, der fokuserer på fremtiden 
og udviklingen af forretningen (ibid.). Det betyder også, at forretningsudvikling både handler om 
forandringer i markedet og om virksomhedernes kompetencer; altså en inddragelse og en udvikling 
af hele virksomheden. 
Drejer og Prinz (2004.1) beskriver strategisk planlægning som en analytisk aktivitet, med fokus på 
økonomiske nøgletal, logisk-lineær tænkning, strategi for i dag anvendes i morgen, skabelse af 
mere værdi for nuværende kunder og på regler og traditioner. I modsætning hertil kan 
forretningsudvikling karakteriseres som kreativ, fokuseret på nye erkendelser, markedsfokuseret 
(outside-in), iterativ, leveringsdygtig i alternative forretningsmodeller, skabende værdi for nye 
kunder og regelbrydende. 
 
Strategi 
Fokuspersonerne bliver i det kvalitative interview bedt om at fortælle om deres eventuelle strategi 
og virksomhedens vækst.  Derfor er det medtaget et afsnit om emnet her.  
Strategi har mange definitioner og anvendelser, bedst udtrykt af Magrette (2003): ”of all the 
concepts in management, strategy is the one that attracts the most attention and generate the most 
controvercy. Almost everyone agrees that it is important. Almost no-one agrees on what it is.” 
To definitioner rammer begrebet ind. Alfred D. Chandlers definition fra 1963: ”The determination 
of the basic long-term goals and objectives of an enterprise and the adoption of courses of action 
and the allocation of resources necessary for carrying out these goals”(Chandler, 1963), og J.B. 
Quinns (1980) definition fra 1980, der som arbejdsform er mere dynamisk, processuel og 
rummelig: ”Strategy is the pattern or plan that integrates an organizations goal, policies and action 
sequences into a cohesive whole. A well-formulated strategy helps to marchaland allocate an 
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organisations resources into a unique and viable posture based on its relative internal competences 
and shortcommings, anticipated change in the environment and contingent opponents.”  
 
Der tegner sig en række fællestræk ved de to definitioner, der karakteriserer en god strategi: 
• Strategi er et middel til etablering af en organisations formål. 
• Strategi er et svar på kompleksiteten i eksterne muligheder og trusler og interne styrker og 
svagheder i forhold til at opnå bæredygtige konkurrencemæssige fordele. 
• Strategi er sammenhængende, forenende og systematisk integrerende mønstre for beslutninger. 
• Strategien definerer de økonomiske og ikke-økonomiske bidrag, som en organisation gerne vil 
yde sine stakeholders. 
• Strategi kan bruges til at udvikle en organisations særlige kompetencer 
• Strategien kan være et omdrejningspunkt for løbende beslutninger om investeringer i konkrete 
og immaterielle ressourser til udvikling af de kernekapaciteter, der fører til bæredygtige fordele. 
• Strategien kan udtrykke de strategiske intentioner, der presser en organisation til at udvikle sig 
eller til at innovere (efter McGee, 2005). 
 
Drejer og Printz (2004) beskriver strategi som  
(a) Forandring af virksomhedens position på markedet ved hjælp af forretningsudvikling og 
udnyttelse af den eksisterende position. 
(b) At markedet består af nuværende og fremtidige kunder og andre spillere, altså at det er hele 
virksomhedens miljø, der bør betragtes i strategisk ledelse. 
(c) At virksomheden bør ses som en helhed af forretning på den ene side og ressourcer på den 
anden side. Det betyder, at virksomhedens interne styrker og svagheder skal beskrives i enheden af 
‘ressourceklumper’ eller kompetencer snarere end funktioner eller afdelinger. 
 
Strategi handler ifølge Drejer og Prinz (2004) både om det eksterne, der har at gøre med produkter, 
services og markedet og om det interne, der har med ressourcer og kompetencer at gøre, og de 
oplister seks strategiskoler, der i forhold til et samfundsudviklingssynspunkt deler sig i to grupper 
af tre: 
Designskolen, den strategiske planlægningsskole, positioneringsskolen og human ressource-
skolen, ressource-based-skolen og konkurrence-skolen. 
 
De tre første skoler repræsenterer en industriel, masseproducerende, topstyret ledelsesstruktur og 
logik. De tre sidste skoler tilhører tiden efter paradigmeskiftet i 1990’erne fra industri- og 
velfærdssamfundet til videns- og konkurrencesamfundet. I dette sidste paradigme udspiller de tre 
sidste skoler sig karakteriseret ved at virksomhederne konkurrerer indbyrdes, løser problemer, er 
netværksbaserede, procesfikserede, undersøgende, udforskende og med en lærende adfærd (Drejer 
og Printz, 2004).  
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Flere af disse sidste karakteristika har relevans for afhandlingens seks social virksomheder. 
Indenfor human resource-skolen tages afstand fra planlægningstanken forstået som en traditionel 
normativ, systematisk, faseopdelt planlægningsstrategi. I human resource-skolen skal strategi 
forstås bredt rummende ‘en plan’, ‘et mønster’ eller ‘et perspektiv’, og der anvendes emergent 
tænkning. Den ressourcebaserede skole er en kontrast til designskolens selvtilstrækkelighed, hvor 
et enkelt overordnet værdigrundlag for virksomhedens eksistens (corporate strategy) følges op af 
rationelle beslutninger og målorientering. 22 
 
Konkurrenceskolen er udviklet af C.K. Prahalad og Gary Hammel i 1980’erne og betragter 
’strategi’ og ‘strategisk ledelse’ som et udtryk for ledelsens evne til at formulere og kommunikere 
ambitiøse visioner for virksomhedens fremtidige udvikling, og efterfølgende tilføre virksomhedens 
organisationskultur egenskaber som i udpræget grad fremmer kreativ konkurrenceadfærd (Drejer 
og Printz, 2004). 

                                                
22  Designskolen i Drejer og Prinz´ forståelse, har ikke noget at gøre med designmetode og designtænkning beskrevet og anvendt i 
denne afhandling. 
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Designerens metoder og værktøjer 
 
At designe består af komplekse kognitive aktiviteter og kan være vanskelige at artikulere (Cross, 
2011). I designerens aktiviteter inddrages en række artefakter som skitser, modeller, fotografier, 
videos, specifikationer og andre objekter igennem designprocessen (Kimbell, 2009; Dunne and 
Martin, 2006), og såvel mønstergenkendelse (Boland and Collopy 2004; Brown and Wyatt, 
2010:33), som designerens anvendelse af metaforer og analogier har nået forskernes interesse: 
”they [metaforer og analogier] help to explain what it is that designers do, and the complexity of 
the task” (Cross, 2011:133). 
Design som verbum muliggør legende interaktioner mellem mennesker og forskellige materialer, 
modeller, ideer og alternativer. ”It is this spirit of playfulness that brings the energy and emotion to 
individuals involved in the process” (Boland et al., 2007:16) 
 
En række forskere og praktikere har kortlagt designerens metode og værktøjskasse. En 
værktøjskasse, som kun har interesse i sammenhæng med den rette attitude og ledelsesmæssige 
filosofi beskrevet andetsteds i dette kapitel. Ovenstående viser også at designtænkning er så meget 
mere end tanker, men en disciplin der indbefatter hænder, hoved, skitseblok og materialer 
(Collopy, 2009,1). 
Designtænkning i ledelsestænkning kræver, at der indføres eller gøres plads til emotional energy, 
håb og drømme i filosofi og i praksis og på organisatoriske niveauer. Herunder efterlyser Boland et 
al. (2007;17) ”energizing of individuals” og inspiration til den enkelte til at drømme om nye 
muligheder.  
 
Designerne er interesserede i metoder og værktøjer, der kan forandre. Klassiske 
spørgeskemaundersøgelser og medarbejdertilfredshedsundersøgelser er ofte renset for 
følelsesmæssigt indhold og er derfor vanskelige som afsæt til en organisatorisk forandringsproces 
(Coughlan og Prokopoff, 2004:190; i Boland og Collopy, 2004). 
 
Coughlan og Prokopoff (2004) forklarer endvidere funktionaliteten og virkningen af tre 
værktøjer/metoder fra designverdenen, der kan anvendes til at skabe forandring med:   
1. Kontekstuel observation, som sikrer klar forståelse af problemet, der skal løses, gennem 
observationer af de involverede personers adfærd, fotografier og spørgsmål. Designeren ser på, 
hvad der er gængse vaner og mønstre. 
 
2. Mennesket i centrum (Human-centered framework). Dette perspektiv muliggør et holistisk 
syn på en organisation, der skal udvikle sig, og giver f.eks. en revurdering af, hvad formålet er med 
deres ansættelse og funktion i organisationen. Her arbejdes med en iscenesat rejse (journey), hvor 
forandringsagenterne/designeren sætter sig i fokuspersonens sted. Coughlan og Prokopoff 
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(2004:190) betoner vigtigheden af, at alle dele og stykker, der danner den samlede komposition, er 
”coordinated with one another”. Perspektivet muliggør refleksioner over organisationens ønskede 
syn på fremtiden. 
3. Rapid prototyping muliggør en oplevelse af en mulig ønsket fremtidig situation. Metoden 
muliggør afprøvning af en række mulige løsninger uden at løbe stor risiko, og inden der investeres 
i den bedste. Rapid prototyping…”allows a very low-risk way of quickly exploring multiple 
directions before committing ressources to the best one” (ibid.:191) 
 
Facilitering og procesledelse 
Som en del af en participatorisk design-diskurs indrammer Muller og Druin (2010:9) en interessant 
problematik: ”you can’t just add users and stir”, hvilket hentyder til et behov for ledelse og 
facilitering af komplekse processer ; et emne som Wagner (2004) in Boland og Collopy (2004), 
Sønderskov (2011), Defourny J., 2011 og Evers, A., (2011) er optaget af.  
Der er stadig en mangel på tilstrækkelig viden om, hvordan processerne i PD optimeres og 
forbedres. Processerne skal faciliteres og ledes.  
Designtænkning differentierer sig fra kritisk tænkning (som er vurderende og dømmende) ved at 
være procesorienteret (Wang, 2008). Forskere har en øget opmærksomhed på vigtigheden af at 
fokusere på processer og på faciliteringen af disse. Særligt er der i forbindelse med sociale 
innovationer beskrevet et øget behov for faciliterende kompetencer og evner i at lede processer fra 
følgende forskere Sønderskov (2011), Eschweiler og Hulgaard (2011), Defourny (2011) og Evers, 
A. (2011). 
 
I designtænkningen beskrives T-shape-model/ T-shape Thinking. Billedet af bogstavet T skal 
visualisere to typer af kompetencer, hvor den lodrette akse repræsenterer de smalle, men dybe 
fagligheder, der kan indgå i et team som ingeniøren, juristen eller lægen.  
 
Overliggeren, lig det vertikale element i modellen, repræsenterer personer, der kan manøvrere i det 
sammensatte og diversitive univers, der ofte er til stede i designprocessen. Brown (2007) beskriver 
denne profil, som en person, der besidder evnen til empati og indsigt i andres perspektiver og 
fagligheder, som er i besiddelse af kvaliteter som åbenhed, nysgerrighed, optimisme, 
aktionslæring, eksperimenteren og som har kompetencer til at lede og facilitere processer mellem 
mennesker. Brown (2007) advokerer netop for, at den beskrevne profil kan opnå innovation i 
samspillet med et tværfagligt team. 
 
Den faciliterende kompetence har en særlig berettigelse i komplekse processer og scenarier. 
Wagner (2004) henviser til arkitektens arbejde, der er blevet mere komplekst og kalder på krav om 
nye kompetencer i arbejdet med ledelse i overordnede designprocesser af brugeren, eksperter, 
autoriteter og kommende kunder og andre interessenter. Ledelse af disse diversitive grupper 
kræver kompetent facilitering og interventioner i meget komplekse, konceptuelle og cooperative 
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processer (ibid.:153). 
 
Sprogets betydning 
Opmærksomhed på sproget og kommunikation er vigtigt for designeren, hvilket er beskrevet af 
Buchanan (2007), Boland et al. (2008), Boland et al. (2007) og Cooperrider (2010). 
Med designattitude mener Dunne og Martin (2006), som tidligere beskrevet, en vedvarende positiv 
forventning om, at ethvert nyt projekt repræsenterer en ny mulighed for at skabe noget 
bemærkelsesværdigt på en måde, der aldrig er set før.  
Designattituden indbefatter en forventning om, at sproget i en organisation kan ændres og 
udfordres, og at nye vokabulære elementer kan udvikles i en søgen efter at skabe en mere attraktiv 
situation.   
Designeren taler netop om at skabe ændringer gennem argument og kommunikation.  
(Buchanan, 2007; Bonde, 2011). 
 
Et succesfuldt design vil ifølge Boland et al., (2008) kunne ændre den del af sproget, der anvendes 
til at skabe mening og optimalt livskvalitet i en given kontekst. 
 
Vokabulariet rummer foruden det talte og skrevne sprog også ifølge (Boland et al. 2007) 
nonverbale elementer som rutiner, praksisser og billeder. 
Boland et al. (2007) opstiller i deres kritik af det dominerende ledelsesperspektiv, at et 
vokabularium/et sprogbrug indeholdende kost-benefit-analyser, overskud, strategisk analyse, profit 
og underskud ikke nødvendigvis vil være stimulerende, for at organisationen når sine mål, ej heller 
opnår overraskende løsninger og nye markeder. Boland et al. (2007) bedyrer at et succesfuldt 
design vil ændre sproget og det udviklede vokabularium på en måde, der udvider mulighedsfeltet i 
forhold til at skabe en meningsfuld verden. 
 
Omvendt kan sproget, og i særlig grad de rette formulerede spørgsmål, være det stærkeste 
forandringsværktøj i designprocesser overhovedet (Cooperrider, 2010) 
En måde for designere at gå bag om den eksisterende præmis på er netop ved i designprocessen 
kontinuerligt at afdække, forstyrre, eksperimentere og vitalisere gennem det at stille spørgsmål; 
nysgerrige spørgsmål, åbne spørgsmål og kraftfulde generative spørgsmål. ”… innovative design 
often stems from going beyond the original brief” (Kenneth Grange i Cross, 2011:70).  

 
Grunden til, at visualiseringer, tegninger, modeller, billeder og grafisk recording anvendes i så høj 
grad af designeren, er, at hver enkelt model afslører nye og forskellige karakteristika og 
perspektiver på situationen i designprocessen, og at de responderer på menneskers kognitive og 
følelsesmæssige oplevelser (Boland et al., 2007:16).  
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Via visualiseringer kan vi skabe og på et symbolsk niveau erfare forestillede resultater af vores 
adfærd, FØR vi faktisk udfører handlingen (Manz, 1992). 
Hjernen er mest effektiv, når visuelle og sproglige modaliteter er kombinerede. Designere kan 
afsløre, vise og afdække mentale modeller og ændre menneskers tankemønstre, da mentale billeder 
er internaliserede aktive processer Kazmierczak, 2002 og Colin Ware, 2008 ifølge (Bonde, 2011). 
Hele processen med at tegne, se, registrere information, konstruere mening, identificere mønstre og 
etablere ny bagvedliggende mening skaber mulighed for reframing (Bonde, 2011). 

 
Særligt arbejdet med fysiske materialer stimulerer intuitionen. Fusionen imellem koncepter og 
fysiske gestalter simulerer ifølge Boland et al. (2007) til nye forestillinger og opfattelser. 
 
Anvendelse af metaforer og analogier hjælper med til at forklare, hvad designeren gør, og 
nedsætter opgavens kompleksitet (Cross, 2011). I og med at metaforer kan lede os fra én situation 
til en anden (generative metaphor), kan det lede til reframing.  Grunden til at metaforer er så 
kraftfulde, er, at de bærer i sig et spring i logik, hvori målgruppen overraskes og tilføres den 
manglende information (Barnes, 2009:423 ifølge Bonde, 2011) . 
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Sammenhæng mellem designtænkning og teori om 
sociale virksomheder 
 
Baseret på de to litteraturstudier (sociale virksomheder; kapitel 1.2) og designtænkning) kan vi nu 
kortlægge de krydsfelter og sammenfald, som i teorien fremkommer mellem disse.  
 
Meget få forskere publicerer artikler om designtænknings mulige sammenhæng med social 
innovation, sociale virksomheder, social- og samfundsmæssige globale udfordringer eller 
miljømæssige problemer.  
Mozota (2003,2:31) berører ”designing for sustainability”, der i hendes forståelse alene vedrører 
miljø- og klimamæssige dagsordner som indførelse af energieffektive strategier, enrgireducering 
og recycling. Forfatteren behandler ikke sociale og samfundsmæssige anliggender i sine 
publikationer, men holder sig til en meget forsigtig formulering som ”Linking the project with the 
larger community while creating a sense of community” (ibid. 31 og Mozota, 2003,1). 
Sanders (2006:14) behandler human-centered design og slutter i den forbindelse: ”The ultimate 
way to evaluate the effect of design is in the betterment of people’s lives”.  
Wang og Wang (2008) ser sammenhænge mellem designtænkning og det systemiske perspektik i 
forbindelse med adressering af problemer:  
”Under a design-thinking paradigm, students would be encouraged to think broadly about 
problems, develop a deep understanding of issues, and plan a process to implement a good idea” 
(Wang og Wang, 2008:137). 
 
Designtænkning handler sjældent om en politisk, samfundsmæssig eller social global dagsorden. 
Dette kan ifølge Kimbell (2011,2:291) skyldes, at designlitteraturen, populære publikationer og 
den nutidige designdebat oftest placerer design og designtænkning i emnefeltet business og en 
organisatorisk, ledelsesmæssig kontekst og forståelsesramme.  
“Concern with design’s place in the world and thus with larger social or political questions is lost 
when design is mobilized within a managerialist framework” (Kimbell, 2011,2:291). 
Eller som Sam Ladner (2009) forklarer denne problematik: “Design is attractive to management 
because it is a de-politicized version of the well known socio-cultural critique of managerial 
practices.” (Kimbell, 2011,2:291). 
 
Når det handler om ikke bare at se på verden, som den er, men som den burde være,  
er der et tydeligt overlap mellem socialt samfundsansvar og designtænkning ifølge (Cooperrider, 
2010;24).  
 
En række af de nævnte metoder i dette kapitel om designtænkning kobler de seks sociale 
entreprenørers metode med metoder anvendt af designere i designprosesser. 
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Interessen for at identificere væsentlige sociale problemer og skabe innovative løsninger for 
sociale virksomheder, der optimerer de berørte menneskers virkeligheder, er i overensstemmelse 
med designernes måde at tænke og agere på.  
 
Fra social innovation, systemteori og designmetode kendes og anvendes nogle af de samme 
metoder, perspektiver og værktøjer. Det drejer sig om mønstergenkendelse, brugercentrering og 
adressering af menneskers behov (Mulgan, 2006; Dunne and Martin, 2006; Senge, 2003 og 
Cooperrider, 2010). 
 
Designeren er med en integrerende tilgang lyttende, og han anvender sin intuition og 
forestillingsevne med det formål at opnå en ny indsigt, han ikke havde på forhånd. Som en del af 
denne proces orienterer han sig imod alle interessenter, kunder, shareholders og samfundet som 
helhed (Dunne og Martin 2006).  
 
Der er flere eksempler på, at David Cooperrider er orienteret omkring corporate citizenship og 
social innovation og ser en klar idé i at anvende designtænkning med et socialt og 
samfundsmæssigt sigte. Han understreger bl.a. vigtigheden af at anvende designmetode og -
tænkning, da 80% af det sociale og miljømæssige aftryk af et produkt, en service eller et større 
system bliver anlagt i designfasen (Cooperrider, 2010). Cooperrider ser klare overlap mellem 
designtænkning og socialt samfundsansvar og ønsker, at der skal formuleres en ”positiv design 
disciplin” der ikke er designet til at skade mindre, men til at genskabe, berige og skabe lykke 
(Cooperrider, 2010;24). 
 
Boland og Collopy (2004) efterlyser designattitude hos verdens ledere, som en løsning på verdens 
uligheder og problemer:  
’We believe that if managers adopted a design attitude, the world of business would be different 
and better. Managers would approach problems with a sensibility that swept in the broadest array 
of influences to shape inspiring and energizing designs for products; services, and processes that 
are both profitable and humanly satisfying” (Boland og Collopy, 2004:1). 
“A design attitude enables leaders to set visions that inspire others to strive beyond normal 
expectations in creating a future they can be proud to live in” (Boland et al. 2007;22). 
 
Et systemisk perspektiv er yderst relevant for research i designtænkning. Designtænkningen skal 
antage et bredt systemisk perspektiv i stedet for at acceptere smalle problemkriterier (Cross, 
2011:75), og designtænkning fremmer lysten til at anskue problemer i et bredt perspektiv. Dette 
sidste udvikler en dyb forståelse for brugerne og anerkender værdien af bidrag fra andre (Dunne og 
Martin, 2006). 
I komplekse systemer kommer netop såvel systemtænkernes bestræbelser for at opnå transparens 
og enkelhed og designtænkernes trang til at betone eksploration til sin ret (Leavy, 2010). 



  

 125 

 
Designtænkere er optimalt set i stand til at se og forestille sig konsekvenser, i og med at de tænker 
hele systemet integreret i en problemstilling. Designeren baserer ikke kun sine arbejdsprocesser på 
analytiske processer, men fokuserer især på muligheden for at se de væsentligste og mest 
ekstraordinære aspekter i sammensatte problematikker med det formål at skabe nye løsninger, der 
går bagom og på dramatisk vis leverer forbedringer i forhold til eksisterende alternativer (Brown, 
2008). 
 
”Today’s greater challenge lies in system-wide design - discovering ways of overcoming the 
systemic challenges of collaborative innovation and applied human creativity not only in large 
multinational corporations, but across multi-stakeholder supply chains, whole bio-regions, entire 
industries and professions, and across economies and geographies where billions are locked in 
debilitating poverty” (Cooperrider, 2010:26). 
 
En række forskere fremhæver den bæredygtige ambition om at skabe vedvarende systemiske 
ændringer i stor skala ved hjælp af ideer, der bryder bestående mønstre. Et systemisk perspektiv 
kan hjælpe iværksætterne til at indtænke skalerbarhed og bæredygtighed allerede i startfasen af 
designet af en social virksomhed (Light, 2006; Kramer, 2005 og Dees, 2001). 
 
Ridley-Duff og Bull (2011:230) fremhæver særligt forståelsen af systemtænkning som værdifuldt i 
måling af social værdiskabelse: ”Developing an understanding of systems theory helps to 
understand and conceptualise SROI (social return of investment)”. 
 
Cooperrider (2010) beretter, at det ikke er gode ideer, nye teknologiske elementer eller ressourcer 
samlet set, vi mangler på jorden. De eksisterer allerede.  
Den helt store udfordring ligger i at designe ændringer af hele systemer, der påvirker på et globalt 
niveau, at finde systemløsninger på tværs af multistakeholder-interesser og industrier og dernæst at 
skalerede varige bæredygtige løsninger. 
 
Såvel Hart (2005) som Cooperrider (2010) er endvidere enige om, at det er nødvendigt at navigere 
systemisk, hvis radikal innovation skal opnås. De betoner vigtigheden af at komme væk fra den 
uambitiøse forestilling om, at inkrementelle forbedringer bare skal modsvares af tilsvarende 
inkrementelle udgifter (Hart 2005). Det er muligt både at opnå mere og samtidig betale mindre, 
hvis hele systemet indregnes. 23 
 

                                                
23 Et eksempel herpå er, når man i byggebranchen går fra den konventionelle model i et amerikansk hjem med at fylde et hus med 
elektriske motorer til nedkøling, opvarmning, affugtning og luftkompression, elektriske ventilationsapparater mv, til at bygge huse, 
der er ordentligt isolerede, passivt opvarmende og med afkølende systemer, der drives af solenergi (Hart, 2005). 
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Systemtænkningen er ensbetydende med at få organiseret kompleksiteten i de sammenhængende 
systemer i en historik, der kaster lys over årsagerne til problemer, og hvordan de afhjælpes på en 
varig måde (Senge, 2003). I systemtænkningen ses på helheden, sammenhænge og mønstre for at 
forstå konkrete situationer og for at kunne påvirke og forandre disse.  
 
For at kunne realisere det fulde potentiale betoner Senge (2003), at systemperspektivet skal 
suppleres af andre discipliner i en organisation som opbygning af fælles visioner, arbejde med 
mentale modeller, teamlæring og personlig beherskelse.  
 
Endelig kan den systemiske tænkning være fremmende for et mentalt skift fra at se os selv som 
adskilt fra verden til at være forbundet med denne (Senge, 2003). 
 
Det er en række af de nævnte perspektiver, overbevisninger, tanker og metoder, som sociale 
entreprenører kan gøre brug af i forbindelse med værdiskabelse i sociale virksomheder. 
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Et kritisk blik på designtænkning 
 
Den nyeste bølge indenfor designtænkning, som Badke-Schaub et al., (2010:39) benævner the 
design thinking movement, behandler designtænkning som ledelses- og innovationsstrategi.  
Design som ledelsesstrategi lider ifølge forskerne under ikke at være understøttet af empiriske 
studier, og de er kritiske over for, at designtænkning er blevet overtaget af den private sektor 
primært som forretningsmæssig tilgang. Badke-Schaub et al., (2010)  mener, at denne ledelses- og 
innovationstilgang er ufordelagtig for den videre videnskabelige udvikling af forskning i 
designtænkning, og at den er ved at overtage de grundlæggende principper for designtænkning 
udviklet gennem 25 års forskning (ibid.). 
Uddybende eksemplificerer Badke-Schaub et al. (2010:40) med Tim Browns statements, om at 
”the primary goal of design thinking is disruptive innovation to gain competitive advantage on the 
global market”, foruden hans fokusering på brugerne/forbrugerne (a human centered approach).  
Forskerne mener, at Brown idealiserer designerens arbejde ved at antage, at hvis designeren 
placeres i den rette kontekst, vil han levere innovative resultater. De mener ikke, at der er evidens 
for den antagelse og ej heller, at den er underbygget af empiriske undersøgelser. 
Badke-Schaub et al. (2010) sætter også spørgsmålstegn ved Browns påstand, om at design skal og 
kan anvendes af enhver leder i enhver branche. De mener ikke, at Brown, eller andre, har forklaret, 
hvordan denne kompetence skal implementeres i den enkelte leder i den enkelte organisation. 
En forsker, der forsøger at beskrive, hvordan denne implementering kan finde sted, er Roger 
Martin med The Design of Business: Why Design Thinking is the next Conpetitive Advantage” 
Martin (2009).  
 
Endvidere problematiserer Badke-Schaub et al. (2010) Tim Browns påstande ”engaging our 
emotions” og ”empathy leads to better products”. De mener ikke, at der er nogen evidens eller 
bevisførelse for disse antagelser. 
Forskerne påpeger, at Browns instruktioner og vejledninger hverken er empirisk eller teoretisk 
underbyggede, men at de er generaliseringer af hans egne erfaringer præsenteret i en art 
populariseret problemløsningstilgang for ledere (ibid.). 
 
De største kritikere af designtænkning findes blandt tilhængere af design som form.  
Brix’ (2012) hovedkritik (i Politiken.dk) af det, han kalder det udvidede og fortyndede 
designbegreb, er, at designere ikke har patent på hverken det at løse problemer, det at iterere, det at 
innovere eller det at være kreativ. Forfatteren mener, at design kun kan findes i håndgribelig form, 
og at ”det kunstneriske” er en del af fagets præmis. Således finder han ingen værdi i 
designtænkning ud over æstetik og form som mål, som Alexander, der i 1971 bedyrede: ”the 
ultimate object of design is form” (Alexander, 1971:15). 
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Han placerer sig med synpunktet i opposition til en lang række designforskere (Boland og Collopy, 
2004, Kimbell, 2009; 2011; 2012; Cross, 2011; Liedtka og Mintzberg, 2006; Dunne og Martin, 
2006, Cooperrider, 2010; Buchanan, 1992 og Wagner, 2004).  
 
Andre udfordringer ved designtænkning 
Designerens problem framing er ifølge Cross (2011) under påvirkning af dennes personlige 
motivationer.  
Denne kobling kan være en motor bag arbejdet, men kan det også påvirke projektet i ikke 
hensigtsmæssig retning, hvis denne motivation tjener designerens lidenskab og/eller særinteresse 
mere ned selve hovedproblemet? 
Det er netop et princip i designtænkning, at designeren evner ikke at forelske sig i den første gode 
idé eller i sin egen idé, men kan forblive åben og give plads til alternativer. 
 
Teorierne om autopoiese understøtter Cross’ (2011) ide, om at Protocol analysis, bl.a. baseret på 
spørgsmål stillet til designeren i arbejde, i en vis udstrækning kan afdække, hvad denne tænker. 
Samtidig noterer han sig, at mennesker ikke nødvendigvis ved, hvad der foregår i deres hjerne, og 
ej heller altid formår at verbalisere det. Således kan man kun gennem spørgsmål regne med at opnå 
delvis viden om personens kognitive aktiviteter, hvorfor også observationer og sekundær research 
kan tilføjes. 
 
Designtænkning kan undertiden fremstå noget idealiseret, som et vidundermiddel. 
Bozota (2003,1:88) bedyrer: ”Design has proved its impact on companies and nations 
performance”, og hun påpeger, at design følger en managementtrend, der handler om at skabe 
konkurrencefordele i fremtiden (Mozota, 2003,1), samtidig med at hun tildeler design evnen til 
potentielt at kunne ændre en hel industri:   
”This new context utilizes a strategic thinking based on scenarios, metaphors, and discontinuities 
that tend to change the industry and to eradicate barriers among disciplines” (Mozota, 2003, 1:93). 
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116 parametre om designtænkning  
 
 
Med det formål at kunne kode og identificere casevirksomhedernes udsagn og handlinger i forhold 
til designtænkning, er litteraturstudiet i designtænkning opsamlet og kondenceret emnevis i 116 
parametre i skemaet, figur 2.11  
Skemaet med nummererede parametre skal i analysen anvendes til at identificere og opfange, 
hvordan og på hvilke måder casevirksomhederne anvender designtænkning til skabelse af værdi.  
 
Skemaet er sammensat af såvel diskurser, statements fra forskere, discipliner, filosofier, attituder, 
tænkninger, tilgange, metoder og operationelle værktøjer, alt sammen repræsenteret i den 
eksisterende litteratur om designtænkning.  
Argumentationen for at konstruere et så sammensat skema med så mange lag og forskellige typer 
emner er begrundet i følgende:  
 
1) Designattitude henviser til designerens arbejde og indbefatter tanker, hænderne, hjertet og 
materialer som et samlet, tæt integreret kognitivt og kreativt instrument. Denne nexus af elementer 
fastholder den ønskede følelse fra start til slut i processen (Boland og Collopy, 2004) 
2) Praksisteorier opfatter ikke studier af design som enten studier af individet og dets tanker og 
forestillinger eller studier af grupper i organisationer, men som en sammenstilling af tanker, 
kroppe, ting, institutioner, viden og processer, struktur og agendaer (Kimbell, 2012:142) og 
3) Det er ønsket at skemaet som en art parabol skal opfange så mange elementer i det empiriske 
materiale som muligt, der har noget med designtænkning og værdiskabelse at gøre. 
 
Det er således tanken, at denne nexus-natur, som karakteriserer designtænkning, skal retfærdiggøre 
det store antal parametre.  
 
Skemaet over designparametre er opdelt i 9 hovedemner.  
De 9 hovedemner er valgt ud fra, i hvor høj grad emnet er repræsenteret i litteraturen om 
designtænkning; det samme gælder for resten af de 116 parametre. 
 
I skemaet vil der figurere gentagelser af enkelte begreber. Dette er ikke nogen fejl men bevidst 
arrangeret. Således optræder fænomenet at være risikovillig både under hovedemnet “Metoder og 
værktøjer” og under “Praksisteoretisk tilgang” . 
 
Særligt hovedemnet “Design og konkurrencemæssige fordele” adskiller sig.  
Her optræder bl.a. fem korte statements som f.eks.: “Design allows a company to sell at a higher 
price". Disse stammer fra et et af de få forskningsprojekter, der har målinger på design og 
konkurrencekraft (Mozota, 2003,1:95-98).  
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Hermed oplistes de ni hovedafsnit og deres indhold: 
 
1. Designledelse, designattitude og lederen som designer 
Parametrene #1 - 1.10 handler om forskellige statements og definitioner inden for designattitude og 
lederen som designer. 
 
2. Praksisteori 
Parametrene #2 - 2.5 omhandler emnet praksisteori og de underemner, der knytter sig til dette. 
 
3. Visioner 
Parametrene #3 - 3.2 omhandler designeren som visionsskaber. 
 
4. Problemløsning og designprocesser 
Parametrene #4 - 4.21 omhandler emner inden for designtænkningen, der har med løsning af 
problemer at gøre, samt forholdet mellem dette og de mulige løsninger. Herudover indeholder 
hovedafsnittet de mange forskellige metoder, teknikker, principper, og værktøjer, der knytter sig til 
designprocesser. 
 
5. Framing og abduktion 
Parametrene #5 - 5.15 omhandler framing, abduktion, hypoteser og mønstergenkendelse. 
 
6. Perspektiver, metoder og værktøjer 
Parametrene #6 - 6.22 omhandler en lang række forskellige perspektiver, metoder og konkrete 
værktøjer, der anvendes inden for designtænkning og –processer 
 
7. Participatorisk design 
Parametrene #7 - 7.6 omhandler designtænknings særlige fokusering på interessenterne, deres rolle 
og medvirken i designprocessen, foruden participatorisk design. 
 
8. Design og konkurrencemæssige fordele 
Parametrene #8 - 8.15 omhandler forskellige agendaer og statements, der vedrører designs rolle i 
forhold til strategi, innovation og forretning 
 
9. Den sociale agenda 
Parametrene #9 - 9.8 omhandler emner og statements, der kobler designtænkning til den sociale og 
samfundsmæssige agenda, herunder berigelse og skabelse af livslykke.   
 
Skemaet ses på de følgende sider. 
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116 parametre omhandlende designtænkning 
 
Emne  
og para- 
meter-
numme-
rering 
 

 
Diskurser, statements, discipliner, filosofier, 
attituder, tænkninger, tilgange, metoder og 
operationelle værktøjer inden for designtænkning 
 

 
Referencer 

 
1 

 
Designledelse, designattitude og lederen som 
designer 
 

 

#1 Designtænkning skal forstås som et verbum (en handling) foruden 
en tilgang og en måde, en designer tænker på, og de metoder, de 
mentale processer og holdninger han anvender i frembringelsen af 
objekter, services, processer, modeller eller systemer. 

Dunne og Martin, 
2006 

#1.1 
 

#1.2 
 
 

#1.3 

“By design attitude, we mean a thorough, ongoing expectation that 
each project is a new opportunity to create something remarkable, 
and to do it in a way that has never been done before. They respect 
the conditions (beliefs, expectations, practices, policies, etc.) that 
they find in a new project situation, but they anticipate that these 
conditions could be other than they are, and they strive to change 
them for the better.”  

Boland et al., 
2007;13; Boland 
og Collopy, 2004; 
Boland et al., 
2008; Brown, 
2009; Dunne og 
Martin 2006; 
Simon, 1996 

#1.4 
 

Designattitude anvendes, når opgavefeltet er komplekst og det 
samlede system og bagvedliggende antagelser ønskes integreret i 
løsningen. 

 

#1.5 “Managing as designing” foregår gennem grundige og iterative 
processer med bl.a. indsamling og fortolkning af evidens. 

Boland et al.,2007 

#1.6 Designere taler om en approach (en særlig tilgang, et særligt 
perspektiv) ”the approaches taken by the designers.” 

Cross, 2011:67 

#1.7 Alle kan være designere  
Alle er designere /participatory design  
Alle kan være medskabere 

Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#1.8 Lederne skal tænke og agere som designere. 
Desigtænkning har noget at tilbyde ledere. 
 

Dunne og Martin, 
2006; Boland og 
Collopy, 2004; 
Liedtka og Ogilvie, 
2011 

#1.9 ”Today’s business people don’t (just) need to understand designers 
better. They need to become designers”. 

Dunne og Martin, 
2006:513 

#1.10 ”Design is now too important to be left to designers ” 
 

Cooperrider, 
2010:32 
 

 
2 

 
Praksisteori 
 

 

#2 En praksisteoretisk tilgang til designaktiviteter kobler en lang række 
lag og niveauer hos såvel designeren som hos interessenten: “Using 
a practical approach re-conceives of design activity as linking both 
what designers do, know and say, with what end-users and other 
stakeholders do, know and say, acknowledging that materials and 
objects that are part of these activities and at the same time attending 
to the discursive practices that make possible particular ways of 

Kimbell, 2012:142 
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doing, knowing and saying,  but exclude others”. 
#2.1 

 
 

Refleksion og læring i handlingen (refleksiv praksis) regnes som en 
væsentlig del af designerens tilgang til metode i løsningen af kritiske 
og komplekse problemer, ligesom det tjener formålet at udvikle 
ledere, opbygge teams og skabe udvikling. 

Schön, 1983; 
Marquardt, 2004; 
Ungaretti et al., 
2009; Cooperrider, 
2010 

#2.2 
 
 

Med den refleksive praktiker er der fokus på og en tillid til 
praktikeren og med ham kunstneriske, intuitive processer, hvor han 
må håndtere uvished, ustabilitet, det unikke foruden værdikonflikter. 

Cross, 2006; 
Schön, 1983 

#2.3 “Reflection in action” følger en konstruktiv tilgang og 
designprocessen muliggør en “reflective conversation”, med løbende 
feedback. 

Bonde, 2011:91 

#2.4 Learning by doing.  “You often don’t really understand the problem 
until after the first time you implement a solution“. 

Raymond i Liedtka 
og Mintzberg, 
2006:18 
Lawson og Dorst, 
2009:236 

#2.5 “risk taking is the difference between the innovative and the non-
innovative designer”. 
 

Cross, 2011:68 

 
3 

 
Visioner 
 

 

#3 Design er kunsten at skabe designvisioner, kultiveret anerkendende 
intelligens, hurtige prototyper og feedback loops. 

Cooperrider, 2010 

#3.1 Design skaber visioner, i stedet for som i et naturvidenskabeligt 
paradigme, at tage rationelle beslutninger i en kendt og stabil 
verden. 

Cooperrider, 2010 

#3.2 Design kan skabe en ny vision for en industri Mozota, 2003,1 
 

 
4 

 
Problemløsning og designprocesser    
 

 

#4 Designerens forståelse af problemet ændrer sig gennem 
designprocessen. 

Dorst, 2006 

#4.1 “. . .you need a very precise problem” 
 

Cross, 2011:71 

#4.2 Designere kan undertiden vælge at skabe nye alternativer, selv om 
en levedygtig idé allerede er identificeret. 

Kimbell, 2009 
 

#4.3 “Co-creating problems and solutions in an exploratory, iterative 
process in which problems and solutions co-evolve”. Wicked 
problems. 

Cross, 2006; Dorst 
& Cross, 2001 
Kimbell, 
2011,2:286 

#4.4 Problemer og løsninger udvikles parallelt i en eksplorativ og iterativ 
proces. 

Cross, 2006; Dorst 
og Cross, 2001 

#4.5 
 

“A good design solution solves many problems, often ones that were 
not envisioned in its development”.  

Boland og Collopy, 
2004;6 

#4.6 Designeren arbejder aktivt med at eksperimentere og undersøge ikke 
eksisterende muligheder i stedet for at vente på, at mulighederne 
bliver præsenteret for ham. 

Boland et al.  2007 

#4.7 “Part of the excitement of designing is that you never really know 
how good a job you can do; each project is unique and there is no 
comfortingly repeatable process that will guarentee success”. 

Lawson og Dorst, 
2010:10 

#4.8 ”Designers relish the lack of predetermined outcomes”  
 

Boland og Collopy, 
2004:9 
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#4.9 Parallel lines of thoughts in the problem-solution situation. 
Med denne psykologiske og kognitive metode arbejder designeren 
med muligheden for at tænke i parallele tankespor og bevidst 
fastholde en fornemmelse af tvivl og uvished.  

Lawson og Dorst, 
2009:60; Cross, 
2011. 
 

#4.10 Arkitekt Denys Lasdun om designtænkning og udkrystallisering: 
”Our job is to give the client, on time and on cost, not what he 
wants, but what he never dreamed he wanted; and when he gets it, 
he recognises it as something he wanted all the time”. 

Denys Lasdun i 
Cross, 2011:3 
 

#4.11 Omfattende og ofte lang proces med at udvikle og identificere 
løsningsmodeller. 
 

Boland og Collopy, 
2004; Boland et 
al., 2007 

#4.12 Designattitude fremmer en accept af en problemløsningsproces, som 
vedbliver flydende og åben, og en hyldest til nye mulige alternativer. 
 

Boland og Collopy, 
2004; Kimbell, 
2009; Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#4.13 Balance mellem flydende tilstand og udkrystallisering. 
”fluidity that is a prerequisite for breakthrough designs”. 

Lidtka og 
Mintzberg, 
2006;17 
 

#4.14 
x 

Med “open planning” håndteres og ledes en stor diversitet i 
samarbejdspartnere, brugere, kolleger, eksperter og autoriteter.  

Wagner, 2004:153  

#4.15 When to close? “You often don’t really understand the problem until 
after the first time you implement a solution”  

Raymond I Liedtka 
og Mintzberg, 
2006:18 

#4.16 ”it seems … that perhaps innovative design arises especially when 
there is a conflict to be solved between the designer’s high level 
problem goals and the client’s criteria for an acceptable solution”. 

Cross, 2011:77; 
Churman, 1967; 
Rittel og Webber, 
1973; Buchanan, 
1992; Kimbell, 
2011;Verganti, 
2009; Ungaretti et 
al., 2009; Dunne 
og Martin, 2006 

#4.17 Balance mellem analytisk og syntetisk tilgang. 
Gennem analysen struktureres og opereres logisk og rationelt og 
gennem syntesen integreres, konstrueres sammenhænge, anvendes 
intuition og kombineres flere samtidige perspektiver på samme tid 
for at opnå den optimale løsning.  

Cross, 1982 

#4.18 Designeren udsætter dommen over en idé Lawson og Dorst, 
2009 

#4.19 1. Designdominerede processer (stereotype og organiske 
designprocesser) versus  … #4.20 
 

Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#4.20 2. Den evolutionære designproces (alle er designere som i 
participatorisk design) 

Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#4.21 Den lange proces (fra A til Z) 
Arbejdet med at designe fortsætter også selv efter, servicen er 
distribueret og solgt til kunden. 

Kimbell, 2012; 
Kimbell, 2009:11 
 

 
5 

 
Framing og abduktion 
 

 

 
#5 

Designeren stiller spørgsmål til præmissen ved en problemstilling. 
”questioning of basic assumptions”. 

Wagner, 2004:155; 
Boland og Collopy, 
2004:4-5;  
Boland og Collopy, 
2004:9 

#5.1 Framing …”This selective focus enables the design to handle the Lawson og Dorst, 
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 massive complexity and the inevitable contradictions in design by 
giving structure and direction to thinking while simultaneously 
temporarily suspending some issues”. 

2009:50 

#5.2 Designattitude: begynder med at stille spørgsmål til den måde, som 
problemet er repræsenteret.  

Bonde, 2011; 
Boland and 
Collopy, 2004 

#5.3 Designeren går bag om antagelser, der blokerer for effektive 
løsninger. 

Brown og Wyatt,  
2007/2010 

#5.4 Metaforer og analogier anvendes til framing og som et værktøj, der 
genererer nye billeder, nye forståelser, nye modeller mm. 

Cross, 2011 

#5.5 At drømme. Skitser, ideer, refleksioner og visualiseringer muliggør 
glimt af den ideale drøm om en ønsket fremtid. 

Boland et al., 2007 
 

#5.6 Dreaming/ Envisioning.  Skitser, ideer, reflektioner og 
visualiseringer muliggør glimt af den ideale drøm om en ønsket 
fremtid. 

Boland et al., 
2007:16  
 

#5.7 Designerens evne til at arbejde abstrakt hjælper ham til at kunne 
skabe nye ønskede fremtidige tilstande. 

Simon, 1996; 
Kimbell, 2011,2 

#5.8 Fremtidsscenarier. Via spørgsmål eller visualiseringer hjælpes der til 
at kunne forestille sig ønsket fremtid. 

Kimbell, 
2011,2:286 

#5.9 Reframing er defineret som en ændring af opfattelse og forståelse af 
noget på en ny måde som en følge af refleksion.  

Bonde, 2011 
 

#5.10 Designeren har præference for abduktiv slutningsform. Cross, 2011:27 
 

#5.11 I den abduktive slutningsform stilles der spørgsmål til en endnu ikke 
eksisterende ønsket fremtid (som ”what if?”).  
Designeren er på jagt efter det, du ikke ved endnu. 
Ideer verificeres i en abduktiv tilgang via løbende prototype, tests og 
feedback. 
 
En af de store udfordringer for ledere i forhold til at anvende 
framing, er evnen til at kunne slippe eksisterende antagelser, 
modeller, præmisser og strukturer, til fordel for afprøvning af nye. 

Martin, 2009; 
Dunne og Martin 
2006; Martin, 
2010; Rechwitz, 
2002; Lawson og 
Dorst, 2009; Cross, 
2007 

#5.12 Hypoteser. ”Abduction is the process of forming an explanatory 
hypotesis” 

Bonde, 2011:266 

#5.13 Designerens problem-framing er under påvirkning af hans 
personlige motivationer. 

Cross, 2011:76 
 

#5.14 Genkendelse af mønstre. 
Designtænkning er karakteriseret ved genkendelse af mønstre. 
 

Boland and 
Collopy 2004; 
Brown og Wyatt, 
2007 

#5.15 Mønsteridentifikation kan som værktøjer anvendes til alle former for 
forretningsmæssige problemløsninger, hvad enten der er tale om 
produkter eller ej. 
 

Carr et al., 2010 
 

 
6 

 
Perspektiver, metoder og værktøjer 
 

 

#6 
 

Sproget og især generative spørgsmål som værktøj i 
forandringsprocesser, til framing, til ledelse og til 
kompleksitetshåndtering. 
 
Observationer, generative spørgeteknikker og faciliterede co-
createde undersøgelser vil åbne for gennembrydende nye radikale 
tiltag.  

Kimbell, 2011,2; 
Cross, 2011; 
Boland et al., 2007 
Brown og Wyatt, 
2007 
 

#6.1 Opmærksomhed på vokabularium, på det verbale og på det non-
verbale. 

Boland et al., 2007 
 

#6.2 Storytelling skaber perspektiver og medfører en udvikling af 
forståelsen af designproblematikken. 

Boland og Collopy, 
2004 
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#6.3  Via refleksiv konversation identificeres mønstre bag om handlinger 
og udsagn. 

Carr et al., 2010 

#6.4 Balance mellem kontrol og invitation til konversation. Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#6.5 Proaktivitet som ledelses- og forandringsværktøj. 
 

Coughlan og 
Prokopoff, 200424 i 
Boland og Collopy, 
2004  

#6.6 Designeren udviser bevidst fastholdelse af tvivl og uvished. 
 

Kimbell, 2009; 
Reckwitz, 2002; 
Cross, 2006;2011; 
Lawson og Dorst, 
2010 

#6.7= 
#2.5 

”risk-taking is the difference between the innovative and the non-
innovative designer” Kenneth Grange in Cross, (2011) 

Cross, 2011:68 

#6.8 Designeren er forberedt på at fejle. 
 

Cross, 2011 

#6.9 Facilitering. I participatorisk design er designerens rolle via 
konversation at få stakeholders til selv at designe. 
 

Kimbell, 2009; 
Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#6.10 Facilitering af designprocessen 
”facilitating the whole process”  

Cross, 2011:75 

#6.11 I T-shaped Thinking indtager designer oftest den faciliterende og 
empatiske ”overligger” i T’et. 

Brown, 2007 

#6.12 Designeren har en “I can do it – attitude”. Cross, 2011:68 

#6.13 ”Design is an extreme activity. It tends to call on all of the faculties 
of those engaged in it. It is contextual. It is embodied. It uses the 
whole person's mind and body, left brain and right, hand and heart, 
analysis and taste. And it never gets enough of any of them.” 

Collopy, 2009 
Fast Company blog 

#6.14 Designattitude henviser til designerens arbejde og indbefatter tanker, 
hænderne, hjertet og materialer som et samlet tæt integreret 
kognitivt og kreativt instrument. Denne nexus af elementer 
fastholder den ønskede følelse fra start til slut i processen.  

Boland og Collopy, 
2004 

#6.15 Praksisteorier opfatter ikke studier af design som enten studier af 
individet og dets tanker og forestillinger eller studier af grupper i 
organisationer, men som en sammenstilling af tanker, kroppe, ting, 
institioner, viden og processer, struktur og agendaer. 

Kimbell, 2012 
 

#6.16 Buchanan opererer med fire artifakter, som designere arbejder med: 
tegn, ting, handlinger og tanker. 

Kimbell, 2011,2 

#6.17 The ambiguity in the visuals. Tvetydighed, uklarhed, uvished i 
visualiseringer. 
Designerens modelbygning er et fysisk værktøj til tanker og 
refleksion og ikke nødvendigvis en repræsentation af det færdige 
design. 

Cross, 2011:11 
 

#6.18 
 

Designeren forklarer, hvad det er, han gør, og håndterer høj 
kompleksitet ved hjælp af visualiseringer, metaforer og analogier. 

Cross, 2011 
 

#6.19 ”It is this spirit of playfulness that brings the energy and emotion to 
individuals involved in the process”  
“Design as a verb allows for playful interactions among different 
materials, models, ideas, and alternatives.” 

Boland et al., 
2007:16 
 

#6.20 Tålmodighed med kaos kan give anledning til muligheder.  
 

Liedtka og 
Mintzberg, 2006 

#6.21 Appreciative inquiry. Cooperrider, 2010 

                                                
24 Peter Coughlan og Ilya Prokopoff er fra konsulenthuset/ designfirmaet IDEO og har ikke publiceret dette essay 
(kapitel 24) i Boland og Collopy (2004) Managing as designing i akademiske magasiner. 
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#6.22 Prototyper og tests. 

”Trial-and-errow”-learning. 
Boland et al., 
2007:23 

 
7 

 
Participatorisk design 
 

 

Particip
atorisk 
design 

#7 

I participatorisk design indgår slutbrugere og andre interessenter 
som fuldbyrdede deltagere (i et third space eller in-between) i 
aktiviteter, der leder til udvikling og/eller konkrete produkter, 
services og modeller.   

Muller og Druin, 
2010:28  

#7.1 Mange samtidige perspektiver. Flere modeller, illustrationer og 
skalering på en gang hjælper multi- og interdisciplinære teams til at 
arbejde bedre sammen i  
kollaborativt design. 
 
”Design influences human resources management by …, and by 
bringing together the various actors working in different services 
around one project”. 

Kimbell, 2011,2; 
Cooperrider, 2010 
 
Mozota, 2003,1:95 

#7.2 “Design Thinking and the designers who say they practice it are 
associated with having a human-centered approach to problem 
solving, in contrast to being technology- or organization-centered”. 

Kimbell, 
2011,2:286 
 

#7.3 Designtænkningens centrale princip er at have mennesket i centrum 
i både produktet, servicen og processen.  

Brown og Wyatt, 
2010. 25 
 

#7.4 Designtænkning fremmer lysten til at anskue problemer i et bredt 
perspektiv. Det udvikler en dyb forståelse for brugerne og 
anerkender værdien af bidrag fra andre. 

Dunne og Martin, 
2006 

#7.5 Stakeholders er andre end brugere og kunder. Bauer og Eagan, 
2008 

#7.6 Interessenterne er medvirkende i problemløsningen. Rittel og Webber, 
1973 
 

 
8 

 
Design og konkurrencemæssige fordele 
 

 

 
#8 

 
 
 
 
Design og designledelse kan skabe værdi for business. 
 
 

Liedtka og 
Mintzberg, 2006; 
Mozota, 2006; 
Verganti, 2008; 
2009; 2010; 2011; 
Carr et al., 2010; 
Norman, 2001; 
Dorst, 2010; 
Lockwood, 2010 

#8.1 Design følger en management trend, der handler om at skabe 
konkurrencefordele i fremtiden. 

Mozota, 2003,1 

#8.2 Designtænkning kan skabe en bedre fremtid for kunderne. Liedtka og Ogilvie, 
2011 

#8.3 Design kan skabe øget “costumer value proposition”. 
”Design contributes significantly to benefits perceived by 
consumers”. 

Mozota, 2003,1, 
94-95  

#8.4 ”Design develops exports”. Mozota, 2003,1:95 

                                                
25 IDEO.org’s fellowship udbyder et program over 11 måneder, der bringer mennesker sammen med baggrund i design, business 
eller fra den sociale sektor. Programmet handler om at forbedre livstilstanden for personer i lavindkomstgrupper via “human-
centered design” Kilde: Ideo’s hjemmeside marts 2011. http://www.ideo.com/ideo-org/faq 
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 og 98 
#8.5 ”Design increases market share”. 

 
Mozota, 2003,1:95 
og 98 

#8.6 ”Design allows a company to sell at a higher price”. Mozota, 2003,1:95 
og 98 

#8.7 ”Design udvikler kundeorientering i for firmaet”. 
 

Mozota, 2003,1:95 
og 98 

#8.8 ”Design skaber nye markeder”. Mozota, 2003,1:95 
og 98 

#8.9 Designtænkning kan anvendes til organisationsudvikling og 
udvikling af nye former for læringsrum og forretningsmodeller. 
 
”Design influences human resources management by mobilizing, 
motivating, facilitating the circulation of information”. 
 

Brown og Wyatt, 
2010 
 
 
Mozota, 2003,1:95 

#8.10 Designtænkning er tre ting: en kognitiv stil, en generel teori om 
design og en ressource for organisationer. 

Kimbell, 2011,2 
 

…foruds
ætnin-
ger for 
forret-
ningsmæ
ssig 
success 

#8.11 

Designeren må balancere eksploration og eksploitation March, 1991; 
Martin, 2009 

#8.12 En forudsætning for en forretningsmæssig succes er, at et brand er i 
besiddelse af en kerne, en basis. 
”To get the basics right - a similar growable core”. 
 

Liedtka og 
Minzberg, 2006:17 

Design 
og 
innovati
on 
 
 

#8.13 

Design-drevet innovation. 
Design og radikal innovation. 
 
Design som Strategi og design, der fører til innovation. 
 
 
 
”Design changes the spirit of the firm, which becomes more 
innovative”. 

Verganti, 2008 og 
2009 
 
Dunne og Martin 
2006; Liedtka, 
2000; Brown, 
2008; Mozota, 
2003,1;95 og 98 

#8.14 ”The main idea is that the ways professional designers problem 
solve is of value to firms trying to innovate and to societies trying to 
make change happen”. 

Kimbell, 
2011,2:285 

#8.15 Designere anvender undertiden emergent strategi. Denne opstår fra 
handling uden bevidste, bestemte eller beregnede handlinger, men 
gennem læring gennem handling og læring gennem eksperimentet  

Liedtka og 
Minzberg, 2006;   
Brown, 2008 
 

#8.16 Der publiceres primært empiriske undersøgelser af store 
kommercielle firmaer. 

Verganti, 2008; 
Liedtka og Ogilvie, 
2011; 
Norman, 2001; 
Verganti, 2009; 
Mozota, 2003,1 og 
2003,2 

 
9 

 
Den sociale agenda 
 

 

#9 Boland og Collopy (2004) efterlyser designattitude hos verdens Boland og Collopy, 



  

 138 

 ledere som en løsning på verdens uligheder og problemes:  
”We believe that if managers adopted a design attitude, the world of 
business would be different and better. Managers would approach 
problems with a sensibility that swept in the broadest array of 
influences to shape inspiring and energizing designs for products; 
services, and processes that are both profitable and humanly 
satisfying”. 

2004;3 
 

#9.1 
 

“A Design attitude views each project as an opportunity for 
invention that includes a questioning of basic assumptions and a 
resolve to leave the world a better place than we found it”. 

Boland and 
Collopy 2004:6 
 

#9.2 
 

Cooperrider (2010) ønsker, at der skal formuleres en ”positiv design 
disciplin”, som er fokuseret på at understøtte skabelsen af 
fuldbyrdede positive produkter, services, interaktioner, tekniske - og 
finansielle systemer,  
bygninger og organisationer, der ikke er designet til ”at skade 
mindre”, men til at genskabe, berige og skabe lykke. 

Cooperrider, 2010 

#9.3 Funktionalitet i arkitekten Frank O. Gehrys forståelse rummer et 
funktionelt design, der i designet tager hensyn til alle stakeholders 
og samfundet mere bredt. 

Boland et al. 2007 
 

#9.4 
 

Design Thinking skaber social innovation. Brown og Wyatt, 
2007 

#9.5 
 

”Design for social change - Design for systemic change -Design and 
social innovation - Improving life quality - Change society - Design 
to improve life”. 
 

Martin, 2004; 57-
79 

#9.6 
 

Design handler om nye praksisser omkring det at skabe en 
bæredygtig fremtid  

Fry, 2009 

#9.7 
 

”Design provides a context for creativity by channeling it toward 
humanly satisfying purposes”. 

Boland og Colopy, 
2004:15 

#9.8 
 

CSR. Skabelse af delt værdi, (”Shared value”)  
Udgangspunkt i gængse CSR-emner og store kommercielle 
virksomheders samfundsansvar. 
 

Porter og Kramer, 
2011;66 

  
. . . med et systemisk perspektiv 
 

 

#9.9 Designtænkning og systemtænkning er sammenhængende størrelser. 
 

Cooperrider, 2010; 
Cross, 2011 

#9.10 ”a systems mind; one that sees things in terms of how they relate to 
each other in producing a result”  

M. Maccoby in 
Cross, 2011:75 

#9.11 ”(design)….  tend to change the industry” Mozota, 2003,1:93 

 
Figur 2.11. 116 parametre omhandlende designtænkning 

 
 
 
 

Sammenfatning af litteraturstudie i designtænkning 
 
 
Designtænkning er et nyt forskningsfelt, der først fra 1960’erne for alvor fangede forskernes 
interesse og fik dem til at studere, hvordan designere designer (Kimbell, 2011,2:286), og først fra 
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1990 er der blevet afholdt internationale forskningskonferencer og symposier, hvor design og 
designerens arbejde er blevet debatteret. Også først fra omkring 1990 blev designforskningen 
udviklet videre fra primært design som håndværk og industriel produktion til ’designtænkning’. 
Stadig i dag er der mange bud på, hvad designtænkning er: ”there is no single authoritative 
definition or description of design or design thinking” (Kimbell, 2009:5). At designe er ifølge 
Lawson og Dorst (2009:10) en af de mest komplekse ting, vi kan gøre med vores hjerner, og 
designeren ved aldrig, hvor eller hvornår processen stopper. 
Design har en lingvistisk udfordring iboende sig. Designtænkning skal i denne afhandling således 
skelnes fra design i sin gængse forståelse som et navneord. Hvor design oftest med æstetiske og 
formmæssige referencer, henviser til en smukt fremstillet genstand, skal designtænkning i denne 
sammenhæng forstås som verbum (en handling) foruden en tilgang og en måde, en designer tænker 
på, og de metoder, de mentale processer og holdninger han anvender i frembringelsen af objekter, 
services, processer, modeller eller systemer (Dunne og Martin, 2006). 
 
Et gennembrud i forståelsen af designtænkning blev i 2004 formuleret og defineret af Richard J. 
Boland Jr. og Fred Collopy i forståelsen design attitude og siden refereret til af mange. Således 
tager denne afhandling (inden for designtænkning) udgangspunkt i Boland og Collopys forståelse 
af “Managing as designing” og “designattitude” (Boland og Collopy, 2004:9): 
Designtænkning forklares som designattitude af Boland og Collopy i 2004, og rammes ind ved de 
to nedenstående definitioner:  
”By design attitude, we refer to the expectations and orientations one brings to a design project. A 
design attitude views each project as an opportunity for invention that includes a questioning of 
basic assumptions and a resolve to leave the world a better place than we found it” og “By design 
attitude, we mean a thorough, ongoing expectation that each project is a new opportunity to create 
something remarkable, and to do it in a way that has never been done before” (Boland og Collopy, 
2004:9) 
 
Håndtering at kompleksitet er netop ét af de karakteristika ved designtænkning, som flest forskere 
beskriver (Cross, 2006 og 2011) og som noget helt centralt i designtænkningen stilles der ifølge 
Boland og Collopy fundamentale spørgsmål til præmissen i forhold til et problem eller en 
problemstilling. 
 
Refleksion og læring i handlingen (refleksiv praksis) regnes som en væsentlig del af designerens 
tilgang til metode i løsningen af kritiske og komplekse problemer (Ungaretti et al., 2009; 
Cooperrider, 2010). 
 
Et særligt træk ved designprocessen og designerens betingelser er, at han aldrig ved, hvor godt et 
job han rent faktisk kan levere, da ethvert nyt projekt er unikt og uden en repeterende systematik, 
der garanterer en succes (Lawson og Dorst, 2010:10). 
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Designeren arbejder med parallelle tankespor, flydende tilstande, udkrystallisering, åben 
planlægning og emergente strategier, hvilket stiller krav til, at han formår at balancere eksploration 
med eksploitation såvel som den analytiske metode med den syntetiske (Lawson og Dorst, 
2009:60). 
 
En lang række designforskere har fokus på interessenternes særlige placering i designprocessen, på 
participatorisk design og på opdagelser af nye muligheder gennem interdisciplinaritet, 
multidisciplinaritet og collaborativt design. Det gælder for  Martin (2010), Boland og Collopy 
(2004), Brown et al., (2007), Gerber (2006), Cooperrider (2010), Leavy (2010), Wang (2008), 
Ungaretti et al. (2009), Dunne og Martin (2006), Drews (2009:38) og Cross (2011). 
 
Der foregår en spændende diskussion mellem designforskere, om hvad designerens rolle er i en 
designproces, hvornår han skal lede og hvornår trække sig ud, og hvor meget han skal lade 
interessenterne styre og bestemme. 
 
Netværksteorier kan forklare dele af entreprenørernes færden og metode. Såvel åbne, løse netværk 
som bridging, bonding og tætte lukkede netværk er vigtige i deres arbejde med collaborative 
processer, kundehåndtering, synlighed og værdiskabelse. 
 
Designeren kan anvende metaforer, analogier, drømme og envisioning for at opnå billeder af det 
ønskede fremtidige mål (Cross, 2011;Boland et al., 2007) og abduktiv slutningsform for at jagte 
det ukendte i den ønskede fremtid. 
 
I det rette designattitude-univers er det muligt for designeren at anvende en lang række 
perspektiver, metoder og værktøjer, der på forskellig vis er med til at skabe værdi, udvikling, 
fremdrift, facilitering, konflikthåndtering, nye muligheder, refleksion og ny viden. Eksempler 
herpå er: bevidst fastholdelse af tvivl og uvished, observationer, refleksiv konversation, proaktiv 
adfærd, risikovillighed, at være forberedt på at fejle, T-shape-method, playfullness, A.I. beskrevet 
af Cooperrider (2010, Boland et al. ( 2007), Brown (2007), Kimbell (2009), Liedtka og Mintzberg 
(2006) og Lawson og Dorst (2010). 
 
En lang række designforskere undersøger design koblet til strategi, innovation og business 
(Verganti, 2009; Normann, 2001; Mozota, 2003,1 og 2003,2; Lockwood, 2008 og 2009 og Liedtka 
og Ogilvie, 2011). Designtænknings optagelse i ledelsesmæssige diskurser fylder mere og mere i 
den akademiske litteratur (Kimbell, 2011,2) og konsulenthuse som NextD, IDEO og Bruce Mau 
Design anvender designtænkning kommercielt. 
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Kun en lille gruppe forskere er optaget af den sociale og samfundsmæssige agenda og social 
innovation. Blandt disse er Cooperrider (2010), Boland og Collopy (2004) og Martin (2004). 
Endelig lyder der kritik af eksisterende lederuddannelser fra prominente designforskere; en kritik, 
der bl.a. går på, at uddannelserne i dag indeholder for meget beslutningsattitude og for lidt 
designattitude (Dunne og Martin, 2006; Boland og Collopy, 2004). 
 
Det viser sig, at 106 af de 116 parametre i analyseskemaet (figur 2.11) tilhører en kategori, der kan 
betegnes som blød eller eksplorativ i sin natur. Det gælder f.eks. parametre som at eksperimentere, 
flydende tilstande, åben planlægning, at drømme, storytelling og emergent strategi. 
Det er meget få parametre; ti i alt: (#2.1, 4.1, 4.16, 5.2, 6, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 og 9.4) 
stammende fra litteraturstudiet og skemaet med de 116 parameter, der direkte signalerer 
eksekvering, eksploitation, forretning og rentabilitet eller forretningsmæssig vækst. De seks cases 
anvender også kun i gennemsnit tre af disse ti parametre. 
 
 
Mangler og svagt dækkede områder inden for forskning i designtænkning 
 
Badke-Schaub et al., (2010:39) pointerer i deres artikel From delution to meaninglessness, at 
forskningsfeltet designtænkning lider under ”its fragmented variety of emperical results” grundet 
en manglende integration af teori i forskningen. 
Forskerne mener, at den nye trend med designtænkning som ledelsesstrategi og strategi for 
innovation ikke er funderet i empiriske studier eller evalueringer.  
Kimbell (2011,2) mener, at design stadig er en fragmenteret disciplin, og at den sparsomme 
mængde empiri, der eksisterer på området, viser uenighed om, hvad designtænkning er (Kimbell, 
2011,2:289; Carr et al., 2010:62; Liedtke og Mintzberg, 2006). “However there is not, as yet, any 
unified theory of design to serve as the basis forclaims about designers’ work and the effects it 
has” (Kimbell, 2009:5).  
Der er stadig ikke noget klart billede af, hvad designtænkning er. Mange spørgsmål er ubesvarede. 
Skal man f.eks. være uddannet designer for at mestre disciplinen? Og hvordan kan der blive 
undervist i dette? 
 
Der er en stor mangel på empiriske studier i designtænkning. Boland and Collopy, (2004) har 
studeret arkitekten Frank O. Gehry og hans partnere i arbejdsproces;    
(Carr et al. 2010;62) har gennemført studier om designledere, designeksperter og 
designkonsulenter, og endelig har Borja de Mozota foretaget empiriske studier af 
designmanagement i en række virksomheder (Mozota, 2003; 3006). Verganti (2009) og Verganti 
og Dell'Era (2009) forsker i designdreven innovation. 
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Der er også en klar tendens blandt designforskere i designforskningen generelt (ikke kun empirisk 
baserede) til primært at anvende og undersøge store kommercielle firmaer, hvorfor det er meget 
sparsomt, hvad der findes af forskning og empiriske undersøgelser af små virksomheder og især 
sociale virksomheder (Liedtka og Ogilvie, 2011; Lockwood, 2010; Norman, 2001; Martin, 2009; 
Martin, 2010 og Verganti, 2009). Det samme gælder for Mozota (2003,1:88f), der anvender 
terminologier som produkter, produktionsproces og forbrugere.  
 
Designtænkning handler sjældent om en politisk, samfundsmæssig eller social global dagsorden. 
Dette kan ifølge Kimbell (2011,2:291) skyldes, at designlitteraturen, populære publikationer og 
den nutidige designdebat oftest placerer design og designtænkning i emnefeltet business og en 
organisatorisk, ledelsesmæssig kontekst og forståelsesramme.  
“Concern with design’s place in the world and thus with larger social or political questions is lost 
when design is mobilized within a managerialist framework” (Kimbell, 2011,2:291). 
Følgende forskere er dog aktive i denne del af feltet: Cooperrider (2010), Dunne og Martin (2006) 
og Boland og Collopy (2004). 
 
En række andre områder inden for litteraturen i designtænkning synes underprioriterede og kun 
belyst i et begrænset omfang. Det drejer sig om følgende: Optimering af designprocesser via 
facilitering. Der er stadig en mangel på tilstrækkelig viden om, hvordan processerne i 
participatorisk design optimeres og forbedres. Processerne skal faciliteres, udtrykt af Muller og 
Druin (2010:9) som: ”you can’t just add users and stir”; Designerens rolle i forhold til 
interessenterne i collaborative processer; Hvornår er den fuldbyrdede participatoriske designproces 
at foretrække? Hvordan vælges der imellem den designdominerede proces og den evolutionære? 
Hvordan identificerer en designer mønstre? Hvad kan ulemperne være ved bevidst at fastholde 
tvivl og uvished? Hvordan kan de beskrevne designparametre hver og én direkte være med til at 
skabe værdi? Og hvordan fokuseres på at skabe mange vindere i et projekt, samtidig med at der 
holdes fokus på rentabilitet og økonomisk værdiskabelse?  
”Design thinking does, however, remain undertheorized and understudied; indeed, the critical 
rethinking of design thinking has only just begun” (Kimbell, 2001, 2:298). 
 
Parallelt med designtænknings popularitet i forskerverdenen og i virksomhederne er der kritiske 
holdninger og spørgsmål til emnet løbende.  
Badke-Schaub et al. (2010:40) mener f.eks., at Tim Brown fra det amerikanske designbureau 
IDEO idealiserer designerens arbejde ved at antage, at designeren altid kan innovere i den rette 
kontekst. Forskerne mener ikke, at der er evidens for den antagelse og ej heller, at den er 
underbygget af empiriske undersøgelser. 
De sætter endvidere spørgsmålstegn ved Browns påstand, om at design skal og kan anvendes af 
enhver leder i enhver branche. Badke-Schaub et al. (2010:40) mener ikke, at Brown, eller andre, 
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har forklaret, hvordan denne kompetence skal implementeres i den enkelte leder i den enkelte 
organisation. 
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Formulering af teoretisk analyseramme 
 

   
Med udgangspunkt i kapitel 1, kapitel 1.2 (særligt afsnittet ” sociale virksomheders 
værdiskabelse”) og litteraturstudiet i kapitel 2 er der herunder konstrueret en teoretisk 
analyseramme (figur 2.19) til brug for afhandlingens samlede analyse, der består af foranalyse, 
hovedanalyse og sekundær analyse (kapitel 4).  
 
1) Foranalyse  
Foranalysen består af en kategorisering af 16 cases. 
Denne analyse går ud på at kategorisere det samlede casemateriale (16 cases), efter hvorvidt de kan 
defineres som værende sociale virksomheder eller ej. Denne metode og processen er beskrevet i 
metodekapitlet (kapitel 3), i afsnittet Analysestrategi og –metode. 
Analysen findes i kapitel 4 (i afsnittet: Foranalyse af de 16 cases) og kan også læses i caseform i 
bilag 1 (16 casebeskrivelser). 
 
2) Hovedanalyse  
Hovedanalysen består af en analyse af designtænknings bidrag til sociale virksomheders 
værdiskabelse. 
Baseret på diskussion og argumentation omkring værdiskabelse i kapitel 1.2, foruden på 
litteraturstudiet om designtænkning, herunder værktøjet ”116 parametre om designtænkning”, er 
der herunder udformet en teoretisk analyseramme (figur 2.19), til brug for hovedanalysen.  
I hovedanalysen kortlægges, analyseres og beskrives svarene på følgende otte delspørgsmål::  
 
1) Hvad er sammenhængen mellem designtænkning og teorien om sociale virksomheder? 
 
2) På hvilken måde og i hvilket omfang anvender hver af de seks fokuspersoner og deres sociale 
virksomheder designtænkning? 
  
3) Hvilke andre discipliner, tilgange, metoder og værktøjer (som ikke er beskrevet i 
designlitteraturen) anvendes af de seks fokuspersoner og deres sociale virksomheder? 
 
4) Hvad kan analysen fortælle om sammenhængen mellem designtænkning og den 
skabte værdi? 
 
5) Hvilke af de 116 designparametre stammende fra litteraturstudiet kan ikke registreres som 
anvendt af de seks fokuspersoner og deres sociale virksomheder, og hvilken betydning kan dette 
have for værdiskabelsen? 
 
6) Hvordan udnyttes designtænknings fulde potentiale for værdiskabelse? 
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7) I en cross case analyse af de seks virksomheder sammenholdes følgende   
a) anvendt designtænkning, b) anden anvendt teori og metode og c) de væsentligste 
designparametre blandt de 116, der ikke er anvendt. 
 
8) Hvad kan analysen fortælle om fordele og ulemper ved anvendelse af designtænkning ud fra 
det konkrete casemateriale, og i relation til værdiskabelse? 
 
Figur 2.12 Teoretisk analyseramme samlet i otte spørgsmål, til brug for hovedanalysen 
 
 
Selve analysemetodens udformning, registrering, koblingen til spørgeguiden, oplistning af særlige 
opmærksomhedspunkter i analysen, koblingen til SROI impact-analysis og dilemmaet med den 
svage kausalitet mellem de enkelte parametre og enkelte forbedringer eller nyskabelser, er alt 
sammen at finde i næste kapitel i afsnittet: Forskningsdesign og -analyse (kapitel 3) i afsnittet 
Analysestrategi og –metode.  
 
 
3) Sekundær analyse  
I den sekundære analyse sammenholdes designtænkning med kaospilotuddannelsen. De 116 
designparametre sammenholdes punkt for punkt med indholdet af kaospilotuddannelsen, herunder 
med indholdet af uddannelsens studieordning foruden gennemgang af discipliner, metoder, 
værktøjer og tillærte kompetencer stammende fra forfatterens egen publikation ”Where Creativity 
and Innovation Go to School” fra 2010. 
Denne del af analysen er sekundær i forhold til for- og hovedanalyse, da den ikke er foranlediget af 
nogle af de fire forskningsspørgsmål. Analysen må dog antages at have interesse i forhold til en 
teoretisk diskussion og særligt i forhold til praktiske implikationer i relation til værtsvirksomheden 
og dermed kaospilotuddannelsen. 
Således er resultatet af denne analyse at finde i kort form i kapitel 5 /Resultat og i  kapitel 6 under 
bidrag, diskussion og perspektivering. 
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KAPITEL 3. FORSKNINGS-
DESIGN OG -METODE  

 
 
 

 
 

A case study is an empirical  
inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon 
within its real-life context; 

when the boundaries between  
phenomenon and context  

are not clearly evident; and 
in which multiple sources of 

evidence are used. 
Bruns, Jr. (1989) from A review of Robert K. Yin’s  

Case Study Research: Design and Methods 
 
 



  

 148 

 
 
 

Introduktion til kapitlet 
 
I dette kapitel argumenteres for valg af såvel videnskabsteoretisk ståsted som for valg af research 

design og researchmetode.26  

I kapitlet gennemgåes kriterierne for valg af cases og valg af fokuspersoner foruden udarbejdelsen 

af interviewguide, kildevalg og refleksioner om validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. 

Sidst i kapitlet gennemgåes analysestrategi og -metode, foruden metode til udarbejdelse af 

casebeskrivelser og endelig refleksioner over det valgte design og den valgte metode.  

Herunder ses i figur 3.1 en oversigt over undersøgelsesdesign og -metode. 
 
 
 
 
 
Forskningsspørgsmål Hvordan kan designtænkning bidrage til sociale virksomheders 

værdiskabelse?  
 

Forskningsstrategi Overordnet kvalitativ research 
Case study research 
Multiple case holistic design 
Replication approach 

Forskningsformål At teste eksisterende teori (Yin, 2009) 
Units of analysis  Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse  
Udvælgelseskriterier Kandidater fra kaospilotskolen 1996-2007, kommerciel og social 

værdiskabelse, innovation og særlig bevågenhed 
 

Data indsamling Kvalitative semi-strukturerede interviews 
Sekundære kilder 

Forskningsmæssig  
slutningsform  
 

Overordnet abduktion 
Undertiden induktive og deduktive delprocesser 

Videnskabsteoretiske 
udgangspunkt 

Kritisk realisme  
 

Analyseform Meningskondensering, meningskategorisering, narrativ 
strukturering, meningsfortolkning og ad hoc-metoder 

   
Figur 3.1 Oversigt over undersøgelsesdesign og -metode.  
Med inspiration fra Müller (2011:21) 
 
 
 

                                                
26 I afhandlingen anvendes ”research design” synonymt med undersøgelsesdesign og tilsvarende anvendes ”researchmetode” 
synonymt med undersøgelsesmetode og forskningsmetode.  
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Projektets videnskabsteoretiske 
grundlagstænkning  
 

 

Kritisk realisme  
Denne afhandling tager sit videnskabsteoretiske afsæt i kritisk realisme.  
Udgangspunktet for kritisk realisme er, at samfundsmæssige relationer eksisterer uafhængigt af 
forskeren, samt at disse relationer er åbne overfor forandring (Fulgsang og Olsen, 2004). 
Teoriudviklingen består derfor i at afklare relationer mellem aktører og institutioner, der løbende 
ændrer sig over tid. 
Kritiske realister argumenterer for, at al viden er produceret i sociale kontekster på grundlag af 
eksisterende viden. Al viden er således konstrueret og kan være behæftet med fejl (Buch-Hansen et 
al., 2007).  
Kritisk realisme opererer med en forforståelse af at undersøge tingenes underlæggende 
mekanismer; altså de mekanismer, der forårsager handling (Kirketerp, 2010 og Bøllingtoft, 2005).  
Der argumenteres også for i kritisk realisme, at der ingen direkte adgang er til den eksterne 
virkelighed, og at en mangfoldighed af fænomener som politik, økonomi og normer spiller ind på 
den videnskabelige proces (Buch-Hansen og Nielsen, 2005).  
Det er helt centralt for kritiske realister at beskrive strukturer og mekanismer, der forårsager 
manifeste fænomener (ibid.). 
 
Der er oftest tale om flere årsager og intentioner i forhold til menneskers og organisationers virke. 
Kritiske realister bekender sig til tværfaglighed og pluralisme, idet det ikke er muligt at 
retfærdiggøre én bestemt teori eller empirisk undersøgelse, og de reflekterer løbende over 
sammenhængen mellem objektivitet og normativitet. 
 
Kritisk realisme indtager ’sin egen’ ontologiske og epistemologiske position mellem realisme og 
konstruktivisme; figur 3.2 
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Ontologi, epistemologi, forskningsmetode og slutningsform 
for positivisme, kritisk realisme og konstruktivisme 
 
 Positivisme Kritisk realisme  Konstruktivisme 
Ontologi Naïve realisme Kritisk realisme Relativisme 

 
Epistemologi Objektivisme: 

Resultaterne er 
sande 

Modificeret 
objektivisme: 
Resultaterne er 
måske sande 

Subjektivisme: 
Resultaterne skabes 

Forsknings-metode Primært kvantitativ Både kvantitativ og 
kvalitativ 

Hermeneutisk/ 
dialektisk 

 
Slutningsform 

 
Deduktion 

 
Abduktion 

 
Induktion 

 
Figur 3.2 Ontologi, epistemologi, forskningsmetode og slutningsform for positivisme, kritisk realisme og 
konstruktivisme. Kilde: Med inspiration fra Bøllingtoft (2005:20) 
 
Kritiske realister adskiller sig fra såvel positivisme som postmodernisme, i og med at førstnævnte 
reducerer alt til natur, og postmodernister reducerer alt til kultur (Buch-Hansen og Nielsen, 2007).  
Kritisk realisme fremstår ifølge Buch-Hansen og Nielsen (2005:103) som et alternativ til og en 
radikal kritik af positivismen og den kritiske rationalisme. 
 
 
Den franske filosof Auguste Comte ville i 1830’erne og 40’erne fremstille positivismen som et 
ideal for videnskaberne. Han mente, at videnskaberne udelukkende skulle ”beskæftige sig med 
fænomenernes positive fremtræden, altså de træk ved fænomenerne, som direkte lader sig iagttage 
og observere”. Således var skjulte årsager til tingenes fremtræden ikke medtaget i det 
videnskabelige felt (Fuglsang og Olsen, 2004:55-56).  
Den positivistiske tænkning har naturvidenskaberne som forbillede for al menneskelig erkendelse. 
Positivisme er forbundet med en påstand om, at der ikke findes nogen form for erkendelse, der 
ikke er rent erfaringsmæssig (ibid.), og ”at det er samfundsvidenskabernes mål at producere 
lovmæssigheder om menneskelig adfærd, der kan generaliseres universelt ” (Kvale, 2005:227). 
Modsat den positivistiske opfattelse, så indebærer en humanistisk opfattelse, at ”enhver situation er 
unik, at ethvert fænomen har sin egen indre struktur og logik” (ibid.:227). 
 
En gruppe af positivistiske filosoffer, som samarbejdede fra slutningen af 1920'erne, kaldet 
Wienerkredsen, havde sat det mål at forsøge at ophæve eller eliminere al filosofisk refleksion over 
erkendelse, moral, kunst og religion til fordel for den strengt videnskabelige udforskning af verden. 
Positivismens objektivistiske videnskabsideal forudsætter, at ethvert subjektivt element er 
elimineret. I forhold til denne afhandling og dens videnskabsteoretiske metode er en positivistisk 
position et problem. Begrundelsen herfor er, at afhandlingen beskæftiger sig med menneskets liv, 
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relationer og ytringer i fortid og nutid og dermed med subjektive fænomener som hensigt, 
intention, bevidsthed og mening (ibid.). 
 
Socialkonstruktionismen tager sit udgangspunkt i, at virkeligheden er et socialt konstrueret 
fænomen (Esmark et al., 2005; Gergen, 2005). Virkeligheden skabes af sproget og måden, vi taler 
til hinanden på. En konsekvens af dette er bl.a., at sproget kan benyttes som værktøj til at skabe 
udvikling og forandringer af virkeligheden. 27 
Det er afgørende for socialkonstruktivister, at ”virkeligheden på afgørende vis præges, eller 
formes, af vores erkendelse af den”. (Fuglsang og Olsen, red., 2004). Således er samfundsmæssige 
fænomener ikke konstante og uforanderlige, men derimod skabt i sociale processer gennem 
historien. Dette perspektiv medfører også, at fremtiden (bortset fra den fysiske natur) kan skabes 
og dannes af menneskelig handling. 
 
I socialkonstruktionismen er relationerne og det, der sker i relationen mellem mennesker, det 
altafgørende. I relationen skabes nye meninger og forståelser. ”Socialkonstruktivismen betragter 
ikke virkelighed som et spørgsmål om objektets eksistens i sig selv, men som et spørgsmål om den 
mening, objekter og subjekter opnår gennem deres relationer” (Esmark, et al., 2005:18). 
På denne måde positionerer socialkonstruktionismen sig i opposition til den logisk-empiriske 
tradition og den erkendelsesfilosofiske realisme, hvor virkeligheden ikke kan konstrueres (ibid.).  
De fleste socialkonstruktionister er enige om, at der godt kan eksistere ”en verden af fysiske 
objekter i sig selv og en verden af bevidsthedsfænomener uden for den sociale verden” (ibid.:18).  
Rasborg nævner i Fuglsang og Olsen (2004) en række forskellige begreber, der knytter sig til den 
socialkonstruktivistiske teori: viden betragtes ikke som evig og almengyldig, men er derimod 
”præget af den kulturelle kontekst, hvori den opstår; sproget er forudsætning for tænkningen; 
sproget har muligheden for at være konstituerende for virkeligheden; sociale processer konstitueres 
via social praksis og interaktion, og der fokuseres på dynamiske sociale processer frem for på 
statiske strukturer” (ibid.:351-352). 
 
Svagheden ved socialkonstruktionisme er dens relativisme, altså at fokus er på, at resultaterne 
skabes/konstrueres i relationer gennem sproget og ikke på den eksisterende objektive målbare 
virkelighed.  
 
Socialkonstruktivismen kan videnskabsteoretisk modstilles realisme, der repræsenterer den 
betragtning, at virkeligheden er en realitet, at verden grundlæggende kan forstås som objektiv og 
ekstern i forhold til individet, der eksisterer uafhængigt af vores sprog og erkendelse af denne 
(Kirketerp, 2010). Realister anvender en deduktiv forskningsproces, som bygger på logiske 

                                                
27 I denne afhandling anvendes termerne socialkonstruktionisme (med hovedfokus på sproget og de sociale processer og relationer, 
der skaber virkelighed, viden og selvet, Gergen, 2005) synonymt med socialkonstruktivisme (Esmark, et al., 2005 og Fuglsang og 
Olsen, (Red.), 2007). 
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præmisser, og som har et teoretisk fundament som udgangspunkt. Teorien afprøves efterfølgende 
gennem empiriske undersøgelser.  
Relativister tager udgangspunkt i subjektive betragtninger, erfaringer og eksisterende empirisk 
evidens, hvorfra de på induktiv og inkluderende vis bygger teori op (Järvensivu og Törnroos, 2010 
og Bøllingtoft, 2005). 
 
Kritiske realister anvender derimod oftest en abduktiv slutningsform, der i modsætning til 
induktion accepterer eksisterende teori og anvender denne til at styrke casen og analysen af denne. 
Den abduktive tilgang tillader en mindre streng forholden sig til eksisterende teori, end det er 
tilfældet for deduktivisme, hvilket muliggør en teoridannelse, der er mere drevet af de empiriske 
data end af eksisterende teori.  
Abduktion er ikke en lineær logik, men baserer sig derimod på cykliske processer, hvor 
mekanismer og systemer kan identificeres med det formål igen at forklare forskellige fænomener 
(Bøllingtoft, 2005; Fuglsang og Olsen, 2004).  
Fra designteori ved vi også, at abduktive processer beskrives som ideer, der verificeres gennem 
prototyper og tests (Dunne og Martin, 2006). 
Abduktive konklusioner i samfundsvidenskaberne er ofte hverken ”sande” eller ”falske”, hvorfor 
graden af validitet ved anvendelse af dette perspektiv kan have en begrænsning (Danermark et al. 
2002). 
 
Järvensivu og Törnroos (2010) forklarer, at selv om den overordnede proces for kritiske realister 
består af en abduktiv slutningsform, kan de forskellige researchfaser periodisk være mere eller 
mindre deduktive eller induktive i deres form (figur 3.3). 
 

 

 
Figur 3.3. Forskningsprocessens tre forskellige processer baseret på deduktion, abduktion og induktion. Inspiration fra 
Järvensivu og Törnroos (2010:103). 
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I arbejdet med analyser og casebeskrivelser i nærværende afhandling er denne vekslen mellem de 
tre slutningsformer anvendt på følgende måde:  
Den abduktive logik har været dominerende i og med, at den anvendte teori er fremkommet ud fra 
indikationen i det empiriske materiale (induktiv logik), samtidig med at eksisterende teori 
anvendes som teoretisk ramme for analysearbejdet (kapitel 2).  
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Forskningsdesign og -metode 
 

Afhandlingens overordnede forskningsmetode er kvalitativ. Den kvalitative metode besidder 
kvaliteten at kunne gå i dybden, gå i detaljen og er karakteriseret ved præcision. Tilgangen leverer 
samtidig resultater, der kan besidde svaghed på generaliserbarhed. For at modvirke dette og for at 
øge reliabiliteten af de indsamlede data anvendes metodetriangulering og datatriangulering i det 
omfang, de enkelte cases har muliggjort det. 
 
Case study research metode er valgt, da metoden har mulighed for at opfange de dynamikker, der 
er på spil i afhandlingens cases, og fordi den giver et multidimensionelt perspektiv på konteksten 
(Järvensivu og Törnroos, 2010 og Eisenhardt, 1989). 
“The case study is a research strategy which focuses on understanding the dynamics present within 
single settings” (Eisenhardt, 1989:534). 
 
Selve researchdesignet er en plan for at gennemføre det samlede forskningsprojekt og er beskrevet 
som “the logical sequence that connects the empirical data to a study’s initial research question 
and, ultimately, to its conclusions” (Yin, 2009:26). Yin (2009) forklarer, at denne plan indeholder 
forskningsspørgsmål, analyseenhederne (the unit(s) of analysis) indsamling af data, analyse af 
data, og endelig kriterier for tolkning af resultaterne.  
Forskningsdesignet er planlagt efter afhandlingens forskningsspørgsmål og analyseenhed (ibid.). 
 
Signifikans og fuldstændighed 
Casestudiet er signifikant og usædvanligt, i og med at de 16 valgte entreprenører er uddannet på en 
lille dansk/international iværksætterskole; de seks af casene er tilmed sociale virksomheder. 
Kombinationen af iværksætteri og den sociale dagsorden modsvarer en generel interesse i 
samfundet (Yin, 2009). 
 
Multiple case design 
Researchmetoden, der er valgt, er multiple holistic case design med single-unit of analysis. 
Metoden er herudover ikke-indlejret (= not-embedded) (ibid.:59-60). Metoden er multiple, da det 
empiriske materiale repræsenteres af seks forskellige cases. Metoden er holistisk og ikke-indlejret, 
da de seks cases er individuelle, ikke har noget at gøre med hinanden og ikke tilhører den samme 
organisation eller kontekst, illustreret i figur 3.4. 
Valget af oprindelig i alt 16 casevirksomheder har medført et omfattende og tidskrævende arbejde, 
hvad angår identifikation, kontakt, aftaler med fokuspersoner, interviews, casebeskrivelser, 
teoribearbejdning, analyser, feedback fra samme fokuspersoner og gentagne gennemskrivninger.  
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Figur 3.4 Yin’s fire basistyper af design for casestudier. Oprindelig kilde: COSMOS Corporation (Yin 2009:46) 
 

 
Metoden har til gengæld muliggjort en sammenligning af store mængder data, der er optaget og 
analyseret ud fra samme præmisser i alle seks cases. Sammenligningen gør det muligt at søge efter 
mønstre, ligheder og forskelle i den samlede population. 
Yin (2009) forklarer, at der i multiple casestudier enten skal fremkomme egentlige replikationer og 
altså ens resultater (literal replication) i de forskellige medvirkende cases, eller forventede 
modsatrettede resultater (theoretical replication) (ibid.).  
Afhandlingens analyser viser, at der er sammenfaldende resultater mellem såvel de 16 cases som 
mellem de seks cases (kapitel 5). Afhandlingens analyser viser tillige, at der er modsatrettede 
resultater (kapitel 5). 
 
Da dataindsamling og analysens foranalyse viste, at hele ti cases ikke kunne kategoriseres som 
sociale virksomheder, blev andre to cases optaget i populationen. Disse cases skulle vise sig at 
kunne bidrage med svar på forskningsspørgsmålet. 
Denne addering af cases anbefales af Yin (2009:26): “…you should choose the case(s) that will 
most likely illuminate your research questions”. 
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Dataindsamling 
Kriterier for valg af cases 

De 16 cases er valgt ud fra følgende fire kriterier: 
1 Virksomheden er skabt og/eller drevet af en kandidat dimitteret fra kaospilotuddannelsen i 
perioden 1996-2009 28 
2 Virksomheden skaber social værdi OG kommerciel værdi 
3 Virksomheden er innovativ i produkt, i forretningsmodel, i lederskab, i måden 
partnerskaber er designet, i kommunikationen eller på anden måde. 
4 Virksomheden har tiltrukket sig særlig bred anerkendelse og interesse  
 
I og med at værtsvirksomheden for ph.d.-projektet (Kaospiloterne) ønskede, at det var kandidater 
fra kaospilotskolen, der skulle udgøre målgruppen for forskningen, lå kriterium 1 fast helt fra 
begyndelsen. Kriterium 2 havde til formål at identificere sociale virksomheder og frasortere 
kommercielle virksomheder. 
Kriterium 3 og 4 har til formål at fange de mest nyskabende og interessante cases blandt alle 
dimittender, selv om en mediemæssig interesse (kriterium 4) ikke nødvendigvis i sig selv behøver 
at betyde, at den pågældende case er særlig velegnet til at besvare forskningsspørgsmålet.  
Ifølge Eisenhardt (1989:545) er det optimale antal cases i casebaseret theory building fire til ti. 
Mindre end fire bliver vanskeligt at generalisere ud fra, og med flere end ti bliver det vanskeligt at 
håndtere datamængden og graden af kompleksitet. 
Begrundelsen for at der er medtaget et relativt højt antal cases i afhandlingen (16) er todelt. For det 
første har det vist sig vanskeligt at identificere sociale virksomheder i den samlede pool af 
virksomheder startet eller drevet af kaospilotkandidater. For det andet repræsenterer de seks sociale 
virksomheder, som det lykkedes at finde, en stor idérigdom og variation i såvel 
forretningsmodeller som måder i øvrigt at operere på. Denne store variation har der været ønske 
om at forsøge at indfange i analyse og resultat. 
Som en del af indsamlingen af data til brug for ph.d.-projektet er gennemført 17 kvalitative 
interviews (i 16 virksomheder), som er dokumenteret på 25 timers indspillede lydfiler og i 230 
siders transskriptioner.  
 
Identifikation og udvælgelse af cases 
Processen med identifikation foregik via udsendelse af e-mails til alle de kaospilotkandidater, som 
der kunne skaffes kontaktdata på (ca. 200 personer). Forespørgslen lød på at medvirke i et 

                                                
28 Alle 16 iværksættere, der udgør den empiriske del, og som gøres til genstand for dette ph.d.-studies analyser, har det til fælles, at 
de har gennemgået den treårige iværksætteruddannelse på kaospilotskolen. En samlet og grundig beskrivelse af uddannelsen findes 
i kapitel 1 og i den peer-reviewede og publicerede artikel ‘Where Creativity and Innovation Go to School’ (Broberg og Krull, 2010) 
/bilag 3.  
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researchprojekt, der skulle undersøge kvalitativt, hvordan kandidater navigerer efter endt 
uddannelse med særlig henblik på at identificere sociale virksomheder og deres anvendelse af 
designtænkning. Meget få vendte tilbage, og invitationen måtte sendes igen, ligesom store dele af 
netværket blev forsøgt aktiveret og bedt om at hjælpe med i processen med at finde de cases, der 
bedst kunne give svar på forskningsspørgsmålet. Lidt flere vendte tilbage selv, og resten blev på 
anbefalinger fra netværket omkring kaospilotskolen direkte kontaktet og identificeret via desk 
research. 
I alt blev der skabt kontakt til 40 personer inden for målgruppen af kandidater. Ca. 30 af disse kom 
på tale som mulige cases, og ti andre skrev til mig og anbefalede andre, de havde kendskab til. 
De udvalgte cases har alle i høj grad udvist entreprenøriel adfærd og formået at skabe og drive 
deres projekter og formidle deres virke bredt. Registreringer og fortolkninger fra første case 
(pilotcase) havde betydning for, at to nye cases blev inddraget i projektet i 2010 (Kadaver og 100% 
til Børnene) med interviews i februar og juni 2011, hvorefter der var i alt 16. 
Metoden med at inddrage yderligere cases end først medtaget, minder om det, Ravnborg (2010) 
kalder snowballing sampling up to saturation. Metoden blev taget i anvendelse, da det viste sig at 
være vanskeligt at identificere cases, der ville kunne svare på forskningsspørgsmålet. Snowballing 
blev taget i brug med anvendelse af både pilotcasepersonen og hele communitiet omkring 
kaospilotorganisationen som hjælp.  
 
Forberedelse til dataindsamling 
Under inspiration fra Yin (2009) har der i dataindsamling, analyse og fortolkning været givet 
opmærksomhed på at yde en særlig åbenhed og sansning over for udtalelser, resultater eller emner 
i litteraturen, som kunne stride mod de mest forventede resultater. 
Således har der f.eks. været en særlig opmærksomhed på ikke at ”lægge noget i munden ” på 
fokuspersonerne. I stedet for at spørge: ”beskriv hvordan din virksomhed udøver social 
ansvarlighed” er der blevet spurgt mere åbent: ”hvilke(n) form(er) for værdi skaber 
virksomheden”. Dette valg er truffet for at undersøge fokuspersonens forståelse, anvendte 
terminologi og bevidsthed omkring forskellige fænomener. Meget åbne, generative og eksplorative 
spørgsmål er undertiden anvendt: ”beskriv dit lederskab” eller ”beskriv din måde at netværke på”. 
Der er f.eks. bevidst stillet spørgsmålet: ”Beskriv din virksomheds forretningsmodel” vel vidende, 
at fokuspersonen måske slet ikke var artikuleret omkring fænomenet, og samtidig også for at 
presse så meget viden ud af personen om dennes forretningsmodel som muligt. 
 
Valg af fokuspersoner  
Det er i alle 16 cases lykkedes at få et eller flere interviews med den person, der grundlagde 
firmaet og driver det alene eller i partnerskab med en eller flere andre. I tre tilfælde har 
fokuspersonen ikke startet firmaet, men sidder i en partnerposition på tidspunktet for interviewet. 
I ét tilfælde valgtes den person ud af fire partnere, der i virksomheden er ansvarlig for forretningen 
og økonomien, og i ét tilfælde valgtes den person, der aktivt meldte tilbage på invitationen og 
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udviste engagement til at medvirke i projektet. I de fleste tilfælde har fokuspersonen været givet. 
Det gælder i enmandsfirmaer eller firmaer, hvor kun den ene partner var kandidat fra 
kaospilotuddannelsen. 
 
Pilotcase 
Evalueringen af projektets pilotcases (Lust og Kondakis i 2008) skabte opmærksomhed omkring 
flere ting og indikerede nogle tendenser. For det første gav desk research og interview af den første 
fokusperson en pejling på, at denne var noget uartikuleret rent teoretisk med hensyn til, hvad 
personen foretog sig. De mente begge også selv, at deres virksomhed skabte meget social værdi 
(og var meget social ansvarlig). Analysens resultat viser, at den ene virksomhed (Lust) er en 
klassisk kommerciel profitmaksimerende virksomhed, der sælger produkter og services. Den anden 
(Kondakis) en social virksomhed. 
De foreløbige registreringer og fortolkninger havde betydning for, at nye cases blev inddraget i 
gruppen af casevirksomheder.  
Indikationerne fra pilotcasen skabte også en øget opmærksomhed på, hvordan tillægsspørgsmålene 
blev formuleret i de semistrukturerede interviews efterfølgende. 
 
Interviews og interviewguide 
Den åbne eksplorative form såvel som benyttelse af åbne spørgsmål som: ’beskriv dit lederskab’ 
eller ’beskriv din måde at netværke på’ understøtter idealet om ikke at have hverken antagelse om 
teori eller hypoteser i forskningsstudiet. Netop antagelserne og en forudindtagethed kan begrænse 
researchen (Eisenhardt, 1989). 
Som primær datakilde anvendes kvalitative forskningsinterviews, der sigter mod at fremkalde et 
nuanceret billede af iværksætternes arbejde med at anvnede designtænkning i deres sociale 
virksomheder. 
Der er benyttet en ikke standardiseret, struktureret og/eller semistruktureret 
interviewform; styret af en spørgeguide, suppleret af inkluderende åbne spørgsmål, hvor det var 
påkrævet.  
 
Indsamling af empiri fra de kvalitative interviews foregik i operationer på tre niveauer: 
1) Et eller flere interviews med centrale personer som stifter eller partner 
2) Feedback fra fokuspersonerne på de udarbejdede casebeskrivelser  
3) Opfølgning på de analyserede cases hos interviewede personer en periode efter ”afsluttet” case, 
hvor det var muligt. Da denne feedback lå ca 1,5-2 år efter interviewet, er resultatet af dette ikke 
medtaget i casebeskrivelserne, men undertiden nævnt i casebeskrivelserne som en ’efterskrift’ i en 
fodnote.  
En kort status er foretaget med respekt for de virksomheder, der har udviklet sig meget fra 
interviewtidspunkt til aflevering af afhandling i august 2013, uden at denne dog indgår i 
casebeskrivelse og analyse. 
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Interviewguiden anvendt for de 16 cases er systematisk genbrugt med otte spørgsmål inden for 
emnet ’baggrund’, ni spørgsmål inden for emnet ’forretningen’ og syv inden for emnet ’åben 
innovation og værdiskabelse’, og alle med en tidsramme på ca. 75 minutter.  
Interviewguiden findes i appendix b.  
Enkelte af spørgsmålene er ikke besvaret i flere af casene i de tilfælde, hvor det er vurderet, at 
tiden var bedre brugt i uddybelse af andet spørgsmål. 
Svarene på spørgsmålene 1.7 og 1.8 i interviewguiden omhandlende kompetencer og fagligheder 
lært og savnet på uddannelsen findes i bilag 5 til brug for diskussion i kapitel 6. Dog er svarene på 
anvendte kompetencer tillært på uddannelsen fra spørgsmål 1.7 i interviewguiden anvendt i 
casebeskrivelserne. 
 

 

Kildevalg, validitet og generaliserbarhed 
 
Valg af kilder og triangulering 
Følgende essentielle principper er fulgt i dataindsamlingen for at øge kvaliteten af researchen (Yin, 
2009):  
(a) anvendelse af to eller flere kilder.  
I dataindsamlingen er anvendt kvalitative interviews, hjemmesider, regnskaber, 
forretningsstrategier, artikler, avisartikler, YouTube-videoer, blogindlæg, skriftlige tilbud til 
kunder, handlingsplan for fundraising, nyhedsbreve, referater fra generalforsamlinger, årsrapporter, 
opslag i sociale medier og brochurer. 
Datatrianguleringen er blevet gennemført på alle cases, men antallet af sekundære kilder har dog 
været meget lav i enkelte cases. Ingen af de cases med få sekundære kilder er dog blandt de seks 
centrale social enterprises. 
(b) en eksplicit sammenhæng mellem de stillede spørgsmål, de indsamlede data og konklusionen. 
Denne sammenhæng er forsøgt opnået gennem flere gennemskrivninger af særligt cases og 
resultaterne (kapitel 4 og 5). 
 
Triangulering er af mange beskrevet som værende en af de afgørende metoder til at opnå kvalitet 
og validitet i casestudier (Eisenhardt, 1989; Yin, 2009; Kvale, 2005; Maaløe, 2002). ”… the 
triangulation made possible by multiple data collection methods provides stronger substantiation of 
constructs and hypotheses” (Eisenhardt 1989:538). 
 
Triangulering blandt peers (investigator triangulation) har været mulig løbende i forbindelse med 
feedback og samtaler fra og med vejledere, forskerkolleger og forskerfeedback, men nærværende 
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monografi er udført af forfatteren, hvorfor der ikke er tale om et teamsamarbejde med en gruppe 
forskere (Yin, 2009). Artiklen i bilag 3 er dog skrevet med en medforfatter. 
I selve indsamlingen af data blev en forskningskollega anvendt til at foretage fem ud af i alt 21 
interviews. Dette gav mulighed for et særligt tæt sparringsforløb med anden person i en periode. 
Teoretisk triangulering er foretaget i arbejdet med casebeskrivelserne, da materialet i analyserne og 
gennemskrivningerne er blevet perspektiveret gennem de forskellige teoriretninger, som den 
teoretiske analyseramme består af (kapitel 2). 
 
Validitet 
Validitet (gyldighed) beskæftiger sig med et udsagns sandhed og skal derfor betragtes som en 
proces til udvikling af holdbare fortolkninger (Kvale, 2005). Når forskningen er valid, undersøger 
og måler forskeren det, han har sat sig for at undersøge (Yin, 2009). 
Maaløe (2005) påpeger følgende kriterier for validitet: Krav om objektivitet, troværdighed, 
pålidelighed (reliabilitet), konsistens (at der også for andre er en entydig indre sammenhæng 
mellem definition og generering af grunddata og de fremlagte konklusioner) og endelig en række 
krav om etik (ikke mindst at resultaterne er til nogen nytte). 
 
Reliabilitet vedrører forskningsresultaternes konsistens (Kvale, 2005). 
Med reliabilitet menes, at en anden forsker med de samme data og det samme teoretiske perspektiv 
vil komme frem til de samme konklusioner i sine casestudier (Yin, 2009). For at imødekomme 
dette er samtlige analyseskemaer fra analyse af cases (bilag 2) og analyseskema vedrørende 
sammenhængen mellem kaospilotuddannelsen og designtænkning (bilag 4) mulige at læse og 
vurdere for læseren. 
Herudover kræves, at forskeren holder sig til sandheden. Sandheden er vanskelig at definere, men 
Maaløe (2005) har indrammet den med følgende fire parametre i figur 3.5: 
 
1. en personlig overbevisning om, hvad der er tilfældet og værd at stole på 
2. korrespondens; hvilket indebærer, at det udtrykte svarer til, hvordan virkeligheden er, 
gerne i forholdet 1:1 
3. kohærens; hvilket indebærer, at en given opfattelse udtrykt i én sætning passer ind i en 
større sammenhæng, som den således både bærer og bæres af 
4. pragmatisme, hvilket indebærer, at man kan udnytte en postuleret sammenhæng til at 
gennemføre ændringer med. 
 
Figur 3.5 Reliabilitet og sandhed 

 
I figur 3.6 er validitet i kvalitative casestudier beskrevet på tre niveauer. Figuren beskriver også, 
hvem der validerer, og hvilke procedurer der følges på de samme tre niveauer. 
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Type af validitet 

 

Hvem validerer 

 

Procedurer 
Håndværksmæssig  
kvalitet 

Forskeren Kontinuerlig kontrol 
Fremsættelse af nye spørgsmål 
Teoretisk fortolkning af resultaterne 
Troværdighed og plausibilitet 
Moralsk integritet 
Djævlens advokat over egne resultater 
Triangulering 
Opfølgning af overraskelser 
Tæt integreret og parallel udvikling af teori 
og casestudie 

 
Kommunikativ 
validitet 

 
Forskerkollegaer 
Den interviewede 
person 

 
Efterprøvning af gyldighed 
Diskussion af resultater med kollegaer og de 
interviewede personer 
Præsentation af findings i forskellige 
situationer 
Transparens og ærlighed i rapporteringen 

 
Pragmatisk validitet 

 
Læsere af 
afhandlingen 
Praktikere 
Virksomheden i et 
ErhvervsPhD- 
projekt 

 
Nyttighed. Kan resultatet anvendes? 
Tilskynding til handleforandringer for sociale 
iværksættere som f.eks. Kaospiloter 
Handleændringer for kaospilotorganisationen 
Igangsættelse af adfærdsforandringer 
 

 
Figur 3.6 Typer af validitet i kvalitative casestudier. Efter (Kvale, 2005:236-245; Korsgaard 2009:49) 
 

Forskningsprojektets håndværksmæssige kvalitet er forsøgt gennemført ved at efterleve de i figur 
3.6 oplistede procedurer. Der er som eksempel fulgt op på de største overraskelser blandt 
resultaterne, blandt andet ved at optage nye cases i projektet for med en større repræsentation at 
kunne besvare forskningsspørgsmålet og retfærdiggøre en vis grad af generalisering i resultaterne 
efterfølgende.  
Der er foretaget en tæt integreret og parallel udvikling af teori og casestudie/ casebeskrivelser. 
Denne proces er gentaget flere gange for at kvalificere analysen og resultaterne. 
Den kommunikative validitet er forsøgt sikret gennem efterlevelse af de i figur 3.6 oplistede 
procedurer og som eksempel gennem diskussioner med erfarne forskerkolleger og vejleder løbende 
gennem processen. Ved enhver given lejlighed er gennemført samtaler mellem forfatteren og 
nationale og internationale forskere i feltet og specifikt i afhandlingens emne. Dette er foregået 
primært i Danmark og i forbindelse med internationale besøg. Se venligt appendix c. 
 
Pragmatismen i dette projekt er til gengæld ikke testet, og procedurerne for pragmatisk validitet er 
ikke en del af denne afhandling; se figur 3.6. 
Således er hverken igangsættelse af adfærdsforandringer eller handleændringer for 
kaospilotorganisationen (eller for de 16 medvirkende virksomheder) inden for rammerne af og 
formålet med denne afhandling. 
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Der foreligger dog en mulighed for læseren for at vurdere den pragmatiske værdi af afhandlingens 
resultater ved at læse afsnittet: Praktiske bidrag i kapitel 6.  
Der er opnået høj grad af validitet i et forskningsprojekt, hvis findings fra helt andre projekter eller 

teori viser det samme som afhandlingens analyser (Eisenhardt, 1989:544), og validiteten kan ifølge 

Kvale (2005) øges yderligere ved, at der spørges omhyggeligt ind til forståelser af udsagnene i 

interviewene og de anvendte sekundære kilder. Kvale (2005) nævner også udformningen af 

transskriberingen og gyldigheden af afhandlingens hovedresultater som afgørende vigtige. 

Til styrkelse af validitet er anvendt autencitetsreglen (Dahler-Larsen, 2005), hvilket betyder, at der 

er anvendt interviewudskrifter direkte fra transskriptionerne i casebeskrivelserne og i resultaterne i 

de tilfælde, hvor det på den mest direkte måde belyser et fænomen eller et synspunkt.  

 

Generaliserbarhed 

Den kvalitative metode besidder netop kvaliteten at kunne gå i dybden og er karakteriseret ved 

præcision, men leverer samtidig resultater, der kan besidde svaghed på generaliserbarhed, hvilket 

kan forsøges imødekommet netop via triangulering (Kvale, 2005). 

Det er ifølge Yin (2009) vigtigt at have en distinktion for øje, når der er tale om at forsøge at 

gennemføre statistisk begrundede og analytisk begrundede generaliseringer. 

I analytisk begrundede generaliseringer anvendes en eksisterende teori som skabelon i 

sammenligningen med empiriske resultater.  

I analytisk generalisering kan de empiriske resultater understøtte eksisterende teori, eller de kan 

understøtte rivaliserende eller ny teori. Empiriske resultater kan betragtes som særligt 

overbevisende og interessante, hvis to eller flere cases supporterer den samme eksisterende teori, 

men samtidig ikke supporterer den samme rivaliserende nye teori (ibid.). 

“If two or more cases are shown to support the same theory, replication may be claimed” 

(ibid.,:38-39). 

 

I casestudier anbefales det ikke at anvende den mere formelle statistiske generaliserbarhed, da der 

til denne form for generalisering knytter sig terminologi og perspektiver om samples eller a small 

sample size of cases, hvilket er en forståelse, der typisk knytter sig til spørgeskemaundersøgelser 

og eksperimenter fra bl.a. naturvidenskaberne. Enhederne, der undersøges her, er ofte sampling 

units modsat tilfældet casestudier. 

Den statistiske generaliserbarhed anvendes i stikprøveundersøgelser med tilfældigt udvalgte 

interviewpersoner, og resultatet kan udtrykkes statistisk i sandsynlighedskoefficienter (Kvale, 

2005). 
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Analysestrategi og -metode  
 
Afhandlingens analyse består af en foranalyse, en hovedanalyse og en sekundær analyse. 

 
Analysestrategi og –metode for foranalysen  
I foranalysen udarbejdes 16 casebeskrivelser baseret på de empiriske undersøgelser og den 
eksisterende teori primært inden for sociale virksomheder og socialøkonomi, men også teorier om 
entreprenørskab, socialt entreprenørskab, innovation, social innovation, netværk, participatorisk 
design og åben innovation. Casebeskrivelserne følger følgende disposition: præsentation, tal og 
faktaboks, baggrund og historik, forretningen og netværk. 
Kategorisering af de16 cases er central, da seks ud af de 16 cases udtages til videre analyse 
(hovedanalysen), i og med at analysens resultat definerer dem som værende sociale virksomheder. 
De ti resterende cases er kommercielle virksomheder og udgår af den videre analyse og resultat. 
 
Selve kategoriseringen baserer sig på EMES-netværkets ni kriterier for en social virksomhed. Den 
narrative strukturering producerer en række historier i frembringelsen af casebeskrivelserne. 
Meningsfortolkningen er foregået i selve udarbejdelsen af de 16 casebeskrivelser som en syntese 
mellem empiri og teori. Det er foregået gennem en identificering af fænomener og temaer fra 
interview og andre kilder, som er blevet ’beriget’ (enfolding literature) med terminologi og 
begreber stammende fra den nævnte eksisterende teori (kapitel 1.2) (Eisenhardt, 1989). 
 
Resultatet af foranalysen findes i kapitel 4 i afsnittet: Foranalyse af de 16 cases, hvor det til 
illustration er indplaceret i Bibbs spektrum, der rummer en opdeling i seks forskellige typer 
virksomheder placeret i et kontinuum efter, i hvor høj grad der er tale om fokus på profit og fokus 
på en social og samfundsmæssig værdiskabelse.  
Resultatet af foranalysen kan også læses i caseform i bilag 1 (16 casebeskrivelser). 
 
 
Analysestrategi og -metode for hovedanalysen  
Baseret på diskussionen og argumentation omkring værdiskabelse i kapitel 1.2, og designtænkning 
(kapitel 2) er herunder udformet og beskrevet en analysestrategi og -metode til brug for 
afhandlingens hovedanalyse (figur 2.19).   
I overensstemmelse med afhandlingens forskningsspørgsmål har hovedanalysen til formål at 
kortlægge og beskrive følgende: 
 
1) Hvad er sammenhængen mellem designtænkning og teorien om sociale virksomheder? 
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2) På hvilken måde og i hvilket omfang anvender hver af de seks fokuspersoner og deres sociale 
virksomheder designtænkning? 
  
3) Hvilke andre discipliner, tilgange, metoder og værktøjer (som ikke er beskrevet i 
designlitteraturen) anvendes af de seks fokuspersoner og deres sociale virksomheder? 
 
4) Hvad kan analysen fortælle om sammenhængen mellem designtænkning og den skabte værdi? 
 
5) Hvilke af de 116 designparametre stammende fra litteraturstudiet kan ikke registreres som 
anvendt af de seks fokuspersoner og deres sociale virksomheder, og hvilken betydning kan dette 
have for værdiskabelsen? Der vælges ud fra 51 hovedparametre. 
 
6) Hvordan udnyttes designtænknings fulde potentiale for værdiskabelse? 
 
7) I en cross case analyse af de seks virksomheder sammenholdes følgende  a) anvendt 
designtænkning, b) anden anvendt teori og metode og c) de væsentligste designparametre blandt de 
51, der ikke er anvendt. 
 
8) Hvad kan analysen fortælle om fordele og ulemper ved anvendelse af designtænkning ud fra det 
konkrete casemateriale og i relation til værdiskabelse? 
 
 
 
Angående punkt 5 og 7 
Da listen med de 116 parametre nogle steder indeholder varianter over de samme temaer, er der 
konstrueret et koncentrat af listen indeholdende i alt 51 parametre, der dækker alle temaer. Det er 
fra denne liste, der identificeres designparametre, som ikke kan registreres som anvendt af de seks 
fokuspersoner og deres virksomheder. 
Listen findes herunder i figur 3.7.  
Som eksempel på denne koncentrering af listen med de 116 parametre til en liste med 51 kan 
nævnes kompetencen facilitering. I det store skema (116 parametre) knytter der sig alene tre 
forskellige vinkler på det at facilitere (#6.9, 6.10 og 6.11). Disse er lagt sammen til én parameter 
(=Facilitering og T-shape-Thinking) i det lille skema for overskuelighedens skyld.  
 
I listen ses det f.eks., at kompleksitet kan håndteres via visualiseringer, metaforer og analogier 
(#6.18). Litteraturstudiet viser imidlertid, at der er mindst syv andre måder, hvorpå en designer kan 
reducere eller håndtere kompleksitet på (#1.4;2.1;2.2;4.5;4.14;5.1 og 6). Dette betyder, at en case i 
analysen kan blive noteret for kompleksitetshåndtering på mindst syv andre måder end via 
visualiseringer, metaforer og analogier (#6.18). 
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51 centrale designparametre 
 
#1 Designledelse og designattitude 
Designattitude #1 
#2 Praksisteoretisk tilgang 
Praksisteoretisk tilgang #2 
 
#3 Vision 
Visionsskabende #3 
 
#4 Problemløsning og designprocesser 
Problemet ændrer sig gennem designprocessen #4 
You need a very precise problem #4.1 
Problemer og løsninger udvikles parallelt #4.4 
En designløsning løser flere problemer end først forestillet #4.5 = #4.10 
Eksperiment og undersøgelse af ikke eksisterende muligheder #4.6 
No comfortingly repeatable proces that will guarentee succes #4.7 
Relishing the lack of predetermined outcomes #4.8 
Parallel lines of thoughts #4.9 
Give the client what he never dreamed he wanted #4.10 = #4.5 
Balance mellem flydende tilstand og udkrystallisering #4.13 = #4.18 
Open planning #4.14 
Den nødvendige konflikt #4.16 
Balance mellem analytisk og syntetisk tilgang #4.17 
Udsætte dommen over en idé #4.18 = #4.13 
Designdominerede processer #4.19 
Den evolutionære designproces #4.20 
 
#5 Framing og abduktion 
At sætte spørgsmål til problemstillingens præmis #5 = #5.3 
Gå bag om antagelsen #5.3 = #5 
Metaforer og analogier #5.4 
Dreaming/ envisioning, ønsket fremtid #5.5 
Visualiseringer #5.8 
Abduktion (stille ? til en endnu ikke eksisterende fremtid) #5.11 
Mønstergenkendelse #5.14 
 
#6 Perspektiver, metoder og værktøjer 
Sproget, især spørgsmål #6 
Storytelling #6.2 
Proaktivitet #6.5 
Bevidst at fastholde tvivl og uvished #6.6 
Risk taking #6.7 
Forberedt på at fejle #6.8 
Facilitering og T-shape #6.9 og #6.11 
I can do it – attitude #6.12 
Designattitude er hoved, krop, materialer, processer, strukturer, agendaer #6.15 
Kompleksitetshåndtering via visualiseringer, metaforer og analogier #6.18 
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Playfulness #6.19 
Tålmodighed med kaos giver muligheder #6.20 
A.I. #6.21 
Prototyper og tests #6.22 
 
#7 Participatorisk design 
Participatorisk design #7 
Interdisciplinære teams #7.1 
 
#8 Design og konkurrence fordele 
Organisationsudvikling #8.9 
Balance mellem eksploration og eksploitation #8.11 
To get the basics right – a similar growable core #8.12 
Emergent strategi #8.15 
 
#9 Social agenda 
Make the world a better place #9-9.7 
Systemisk tænkning #9.9-9.11 
 
Figur 3.7 Liste over i alt 51 designparametre repræsenterende hovedtemaerne fra de 116 parametre  
 
Listen med 116 designparametre indeholder begreber, der også figurerer inden for andre 
ledelsesretninger og -teorier, f.eks. begreber som iterationer, at fejle, at udvise proaktivitet og at 
balancere mellem eksploration og eksploitation.  
Disse gængse anvendte begreber, perspektiver, metoder og strategier er medtager i diagrammet da:  
1)  de er identificeret i den eksisterende litteratur inden for designtænkning 
2)  de kan være i besiddelse af en særlig betydning og effekt, når de anvendes i en kontekst, der 
er domineret af netop designtænkning og designattitude. 
 
De perspektiver, metoder og principper der anvendes bredt indenfor andre ledelses eller 
iværksætterteorier, skal således ses i sammenhæng med én eller flere af følgende perspektiver, 
metoder, værktøjer og strategier tilhørende designtænkning, som f.eks. 1) bevidst fastholdelse af 
tvivl og uvished (Kimbell, 2009; Lawson og Dorst, 2010), 2) ”an ongoing expectation that each 
project is a new opportunity to create something remarkable, and to do it in a way that has never 
been done before” (Boland et al., 2007:13), 3) ”Designers relish the lack of predetermined 
outcomes” (Boland og Collopy, 2004:9) og 4) præference for abduktion, 5) metoder til 
forestillinger om en ønsket fremtid og 6) det perspektiv at være forberedt på at fejle (Boland et al., 
2007; Cross, 2011). 
 
I og med at de seks udvalgte cases alle er sociale virksomheder, vil de overordnet blive vurderet på 
deres evne til at tjene et socialt og samfundsmæssigt formål (synonymt med social værdiskabelse i 
denne afhandling) OG sekundært på evnen til at skabe økonomisk værdi. 
Den nævnte prioritering og deraf følgende præference for social værdiskabelse er i 
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overensstemmelse med målsætningen for sociale entreprenører og sociale virksomheder (Hulgaard 
og Andersen, 2009).  
 
Det empiriske materiale (interviews, transskriptioner og sekundære data) bliver minutiøst 
gennemgået og analyseret i forhold til 116 parametre beskrivende discipliner, filosofier, attituder, 
tænkninger, tilgange, metoder og værktøjer stammende fra litteraturstudiet af designtænkning 
(figur 2.11). 
De 116 parametre svarer til de samme parametre i kapitel 2 under afsnittet: Opsamling af 
litteraturstudiet i designtænkning. 
De 116 parametre er nummererede i ni hovedgrupper fra #1 til #9 med 110 underpunkter.  
Kodningen og annoteringen af de steder, hvor designparametrene optræder i casebeskrivelsen, ses 
som f.eks. (#5.1) i de tilfælde hvor kompleksitet håndteres via framing. 
 
Der vil i analysen endvidere blive rettet en opmærksomhed på identificering og registrering af 
særligt aktiviteter og outcomes i en SROI-forståelsesramme, i erkendelsen af, at impact vil være 
mere vanskeligt at registrere og beskrive i analysen jævnfør diskussion og argumentationen i 
kapitel 1.2 (Ridley-Duff og Bull, 2011). 
 
Der vil også i analysen være opmærksomhed på den kompleksitet, der kan være foranstaltet af 
virksomhedernes hybride blended value forretningsmodeller og deres  
multidirektionale arbejde med mål og varetagelse af mange interessenter, beskrevet i kapitel 1.2. 
 
Hvis det er muligt i analysen at identificere aktiviteter eller anvendte designparameter, der 
hæmmer eller ligefrem forhindrer værdiskabelse for virksomhederne, vil disse blive inddraget i 
afhandlingens resultat. 
 
Et samlet billede af graden af og formen for anvendelse af designtænkning og graden af og formen 
for værdiskabelse er udledt af og analyseret ud fra transskriptioner fra primært afhandlingens 
interviewguide del 1 og del 3. 
I disse to dele af interviewene spørges der til motivation og lederskab (spørgsmål 1.5 og 1.6), 
værdiskabelse (spm. 3.1), social ansvarlighed (spm. 3.2 og 3.2.1 og 3.3) og netværk, partnerskaber 
og participatorisk design (spm. 3.4-3.6), med henblik på at opnå indsigt i de sociale entreprenører 
og deres virksomheders virkefelt dirigeret af forskningsspørgsmålet. 
 
Et samlet billede af graden af og formen for økonomisk værdiskabelse foreligger for 
virksomhederne gennem interviews, transskriptioner og sekundære data. 
I afhandlingens interviewguide, del 2, spørgsmål 2.1 (spm.2.1) spørges til virksomhedernes 
omsætning og overskud siden etablering. Således foreligger der tal på indtægter, udgifter, resultat, 
egenkapital og hensættelser i de fleste cases, men ikke alle.  
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Herudover undersøges og analyseres (via interviewguide del 2 og 3) innovation (spm. 2.2), 
differentiering på markedet (spm. 2.3), konkurrenceparametre (spm. 2.4) og strategier for vækst og 
skalering (spm 2.6) i de tilfælde, det er muligt. 
I analysen undersøges også for hver af casene hvilken forretningsmodel der er bærende for 
virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter. Følgende fire parametre er undersøgt: value 
proposition, profit formula, kerneressourcer og kerneprocesser (spm. 2.5) (Johnson et al., 2008). 
På baggrund af dette analyseres og beskrives virksomhedernes økonomiske værdiskabelse. 
 
I hovedanalysens single-case og cross-case analyse (kapitel 4) er resultaterne af analysen samlet i 
skemaer. I skemaerne oplistes de designparametre, som analysen viser, at den enkelte case gør 
brug af.  Hvert eksempel følges af en tilhørende argumentation og/eller eksempel og/eller citat fra 
transskriptioner og/eller fra casebeskrivelse. Et eksempel følger her med Case N1 Baisikeli (fra 
bilag 2):   
 
Anvendt designtænkning Nr. Argumentation/ eksempel 
Facilitering og T-shape-thinking #6.9 

#6.11 
Henrik repræsenterer med sit lederskab overliggeren i ”The 
T-shape-thinking”, i og med at han netværker, finder 
muligheder, bringer folk sammen og faciliterer sit team 

 
Figur 3.8 Eksempel på anvendt designparameter (N1). 

 
Da virksomhedernes værdi kan stamme fra andet end designtænkning, er de bidrag (discipliner, 
attituder, metoder, filosofier eller værktøjer), fra andre teori- eller praksisretninger end 
designtænkning, beskrevet (i casebeskrivelserne) og registreret og listet op i ét skema pr. case i 
bilag 2. 
Hvert element følges af en tilhørende argumentation og/eller eksempel og/eller citat fra 
transskriptioner og/eller casebeskrivelse. Et eksempel følger her med Case N1 Baisikeli (fra bilag 
2):   
 
 
Andre bidrag  Argumentation/eksempel 
Høj diversitet i åbne og løse 
netværk 

Baisikelis anvendelse af høj diversitet i netværk og samarbejdspartnere 
øger ifølge Burt (2005) den sociale kapital. Burt mener, at det åbne, 
mere løse netværk er den optimale måde at skabe værdi på (Burt, 
2005). Burt påpeger, at diversitet og ikke-redundant viden i et åbent 
netværk netop giver muligheden for at skabe værdi og innovation. 

 
Figur 3.9 Eksempel på andet bidrag end designtænkning (N1). 
 

 
Analysen leverer en beskrivelse i form af en liste (i hver case) over, hvilken værdi hver af de seks 
virksomheder skaber. 
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Analysen producerer også beskrivelse af og en liste over parametre inden for designtænkningen, 
som enten ikke anvendes af virksomheden eller ikke har været mulig at registrere i studiet og 
efterfølgende analyser. Her er eksempler på fire elementer ud af i alt 21 gældende for N1. Fire 
elementer, som enten ikke anvendes af N1 eller ikke har været mulig at registrere i research og 
analyse. 
- Parallel lines of thoughts 
- Hypotesedannelse inden for abduktiv metode 
- Mønstergenkendelse som en del af framingen af et problem 
- Designdominerede processer versus den evolutionære designproces 
 
Et eksperiment  
Som et eksperiment blev forsøgt konstrueret en del-analysemodel i et forsøg på koble eksakte 
elementer inden for eksakte konkrete anvendte parametre med værdiskabelse. 
Hvis det var muligt, ville man efterfølgende kunne skrue op for præcis de designparametre der 
førte til den værdi man gerne ville øge eller have mere af. 
 
I eksperimentet fremgik det, at det (i langt de fleste tilfælde) ikke er muligt at identificere kausale 
sammenhænge mellem designparametre og eksakte typer værdiskabelse. 
Eksempelvis er det ikke (med de nuværende eksisterende data og anvendte målemetoder) muligt at 
påvise og verificere en eksakt sammenhæng mellem f.eks. anvendelse af refleksiv praksisteori og 
den skabte værdi, som f.eks. at kunderne i Tanzania får multifunktionelle kvalitetscykler med øget 
livskvalitet til følge. 
 
Det samme gælder for sammenhængen mellem salg af brugte, reparerede og renoverede cykler i 
Danmark og evnen til at få grupper til at arbejde mod fælles mål. 
 
Baseret på ovenstående eksperiment, argumentation og afprøvning af analysemodel, må det 
konkluderes, at det ikke er lykkedes at skabe en analysestrategi og -metode, der på udtømmende 
måde kobler de eksakte anvendte designparametre en bestemt konkret værdiskabelse i en 
kausalitet. Dertil er begreberne for komplekse og sammensatte. 
 
Hvis der skulle kunne produceres interessant og værdifuld viden på dette komplekse niveau, ville 
det kræve en lang række observationer, supplerende interviews og studier. 
 
Analyseskemaer 
På grund af de mange parametre fylder registreringsskemaerne 27 sider. De er medtaget i 
afhandlingen i bilag 2 og anvendt under resultat og diskussion (kapitel 5 og 6).  
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I kapitel 4 i afsnittet Single case analyse er Case N3 Kontutto brugt som eksempel på, hvordan 
analysen er foretaget.  
 
Udarbejdelse, analyse og beskrivelse af de seks individuelle cases er foregået med en systematik, 
der har muliggjort en sammenlignende analyse i forsøget på at identificere fællestræk, 
karakteristika og forskelligheder mellem de seks cases. 

 
Sekundær analyse 
Sammenhængen mellem designtænkning og kaospilotuddannelsen 
 
Den tredje analyse ser på sammenhængen mellem designtænkning og kaospilotuddannelsen, som 
alle fokuspersoner har gennemgået. Denne sammenhæng diskuteres i forhold til hovedanalysens 
resultat. 
Analysens resultat er sekundært, da den ikke er indeholdt i hverken forskningsspørgsmål eller i 
afhandlingens titel.  
Analyse er benævnt ”Sekundær analyse”, da den ikke udgår fra afhandlingens 
forskningsspørgsmål.  Tilsvarende er der kun to spørgsmål ud af  i alt 24 i spørgeguiden, der 
relaterer sig til fokuspersonernes relation til deres uddannelsesmæssige baggrund (spm. 1.7 og 
spm. 1.8). Besvarelserne på disse to spørgsmål er inddraget, beskrevet og kommenteret i  
kapitel 4 og under bidrag i kapitel 6. 
For at kunne undersøge disse sammenhænge vil de 116 parametre fra litteraturstudiet af 
designtænkning blive sammenholdt med kaospilotuddannelsens udbudte discipliner og anvendte 
metoder og værktøjer gennem skolens curriculum, afhandlingens interviews og paperet Where 
Creativity and Innovation Go to School (Broberg og Krull, 2010). Analyseskemaet fra denne 
analyse findes i bilag 4. 
Analysen foretages for at undersøge, på hvilken måde og i hvilket omfang designtænkning kan 
regnes som en/et eksplicit disciplin eller fag på uddannelsen,  
og for at undersøge hvorvidt afhandlingen kan producere resultater i form af gode råd til 
Kaospiloternes ledelse i forhold til den nuværende uddannelses indhold og eventuelt didaktik. 
 
Mere om analysearbejdet 
Inspireret af Kvale (2005) er der i såvel foranalysen som i hovedanalysen arbejdet med 
kondensering og fortolkning (strukturering, afklaring, udelukkelse af irrelevant og uvæsentligt 
materiale) og egentlig analyse beskrevet herunder.  
Arbejdet har også indeholdt gennemsyn, korrigering og enkelte eksempler på geninterviews. 
Følgende fem hovedmetoder er anvendt i analysearbejdet (Kvale, 2005:188-202): 
1) Meningskondensering er foregået ved at lange sekvenser og lange sætninger er forsøgt 
kondenseret og afkortet til tydelige budskaber i casebeskrivelserne. 
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2) Meningskategoriseringen er foregået ved at sammenstille eller oversætte udsagn som f.eks. … 
villig til at handle, lære og korrigere… til følgende designparametre inden for designtænkning: 
Refleksion og læring i handling og Learning by doing (#2, #2.1, #2.4). 
3) Der er fremkommet historier under interviewene, som har været med til at skabe sammenhænge 
i fortællingen og dermed en vis struktur i casebeskrivelsen (narrativ strukturering) til hjælp for 
beskrivelser af resultaterne.  
4) Meningsfortolkning producerer egentlige fortolkninger af materialet og har ført til en 
tekstudvidelse, hvor kondenseringen såvel som kategoriseringen har reduceret tekstmængden. 
5) Endelig er det forsøgt af skabe såvel mening som overblik gennem ad hoc-metoder, i form af 
tabeller og figurer særligt i kapitel 2, 4 og 5.  
 
Kodning og kategorisering   
Et vigtigt element i analysen af projektets empiriske data er kodningen. Der er anvendt åben 
kodning, som er en proces, der reducerer de samlede data til et begrænset antal temaer, der tjener 
formålet at beskrive det fænomen, som udforskes og i sidste ende bidrager med det mest 
interessante nye til den eksisterende teori (Kvale, 2005). 
Allerede gennem dataindsamlingen fra de 16 cases er diversiteten og kompleksiteten blevet 
reduceret, og kodningen reduceret yderligere. Kodning reducerer kompleksiteten, men skal helst 
gøre det på en transparant og troværdig måde uden at tillægge stoffet forudindfattede meninger, 
opfattelser eller fortolkninger (ibid.). 
 
De transskriberede interviews er gennemlæst mange gange. Under de første gennemlæsninger er 
der taget noter i margen i forsøget på at identificere emner og kategorier inden for designtænkning 
eller andre discipliner til senere brug.  
Efterhånden opstod der mening med data gennem sammenligninger, ligheder og forskelle i noter 
og kommentarer.  
Kodningen er foretaget manuelt og ikke softwarebaseret med f.eks. Nvivo eller Atlas. 
 
Annotering af datamaterialet 
Ved løbende at tage notater i de enkelte segmenter af datamaterialet er et overblik og en 
meningsfuldhed vokset frem (Maaløe, 2002). ”Gennem annoteringen, afsnit for afsnit i materialet, 
begynder vi måske at ane en mulighed for at danne de første strukturerende nøglebegreber til 
stykvis at sammenfatte stoffet” (ibid.:170). En udfordring kan her være både at forholde stoffet til 
teorien om designtænkning og samtidig at forholde sig helt og aldeles åbent til materialet og være 
åben for skjulte tematikker.   
Løbende krydsrefererede noter og anmærkninger til hinanden og til forskellige segmenter og 
temaer har vist sig at ’samsvare’ eller modsvare hinanden.  
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Som analysearbejdet skrider frem, kan der ifølge Maaløe (2002) vise sig årsag-
virkningssammenhænge eller større forståelseskomplekser, der samlet fører til identifikation af 
temaer og nøglebegreber inden for designtænkning og andre discipliner. 
 
 

 

Udarbejdelse af casebeskrivelserne 
 

Da arbejdet med gennemskrivningen af de 16 cases i løbet af processen viste sig at dele gruppen af 
cases i to kategorier, seks sociale virksomheder og ti ikke-sociale virksomheder, blev det besluttet 
at trække den sidstnævnte del ud af det videre analysearbejde og placere den som bilag 1.  
 
Efterfølgende startede arbejdet med analyse og gennemskrivning af de seks sociale virksomheder.   
De seks casebeskrivelser er opbygget efter en skabelon, der indeholder emner, der forholder sig til 
forskningsspørgsmålet. Formålet hermed er at skabe klarhed og levere en beskrivelse, der i syntese 
mellem empiri og teori svarer på forskningsspørgsmålet og giver det mest nuancerede og 
substantielle billede af casene. Systematikken er ligeledes nødvendig for den følgende cross-case 
analyse.  
Således er casehistorierne skrevet over følgende skabelon: 
 
Faktaboks 
 
1. Introduktion  
 
2. Anvendte parametre stammende fra designtænkning 
(Lederen som designer, praksisteoretisk orientering, problemløsning og proces, framing og 
abduktion, designperspektiver, metoder og værktøjer og participatorisk design) 
 
3. Værdiskabelse  
(forretningsmodel, strategi, vækst, økonomi konkurrenceparametre, innovation, økonomisk og 
social værdiskabelse og fremtid) 
 
4. Værdiskabelse via anvendelse af elementer stammende fra andre  
teoriretninger end designtænkning 
 
5. Efterskrift  
 
Figur 3.10. Skabelon til opbygning af casebeskrivelser  
 

Processen med at skrive de seks casebeskrivelser har været en iterativ proces med skift mellem det 
transskriberede datamateriale, sekundære data, forskningsspørgsmål, teori til syntese og berigelse, 
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integration og forklaring stammende fra litteraturstudierne i den teoretiske analyseramme (kapitel 
2).  
 
 

 
Figur 3.11. Case Study Metode efter Yin (2009:57) 

 

 

Fremgangsmåden i arbejdet med at sammenstykke forskningsspørgsmål med teori, 
caseudvælgelse, forskningsdesign og -metode, casegennemskrivning, enkeltcase cross-case, 
konklusioner og resultat er visualiseret i figur 3.11.  
Figuren viser bl.a., at der er en sammenhæng mellem anvendelse og påvirkning begge veje i 
opbygning af casebeskrivelserne og opbygning af teori. Af figuren skulle det fremgå, at teorien 
anvendes i analysen under arbejdet med casebeskrivelser såvel som senere under opbygning af 
konklusion.  
 
Ud over det iterative element i processen med at skrive casebeskrivelserne, er arbejdet foregået 
som en data- og materialekondensering og koncentrering. Udgangspunktet har været 230 siders 
transskriberede interviews foruden sekundære data, efterfulgt af 16 casebeskrivelser (bilag 1), seks 
casebeskrivelser (kapitel 4) og sluttende med resultaterne i kapitel 5.  
Arbejdet med casebeskrivelserne er centralt for at skabe klarhed og indsigt, og fungerer som 
fundament for analyse, resultater og theory-testing. ”the overall idea is to become intimately 
familiar with each case as a stand-alone entity” (Eisenhardt, 1989:540).  
Denne måde at arbejde på skaber klarhed i mønstre og karakteristikker for hver enkelt case inden 
arbejdet med at finde forskelle og ligheder.  
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Cross case analyse 
Analysens midlertidige resultater, der er baseret på enkeltcase-analyser og cross-case analyser, er 
efterfølgende blevet sammenlignet med hver enkelt case dataset (for seks cases) for at sikre så høj 
validitet som muligt. Det er ifølge Eisenhardt (1989) vigtigt at forsøge at finde forklaringer på 
identificerede sammenhænge i det analyserede datamateriale. Disse forklaringer kan måske findes i 
dele af de kvalitative data. Eisenhardt (1989) anbefaler også, at der i det publicerede materiale er 
tydelighed og åbenhed omkring de opnåede resultater, og hvordan de er fremkommet, så læseren 
selv har mulighed for at lave sine slutninger. For at imødekomme dette er analyseskemaer vedlagt 
denne afhandling. 
Denne iterative proces mellem teori og data stopper ideelt, når der ikke længere synes at blive 
tilført nye perspektiver (teoretisk mætning). 
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Refleksion over forskningsdesign og -metode 
 

Valg af metode 
For at kunne besvare forskningsspørgsmålet er valgt en kvalitativ forskningsmetode. Med den 
valgte og beskrevne metode er det muligt efterfølgende at sige noget præcist og realistisk (empirisk 
og teoretisk baseret). Metoden giver mulighed for gå i dybden med et antal udvalgte cases og for at 
opnå indsigt i afgørende dynamikker.  
 
Kvantitative studier kan ifølge Eisenhardt (1989) danne et fundament for en research, en 
identifikation og en påpegning af fænomener, men det er kun den kvalitative research, der gennem 
fortællinger, dybe interviews og anekdoter kan forklare disse fænomener. 
Det er en stor udfordring at arbejde med det store antal parametre inden for designtænkning. Det 
store antal (116) er valgt, da det er vurderet, at de på forskellige måder adskiller sig fra hinanden 
og udtrykker forskellige facetter af fænomenet. 
Det er også en stor udfordring at identificere og verificere designparametre i casematerialet pga. 
designtænkningens komplicerede og sammensatte væsen illustreret i følgende tre citater:  
”Designing is one of the most complex and sophisticated things we can do with our minds” 
(Lawson og Dorst, 2009:10). 
 
”And yet designing remains one of the least well understood of all our cognitive powers and most 
difficult to teach. Part of the excitement of designing is that you never really know how good a job 
you can do; each project is unique and there is no comfortingly repeatable process that will 
guarantee success” (ibid.:10). 
 
Praksisteorier opfatter  (… ) studier af design (……)  som en sammenstilling af tanker, kroppe, 
ting, intuitioner, viden og processer, struktur og agendaer (Kimbell, 2012:142). 
 
Særligt designtænknings behandling af framing, envisioning, parallelle tankebaner (parallel lines 
of thought), flydende tilstand, det tvetydige i det visuelle og den participatoriske tilgang øger 
kompleksiteten, når en handling, en udtalelse eller en fortolket attitude i casematerialet skal 
sammenholdes med en designparameter i analysen. 
 
Som eksempel på en kompetence, der kan anvendes i analysen er fra N1: Partner i Baisikeli Henrik 
Smedegaard Mortensen’s lederskab er karakteriseret af, at han er en aktiv netværker, han leder 
efter og finder muligheder, han bringer folk sammen og faciliterer sit team. Som designparameter 
er dette sammenholdt med: Facilitering og T-shape Thinking (#6.10 og 6.11). 
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Observationer er ikke gennemført pga. det store antal cases, og fordi fire ud af seks fokuspersoner 
har deres primære virke i andre lande (Japan, Kina, USA og forskellige afrikanske lande). 
Observationer kunne have tilført materialet noget værdifuldt, hvis de var blevet gennemført, 
særligt i identifikationen af nogle af de kognitive processer, der udgør en del af designattituden og 
designtænkning generelt.  
 

Kommentar til udvælgelse af cases 
At alle medvirkende cases skulle være stiftet eller drevet af personer uddannet på kaospilotskolen 
har været et naturligt ønske fra værtsvirksomheden for dette projekt, men samtidig en begrænsning 
for at kunne vælge f.eks. større sociale virksomheder eller ældre virksomheder. 
Kriterium 2 i udvælgelsesfasen (virksomheden skaber social værdi OG kommerciel værdi) havde 
til formål at identificere sociale virksomheder eller lignende virksomheder.  
Dette kriterium kunne have været skærpet ved en reformulering til, at virksomheden skal have en 
social agenda som sit eksplicitte og overordnede mål.  
Dette ville have sorteret en række cases fra til en begyndelse. Det er dog usikkert, hvorvidt der 
ville være dukket flere relevante cases op ud fra det nye spørgsmål og afgrænsning. 
De ti cases, der i analysen viste sig ikke at være sociale virksomheder, har i afhandlingen den 
meget vigtige funktion at medvirke til at skærpe definitionerne og skabe tydeligere grænser og 
beskrivelser af, hvad der karakteriserer en social virksomhed. 
 
Med det fulde overblik over alle kandidater udgået fra kaospilotuddannelsen ville det måske have 
været muligt at identificere enten flere sociale virksomheder til studiet eller sociale virksomheder, 
der i deres udvikling er kommet længere i udviklingen fra start-up til økonomisk bæredygtige 
skalerede eksempler. 
Efter meget få reaktioner på første udsendte invitation og efter gentagne anbefalinger, der alle 
pegede mod de samme få cases, blev det besluttet at søge relativt bredt fortsat og ikke f.eks. 
indskærpe kriterierne.  
 
En indskærpelse kunne foretages via et krav om virksomhedens alder (f.eks. over fem år), eller et 
krav om en minimumsgrænse for omsætning, overskud eller en nedre grænse for antal ansatte. 
Disse kriterier ville have kunnet sagt noget om levedygtighed og værdiskabelse. 
 
Det fjerde udvælgelseskriterium lyder: Virksomheden har tiltrukket sig særlig opmærksomhed og 
interesse. Dette kriterium ledte mig til flere meget interessante og præmierede cases, men 
udtrykker ikke nødvendigvis i sig selv noget om, hvorvidt de pågældende cases ville kunne levere 
svar på forskningsspørgsmålet.  
Det kunne derimod sige noget om virksomhedens kommunikationsevner og evner til at bruge 
netværk. 
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En anden udfordring ved analysestrategi og -metode er født ud af forskningsspørgsmålet, der 
efterspørger noget meget interessant, men samtidig vanskeligt målbart og verificerbart. Analysen 
har krævet en meget omfattende gennemgang, analyse og fortolkning af citater, transskriptioner og 
sammenhænge, og er behæftet med en vis usikkerhed i fortolkningen. De vigtigste årsager til den 
nævnte vanskelighed og behæftede usikkerhed er: 
1. Det er vanskeligt at måle sociale værdi generelt og specifikt i afhandlingens cases. 
2. Det er muligt at analysere, hvorvidt afhandlingens cases, fokuspersoner og medarbejdere 
anvender visse af de oplistede discipliner, perspektiver, metoder og værktøjer inden for 
designtænkning, men ikke alle, da de indeholder kognitive filosofiske, attitudemæssige og 
ledelsesmæssige aspekter, undertiden blandet sammen.  
3. Det er yderligere vanskeligt at analysere, hvorvidt visse af disse discipliner, perspektiver, 
metoder og værktøjer, der anvendes, er den eksakte årsag til den skabte værdi. 
 
Biases 
Det er forfatterens overbevisning, at dennes indgående kendskab til kaospilotorganisationen, dens 
historie, curriculum, studerende, stab og skiftende studieordninger siden 2001 både har været en 
stor fordel og en ulempe for forskningsprojektet. 
Fordelene ligger i en stor indsigt og dyb viden om organisationen, som har gjort det lettere at forstå 
casene, fokuspersoner, modeller og metoder, at gennemføre interviewene, at analysere og at 
konkludere til sidst. 
Ulempen kan være en vis forudindfattet mening om dette og hint grundet stor erfaring og viden. 
Selv om opmærksomheden herpå har været stor, kan det ikke undgås, at der - i det mindste på et 
ubevidst plan - har været nuancer i enkelte spørgsmål eller tolkninger, der kan være farvet af denne 
erfaring og viden på en ikke hensigtsmæssig måde. 

 
Antagelser 
Følgende to antagelser er fortaget: 
 
Antagelse 1. Hvis de anvendte designparametre dominerer, så udtrykkes det eksplicit at den 
sociale virksomhed anvender designtænkning. 
Hvis de anvendte designparametre i en af de sociale virksomheder er dominerende i antal og 
betydning, antages det og udtrykkes eksplicit at den sociale virksomhed anvender designtænkning. 
Denne antagelse udelukker ikke at virksomheden samtidig sekundært gør brug af andre 
perspektiver, principper, discipliner, metoder eller værktøjer end designtænkning. 
 
Antagelse 2: De anvendte parametre er årsagen til den skabte værdi 
Da det ikke er muligt at identificere en direkte kausal sammenhæng mellem hvert enkelt input 
(handling, aktiv, ressource anvendt) og de enkelte skabte lag af social eller økonomisk værdi, 
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antages det, at de registrerede designparametre (foruden andre anvendte perspektiver, principper, 
discipliner, metoder eller værktøjer end dem stammende fra designtænkning) tilsammen giver 
anledning til virksomhedens skabte værdi.  
Et eksempel: N3’s 36 registrerede designparametre og 12 “andre” parametre har samlet set givet 
anledning til den værdi, N3 skaber (se casebeskrivelser, kapitel 4 og analyseskemaer, bilag 2). 
En begrundelse for at kunne gøre denne antagelse er, at jeg antager at fokuspersonerne gennem en 
konstant læreproces (med prototyper og tests) løbende ville fravælge de parametre, der ikke ser ud 
til at hjælpe dem og skabe værdi. 

 
Afgrænsninger og usikkerhed ved resultaterne 
Foruden de ovenfor anførte antagelser,  er der en række forskellige afgrænsninger der har været 
nødvendige at foretage og andre er naturligt til sted i case stude research. 
En vigtig betingelse for studiet har været at afgrænse hvor meget tid der blev brugt på de enkelte 
faser og hvad der overhovedet var muligt at måle, registrere og fortolke. 
Således er der født en usikkerhed ind i fortolkningerne af entreprenørernes udtalelser og 
handlinger. Disse er blivet vurderet gennem et ”filter” på 116 designparametre. Nogle udsagn er 
meget entydige mens andre kan tolkes på forskellige måder. Dette giver risiko for fejl. 
Observationer at forskningsprojektets fokuspersoner ville ha´ givet rigere og dybere viden om 
deres anvendelse af designtænkning.  
Designtænkning er stadig så umodent og mangelfuldt beskrevet i den eksisterende litteratur, 
foruden emnet i sig selv er uhyre sammensat, og kan forstås på mange måder.  
 
En anden måde at komme dybere ned i materialet på kunne være at lave komparative studier med 
sociale virksomheder drevet at entreprenører uddannet på designskoler, eller komparative studier 
med store sociale virksomheder eller med entreprenører der har gennemgået traditionelle 
erhvervsøkonomiske uddannelser.  
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KAPITEL 4  EMPIRI OG 
ANALYSE 

 

 

 

 

 

 

”I am a compassionate  
cosmopolite, passionate  

playful, sincere storyteller,  
idea-sprinter, proces  

navigator and design junkie”. 
Anne Kjær Riecherts præsentation af sig selv 

 på TED.com/profiles 29 
 

    
 

 

 

                                                
29  Udsagn fra casenes fokuspersoner stammende fra de kvalitative interviews er kursiverede i afhandlingen. Hvis et udsagn 
stammer fra  anden person end fokuspersoner f.eks en parter i virksomheden eller tredje person, er denne persons navn og 
relation/position forklaret. 
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Introduktion til kapitlet 
 

Dette kapitel indeholder en introduktion, en foranalyse af de 16 oprindelige casevirksomheder, en 
hovedanalyse af de seks ud af de 16 cases, som er sociale virksomheder, en single-case analyse, en 
cross-case analyse og en sekundær analyse, hvori designtænkning sammenholdes med 
kaospilotuddannelsen.  
 
Formuleringen af den teoretiske analyseramme findes sidst i kapitel 2. 
Beskrivelse af forskningsdesign og –metode foruden analysestrategi og –metode er at finde i 
kapitel 3.  
 
I forbindelse med foranalysen er der udarbejdet 16 casebeskrivelser, som er at finde i bilag 1.  
 
Citater fra interviewene med casenes fokuspersoner er gennem afhandlingen angivet med dennes 
navn som f.eks.: Fanny fra Kontutto taler om, at hun er i ”et naturligt flow”; eller at hun ”navigerer 
med åbent sind”. 
 
Bagerst i afhandlingen findes under referencer en liste over primære og sekundære kilder for hver 
af de 16 cases (Afsnittet hedder ”Andre kilder til cases”).  
Som det vil fremgå, er det meget forskelligt, hvad der har været muligt at fremskaffe af sekundære 
kilder. Kilderne udgøres af forfatterens egne interviews, projektbeskrivelser, forretningsplaner, 
tilbud til kunder, vækstplaner, årsrapporter, nyhedsbreve, aktivitetsoversigter, referater fra 
generalforsamlinger, samhandelsaftaler, posts fra Twitter, blogs og Facebook, populærartikler, 
videoer og hjemmesider. 
Afhandlingens seks centrale cases der indgår i hovedanalysen er undertiden benævnt N1, N2, 
…..N6. N1 står således for fokuspersonen fra case 1 og under tiden også hans sociale virksomhed. 
N1-6 står for de seks cases N1-N6 og indbefatter også undertiden selve virksomhederne. 
 
I kodningen af casenes forskellige parameter, vil den samme udtalelse, eller den samme handling 
optræde flere steder i den enkelte case. Dette er gjort i de tilfælde hvor den kan afkodes til at 
betyde to eller flere ting i den emneopdelte case, eller f.eks. hvor en konkret værdisskabelse 
gentages i en liste, for at kunne få et samlet overblik og foretage en optælling. 
Denne repetition kan virke forstyrrende for læseren, men den er foretaget bevidst for så 
systematisk som muligt at kunne kode, registrere og crosscaseanalysere. 
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Foranalyse af 16 cases 
 
Oversigt over de 16 medvirkende casevirksomheder 

Nedenstående figur 4.1 viser en caseoversigt indeholdende de enkelte virksomheders navne, 

fokuspersonernes navne og dimissionsår fra kaospilotuddannelsen, foruden branche, årstal for 

virksomhedsstart, hjemmeside og kort beskrivelse af virksomhedernes produkt, ydelse eller 

service. 

De virksomheder, der i analysen bliver karakteriseret som sociale virksomheder, er markeret i grå 

felter. 

 

 
 
Virksomhed 
Fokusperson 

Virksom- 
hedsstart 

Branche Produkt, ydelse, service 

Kondakis 
Nike Kondakis 
Dim. 2006 
 
 

2008 Mode (tøj og smykker) 
 
 
 
 
 

Placeret i Kenya skaber KONDAKIS 
beklædningsgenstande fra kasserede faldskærme 
og accessories fra dødt træ og fundne genstande og 
støtter skolegang for masai-piger. 
www.kondakis.biz 

Baisikeli 
Henrik 
Smedegaard 
Mortensen  
Dim. 2008 

2007 Transport/ hybrid 
 
 
 
 

Danske hittegodscykler får gennem Baisikeli ny 
værdi i Afrika, hvor de repareres af lokale 
cykelmekanikere og redesignes til specialopgaver, 
hvorefter de sælges til lokale.  
www.baisikeli.dk 

Kontutto 
Fanny Posselt 
Dim. 2003 

2003 Velgørenhed Kontutto inspirerer og skaber positiv social 
forandring med sin pølsevogn og indsamler penge 
til de mest udsatte børn i verden. 
www.kontutto.com 
 

100 % til Børnene 
Signe Møller 
Dim. 2005 

2008 Velgørende forening 100 % til Børnene skaber livskvalitet og udvikling 
for 1.100 underprivilegerede, syge eller socialt 
stigmatiserede børn på en losseplads i Kibarani i 
Kenya gennem sundhedsbehandling, skolegang, 
fritidsaktiviteter, mad og en seng at sove i. 
www.100pct.dk 
 

Kadaver 
Anders Møller 
Toft 
Dim. 2009 

2008 PR, reklame og 
kampagne 

Kadaver er et idé- og kampagnebureau, som 
udtænker nye ideer, der kombinerer offentlige og 
private kunders behov med sociale og 
samfundsmæssige problemer og udfordringer 
www.kadaver.dk 
 

Lust 
Sabina Elvstam-
Jones 
Dim. 1996 

1999 Livsstil, trivsel, sex og 
identitet 

Lust er en erotisk accessories boutique, som især 
appellerer til kvinder. www.lust.dk 

Agentur V, 
VIBSKOV 
Jakob Valdemar 
Dim. 2002 

2005 Modetøj, agentur, 
marketing, salg 
 

Agentur V promoverer og sælger high-end 
modetøj for danske designere i hele verden. 
www.agenturv.com 
www.henrikvibskov.com 
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We Have A 
Dream  
Anne Kjær 
Riechert  
Dim. 2006 
 

2006 Børn og velfærd 
 
 
 

We Have A Dream spreder håb verden over 
gennem børns tegninger og tanker om drømme for 
fremtiden. Indtægterne fra de udstillede tegninger 
dækker skolepenge for børn og unge i verdens 
udviklingslande. 
www.we-have-a-dream.org 

Mungo Park 
Bureau 
Trine Valentin 
Munch 
Dim. 2005 

2008 Teater/ 
produktionsselskab 

Mungo Park Bureau er et produktionsselskab og 
en spektakulær oplevelsesleverandør med 
kunstnerisk nerve. Bureauet producerer kulturelle 
projekter i krydsfeltet mellem kunst, erhvervsliv 
og den offentlige sektor. 
www.mungobureau.dk 
 

PlanB 
Kasper Arentoft 
Team 3 
Dim. 98 

1999 Konsulentvirksomhed 
Organisationsudvikling 
 
 

PlanB uddanner og træner de interne kræfter i 
organisationer, som arbejder med 
forandringsledelse eller med at starte nye 
forretningsområder. 
www.planb.se www.planb.dk 
 

Shoe The Bear 
Thomas 
Frederiksen 
Dim. 2003 

2007 Mode (sneakers og 
andre sko) 
 
 

Shoe The Bear designer, producerer og 
distribuerer sneakers og sko til musik- og 
modemarkedet i samarbejde med dekorerende 
kunstnere. www.shoethebear.com 

370° 
Rolf Arne Leer 
Dim. 2007 

2007 Konsulentvirksomhed 370° tilbyder services inden for 
forandringsledelse, organisationsudvikling, 
ledertræning og teambuilding. 
www.370-degrees.com 
 

Nuummioq 
Mikisoq H. Lynge 
Dim. 2003 

 Produktion af spillefilm Skaber Grønlands første spillefilm “Nuummioq”, 
en film om venskab, kærlighed og døden. 
www.3900pictures.com 
 

CSR plus  
Sarah Gregersen  
Dim. 2006 

2007 Konsulentvirksomhed CSRPLUS hjælper virksomheder og 
organisationer med organisationsudvikling. 
www.csrplus.dk 
 

Gunbak 
Knowledge 
Ouafa Rian 
Dim. 1996 
 

 Konsulentvirksomhed 
 

Gunbak Knowledge uddanner og coacher 
nøglepersoner fra alle sektorer inden for lederskab, 
strategi, kommunikation og interessevaretagelse. 
www.gunbak.dk 
 

Changepilot  
Lemmy Jensen 
Dim. 2000 

2006 Konsulentvirksomhed Changepilot tilbyder ydelser inden for innovation, 
forandringsledelse og strategi. 
www.changepilot.dk 

 
Figur 4.1 Oversigt over de 16 medvirkende virksomheder 
 
 
Herunder følger nogle kommentarer til analysearbejdet. Disse kommentarer bygger videre på 
afsnittet ’Analysestrategi og -metode’ i kapitel 3. 
 
Kategorisering af 16 cases 
Baseret på casebeskrivelser og analyse foruden EMES-netværkets ni kriterier for en social 
virksomhed (figur 4.2), og Bibb et al.’s (2004) spektrum-matrix (figur 4.4) er de 16 cases 
kategoriseret med det formål at identificere, hvilke der kan karakteriseres som sociale 
virksomheder. 
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EMES definition på social enterprise 

Tre økonomiske kriterier 
1. En kontinuerlig aktivitet, der producerer varer og/eller sælger services 
2. Et signifikant højt niveau af økonomisk risiko 
3. Et minimum af lønnet arbejde (ikke kun frivillige) 
 
Tre sociale kriterier 
4. Samfundsnyttighed er et eksplicit mål 
5. Et initiativ lanceret af en gruppe medborgere 
6. Beslutningsmandatet er ikke placeret hos kapitalejere  
 
Tre governancekriterier 
7. En participatorisk natur, som involverer de personer, der er påvirket af aktiviteten 
8. En begrænset distribuering af penge 
9. En høj grad af autonomi 
 
Figur 4.2. EMES definition på en social virksomhed, Hulgaard (2011,1:208) 

 

EMES-netværket betoner, at disse ni kriterier beskrevet i figur 4.2, ikke skal opfattes som et sæt af 
betingelser, som en virksomhed skal opfylde for at kvalificere sig til at beskrives som en social 
virksomhed, men mere skal opfattes som et billede på en idealmodel af en social virksomhed. 
Modellen kan bruges til at kategorisere forskellige virksomhedstyper, projekter og initiativer i 
feltet (Defourny og Nyssens, 2008 og Defourny et al.,2010). 
Analysens delresultat (kategorisering) er visualiseret i figur 4.3. Her ses, hvilke af de ni EMES-

kriterier der er opfyldt for hver af de 16 cases, foruden den numeriske sum af antallet af kriterier 

’opfyldt’ for hver case. 

 
 

 Kriterier 
Case- 
virksomhed 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum  

N1 Baisikeli  + + + + + + + + + 9 Social 
enterprise 

N2 Kondakis  +  + +  + + + + 7 Social 
enterprise 

N3 Kontutto + + + + + + + + + 9 Social 
enterprise 

N4 100 % til 
Børnene 

+ + + +  + + + + 8 Social 
enterprise 

N5 Kadaver +  + + + + + + + 8 Social 
enterprise 

 Lust  +   ?     + 2  
 Agentur V  + + +   +   + 5  
N6 We have A 

Dream  
 + + +  + + + + 7 Social 

enterprise 
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Figur 4.3. Analysens registrering af antallet af EMES-netværkets ni kriterier for hver af de 16 casevirksomheder. 
 
 

Af figur 4.3 fremgår det, at seks cases har samfundsnyttighed som et eksplicit mål (4. EMES-
kriterium), foruden at de opfylder 7,  8 eller 9 kriterier. 
Tre af disse seks cases (N2, N4 og N6) er ikke registreret for EMES 5. kriterie: et initiativ lanceret 
af en gruppe medborgere. Disse forretninger er lanceret af enkeltpersoner. 
 
Casen Lust har noteret et ”?” i forhold til kriterium 4, da firmaet nok har øget livskvaliteten, leveret 
et bidrag til frisættelse af kvindekønnet og været med til at levere et mere sobert alternativ til den 
traditionelle pornobranche, men ikke samtidig leverer sociale eller samfundsmæssige forbedringer 
i større skala. Lust opfylder også kun 2 af EMES-netværkets kriterier. 
Nuummioq opfylder til gengæld 7 ud af EMES-netværkets 9 kriterier. Projektet har været med til 
at give et nuanceret billede af Grønland og dets folk, uden dog at være en social virksomhed. 

CSR+ leverer blandt andet ydelser, der hjælper kunderne med deres CSR-arbejde, uden dog at 
adskille sig væsentligt fra en traditionel konsulentforretning. 
Som eksempel har 370° en win-win-win-filosofi som styrende princip, hvilket kan indbefatte en 
omtanke og omsorg for omverdenen. Samtidig har 370° ikke realiseret deres planer om større 
bæredygtige projekter eller ydelser. 
Changepilot synes at have en flig af et socialt medmenneskeligt aspekt implicit i arbejdsmåden, 
samtidig med at firmaet er et lille konsulentfirma, der arbejder med strategi, ledertræning og 
organisationsudvikling, som andre traditionelle konsulentbureauer. 
 
Bibbs spektrum rummer en opdeling af seks forskellige typer virksomheder, der er placeret i et 
kontinuum, efter i hvor høj grad der er tale om fokus på profit og fokus på en social og 
samfundsmæssig effekt.  
Baseret på analysens delresultat (kategorisering) er de 16 cases indplaceret og dermed visualiseret i 
spektret i figur 4.4. For hver af de 16 cases kan følgende også aflæses i figuren: målprioritering, 
mål for økonomisk overskud, eksistens af earned income og struktur. 

 Mungo Park 
Bureau  

+  +    +  + 4  

 PlanB +    +     2  
 Shoe The 

Bear  
+  +    +  + 4  

 370°  +  +  + + +  + 6  
 Nuummioq  + + ? + + + + + 7  
 CSR+  +  +  + + +  + 6  
 Gunbak 

Knowledge  
+  +  ?    ? 2  

 Changepilot  +      +  + 3  



  

 185 

 
	  
 Økonomisk 

Fokus 
   Socialt 

Fokus 
 Traditionel 

kommerciel 
virksomhed 

Virksomhed 
med CSR-
aktiviteter 

Social 
Business  Social Enterprises Traditionel 

non-profit 
med earned      uden earned 
    income                income 

Mål- 
prioritering 

Overskud til 
ejere 

1) profit 
2) samfunds-
ansvar 

1) profit 
2) samfunds-
ansvar 

1) samfunds-
ansvar 
2)profit 

1)samfunds- 
ansvar 
2)profit 

Samfunds- 
ansvar 

Synonym For-profit For-profit Social 
venture 

Not-for-profit 
enterprise 

Not-for-profit 
enterprise 

Ngo 

Mål for 
økonomisk 
overskud 

 
shareholders 

 
shareholders 

 
shareholders 

Geninvesteres 
i den sociale 
mission 

Geninvesteres i 
den sociale 
mission 

Geninvesteres i 
den sociale 
mission 

Earned 
income 

Ja Ja Ja Ja Nej Nogle gange 

Struktur kommerciel kommerciel kommerciel Not-for profit Not-for profit Non-profit 
Indplacering 
af de 16 
cases 

370 grader 
Agentur V 
PlanB 
Changepilot 
Gunbak Kn. 
Shoe The Bear 
Mungo Park 
Bureau 

Lust 
Nuummioq 

CSR+ 100% til B 
Kontutto 
Kondakis 
Kadaver 
We Have A 
Dream. 
Baisikeli 

  

Figur 4.4 Kategorisering af 16 cases. Kilde: Modificeret model med inspiration fra ”For-profit/not-for-profit 
organization spectrum” af Bibb et al. (2004:4) og Alter (2003). 
 

Figur 4.3 og figur 4.4 illustrerer, at de 16 cases ’performer’ meget forskelligt i forhold til de 
anvendte kriterier, til trods for at de alle til en begyndelse er valgt ud fra de samme fire kriterier.  
At så relativt få af de 16 cases kan karakteriseres som sociale virksomheder, selv om de i 
udvælgelsesfasen umiddelbart fremstod som sociale, skyldes primært forholdet, at selvforståelsen 
hos iværksætterne er, at de skaber positive forandringer hos deres kunder og samarbejdspartnere. 
Dette er dog i mange tilfælde ikke det samme som at skabe social og samfundsmæssig værdi eller 
social innovation.  
Analysen viser således, at følgende seks casevirksomheder er sociale virksomheder: Baisikeli, 
Kondakis, Kontutto, 100 % til Børnene, Kadaver og We Have A Dream.  
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Hovedanalyse/seks casebeskrivelser 
 
Narrativ strukturering og meningsfortolkning af seks cases 
Den narrative strukturering af de seks virksomheder har produceret en række historier i 
frembringelsen af casebeskrivelserne.  
Den væsentligste del af arbejdet med fortolkningen af materialet er foregået i selve udarbejdelsen 
af de seks casebeskrivelser. Dette er foregået som en syntese mellem empiri og teori, ved at 
identificerede fænomener og temaer fra interview og andre kilder er blevet ’beriget’ (enfolding 
literature) med terminologi og begreber stammende fra den teoretiske analyseramme (kapitel 2) 
(Eisenhardt, 1989). En yderligere fortolkning og ’berigelse’ af materialet er foregået under 
resultater (kapitel 5). 
Udarbejdelse, analyse og beskrivelse af de seks individuelle cases er foregået med en systematik, 
der har muliggjort en sammenlignende analyse i forsøget på at identificere fællestræk, 
karakteristika og forskeligheder mellem de seks cases. 
Casene er kodet med de 116 parametre (f.eks. som #4.17), så analysen og argumentationen kan 
følges af læser.  
 
I nogle tilfælde er medtaget en kort efterskrift og status på virksomheden (svarende til 2013), da 

interview og sekundære data er opsamlet i 2009-10. Denne status er at finde som casenes sidste 

punkt og er ikke inddraget i hverken analyse eller resultat for afhandlingen, der alene forholder sig 

til 2009/primo 2010. 
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Baisikeli 
 
Faktaboks Fokusperson Stifter og partner 

Henrik Smedegaard Mortensen 
Firmanavn Baisikeli 
Branche Transport/ Hybrid 
Organisationstype Integreret social enterprise 
Forretningsmodel Earned income strategy 
Start år Stiftet af Henrik Smedegaard Mortensen og Niels 

Bonefeld i april 2007 
Anvendt design- 
tænkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre parametre 

Designattitude, intuition, arbejde med visioner, 
iterationer, eksperimenter, balance mellem analyse og 
syntese, refleksiv praksis, prototyper og tests, sproget 
herunder spørgsmål, mennesket i centrum, 
storytelling, facilitering, T-shape Thinking, A. I., 
multistakeholder value creation, adressering af 
verdens uligheder, balance mellem analytisk og 
syntetisk tilgang, multistakeholder value creation 
(triple win), problemer og løsninger udvikles parallelt, 
problem-framing under påvirkning af personlige 
motivationer, Udsætter dommen over en idé, relish the 
lack of predetermined outcomes, balance mellem 
eksploration og eksploitation, participatorisk design, 
mønsteridentifikation, systemtænkning og 
kompleksitetshåndtering, to get the basics right 
 
Entreprenørskab, socialt entreprenørskab, lukkede 
netværk, åbne og løse netværk, magt gennem bridging 
til powerpersoner, kollektive handlinger via social 
kapital, personligt fokus – personlig udvikling, at have 
det sjovt, kan få grupper til at arbejde imod fælles 
mål, co-branding gennem storytelling, “Jeg kan få ting 
til ske”, procesledelse 

Værdiskabelse Multifacetteret 
Hjemmeside www.baisikeli.dk 
Udmærkelser Vinder af FDB’s Socialøkonomiske Årspris 2009  

 
Figur 4.5 Faktabox; Baisikeli 

 
Danske hittegodscykler får via Baisikeli ny værdi i Afrika, hvor de repareres af lokale 
cykelmekanikere og redesignes til specialopgaver som transport af storfragt eller som 
sygetransport, hvorefter de sælges til lokale. 
Baisikelis vision er at gøre cyklen tilgængelig for verdens fattigste og herigennem opbygge en 
bæredygtig cykelindustri i Afrika (#3.2;9.11). 

 

Introduktion  
Baisikeli blev startet i april 2007 af Henrik Smedegaard Mortensen, der er uddannet kaospilot, og 
Niels Bonefeld, der er uddannet bygningskonstruktør med speciale i økonomi og planlægning. De 
to partnere sørger for, at hittegodscykler får ny værdi i både Afrika og Danmark. (#9.0; 9.2) 
Cyklerne hjælper fattige med at opnå bedre resultater.  
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Henrik fortæller, at hans hovedmotivation i lang tid var, at modtageren af cyklen skulle hjælpes og 
have indflydelse. Nu (2009) er hans stærkeste motivation det at skabe noget og være en 
foregangsvirksomhed for, hvordan man kan tænke udvikling på nye måder (#1.2). 
Cyklerne er f.eks. designet til storfragt, som kan fragte den dobbelte mængde afgrøder på den 
halve tid. Parallelt med aktiviteterne i Afrika driver Henrik og Niels en leasing- og 
udlejningsforretning, hvor de via earned income skaber en indtægt til den samlede drift og 
udvikling og det overordnede sociale og samfundsmæssige mål.  
 
Den lille virksomhed har kontor og cykelværksted midt i København i Nansensgade. Baisikeli 
betyder cykel på swahili. Baisikeli har pr. maj 2011 sendt 2638 cykler til Afrika.30 Baisikeli 
samarbejder i dag (2009) med bl.a. Codan, Tryg, Alm Brand, GR forsikring og Vækstfonden. 
 
 
 

 
 
Figur 4.6 Baisikelis værksted og cafe i København. Fotograf: simon@ohdawn.com 
 

 
Anvendte parametre fra designtænkning  
 
Lederen som designer 
Simon (1996) argumenterer for, at ledere frem for at skulle opdage og bevise universets 
naturskabte love, hellere skulle trænes i at agere ansvarligt og med transformation af eksisterende 

                                                
30 www.baisikeli.dk 
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forhold til noget bedre; en tankegang, der gennem især Boland og Collopy (2004) er blevet 
benævnt designattitude og “managing as designing”. 
Det var også Simon (1996), der opererede med ideer om en form for design, der har det eneste mål 
at efterlade flere muligheder til kommende generationer, end vi selv har arvet. 
Dette perspektiv er relevant for Baisikeli, Henrik og hans partner: “A design attitude enables 
leaders to set visions that inspire others to strive beyond normal expectations in creating a future 
they can be proud to live in” (Boland et al. 2007:22). 
 
Den måde, hvorpå Baisikeli udfordrer tanken om transport, samarbejde og udvikling i 
tredjeverdenslande, er én af parallellerne til designattitude: ”A design attitude views each project 
as an opportunity for invention that includes a questioning of basic assumptions and a resolve to 
leave the world a better place than we found it” (Boland og Collopy, 2004:9), foruden at 
virksomhedens virke tager afsæt i og antager et bredt systemisk perspektiv på en situation i stedet 
for at acceptere smalle problemkriterier  (Cross, 2011:75) (#9.9;9.10;9.11). 
Systemtænkningen er ensbetydende med at få organiseret kompleksiteten i de sammenhængende 
systemer i en historik, der kaster lys over årsagerne til problemer, og hvordan de afhjælpes på en 
varig måde (Senge, 2003). 
 
Den helt store udfordring ligger i at designe ændringer af hele systemer, der påvirker på et globalt 
niveau, at finde systemløsninger på tværs af multistakeholder-interesser og industrier og dernæst at 
skalerede varige bæredygtige løsninger (Cooperrider, 2010; Cross, 2011:75) 
 
I komplekse systemer kommer netop såvel systemtænkernes bestræbelser for at opnå transparens 
og enkelhed og designtænkernes trang til at betone eksploration til sin ret (Leavy, 2010). 
 
Som iværksættere opererer Henrik og Niels også i en Say-Schumpetersk tradition, der stimulerer til 
økonomisk progression ved at finde bedre måder at gøre ting på, og på et Druckers karakteristika 
ved at betone mulighedstænkning (Dees, 2001) (#1.2, 1.3). 
Baisikeli repræsenterer også et Shane og Venkataramen-perspektiv (2000) på iværksætteri, idet 
kombinationen af lukrative muligheder og entreprenante individer er til stede i deres tilfælde. 
Henrik og Niels har til en begyndelse som entreprenører opereret efter et opdagelsesperspektiv 
(kommercielle muligheder med kasserede cykler i et rigt land) efterfulgt af en entreprenøriel 
proces (Korsgaard, 2009) og samtidig løbende opereret i et skabelsesperspektiv, idet de har grebet 
det pludseligt opståede og uforudselige og bygget en forretning på det (#4.6;5.7; 5.13;). 
Fra social-entreprenørskabs-litteraturen vil man også kunne kende Henrik og Niels som “change 
agents in the social sector although they recognize and relentlessly pursue new opportunitets to 
serve a social mission” (#9.5) (Dees, 2001; Dees og Anderson, 2006:7). 
På denne måde matcher Henrik også med sin virksomhed flere kvaliteter ved en social iværksætter: 
a) villighed til at bryde ud af etablerede strukturer; (#4.6) b) villighed til at ”Work Quietly”, hvilket 
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skal forstås som en evne til vedholdenhed, og samtidig c) en stærk etisk drivkraft (Bornstein 
2004:237), (#9.0-9.6 alle inklusiv). 
Henrik vil gerne vise, at det sociale aspekt og det at lave en god forretning, hvor man tjener penge, 
ikke bare er muligt, men tilmed sjovt og meningsfuldt. 
 
Partnerskabet mellem Niels og Henrik styrker den vigtige balance mellem analytisk og syntetisk 
tilgang (#4.17) og eksploration og eksploitation (#8.11). 
I design som en ledelsesfilosofi vil man betragte begge førstnævnte perspektiver som vigtige og 
uadskillelige, idet der gennem analysen struktureres og opereres logisk og rationelt og gennem 
syntesen integreres, konstrueres sammenhænge, anvendes intuition og kombineres flere samtidige 
perspektiver på samme tid for at opnå den optimale løsning (Cross, 1982). 
 
Praksisteoretisk orientering 
Henrik beskriver sit lederskab som det ”at lede sig selv”, og det foregår meget ud fra en 
mavefornemmelse. Beslutninger tages løbende i samråd mellem de to ledere (#4.4; 4.8). 
Henrik siger om arbejdet med processen hen mod målet med en gruppe medstuderende på 
uddannelsen: ”Konkret arbejdede vi på første år med en bogudgivelse, hvor vi mere eller mindre 
sad i et rum i en måned og kæmpede med at finde frem til, hvad vi skulle gøre. Det var i 
forbindelse med Muhammedkrisen. Vi endte med at lave en analyse af det danske samfund. 
Projektet blev en succes, men kunne have været en endnu større succes. Bagefter kunne vi kigge 
tilbage for at se, hvad vi kunne have gjort anderledes. Vi lærte herigennem at navigere i det her 
felt, og hvordan man bedst når målet. Det lærer man kun ved at arbejde med det, arbejde med sig 
selv og arbejde med andre mennesker” (#2.1). 
 
Henriks ledelsesstil er mest refleksivt funderet i erfaringer og læring fra kaospilotuddannelsen, 
hvor grupper, gruppedynamik og skabelse af det bedste samarbejde var i centrum (#2; 2.; 2.3). 
 
Henrik er af den opfattelse, at man kun tillærer sig disse kompetencer ved at arbejde med det, 
arbejde med sig selv og arbejde med andre mennesker, og særligt i pressede situationer lærer man 
sig selv bedre at kende (#2).  
Teorien om refleksion og læring i handlingen (den refleksive praksis) regnes det at tillære sig en 
kompetence ved at arbejde med det, som en væsentlig del af designerens tilgang og metode i 
løsningen af kritiske og komplekse problemer, ligesom det tjener formålet at udvikle ledere, 
opbygge teams og skabe udvikling (Marquardt, 2004; Ungaretti et al., 2009; Cooperrider, 2010). 
 
Henrik bruger sin intuition og fornemmelse i sit lederskab. Mavefornemmelsen er ifølge Martin 
(2010) ikke uden betydning. Fremtidens succesfulde virksomheder vil placere deres 
innovationsbestræbelser i et dynamisk samspil mellem en analytisk tilgang og intuitiv originalitet. 
En balance, der ifølge Martin (2010) er hjemmehørende i designtænkning (#4.17; 2.2). 



  

 191 

 
Metoder og værktøjer 
Samarbejdet optimeres for Henrik bl.a. via samtaler og forventningsafklaringer før, under og efter 
et givent projekt. Feedback anvendes konstant for at optimere samarbejdet og vejen til målet, og 
”vi husker at anerkende for det gode, der sker, og det arbejde mennesker leverer. Det får 
mennesker til at blomstre” (#6.22) 
Designattitude indbefatter en forventning om, at sproget i en organisation kan ændres og udfordres, 
og at nye vokabulære elementer kan udvikles i en søgen efter at skabe en mere attraktiv situation.   
Designeren taler om at skabe ændringer gennem argument og kommunikation. (Buchanan, 2007, 
58; Bonde, 2010). 

 
Henrik støtter sig op ad et ’mindset’ (#1.6) om at fokusere på det positive og at møde mennesket, 
hvor det er. Han anvender værktøjer i anerkendende kommunikation og samtaleteknik, hvilket 
potentielt kan føre til positive forandringer (Boland et al. 2008) (#6; 6.3; 6.21). I designtænkningen 
tales der tilsvarende om at antage et perspektiv eller en approach…” the approach taken by the 
designers” (Cross, 2011:67). 
 
Henrik repræsenterer med sit lederskab overliggeren i ”The T-shape Thinking” (#6.11), en kvalitet, 
der ifølge Brown (2007) udtrykker åbenhed, nysgerrighed, optimisme, ”action learning” og 
eksperimenteren (#4.6). En disciplin, som Henrik har tillært sig på kaospilotuddannelsen i faget 
procesledelse. Denne overligger i T’et fungerer som en driver for at opnå divergent og kreativ 
tænkning, hvilket igen muliggør nytænkning og innovation (Brown, 2007).  
 
Samarbejdet optimeres bl.a. via samtaler og forventningsafklaringer før, under og efter et givent 
projekt. Feedback anvendes konstant for at optimere samarbejdet og vejen til målet.  
Designeren er i sit arbejde på jagt efter en ønsket, men endnu ikke eksisterende fremtidig tilstand 
(envisioning, Boland et al., 2007:16); og abduktiv slutningsform  (Cross, 2011:27). Ideer 
verificeres løbende i en abduktiv tilgang via prototyper feedbackloops og tests (Martin, 2009; 
Rechwitz, 2002; Lawson og Dorst, 2009)   
 
Henrik anvender sine procesledelseskompetencer, som hjælper ham til at lede komplekse og 
innovative processer med en mangfoldighed i sammensætning af mennesker fra mange 
professioner, kulturer og nationer (#1.4;6.9:6.10;6.0;2.2;2.1). 

 
Participatorisk design 
Henrik og teamet anvender designtænkning i udvikling af projekter og forretningen Baisikeli. 
Dette foregår via brugercentreret design (#7.2), gennem grundige undersøgelser af slutbrugernes 
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kontekst (køberne af cyklerne i Tanzania) koblet til skabelse af empati over for disse og feedback 
fra dem parallelt med iterativ prototyping i udviklingsprocesserne (Gerber, 2006) (#4.4; 
4.3;5.11;6.22). 
En afgørende tilgang og kompetence, som designeren ifølge Liedtka og Ogilvie (2011) er i 
besiddelse af, er empati. Empati betyder mere end at forstå kunden gennem demografisk statistik, 
indkomstniveau og ægteskabelig status. Med empati for en designer forstås en dyb forståelse for 
kundens følelsesmæssige og rationelle behov og ønsker. 
 
Allerede i partnerskabet mellem Henrik og Niels er diversiteten stor: Selv om vi er fætre, er vi to 
modsætninger.  Baisikeli har forstået at bygge et netværk op med meget stor diversitet og 
indeholdende hele skalaen fra kontraktligt forpligtende partnerskaber og mere åbne, løsere 
interessefællesskaber (#7.1); ligesom stifterne af Baisikeli indgår i lukkede netværk og meget åbne 
netværk.  
 
Uzzi (2005) argumenterer for, at diversiteten i et netværk giver mulighed for at skabe mere 
kreative, gennemarbejdede og nuancerede løsninger med færre indforståede elementer og 
fordomme (#7.1;4.18). 
 

Værdiskabelse  
Forretningsmodel og virksomhedstype 
Baisikeli har organiseret sig som en integreret social enterprise, da de primære indtægter kommer 
fra kommercielle aktiviteter (Defourny et al. 2010). Via udlejning og leasing af cykler i 
København er det muligt at drive en forretning med sufficiente indtægter gennem udsendelse og 
salg af cykler i Afrika.  
Der er således overlap mellem de sociale aktiviteter og forretningsaktiviteterne, og virksomheden 
tilhører den hovedgruppe af social enterprises, der kaldes ”The earned income social enterprise 
school of thoughts” (Alter, 2003; Defourny et al., 2010). På samme tid tilhører Baisikeli ”the social 
innovation school of thoughts”, der baserer sig på Schumpeters definition af entreprenørskab, idet 
deres forretningsmæssige aktiviteter indbefatter reformering og (ambitioner om) revolutionering af 
bl.a. produktionsmønstre og ny industri (Dees and Anderson 2006).  
 
Forretningsfilosofien er udtrykt således af Henrik: ”I stedet for at betragte profit som et helligt mål 
og kunder som noget, der skal kapres, ser vi vores kunder som et led i en bæredygtig proces, der 
forbedrer levestandarden for alle involverede parter” (#7.0;7,2;7.4;7.6;9.0;9.1;9.2;9.3;9.5;). 
 
I Baisikeli opfatter de profit som et middel og ikke et mål i sig selv. Således geninvesteres 
overskuddet i virksomheden til at skabe bedre levevilkår og sætte nye standarder. Affald i én kultur 
bliver til værdifulde transportmidler i en anden kultur. 
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På EMES kriteriet “et signifikant højt niveau af risikovillighed” rater virksomheden umiddelbart 
ikke højt. Selv om Baisikeli risikerer noget, i og med at de har gældsat sig til en begyndelse, har de 
overordnet set en meget afdæmpet og økonomisk kontrolleret måde at drive forretningen på. 
 
Forretningsmodellen er baseret på, at virksomheden indsamler og afhenter omkring 1200 cykler 
om året på politiets hittegodskontorer. Cykler, som enten opkøbes eller modtages gratis fra danske 
forsikringsselskaber.  
Stjålne og bortkomne cykler findes af politiet, videregives til forsikringsselskaberne og derefter til 
Baisikeli efter udbetalt erstatning til de oprindelige ejere. 
Forsikringsselskaberne er bl.a. motiverede for samarbejdet, da de nu slipper for den stressfaktor, 
det kan være, at politiet hele tiden ringer til dem for at bede dem afhente cyklerne. 
 
Alle Baisikelis cykler i Afrika bliver solgt til rimelige priser, og profitten herfra bliver 
geninvesteret værkstederne og uddannelse af mekanikerne (Ketler et al., 2010). Samtlige 
afrikanske aktiviteter fungerer uden støtte og på markedsvilkår. 
De store udgifter til arbejdet i Afrika, til indsamling og forsendelse af cykler fra Danmark og til 
lønninger og drift i Danmark dækkes af forretningsaktiviteterne i Danmark. 
Ideen om udlejning og leasing af cykler opstod ud fra en erkendelse af, at det ikke var muligt at 
drive en forretning med tilstrækkelige indtægter alene via udsendelse og salg af cykler i Afrika.  
 
Modellen med at leje cykler ud til studerende for 100 kr. om måneden blev videreudviklet til den 
noget mere rentable version at leje dem ud til turister for 80 kr. om dagen. 
Leasing af hollandske håndbyggede cykler til virksomheder er også blevet en god forretning. Det 
hollandske design af kvalitetscykler passer perfekt til brug i Danmark i tre år, efterfulgt af 
anvendelse af i Afrika, hvor trænede cykelmekanikere på cykelværksteder overtager dem til videre 
salg. På de lokale værksteder modificeres, repareres, tilpasses og re-designes cyklerne efter den 
ønskede funktion for at imødekomme lokale behov og repareres efterfølgende igen og igen. Dette 
meget solide design kan nemt indstilles og ombygges til mange forskellige anvendelser. 
Leasing af cykler til f.eks. Novo Nordisk eller Vækstfonden giver mulighed for, at medarbejdere 
kan udskifte bilkørsel med cykel, når de skal fra en af virksomhedens bygninger til en anden. 
 
Baisikeli har skabt sig en kerne, ”Get to the bacics”, bestående i cyklen som transportmiddel for 
fattige. Denne kerne kan ifølge Liedtka og Mintzberg (2006:17) føre til forretningsmæssig succes, 
da der kan skaleres og udbygges sideprodukter og services omkring denne (#8.12). 
 
Baisikeli er i besiddelse af de nødvendige ressourcer i form af viden, kompetencer, arbejdskraft, tid 
mm. for at drive virksomheden. De to centrale stiftere dækker og supplerer de centrale ressourcer, 
når det kommer til overblik, ledelse, økonomistyring og beslutninger. En række andre ressourcer 
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hentes fra eksperter i et advisory board, hjælp fra frivillige og priser (100.000 kr. fra Den 
Socialøkonomiske Årspris i 2009). 
 
Baisikeli har bygget en struktur, et beredskab og en række testede processer op omkring 
forretningsmodellen, som muliggør indsamling, aftaler med samarbejdspartere, reparation, logistik, 
distribution, fragt og modtagelse, viderehåndtering og salg via cykelværksteder i Afrika.  
 
Henrik anvender procesledelseskompetencen fra kaospilotuddannelsen (Broberg og Krull, 2010).  
Denne hjælper ham til at lede komplekse og innovative processer med en mangfoldighed i 
sammensætning af mennesker fra mange professioner, kulturer og nationer. 
 
Baisikeli har bygget en struktur, et beredskab og en række testede processer op omkring deres 
forretningsmodel, som muliggør indsamling, aftaler med samarbejdspartnere, reparation, logistik, 
distribution, fragt, modtagelse i Afrika og videre håndtering og salg via cykelværksteder i Afrika.  
 
Økonomi og økonomisk værdiskabelse  
Baisikeli optog en kassekredit på 150.000 kr. foruden egne investeringer for at muliggøre en 
opstart af virksomheden. De ønskede at vise, at de kunne opstarte en social virksomhed uden at få 
eksempelvis fondsmidler (Ketler et al., 2010).  
Hovedindtægten kommer fra udlejning af cykler i København. I 2008 omsatte Baisikeli i butikken 
for 3-400.000 kr. på udlejning til turister i løbet af fire-fem mdr.  
Herudover købte Novo Nordisk for 300.000 kr., hvilket betyder, at Baisikeli i første år (2008) 
omsatte for omkring 700.000 kr. Da kassekreditten ikke var betalt tilbage i 2008, var dette års 
resultat negativt. Omsætningsmål for 2009 var 1,5 mio. kr.  
Lønomkostningerne er stadig (2009) meget lave i Baisikeli. Målet er en månedsløn til de to på 
50.000 kr. hver i løbet af 5 år. 
Baisikelis forretningsaktiviteter giver en række direkte og indirekte anledninger til forskellige lag 
af værdiskabelse.  
Baisikelis indtægter kommer fra: 
(a)udlejning i København af cykler produceret i Danmark til lokale og til turister (hovedindtægt)  
(b) salg af brugte, reparerede og renoverede cykler i Danmark 
(c) guidede cykelture til turister i København 
(d) service til medarbejderes private cykler via firmaordninger 
(e) udlejning af nye cykler håndbyggede i Holland (senere i et smedefirma i Bjerringbro) som 
firmacykler (Ketler et al., 2010). 
(f) levering af cykler til Klimatopmødet COP15’s deltagere. Cyklerne var købt af IKEA og 
fungerer nu som fragtcykler for IKEAs kunder, før de senere sendes til Afrika (Ketler et al., 2010) 
(g) salg af cykler i Afrika via lokale værksteder bemandede af lokale. 
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Alle Baisikelis cykler i Afrika bliver solgt til rimelige priser, og profitten herfra bliver 
geninvesteret i videreudbygning af værkstederne, til værktøj, reservedele og uddannelse af 
mekanikerne (Ketler et al. 2010). Samtlige afrikanske aktiviteter fungerer uden støtte og på 100 % 
markedsvilkår. 
De store udgifter til indsamling og forsendelse af cykler og til lønninger og drift i Danmark dækkes 
af forretningsaktiviteterne i Danmark. 
 
Det nyeste projekt foregår på et mejeri i Mozambique, hvor nogle af verdens fattigste farmere (de 
har 1$ om dagen i indtægt) køber en ko og en cykel, som de betaler med den mælk, de leverer hver 
eneste dag. Den øgede transporteffektivitet vil forøge deres indtægtsmulighed ved salg af mælk 
med en faktor 8. 
 
Innovation og vækststrategi  
Henrik synes at betragte globale udfordringer (som ulighed og fattigdom) som en kreativ 
destruktion, der potentielt har mange nye forretningsmuligheder iboende, (Hart, 2005); 
(#1.1;4.6;5.10;9.0;9.1;9.2;9.5) 
For at udnytte kreative destruktioner skal der ifølge Hart (2005) udvises mere fremsynethed end 
konkurrenterne i en given branche.  
Fundamentet i Baisikelis udviklingsarbejde er udvikling af en bæredygtig industri i et fattigt land 
(#8.8;3.2). I Afrika går vækststrategien ud på at udnytte, at der i forvejen er en cykelkultur, 
samtidig med at størstedelen af befolkningen ikke har råd til at anskaffe en cykel.  
 
Baisikeli har erkendt, at den største effekt af deres arbejde vil opstå ved at stimulere økonomien og 
udviklingen lokalt. 
Målet er på et tidspunkt at komme til at producere cykler i Afrika til Afrika og dermed 
imødekomme behov, både i form af pris og design (#9.0). 
Et mål for Baisikeli er også, at produktionen af kvalitetscykler i 2011 er flyttet fra Bjerringbro i 
Jylland til Tanzania og i 2012 til Sierra Leone, og at de leverer afrikansk producerede cykler til OL 
i London i 2012.   
På længere sigt er målet at være en verdensomspændende kæde af social enterprises i 2020 (Ketler 
et al., 2010). 
Baisikelis vækststrategi i Danmark er at øge antallet af firmacykler betydeligt, foruden at fortsætte 
med forretningsudvikling og nye produkter og services herhjemme. 
Henrik oplever ikke, at de har konkurrenter på deres kerneprodukt: ”Vores revisorer siger, at vi 
ikke har nogen konkurrenter, fordi det, vi leverer, i høj grad er historie”, men det har de på deres 
supportaktiviteter og earned incomes som udlejning af cykler i København.   
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Social værdiskabelse  
I den situation, at en skolelærer i Tanzania skal undervise i én landsby om formiddagen og én 
anden om eftermiddagen, kan han, ifølge Henriks estimater, med en cykel undervise dobbelt så 
mange børn og fordoble sin indtægt.31 
Et andet eksempel: Hvis en bonde i en landsby i Tanzania vil have sine afgrøder fragtet til 
markedet med en lokal vognmand, må han betale halvdelen af den indtægt, som han kan få for 
varen på markedet, for at få varen fragtet (Ketler et al., 2010). Dette problem adresseres også af 
Baisikeli. 
 
De cykler, der findes på markedet, er enten meget dyre eller i meget dårlig kvalitet. I store områder 
af Tanzania har kinesere og indere monopol på handel med cykler, hvilket har medført, at en cykel 
kan koste det, der svarer til en hel eller en halv årsløn (Ketler et al., 2010). Dette problem bliver 
adresseret af Baisikeli. 
 
Baisikelis (B) forretningsaktiviteter giver en række direkte og indirekte anledninger til forskellige 
lag af social værdiskabelse: 
- B overfører dansk specialviden til Afrika 
- B løser et problem for forsikringsselskaberne, som bruger mange ressourcer på at indsamle og 
afhente stjålne og efterladte cykler 
- B bidrager lokalt med at øge mobiliteten, udvikling, omsætning, empowerment og 
kapacitetsopbygning i Afrika 
- B leverer billigere og bedre cykler til afrikanere  
- B skaber sundhed og velvære i Afrika 
- B skaber nye arbejdspladser i Danmark 
- B inkluderer kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte i arbejdet på værkstedet i Danmark 
- B skaber besparelse i transportudgifter i Danmark 
- Frivillige i Danmark får erfaringer og netværk ved at hjælpe på cykelværkstederne i Afrika 
- B giver mulighed for, at lokale kan få dækket deres behov 
- B leverer leasede cykler med mening og perspektiv på en fremtidig bæredygtig verden  
- Kunderne i Afrika får multifunktionelle kvalitetscykler og øget livskvalitet 
- Opnåelse af højere helbredelsesrate for syge i området via design af cykelambulance, der gør det 
muligt for en sygeplejerske at komme rundt til landsbyer, hvis beboere før ikke kunne få akut 
hjælp. 
- Vækstfonden profilerer sig med en social profil 
 
Fremtid 
Baisikeli har både ambitioner om at designe deres egne cykler i Danmark og endvidere, at de 
udlejede cykler i Danmark kommer fra værkstederne i Afrika.  
Baisikeli er allerede langt med et nyt pilotprojekt i byen Masanga i Sierra Leone, hvor den danske 
læge Peter Bo Jørgensen i en længere årrække har drevet et hospital. Baisikeli leverer cykler til 

                                                
31 Henrik Smedegård i P3 den 14.5.2011. 
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hospitalets eget værksted og har som mål på længere sigt at blive medejere og gennem 
opbygningen af cykelindustrien lokalt at kunne finansiere flere måneders drift af hospitalet. Nyeste 
område for Baisikeli er i Mozambique.  
 

 
Værdiskabelse via anvendelse af elementer stammende fra andre 
teorier end designtænkning 
 
Forretningsfilosofien er udtrykt således af Henrik: ”I stedet for at betragte profit som et helligt mål 
og kunder som noget, der skal kapres, ser vi vores kunder som et led i en bæredygtig proces, der 
forbedrer levestandarden for alle involverede parter”. 
Ideen eller ambitionen med alle involverede som vindere i en forretnings samlede aktiviteter er 
ikke identificeret i afhandlingens litteraturstudie.  
 
Henrik er vant til at skue indad og at arbejde med sig selv for at finde ud af, hvad det egentlig er, 
der ligger til grund for de handlinger, han foretager sig i gruppearbejde og i forhold til sit liv. ”Man 
bliver på denne måde klar over, hvad det egentlig er, der er vigtigt for en selv”. Det personlige 
arbejde (personlig udvikling) er heller ikke en del af den eksisterende litteratur om 
designtænkning. 
 
Baisikelis anvendelse af høj diversitet i netværk og samarbejdspartnere øger ifølge Burt (2005) den 
sociale kapital. Burt mener, at det åbne, mere løse netværk er den optimale måde at skabe værdi på 
(Burt, 2005). Burt påpeger, at diversitet og ikke-redundant viden i et åbent netværk netop giver 
muligheden for at skabe værdi og innovation. I designlitteraturen tales der om åbne processer, men 
ikke om værdien af en kombination af åbne netværk og høj diversitet i disse. 
Uzzi (2005) supplerer med, at diversiteten i et netværk giver mulighed for at skabe mere kreative, 
gennemarbejdede og nuancerede løsninger med færre indforståede elementer og fordomme; 
foruden det fører til relevant viden og mulighed for magt. 
 
Henriks efterlever principper om at arbejdet med den sociale agenda skal være rentabelt og ikke 
bare muligt, men tilmed sjovt og meningsfuldt. 
 
Som en del af en refleksiv-praksisteoretisk diskurs er der ifølge Henrik en gevinst ved at arbejde i 
særligt pressede situationer, hvor man ” lærer man sig selv bedre at kende”. 
 
Som en del af Henriks arbejde med at optimere samarbejdet og skabe en god arbejdskultur er det 
muligt at få en organisation til at arbejde for et fælles mål.  
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Henrik og Niels betoner, at ”det sympatiske i ideen og fortællingen om den” (Baisikelis virkefelt) 
(#6.2) har skabt en særlig interesse blandt donatorer og andre interessenter, og gjort det lettere at 
opnå hjælp og dermed få tilført ressourcer. Samarbejdspartnere vil ifølge Henrik gerne co-brande 
sig med Baisikeli og arbejder således gerne for dem på gensidigt begunstigende områder. 
 
Henrik gør også i høj grad brug af lukkede netværk, hvori fælles sprog, fælles forståelser, tillid, 
tæthed, det at tilhøre samme kultur og være i besiddelse af de samme referencer letter formidlingen 
og videndelingen og fremmer fælles dagsordener og lysten til at dele central viden og mere 
kompleks viden til fordel for innovationsprocessen. 
 
Henrik synes at være bevidst om blind spots og group thinking, som kan opstå i lukkede netværk, 
og etablerer derfor strategiske broer (bridging) til powerpersoner, for at udvide sit strategiske 
netværk (Spears 2011, 2). 
Brian Uzzi og Shannon Dunlap beskriver i ”How to Build Your Network” de særlige 
netværksegenskaber, der skaber kort vej til information og dermed til opnåelse af en ønsket 
position eller mål. Uzzi hævder, at stærke sociale netværk skal konstrueres bevidst og 
omhyggeligt, og at kontakt til andre ”well-connected people” er afgørende. 
 
Den sociale kapital, som Henrik skaber især i sine tætte netværk, kan have en positiv sammenhæng 
med evnen til at tiltrække økonomisk og kulturel kapital (Robinson og Flora, 2003), såvel som 
evnen til at organisere og mobilisere effektivt i forbindelse med kollektive handlinger.  
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Kondakis 
 
Faktaboks 
 

 

Fokusperson Nike Kondakis 
Firmanavn Kondakis 
Branche Design og mode (tøj og smykker)  
Organisations-
type 

Embedded social enterprise 

Forretnings-
model 

Delvis earned income strategi 

Start år Stiftet af Nike Kondakis i 2008 
Anvendt 
design-
tænkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 
parametre 

Designledelse, designattitude, flydende 
tilstand, udkrystallisering, åben 
planlægning, analyse og syntese, at stille 
spørgsmål ved præmissen, framing, 
envisioning, storytelling, prototyper og 
tests, sproget, proaktivitet, facilitering, T-
shaped thinking, ”I can do it-attitude”, 
CVP, nye markeder skabt, problem-
framing under påvirkning af personlige 
motivationer, leave the world a better 
place. 
  
Direktiv OG generativ ledelsesstil, og 
”hvor lidt er nok”-filosofi, humor, klar 
kommunikation, tålmodighed og 
venlighed, entreprenørskab, socialt 
entreprenørskab, ikke dømmende attitude, 
høj diversitet i netværk 

Hjemmeside www.kondakis.biz 
Anden info Opererer internationalt, eventyr, etisk 

fashion. Nike er bosat i Nairobi, Kenya. 
 
Figur 4.7 Faktabox; Kondakis, Picture by Johnni Cross 

 
 
Faldskærmskjoler, Fashion og Fandenivoldskhed. 32  
Kondakis skaber beklædningsgenstande fra kasserede faldskærme og smykker fra døde træer fra 
den afrikanske savanne. 
 
Kondakis repræsenterer et etisk alternativ til den eksisterende modebranche. 
Kondakis skaber beklædningsgenstande fra kasserede faldskærme og smykker af døde træer fra 
den afrikanske savanne.  
Kondakis finansierer skolegang for fattige masaipiger gennem salget af faldskærmskjoler og -tøj 
og smykker. 
Nike leverer designede produkter, der er et alternativ til en meget forurenende modeindustri, og 
Kondakis repræsenterer således et etisk alternativ til modebranchen. 

                                                
32 Overskrift fra forside-artikel af samme navn i Berlingske Tidende den 22.8.2010. 
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Nike er bosat i Nairobi, men firmaet bringer hende rundt i hele verden ca. tre måneder om året til 
festivaller, oplæg på konferencer, trunkshows, mode messer og events. Her vokser kendskabet til 
hendes design stille og roligt. 
Nike følger med sit virke en argumentation fra Simon (1996), der senere er udviklet af Boland og 
Collopy (2004) til designattitude. Argumentationen går på, at ledere frem for at skulle opdage og 
bevise universets naturskabte love hellere skulle trænes i at agere ansvarligt og med transformation 
af eksisterende forhold til noget bedre (#1; 1.1; 1.3). 
 

Introduktion  
Der er en direkte sammenhæng mellem flere forskellige aktiviteter i Nikes virkefelt.   
Faldskærmene finder Nike f.eks. på eBay. Produktionen af faldskærmsdesign foregår på Nikes 
egen systue i Nairobi i det samme rum, hvor Nike har sin arbejdsstation. Nike designer selv 
smykkerne, og produktionen foregår hos lokale kunsthåndværkere i Nairobi efter anvisninger og 
tegninger fra Nike. 
 
Forud for opstarten af sin designvirksomhed Kondakis i Nairobi i 2008 var Nike Kondakis ansat 
som projektleder i Lorika Foundation i det beskyttede naturområde Oldonyo Laro i Kenya. 
I dette job udviklede og gennemførte Nike iværksættertræning, udstedte mikrolån og uddannede 
masaier med det formål at øge deres livskvalitet gennem kapacitetsopbygning og empowerment. 
Nike har videreført et tæt samarbejde med masaipigerne og deres familier i Oldonyo Laro. 
 
Kondakis er en social virksomhed i og med, at Nike navigerer efter EMES ni kriterier og har det 
sociale og samfundsmæssige mål som central motivation og drivkraft.  
Forretningen er en ”embedded social enterprise”, da de forretningsmæssige aktiviteter og de 
sociale aktiviteter er sammenfaldende og tjenende det sociale mål (Alter, 2003).  
Da Nike startede sin designvirksomhed i januar 2008, ansatte hun en manager til at overtage 
projektet med masaierne.  
Nike startede Kondakis i det små med køb af en enkelt brugt faldskærm på eBay, og sidenhen 
voksede virksomheden ved hårdt arbejde.  
Nikes faldskærmsprodukter produceres på hendes eget værksted, hvor hun også selv sidder med 
sin computer ved et bord henne i hjørnet. På denne måde er hun tæt på design- og syprocessen, og 
kommunikationen er let.  
Som en del af forretningen har Nike et showroom nær værkstedet med spejle og cafehygge, hvor 
kjolerne bliver præsenteret, og kunderne får en snak med designeren.  
Nike er i den grad drevet af ”etisk fashion” og motiveret af at tilbyde alternative produkter i 
forhold til den eksisterende modeindustri. 
”Det er sindssygt, hvad det koster miljøet at producere en enkelt rød T-shirt, og at der står børn i 
klorin til knæene og affarver T-shirts i den tredje verden - og at de mærkevarer, der ikke kan 
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sælges til den forventede pris, bliver brændt, for dermed at forurene dobbelt - der er bare noget galt 
med den fashionverden.”   
For Nike føles det meget mere meningsfyldt at arbejde i Kenya.  
 
 

Anvendte parametre stammende fra designtænkning  
Lederen som designer 
Nike beskriver sit eget lederskab og karakteriserer sin lederstil med følgende ord: klar 
kommunikation, tålmodighed, vedholdenhed, detalje og kontrol, opfølgning, venlighed, smilende, 
inkluderende, kan skifte til direktiv stil, mæglende og endelig er hun blevet mere hård. 
Amerikanske ELLE har beskrevet Nike som en rendyrket gypsetter (Gipsy/jetsetter); en boheme 
first-mover, der kan skabe sig et misundelsesværdigt liv hvor som helst i verden – og gør det.  
”Jeg er en eventyrer – jeg føler faktisk, at lige meget hvor jeg er, så skal jeg nok få skabt et eller 
andet … Og jeg gad ikke fylde 80 år engang og tænke: du gav det aldrig en chance med den 
designerdrøm”. Citatet understøtter en beskrivelse af Nike som repræsentant for effektuationslogik. 
Nike er styret af, hvad der gør hende glad. Hun har brug for selvbestemmelse, autonomi og frihed, 
bl.a. til at tage på rejse, når hun vil, og møde på arbejde, når hun vil.  

 
Nike har evnen og motivationen til at forestille sig en anden og alternativ modebranche. Hun stiller 
spørgsmål til en endnu ikke eksisterende ønsket fremtid (som ”what if?”) svarende til abduktiv 
slutningsform i designtænkningen (Martin 2009; Dunne og Martin (2006), Martin, 2010; Rechwitz, 
2002; Lawson og Dorst, 2009:52; Cross, 2007:123 og Grant, 2004:179),(#5.6;5,7;5.11;5.13) 
Nike har formået at frame det initierende problem med den forurenende modeindustri på en måde 
der skaber kvalitet, relevans og produktivitet (Cross, 2011; Rechwitz, 2002; Lawson og Dorst, 
2009; Lawson og Dorst, 2009; Cross, 2007 og Brown og Wyatt, 2007/2010),(#5; 5,1). 
 
Nike tager chancerne, når de kommer, som da hun efter endt uddannelse blev tilbudt arbejde hos 
masaierne i Kenya, og samtidig havde jobtilbud i Danmark.  

 
Hun nævner en række kompetencer, mindsets og tilgange, som hun benytter sig af i sit arbejde: 
Evnen til at være ikke-dømmende over for mennesker hun møder og at tro på menneskers gode 
intentioner, at agere proaktivt (#6.5), ikke at give op, ikke at tage et nej for et nej, at finde nye 
løsninger, at kunne læse/forstå en kultur (dynamikken i et team), at kunne løse konflikter og at 
mestre procesledelsesværktøjer (#6). 
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Den åbne og nysgerrige tilgang, Nike har til sit liv og sit virke ("Your mind is like a parachute, it 
works best when it is open."33) gives en parallel forklaring i designtænkning under betegnelsen 
open planning, hvorved man ifølge Wagner (2004) kan håndtere stor diversitet (#4.14).  
Dette leder os til Nikes fortælling om, hvordan hun formår at ”forberede et projekt, starte op og tro 
på det, inden alt er forberedt”. Situationen kan indbefatte mod for iværksætteren og forklares 
undertiden som en flydende tilstand (Liquid State), hvor der kan herske uvished om resultatet, og 
om hvornår dette viser sig eller udkrystalliseres (Crystal State),(Liedtka og Mintzberg 
(2006),(#4.12; 4.13). 
 
Det fremgår ikke, hvilke discipliner inden for procesledelse Nike særligt behersker, men som to 
centrale discipliner i faget på kaospilot uddannelsen findes facilitering og evnen til at stille de 
rigtige spørgsmål (Broberg og Krull, 2010). Facilitering og spørgeteknik er metoder eller værktøjer 
som designeren kan anvende i komplekse situation, til framing, til afklaring, håndtering af 
uenigheder, magtspil eller konflikter (Cross, 2011; Sønderskov, 2011; Defourny J., 2011; Evers, 
A., 2011),(#6; 6.9; 6.10).  
Det er med ord som ”inkluderende”, ” ..kan skifte til direktiv stil” og ”mæglende”, at Nike 
karakteriserer sig selv og hendes lederstil, hvilket vidner om en faciliterende eller T-shape tilgang 
til arbejdet/ samarbejdet. At hun selv siger, at hun kan skifte til ”direktiv stil”, kan betyde, at hun 
almindeligvis agerer modsat; hvilket kunne være mere faciliterende (Brown, 2008),(#6.11). 
 
“Jeg er en eventyrer – jeg føler faktisk, at lige meget hvor jeg er, så skal jeg nok få skabt et eller 
andet” - ”Og jeg gad ikke fylde 80 år engang og tænke: du gav det aldrig en chance med den 
designerdrøm”. Denne attitude udstråler en ”I can do it”-tilgang til virkefeltet og til livet generelt 
(Cross, 2011:68),(#6.12). 

 
Nike er ofte i dialog med kunderne om design og behov. Hun arrangerer ikke egentlige co-creation 
sessions i forbindelse med forretningsudvikling. Nike har oplevet, at fejl i syerskernes forståelse af 
opgaven har ført til nytænkning og udvikling; bl.a. idéen med at vende design på hovedet og kunne 
bruge dem på nye måder. 
Nike ser nogle sammenhænge i sit samlede virkefelt. De masaipiger, som Nike hjælper på 
kostskole: ”medvirker jo så faktisk tit i min branding, fordi jeg jo tit har de piger med i mine 
photo-shoots og sådan noget ik – så står der lige en model i en faldskærmskjole oppe på en 
flyvinge og så står der nogle masaipiger i baggrunden. Så det er jo meget sjovt at tænke, at de jo 
faktisk, uden at have nogen branding skills, er de jo faktisk med til at skabe nogle fede billeder, så 
jeg kan have nogle fede billeder på min hjemmeside, som forhåbentlig skal skaffe mere salg, så der 
kan komme flere børn i skole”. 

                                                
33 Statement taget fra hjemmesiden www.kondakis.biz 
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Det synes som om Nike er god til at integrere, konstruere sammenhænge og kombinere flere 
samtidige perspektiver for at opnå den optimale løsning. Det svarer til syntese i designteorien 
(Cross, 1982). Nike balancerer dette med analyse, struktur og eksekvering (#4.17). 
 
 

Værdiskabelse  
Forretningen og forretningsmodellen  
Nike er optaget af udvikling, læring, udfordring, oplevelse, livskvalitet og glæde og har ingen 
planer om ekspansion af virksomheden. Nikes filosofi er: Hvor lidt er nok?  
Nike prioriterer livskvalitet, godt helbred og tid sammen med dem, hun holder af, frem for at bruge 
tid på at få Kondakis til at vokse.  
Nike er kritisk overfor ekspansion for ekspansionens skyld. ”Hvorfor skal alting hele tiden vokse”. 
Hun føler, at hun konstant bliver beskudt med vækstspørgsmål, ”som om at det er den eneste måde, 
man kan måle succes”. Nike er også mere orienteret omkring udvikling og forbedring af sine 
produkter end vækst.  
Hun bedyrer, at hun prøver at tænke omvendt: ”Hvor lidt skal jeg egentlig tjene, for at 
virksomheden kører, og jeg kan tage på de rejser, jeg gerne vil og kan holde fri i weekenderne og 
om aftenerne og gøre sjove ting med min kæreste og venner”.  Nike prioriterer livskvalitet, helbred 
og tid sammen med dem, hun holder af, frem for at bruge sin tid på at få KONDAKIS til at vokse. 
Nike er også mere orienteret omkring udvikling og forbedring af produkterne frem for vækst. 
 
Ud over de seks ansatte hyrer Nike kunsthåndværkere i Nairobi til at producere træsmykker efter 
hendes tegninger og anvisninger. 
En del af Nikes kunder er rige medfølgende hustruer til f.eks. FN-udsendte. En anden voksende 
kundegruppe er unge kenyanske kvinder, der har været sendt til England af deres kikuyu-familier, 
og er vendt tilbage med en uddannelse for at starte deres egen virksomhed. De vil ofte hellere gå i 
designertøj end i mutumba = genbrugstøj. 
Der foregår ingen direkte markedsføring af virksomhedens produkter, såsom reklamer eller 
nyhedsbreve, der kommunikerer hendes events eller nye designs ud. Der foregår en del indirekte 
promovering via netværk og kontakter. At en del af overskuddet fra forretningen går til betaling af 
masaiskolebørn nævnes sekundært over for kunderne, da Nike ønsker, at hendes designs skal 
kunne sælge sig selv som produkter, uafhængigt af de sociale historier. 
Nike går ikke på modemesser og trendspotterweekends, men mener selv, at hendes produkter er 
unikke og imødekommer et behov ud fra hendes egen fornemmelse for, hvad der er på forkant. 
 
Der foregår også salg på modemesser og events, hvor Nike præsenterer sine designs på modeller 
og Catwalks. Eksempler herpå er:  
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Fashion show "Fashion for Peace (FAFA)", National Park, Nairobi, Kenya, 2010;  ”Global Fashion 
Show”, Institute for fashion and Design, New York, USA og Showing/sale, Ethical fashion show, 
Paris, Frankrig.  
Endelig sælges der også via hjemmesiden www.kondakis.biz, hvor kunden bliver guidet igennem 
at tage sine egne mål, hvorefter designet bliver lavet efter kundens ønsker (mål, faldskærmsfarve 
osv.) og sendt direkte ud i verden til den pågældende adresse.  
 
Nike er styret af, hvad der gør hende glad. Hun har brug for selvbestemmelse og autonomi og 
frihed bl.a. til tage på rejse, når hun vil, og møde på arbejde når hun vil. 
”Jeg er motiveret af at være millionær i TID.” Denne attitude kan mindske fokus på exploitation, 
hvilken igen kan betyde en svagere konkurrencekraft for Kondakis 
(Martin, 2010; Leavy, 2010). 
Man skal dog ikke tvivle på Nikes evne til at få forretningen til at køre og være sund: Hun 
beskriver sit eget lederskab og karakteriserer sin lederstil med følgende ord: vedholdenhed, detalje 
og kontrol og opfølgning, hvilket er kvaliteter tilhørende ekspliotation (Martin, 2010; Leavy, 
2010). 
 
Strategi, vækst og økonomi 
I Kondakis er Nikes private løn sammenblandet med firmaets økonomi. Nike er meget disciplineret 
og bruger aldrig penge, hun ikke har, hvilket svarer til det, Sarasvathy (2008) i sin 
effektuationsteori kalder The affordable loss principle: du investerer kun præcis så meget, som du 
er parat til at miste. Nike har dog erfaret, at der kan være underskud i måneder med lav eller ingen 
salgsaktivitet og flerdoblet overskud i andre måneder. 
Nike omsatte i 2009 for ca. 300.000 kr., og havde udgifter på i alt ca. 10.000 kr./ pr måned. Dette 
gav et overskud på ca. 180.000 kr. til dækning af løn til Nike foruden support til 5 masai-
skolebørn. 
Nike omsatte i 2010 for ca. 450.000 kr., og havde udgifter på i alt ca. 15.000 kr./ mdr. 
Dette gav et overskud på ca. 270.000 kr. til dækning af løn til Nike foruden støtte til 5 masai-
skolebørn. 
 
Konkurrenceparametre og innovation  
Kondakis’ faldskærmsdesign og smykkeprodukter er et bæredygtigt bud på et produkt, der skaber 
nye markeder (Mozota, 2003,1),(#8.8)  
Nike har fordele, som andre sociale virksomheder også oftest har. Således har Nike stor indsigt i 
lokale markedsbehov og efterspørgsel, i og med at hun er afhængig af dette som eksistensgrundlag. 
Nike har en høj og måske større grad af retfærdighed i sine forretningsgange, da disse er 
”sanktionerede af mange aktører og medarbejdere” (Hulgaard, 2009:10).  
Med Kondakis er hun dog også særligt udfordret som mange andre social enterprises. Nike skal 
legitimere firmaets eksistens og udvikle konkurrencefordele på en og samme tid som et helt 
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nødvendigt element i at overleve; hun skal etablere et nationalt, et lokalt og et internationalt 
omdømme og gøre sig kendt, og hun skal konstant søge lave omkostninger og finansiel 
bæredygtighed. Hun skal også investere i ansatte, ekspertise, kompetencer og skaffe et 
tilstrækkeligt overskud for at skabe fortsat bæredygtighed (Hulgaard, 2009:11). 
Hun skal ikke nødvendigvis udvikle og vedligeholde en aggressiv formidling af sin mission, som 
litteraturen nævner (Hulgaard, 2009), men blot fortsætte sin egen markedsføring og søgen mod 
omtale på sin egen ”mund til mund”-måde.  
Nike er overbevist om, at kvalitet er det mest afgørende for, at man kan sælge etiske produkter.  
 
Det innovative ved virksomheden Kondakis består i måden, forretningen er bygget op på; en 
sammenstykning af flere særegne elementer og ideer. Således fremstilles tøjet af kasserede 
faldskærme, hvilket betyder genbrugsdesign og minus spild. Tøjet designes af en græsk/dansk 
kvinde (Nike), og det syes af lokale kvinder i Nairobi under særlige gunstige arbejdsforhold. Nike 
er i besiddelse af et internationalt udsyn grundet sine rejser og sit netværk. Nike anvender løbende 
feedback fra kunder på sine produkter, men ikke hverken co-creation eller participatorisk design. 

 
Økonomisk værdiskabelse 
I øjeblikket (2010) er det muligt for Nike at støtte fem piger med skolepenge, bøger og andre 
materialer. Dette beløb tages fra en procentdel af Kondakis' overskud.  
Indtægten kommer fra salg af designede faldskærmskjoler, nederdele og smykker.  
 
Produkterne sælges i butikker i Milano, Sverige, Grækenland, Tanzania og især i Nairobi, primært 
til personlige kontakter og netværk, via værkstedet, via showroom, over nettet og på markedsdage.  
Hovedsalget foregår på Nikes årlige tur til USA af 5-6 ugers varighed, hvor hun gør brug af 
modeller på modeshows og catwalks og på en årlig tur til Europa med en varighed på 5-6 uger. 
Nike tjener også penge via bestillinger på designs på nettet og ved at holde oplæg i Danmark og i 
udlandet.  
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Figur 4.8 Size guide til bestillinger over nettet. 
 
 
Social værdiskabelse  
Nike har en stor dedikation til at bekæmpe ulighed, og henviser til Nairobi i dette citat: ”… men 
jeg føler også, at der er et helt andet behov dernede for hjælp, end jeg gør herhjemme” og hun 
fortsætter: “Der kan man faktisk gøre forskel på liv og død, mens herhjemme kan du måske lige 
hjælpe et reklamebureau med at tjene nogle flere penge med nogle processer eller et eller andet. 
Det føltes meget mere meningsfuldt dernede”. 
 
På følgende parametre skaber Nike med Kondakis social værdi:  
- Kondakis hovedprodukt består af kasserede faldskærme, hvilket betyder genbrugsdesign og 
minus spild  
- Der er en ”No waste policy” i Kondakis: der produceres ikke flere stykker tøj, end der bliver 
solgt, og der foregår ingen form for indfarvning af stofferne eller anden forurenende produktion. 
Faldskærmene bliver brugt i de originale farver, de ankommer til Kenya i. 
- Kondakis skaber arbejdspladser (en personlig assistent, en kok og seks kvinder på systuen). 
Kondakis kjoler og andet tøj syes af lokale kvinder i Nairobi under særlige gunstige arbejdsforhold 
(bl.a. mere end den normale tarif og frokost til medarbejderne) 
- Kondakis skaber yderligere arbejde til kunsthåndværkere i Nairobi, der producerer træsmykker 
efter Nikes tegninger og anvisninger. 
- Nike skaber social kapital i sine relationer ved at ”at tro på menneskers gode intentioner og ikke 
at være selvhøjtidelig, at bruge humor og lethed og at udvise respekt” 
- Kondakis støtter og hjælper masaipiger i den kenyanske bush, hvor der ikke er skolepligt til 
piger.  Hun hjælper også deres familier ved at betale 40-80% af pigernes skolepenge alt efter 
familiens økonomi. Med skolegang undgår pigerne således at blive holdt hjemme for at passe 
geder. 
- Pigerne på kostskolen har som sidegevinst mulighed for at hjælpe hinanden og tale om emner, der 
vedkommer dem som omskæring, kvinderollen og fremtiden. 
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Kondakis’ forretningsidé udfordrer som i designattitude forureningsproblematikker i 
modeverdenen ved at udfordre det bestående ”… questioning of basic assumptions and a resolve to 
leave the world a better place than we found it” (Boland og Collopy, 2004:9),(#5; 5.1).  
 
Nikes brug af “nye” (genbrugte) materialer, omkostningsminimering via placering af udvikling og 
produktion i Nairobi er endnu en reference til designattitude: ”A design attitude can bring us path-
creating ideas about new ways to use technology, new materials, and new work processes that can 
change the definitions of cost and efficiency, making better solutions attainable at less cost” 
(Boland og Collopy, 2004:10). 
 
Fremtid 
Der er overvejelser i virksomheden om, hvorvidt der fremover kan produceres i ”peace-silk” som 
er en silke, der i fremstillingsprocessen skåner larverne. Larvernes silke anvendes og udvindes 
først, efter de er fløjet fra kokonen. Ønsket om at designe i silke er affødt af kritiske spørgsmål til 
de syntetiske faldskærmsstoffer på huden og af et ønske om at arbejde i et materiale, der falder på 
en anden måde end faldskærmsstoffet. 34 
I forhold til fremtiden og bosted forklarer Nike, at Danmark er lidt for kedelig, sikkert og 
”færdigpakket”: ”Kenya er lidt mere rå … lidt mere ægte … man lever lidt mere på kanten og skal 
kæmpe lidt mere for tingene. Det tror jeg, at jeg er blevet afhængig af … Mange ting er 
selvfølgelig også nemmere i Kenya, hvor man kan få hjælp til mange ting, bo i et lækkert hus med 
naturen lige rundt om hjørnet”. 

 
Værdiskabelse via anvendelse af elementer fra andre teorier end 
designtænkning 
 
Parallelt med designtænkning er det primært Nikes fandenivoldskhed, mod og handlekraft i 
kombination med ” ikke at være selvhøjtidelig, at bruge humor og lethed, at udvise respekt, at 
kunne skabe et højtideligt rum”, der muliggør hendes innovative forretning. 
Andre kompetencer og attituder er også vigtige for Nike i hendes daglige virke: et godt smil, klar 
kommunikation, tålmodighed og venlighed. 
 
Efterskrift  
Den første peace-silke kollektion blev skabt i 2011. 
Nike omsatte i 2010 for ca. 450.000 kr., hvilket gav et overskud  
på ca. 270.000 kr. til dækning af løn til Nike  
og andre udgifter foruden support til de fem masaiskolebørn 
 

                                                
34 Den første peace silke kollektion er skabt i 2011. 
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 Kontutto 
 
Faktaboks 

 

Fokusperson Fanny Posselt 
Firmanavn Kontutto ApS 
Branche Velgørenhed /konsultation 
Organisations- 
type 

Komplementær social enterprise 

Forretnings- 
model 

Earned income strategy 

Start år Stiftet af Fanny Posselt i 2003 
Anvendt  
design- 
tænkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 
parametre 

Designtænkning, designattitude, anskue 
problemet i et bredt perspektiv, systemisk 
perspektiv, refleksion og læring i handling, 
learning by doing, eksperimenter og bryde ud, 
leave the world a better place, risikovillighed, 
åben planlægning, balance mellem flydende 
tilstand og udkrystallisering, appreciative inquiry, 
multistakeholder theori, balance mellem analytisk 
og syntetisk tilgang, balance mellem exploration 
og exploitation, dreaming/ envisioning, metaforer, 
forberedt på at fejle, udsætter dommen over en 
idé, visualiseringer /ønsket fremtid, funktionalitet 
(Frank O. Gehry), interessenter er medvirkende i 
problemløsningen, sproget og spørgsmål, 
participatorisk design, facilitering, prototyper og 
tests, to get the basics right - a similar growable 
core, emergent strategi og storytelling, relish the 
lack of predetermined outcomes, søg efter 
værdien for alle, præference for abduktion, 
interdisciplinære teams, human-centered design, 
systemisk perspektiv. 
 
Krav og mål om livslykke, villige til at dele 
successen, ’hvor lidt er nok’, det du fokuserer på 
vokser, søg efter værdien for alle, 
Multistakeholder value creation (triple win), leve 
og udnytte sit fulde, villig til at dele succesen, 
nøglen til succes er stærke relationer, kreative 
potentiale, kærlighed og tillid, at netværke,’the 
affordable loss principle’, ’creation view’- 
effektuationslogik, procesledelse, skaber social 
kapital, entreprenørskab og socialt 
entreprenørskab, Det, du fokuserer på, vokser, søg 
efter værdien for alle, nøglen til succes er stærke 
relationer, villig til at dele succesen 

Hjemmeside www.kontutto.dk 
Internationalt 
og  
bogudgivelse 

Pølsevognen har været i 13 lande 
bl.a. til Expo 2010 i Shanghai, Le Mans, Tour de 
France, COP15 i København og VM i fodbold i 
Sydafrika i 2010. 
Fanny er forfatter til: Verdens mest berejste 
pølsevogn – en historie om socialt 
entreprenørskab. 

 
Figur 4.9 Faktabox, Kontutto 
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Verdens lykkeligste virksomhedsdrøm er at inspirere og skabe positiv social forandring i verden. 
Fanny Posselt har siden 2003 rejst kloden rundt med sin pølsevogn for at støtte nogle af de mest 
udsatte børn i Danmark og i verden.  
 

Introduktion  
Når man besøger Fannys Pølsevogn et sted i verden, kan man få en gratis hotdog og en bid af 
dansk kultur, samtidig med at man kan vælge at donere et pengebeløb til særligt udsatte mennesker 
i verden. Disse donationer går ubeskåret til den sociale forandring. Kontuttos drift og lønninger 
finansieres af interesserede virksomheder og gennem ad hoc opgaver. Virksomhederne, der er 
Kontuttos kunder, får en alternativ CSR-profil og bliver eksponeret in situ og i medierne med en 
interessant historie.  
På pølsevognens ture rundt i verden deltager et team af frivillige ”pølseagenter”, der er med til at 
skabe glæde og sociale forbedringer. 
Pølsevognen får løbende besøg af en lang række kendte (f.eks. Kronprinsesse Mary, tidligere 
statsminister Anders Fogh Rasmussen, skuespiller Mads Mikkelsen og skønhedsekspert Ole 
Henriksen), hvis omtale af projektet udgør en helt afgørende omtale for Fanny. 
 
Kontutto er en ’earned income social enterprise’, idet virksomheden supporterer sin sociale 
mission gennem kommercielle aktiviteter som indtægter ved konsulentjobs, undervisning og via 
støtte fra virksomheder (Defourny og Nyssens, 2010). 
Kontutto er samtidig en komplementær social enterprise, i og med at denne ’earned income’ som 
forretningsområde ikke behøver at have noget at gøre med Kontuttos sociale aktiviteter (Alter, 
2003). Fanny forklarer dog, at hun oplever, at de to forretningsområder gensidigt er til stor 
inspiration. 

 
Anvendte parametre stammende fra designtænkning  
Lederen som designer  
På Fannys visitkort står der ”opsnapper”. Hun opfatter sig selv som en radar, der er på konstant 
udkik efter muligheder (#1;1.1).  
Fanny anvender designattitude i forståelsen: “By design attitude, we mean a thorough, ongoing 
expectation that each project is a new opportunity to create something remarkable, and to do it in a 
way that has never been done before” (Boland og Collopy, 2004:9). 
Således byder Fanny (som designeren) problemer og udfordringer velkomne, og bruger dem som 
en fremdrift og en impuls til at skabe kreative løsninger og nye alternativer (Dunne og Martin 
2006, Boland og Collopy 2004.2). 
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Kontutto skaber opmærksomhed gennem unikke events, der involverer lokalbefolkninger, 
organisationer, kendisser, medier og magthavere (Posselt, 2010),( #7.4;9.10) 
Fannys måde at navigere på som iværksætter passer på Bornsteins (2004:237) 
”seks kvaliteter for succesfulde sociale iværksættere”, nemlig at de er villige til at handle, lære og 
korrigere (#2;2.1;2.4); villige til at dele successen, til at bryde ud af etablerede strukturer (#4.6), til 
at navigere på tværs af disciplinære grænser, være tålmodige og vedholdende og have et højt etisk 
niveau (#9;9.1;9.2). 
 
Fanny beskriver sit lederskab som det at handle ud fra hjertet, ud fra kærlighed og det at turde 
(#6.7;2.5). 
Fanny forklarer, at hun navigerer med et åbent sind, baseret på en overbevisning om, at kun på den 
måde kan hun gøre sig parat til en meget omskiftelig og kompleks verden (#4.14). Fanny udsætter 
dommen over en idé (#4.18). 
 
Netop med følelsesmæssig, moralsk og social kapital, som Fanny producerer, mobiliserer hun 
medarbejdere og samarbejdspartneres viden, fantasi, selvledelse og ressourcer til at skabe 
kollektive resultater på et ekstraordinært niveau (Boland et al. 2007;18). 
 
Denne indstilling kan forklares gennem effektuationslogikken, der imødekommer verdens 
uforudsigelighed og kompleksitet mere, end en traditionel kausal planlægningsorienteret logik ville 
gøre det (Sarasvathy, 2008). 
 
Et stærkt image for pølsevognen sammenholdt med denne åbenhed og tro på, at det rigtige vil ske 
(#4.13;4.8;4.11;) fører ifølge Fanny til, at mennesker og muligheder dukker op. Fanny anvendelser 
perspektivet ”det åbne sind” og fornemmelsen af ”at være i et naturligt flow”, et fænomen der 
forklares som en balance mellem flydende tilstand og udkrystallisering ”… fluidity that is a 
prerequisite for breakthrough designs” (Lidtka og Mintzberg, 2006;17). 
 
Såvel ambassaden i Washington, som den japanske ambassade og kontakter fra Spanien ringet med 
invitationer. 
Fannys drivkraft kommer indefra, og hun føler ikke, at hun arbejder, når hun går mod sit mål med 
at gøre noget godt for andre og rette op på verdens uretfærdighed (#9) 
Målet med at rette op på verdens uretfærdigt har et iboende meningsperspektiv:  
”Adopting a design attitude, in contrast, sets a higher order type of goal for an organization, that of 
seeking new ways to achieve human betterment in their domains of expertise.” (Boland et al., 
2007;22) 
 
En af de store udfordringer for ledere i forhold til at anvende framing er evnen til at kunne slippe 
eksisterende antagelser, modeller, præmisser og strukturer til fordel for afprøvning af nye (Grant, 
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2004:179). 
 
Fanny kan i dette dynamiske spektrum få et team til at high-performe. Hun er fast besluttet på at 
udleve sine passioner, sin skabertrang og sin kreativitet. Hun anvender en anerkendende tilgang 
(#6.21) foruden den filosofi, at vi skal handle ud fra kærlighed og tillid og ikke ud fra frygt. 

 
Praksisteoretisk orientering  
Fra designtænkningen ved vi, at mange initiativer fejler, da de ikke har haft mulighed for ordentlig 
feedback på prototyper (Brown, 2007).  
Vi ved også fra designtænkningen, at prototyping, adressering af menneskers behov, 
handlingsorienteret læring og anerkendende feedback er afgørende for udvikling, kvalitet og 
succes. Teorien bestyrker Fannys strategi om at teste sine ideer (#6.22), være meget 
handlingsorienteret og lære deraf i bestræbelserne på at løse menneskers problemer og 
udfordringer (Boland and Collopy 2004; Brown og Wyatt, 2007; Brown og Wyatt, 2009). Fannys 
anvendelse af den praksisteoretiske tilgang (learning by doing) regnes som en væsentlig del af 
designerens tilgang og metode i løsningen af kritiske og komplekse problemer, ligesom det tjener 
formålet at udvikle ledere, opbygge teams og skabe udvikling (Marquardt, 2004; Ungaretti et al., 
2009; Cooperrider, 2010). 
 
Det er netop muligt at skabe nye muligheder løbende gennem refleksion i handling i en form for 
refleksiv konversation med situationen (Bonde, 2010:90; Schön, 1983),(#2;2.3). 

 
Problemløsning og proces  
Fra forskning i designteori ved vi, at fremtidens succesfulde virksomheder vil placere deres 
innovationsbestræbelser i et dynamisk samspil mellem en analytisk tilgang og intuitiv originalitet 
(Martin (2010)). Den analytisk strenge tænkning med repetition af kendte modeller, struktur, logik 
og rationalitet i en organisation skal kombineres med intuitiv tænkning, nemlig kunsten at vide 
uden at kende en rationel forklaring eller begrundelse. Denne tilgang anvendes af Fanny, og skaber 
mulighed for originalitet og radikal innovation ifølge Martin (2010), (#2.2;4.17). 
I design som en ledelsesfilosofi vil man betragte begge perspektiver som vigtige og uadskillelige. 
Det modsatte af analytisk tilgang beskrives af Cross (1982), som integration, konstruktion af 
sammenhænge, anvendelse af intuition og en  
kombination af flere samtidige perspektiver på samme tid for at opnå den optimale løsning (Cross, 
1982). 
 
Ifølge Kimbell (2011,2) var en af Simons (1996) perspektiver, at designerens arbejde var at skabe 
en ny ønsket tilstand. 
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For Fanny er det vigtigt også undertiden at lukke for sin åbenhed og holde fast i grundmissionen 
om at skabe positive forandringer i verden (#8.12) 
Fanny synes at have en balance mellem exploration og exploitation (#8.11) i sit lederskab med en 
svag præference til det første. Ifølge (Leavy 2010) medfører en bevidsthed om og en balance 
mellem disse to tilstande en meget fordelagtig situation, der kan optimere organisationen mod 
udvikling og innovation.  
 
 
Framing og abduktion  
Fanny fortæller om sin oprindelige drøm, der driver hende fremad: ”jeg ville kunne sidde på en 
bjergtop med min computer og styre, hvad jeg nu end fik skabt derfra. Og det ville være frihed for 
mig. Den mulighed ville jeg gerne ha”. Fanny vil gerne skabe noget, der kan køre, uden at hun er 
der (#5.4). Metaforer som denne kan lede os fra én situation til en anden og til reframing.  Grunden 
til, at metaforer er så kraftfulde, er, at de bærer i sig et spring i logik, hvor målgruppen overraskes 
og tilføres den manglende information (Bonde, 2011:242): 
Den nysgerrighed og vedvarende bestræbelse på at gøre ting på nye og bedre måder og at stille 
spørgsmål til en endnu ikke eksisterende ønsket fremtid forklares som abduktiv slutningsform 
(Martin, 2010; Rechwitz, 2002; Lawson og Dorst, 2009; Cross, 2007 og Grant, 
2004),(#5.8;5.10;5.11) 
Dunne og Martin (2006:514) indrammer abduktiv tilgang med citatet:  “What is something 
completely new that would be lovely if it existed but doesn’t now? “ 
 
 
Designperspektiver  
Fanny sætter stor pris på en anerkendende og konstruktiv tilgang (#6.21) og det at give sig selv og 
hinanden lov til at fejle (#6.8). Hun mener også, det er vigtigt at handle ud fra kærlighed og tillid 
og ikke ud fra frygt. At vise andre tillid er en helt afgørende filosofi og praktik for Fanny i hendes 
lederskab. 
 
Fanny efterlever en række gode råd og principper, som siger meget om hendes måde at prioritere 
på som iværksætter (Posselt, 2010).  
Her følger nogle eksempler: Gør dig klart, hvilken livsdrøm du vil udleve, visualiser, hvad du 
ønsker at skabe (#5.6;5.8), mærk efter i maven, sæt overliggerne højt, allier dig med relevante 
sparringspartnere, kend dig selv og egne svagheder, inddrag andre (7.6), tag ikke et nej for et nej, 
definer dine værdier, minimer udgifterne, det, du fokuserer på, vokser, beskriv den sociale værdi, 
beskriv den økonomiske værdi, oprethold nyhedsværdien, vær løsningsorienteret og hav ingen 
behov for at placere skyld, tag de globale briller på, også lidt har ret, mød verden med 
nysgerrighed, lys på andre, søg efter værdien for alle, skab relevans frem for at holde planen, bring 
andres kompetencer i spil, hyld andres succes, hvor lidt er nok, nøglen til succes er stærke 
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relationer, lav vigtige aftaler skriftligt, forandringer og modstand kan vække kreativiteten, kig efter 
læring i konflikter og stil dig selv kraftfulde spørgsmål (#6). 
 
  
Participatorisk design  
Fanny har en række personer tæt på sig som hun sam-skaber med løbende, gennem samtaler, 
feedback, ved at lytte, via spørgsmål og afprøvning og testning af helt nye ideer (#5.11). 
 
Designtænkning som disciplin fremmer lysten til at anskue problemer i et bredere perspektiv, 
hvilket ifølge Dunne og Martin (2006) udvikler en dyb forståelse for brugerne. 
 
I Liedtka og Mintzbergs (2006) niveaudelte typologi over designprocesser (designdomineret, 
organisk, participatorisk design eller evolutionerende designproces) kan Fannys måde at anvende 
og inddrage interessenter på forklares ud fra niveau tre: Participatorisk design eller Alle er 
designere. (ibid.:14). Herved  
forstår en proces med styrende principper, accept af kaos undervejs og en sammensmeltning til 
sidst ved hjælp af løbende feedback og forbedringer (#7;7.1;7.4). 
Participatorisk design er kendetegnet ved, at slutbrugere indgår som fuldbyrdede deltagere i 
aktiviteter, der leder til udvikling (Muller og Druin, 2010). Netop dette perspektiv kan muliggøre 
nytænkning, ny viden, nye arbejdsgange og nye metoder. 
Fanny siger selv: ”Jeg har stor erfaring i, hvordan jeg får et team til at high performe og erfaring i 
at arbejde med forskellighed som en styrke” (Posselt, 2010) (#6.9;6.10). Fanny indtager som 
facilitator overliggeren i T-shape Thinking (#6.11). 
Fanny opfatter også alle sine interessenter som inspiratorer og medudviklere på sine projekter (#7; 
7.2). 
 
Der stilles særlige krav til ledelse af de social enterprises, der er multi-stakeholder organiserede, 
som Kontutto er. Disse må forholde sig til et stort spektrum af mål, behov, ønsker og krav fra de 
forskellige interessenter og kontinuerligt forsøge at afbalancere og tilpasse disse til egne mål og 
behov (Borzaga et al. 2010). 
 
Fra eksisterende teori diskuteres det, hvad og hvordan stor diversitet og multidisciplinære teams 
kan føre til afdækning af uopdaget indsigt og viden, der igen kan føre til innovation. Cooperrider 
(2010:30) mener, at særligt designkompetencer er gunstige her, og Leonard og Straus (1997) 
hævder sågar, at mødet mellem mennesker, der ligefrem får en til at føle sig utilpas til mode 
(”creative abrasion”), kan være fremmende for innovation. 
 
Gensidigheden mellem Fanny og hendes interessenter viser sig bl.a. i form af en stor 
tiltrækningskraft for frivillige og i form af særlige fordele for netop social enterprises, som f.eks. 
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højere retfærdighed internt og højere motivation. (Laville og Nyssens, 2001; Mair og Noboa, 2003 
og Hulgaard, 2009). 
 
Hermed producerer Fanny social kapital, der igen kan føre til tiltrækning af økonomisk og kulturel 
kapital (Kavanaugh, A. L. et al., 2005) foruden at øge evnen til at organisere og mobilisere 
effektivt i forbindelse med kollektive handlinger. 
 
 
 
 
Værdiskabelse  
 
Forretningen og forretningsmodellen  
Fanny er inspireret af Otto Sharmers U-teori, ”hvor vejen viser sig, hvis jeg finder ind til min kerne 
- og pølsevognens kerne” (#8.12). Herved reflekterer Fanny en forudsætning for en 
forretningsmæssig succes; nemlig at et brand er i besiddelse af en kerne, en base, eller som Liedtka 
og Mintzberg (2006:17) udlægger det: ”To get the basics right – a similar growable core”. 
Som en del af virksomhedens ’profit formula’ er Kontuttos omkostningsstruktur styret af 
princippet ’hvor lidt er nok’ og kontrolleret af tætte relationer til medarbejdere, støtter og frivillige 
hjælpere. Dette svarer til Sarasvathys (2008) princip ’the affordable loss principle’, der handler om 
kun at investere så meget, som man er parat til at miste.  
De faste omkostninger til lønninger, transport, ophold i udlandet mv. kan kontrolleres, imens alle 
de uforudsete udgifter i forbindelse med den meget differentierede og mangfoldige globale 
virksomhed, som Kontutto er, er aldeles vanskelig at planlægge og styre. Her udover er alle faste 
udgifter finansieret ad anden vej uafhængigt af, hvor mange penge pølsevognen samler ind 
(Johnson et al., 2008). 
Kontuttos ressourcer kan deles op i de generiske, som ikke skaber konkurrencemæssig 
differentiation (kernen af medarbejdere, mentorerne, advisory board, vognen og andet udstyr), og 
de mere dynamiske ressourcer som brandet eller pludseligt opståede samarbejder og omtale i 
forbindelse med møde med kendisser eller politikere. Projektet er så åbent og dynamisk, at det er 
blevet natuligt for Kontutto at ændre pludseligt i programmet og planen, hvis det styrker vejen til 
målet. Dette princip svarer til Sarasvathys (2008) effektuationslogik, der netop handler om med 
åbne sanser og parathed at udnytte pludseligt opståede ideer, hændelser eller behov. 
Den åbne processuelle måde at operere på beskrives også i designtænkningen som balancen 
mellem flydende tilstand og udkrystallisering (#4.13), åben planlægning (#4.14) og emergent 
strategi (#8.15), der af Liedtka og Mintzberg (2006) igen beskrives som en strategi, der opstår fra 
handling gennem Learning through action og Learning through experiment, og uden at disse 
handlinger er bevidste, bestemte eller beregnede. Herudover fokuseres der i emergent strategi på 
læring og anerkendelse af en organisations evne til at eksperimentere (Bonde, 2010:276).  
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Fanny forvalter og regulerer sine operationelle og ledelsesmæssige processer, så der kan skaleres 
og repeteres, som situationen kræver det (Johnson et al., 2008). 
Træning, udvikling, budgetstyring, planlægning og service er en del af Kontuttos kerneprocesser. 
 
Pølsevognens forretningskoncept er, at”virksomheder køber sig ind i den 
kommunikationsplatform, som min pølsevogn er, og co-brander med den sociale historie”. 
Disse kunder dækker al drift og alle udgifter til transport, planlægning og lønninger til Fanny og 
hjælpere. Dette betyder, at pølserne kan deles ud gratis, og alle penge, der kommer ind, går 
ubeskåret til de sociale projekter og aktiviteter. 
Forretningen styres af to principper: for det første går 100 % af de donerede penge til det sociale 
formål. For det andet støtter Kontutto nogle af de mest oversete mennesker, og dem der får færrest 
donationer. 
 
Der er både udveksling af monetære og ikke-monetære midler i Kontutto. Kunderne køber sig til 
en interessant historie ved at co-brande sig og får et anderledes bidrag til deres CSR-profil.  
Samarbejdspartnerne løser en række konkrete opgaver for Kontutto og har herved mulighed for at 
co-brande sig med pølsevognens forskellige aktiviteter i verden. 
Pressen og medierne får en god historie og promoverer samtidig historierne og eksponerer 
forretningen. De besøgende til pølsevognen får underholdning og samtidig mulighed for at donere 
penge og indirekte bidrage til social forandring.  
Herudover kan kunderne ”bruge” den gode historie i deres egen markedsføring. 
 
Udover frivillige PølseAgenter tæller Kontutto også et team af syv frivillige Hot Dog Dreamers 
(advisory board). Blandt dem er fem danskere – den ene bosat på 18. år i Cape Town – en 
amerikaner og en kineser. Deres kompetencer spænder fra at være tidligere professionel 
fodboldspiller og træner, professor i strategi og ledelse, erfarne selvstændige inden for business og 
inden for kreativitet, branding og innovation og endelig en chefsekretær fra Kaospiloterne. 
Tilfælles har de et globalt mindset, varme hjerter og yderst inspirerende tankesæt. 
 
Strategi, vækst, økonomi,  
Fanny arbejder også på at skaffe en ”passiv” indtægt i virksomheden; en løbende indtægt, der ikke 
er betinget af hendes personlige tilstedeværelse. Det kunne være salg af bøger, computerspil, 
brætspil og/eller smartphone-applikationer. 
Fanny har aldrig gjort noget, der bare skulle overstås; hun har aldrig haft en femårsplan, men 
derimod ”været i et naturligt flow”. Hun ’nulstiller’ også Kontutto med mellemrum og spørger 
sig selv, om det stadig giver mening, og om projektet stadig er relevant. 
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Økonomi 
Efter første afslag i banken i 2003 udbad Fanny sig en ny bankrådgiver. Denne gav hende 
efterfølgende en kassekredit på kr. 50.000. To kendte fodboldspillere og to andre støttede købet af 
pølsevognen i april 2004.  
Kontutto har støttet en lang række velgørende organisationer og mennesker siden starten i 2003 
med konkrete pengebeløb foruden omfattende omtale: 
Foreningen for Cancerramte Børn, børn og unge med cystisk fibrose på Skejby Sygehus (55.000 
kr.), Foreningen Downs Syndrom (70.635 kr.), børn med gigt i USA & Danmark (109.610 kr., 
børn af kriminelle i Kina (65.000 kr.) og børn af bushmen-folket i Kalahari i Sydafrika(ca. 200.000 
kr.) samt nu workshops i social entreprenørskab. 
Omsætning for Kontutto i 2009 = 725.000 kr. Omsætning for Kontutto i 2010 =  610.000 kr. og 
forventet omsætning i 2011 er 1.400.000 kr. 
 
Konkurrenceparametre og innovation  
Fanny har opfundet en ny måde at kombinere forretning og velgørenhed på. Hybriden kan ikke 
registreres hos hverken Skat.dk eller på blanketter i banken på almindelig vis.  
Fanny ønsker med sit virkefelt at være kommerciel OG gøre noget godt samtidig. At tage noget 
meget velkendt og dansk (en pølsevogn) og anvende den som en fysisk og fortællende enhed i et 
projekt, der med sine visioner rækker meget langt ud (de fattigste i hele verden). 
Det, der ifølge Fanny er nyt og anderledes og trigger folk, er historien om verdens mest berejste 
pølsevogn, og så det faktum, at Fanny omtaler sit virkefelt som: ”verdens lykkeligste virksomhed” 
(#6.2). 
Fanny synes at gøre brug af de indre motivationsstrukturer, den ydre markeds- og 
lokalsamfundsorientering samt belønninger til ansatte og frivillige. Alt sammen noget, der 
karakteriserer en social enterprise (Mair og Noboa, 2003; Hulgaard, 2009:10). 
Fanny kan som ejer af en social enterprise også ifølge Hulgaard (2009:10) have fordel af 
sammenfald i værdiorientering i bestræbelserne på at motivere medarbejdere og frivillige. Fanny 
kan også med sit team positionere sig på særlig stor viden og indsigt i lokale markedsbehov; en 
viden hun og teamet er afhængig af for at kunne eksistere. 
 
Fanny opnår ofte en stor PR- og markedsføringsmæssig værdi, når hun sætter spot på nogle af 
verdens mest påkrævede problemstillinger i forbindelse med deltagelse i forskellige events med 
stor mediemæssig dækning som f.eks.: fodboldens storklubber i Tyskland, Le Mans, Tour de 
France, promovering af COP15 i Japan og Spanien eller VM i fodbold i Sydafrika i 2010. Ved 
disse begivenheder var mange folk og medierne massivt tilstede, hvilket gav mange besøgende og 
en optimeret værdi for kunder. 
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Økonomisk værdiskabelse 
Hendes fokus er på den sociale værdi, ”imens økonomi er som blod i kroppen; vi er nødt til at ha 
det”. ”Det vigtigste er, at jeg er lykkelig og glad, samtidig med at der er nogle ting, der skal løbe 
rundt som økonomi. Vejen, der ikke starter i hjertet, ender blindt”. 
Kontutto har en række forskellige måder at tjene penge på. Da Fanny er uddannet Kaospilot, kan 
hun tjene penge på at arbejde som projektleder, procesleder, facilitator, rådgiver. Kunderne 
spænder vidt fra Aarhus Kommune, Grundfos, Aarhus Festuge, Væksthus Midtjylland, 
Kaospiloterne (som censor, eksaminator og oplægsholder), Ålborg Sygehus, Aarhus Sygehus. 
Opgavetyperne er værdi- og visionsafklaring, strategiudvikling, optimering af teamkultur, 
idéudvikling, optimering af kommunikation og mødeledelse med mere. 
Indtægterne fra hendes konsulentvirke og pølsevognens kunder går til dækning af løn, rejser og 
drift, og de penge, der doneres i forbindelse med Pølsevognens virke, går ubeskåret til det sociale 
formål.  Dette betyder, at det sociale formål ikke er afhængigt af økonomien i driften. Således kan 
der f.eks. være et underskud på 20.000 i driften, samtidig med at der afleveres 100.000 kr til børn 
med gigt.  
Herudover er der virksomheder, der giver penge til drift, og endelig er der donationer fra 
virksomheder og fra de mange gæster, der besøger pølsevognen, når den er på tur. 
 
Social værdiskabelse  
Fannys succeskriterier for virksomheden er: ”at bidrage til mine nærmeste og til verden, at 
inspirere andre til selv at skabe social værdi, at bringe smilet frem i folks øjne, at skabe autentiske 
og meningsfulde relationer” (#9;9.1;9.2;9.5;9.3). 
 
Fundamentalt er skabelsen af den sociale værdi afgørende for Fanny.  
Kontutto forsøger at være miljømæssig bæredygtig med solpaneler på taget af vognen, diodelys i 
loftet og en cykel til at generere strøm. Firmaets flyrejser er CO2-neutrale gennem cleantech 
partnere, det samme er hjemmesiden, og hun sponserer regnskov i Borneo (Posselt, 2010). 
 
Herud over skaber Kontutto socialværdi på en række konkrete niveauer og projekter:  
* Kontutto skaber opmærksomhed på nogen af verdens mest udsatte børn. 
* Kontutto skaber oplevelser, glæde og håb hos mange gennem pølsevognens virke. 
* Kontutto giver pengebeløb til særligt trængende, imens der skabes medieomtale omkring 
gruppen eller personerne; det har været børn med gigt (109.610 kr.), Downs Syndrom (70.635 kr.), 
Foreningen for Cancerramte Børn, Børn med cystisk fibrose, oversete børneafdelinger på Skejby 
Sygehus (55.000 kr.), Børn med gigt i USA & Danmark (109.610 kr. og Ole Henriksen som 
ambassadør for gigtforeningen), Børn af kriminelle i Kina (ca. 65.000 kr.) og børn af bushmen-
folket i Kalahari i Sydafrika (ca. 200.000 kr.) www.firstchildren.com 
* Kontutto skaber håb, glæde og omtale for Bushmen-folket i Kalahari Sydafrika 
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* Kontutto har støttet opførelsen af et børnehjem i den kinesiske by Zhengzhou i Henan Provinsen, 
hvor der indtil videre er flyttet 12 børn ind, og to ”Care givers” er ansat www.morningtears.com. 
Hjemmet er drevet af foreningen Morning Tears, der primært tager sig af børn, hvis forældre er 
dømt til døden, eller som afsoner lange fængselsstraffe (Posselt, 2010). 
* historierne om pølsevognens eventyr i verden, og dem de støtter, som Kontutto fortæller, bliver 
brugt som branding og CSR-positionering for Kontuttos kunder og samarbejdspartnere. 
* Herudover giver Kontutto pengebeløb til særligt trængende børn i verden. 
 
De oversete og udsatte børn får hjælp, opmuntring og inspiration. 
”Det er af stor værdi, når jeg oplever en af de piger fra børnehjemmet skrive i min medbragte bog: 
”thanks I am very happy. You gave me a good time. I want to become a country leader in the 
future. I want to help others like you. I hope that it will come true. Og en anden skriver: we all 
belong to one family” 
 
Fremtid  
I fremtidsplanerne indgår overvejelser om at tage til Australien med pølsevognen og indtage ”det 
femte kontinent” for at skabe social forandring for lokale aboriginals. 
Fremgangsmåden med at indtage et nyt felt eller område og være i et naturligt flow kan til dels 
forklares som et ’creation view’-perspektiv (skabelsesperspektiv) inden for 
entreprenørskabsteoriens mulighedstænkning. I dette perspektiv næres de ideer, der umiddelbart og 
løbende opstår.  
Skabelsesperspektivet er som i Fannys tilfælde karakteriseret ved, at hun i særlig grad inddrager 
interessenter og baserer sit arbejde på skabelse af samarbejder, koalitioner og grupper, der sammen 
definerer relevante mål, risici, markeder og værdier (Berglund, 2007). 

 
 
 
Værdiskabelse via anvendelse af elementer fra andre teorier end 
designtænkning 
 
Fanny er meget bevidst om værdien af at netværke. Værdien af at kunne finde de rigtige folk og 
kompetencer, selv om hun ikke kendte dem forinden, men kom i kontakt med dem via sine 
kontakters netværk. Det er naturligt for Fanny at netværke.  
”For mig falder det naturligt – det er som en disciplin – en kompetence”. Når Fanny møder et andet 
menneske i denne sammenhæng, tænker hun, at hun vil give en gave, og på hvilken værdi hun kan 
skabe for personen; og hun tænker på, hvad der kunne motivere han/hende til at gå ind i projektet. 
”Hvis det ikke er klart, hvilken værdi det skaber for personen, så spørger jeg.” At netværke er en 



  

 219 

livsholdning for Fanny. For hende er det vigtigt, at der skabes værdi på alle niveauer; personligt, i 
teamet, lokalt, nationalt og globalt. 
Fannys værdier er: Respekt, loyalitet, tillid, rummelighed, taknemmelighed, næstekærlighed, 
autenticitet, nysgerrighed, handling, at smile med øjnene (”så ved vi at det kommer indefra”), 
hygge, tillid, og nærvær.  
Fanny beskriver sit lederskab som det at handle ud fra hjertet, ud fra kærlighed. 
Fannys drøm er: ”En lykkelig virksomhed, der inspirerer til og selv skaber positiv social 
forandring i verden.”35  
Som hos Fanny ses det ofte at framing af problemet er under påvirkning af designerens personlige 
motivationer (#5.13). 

 
Efterskrift  

Blandt Pølsevognens kunder i 2011 er: Läntmännen Unibake  
(Påskebrød), Weber Saint-Gobain, Steff Houlberg, Hummel,  

Liechtenstein og Grundfos. 
Fanny drev i 2011 en række ambitiøse nye projekter.  

Herunder BIG LIFT Kalahari Road Trip 2011, hvis vision er  
at skabe bæredygtige løsninger som børnehave og mikrovirksomheder.  
På Pølsevognens INDIA TOUR 2011 er det at rejse med pølsevognen  

og afholde workshop smeltet sammen.  
En tur til Liechtenstein i foråret og besøg på Skanderborg Festival samlede knap  

kr. 63.000 sammen til at skabe social forandring i Indien.  
 

I 2013 går turen til Grønland i samarbejde med musikeren Erann DD 
Rejser til Indien og Sydafrika for at følge op på den igangsatte  

sociale forandring for nogle af verdens fattigste. 
Begge steder er der etableret mikrovirksomheder  

gennem kompetenceudvikling og mikrolån uden rente 
Sekundære aktiviteter er foredrag, udleje af Pølsevogn  

og organisationsudvikling.  
Forventet omsætning 2013: 1.200.000 kr.  

 
 

 

                                                
35 www.kontutto.dk 
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100 % til Børnene 
 
 
Faktaboks 

 

Fokusperson Signe Møller 
Firmanavn 100 % til Børnene 
Branche Velgørenhed  

Organisations- 
type 

En officielt registreret velgørende forening – 
(en mikro-Ngo), multi-stakeholder organiseret 
baseret på strategiske partnerskaber. En 
komplementær og en integreret social enterprise  

Forretnings- 
model 

Earned income strategi 
Multiple value creation. 

Start år Stiftet af Signe Møller i 2008 
Design- 
tænkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 
parametre 

Designattitude, kompleksitetshåndtering, 
flydende tilstand og udkrystallisering, sproget 
og spørgeteknikker, designeksperten/ 
designdominerede processer, risk-taking, 
intuition/mavefornemmelse, Leave the world a 
better place than we found it, refleksiv praksis, 
social innovation, multistakeholder value, 
systemisk tænkning, observationer, empati, 
questioning of basic assumptions, storytelling, 
facilitering, eksperimentere, 
mønstergenkendelse, human-centered approach, 
A.I., exploitation og exploration, wicked 
problems, fælles visioner, participatorisk 
design, emergente strategier, tålmodighed og 
balance mellem eksploration og eksploitation 
 
Aktivisme, autopoiese, aldrig give op, 
procesledelse, netværk, empowerment, 
realistisk optimisme, entreprenørskab, socialt 
entreprenørskab, skift i ledelses-mode, 
effektuationslogik og Signe som motivator 

Hjemmeside www.100pct.dk 
Udmærkelser Signe har modtaget Alt For Damernes 

kvindepris 2010. 
 
Figur 4.10 Faktabox, 100% til børnene 
 
 
100 % til Børnene skaber livskvalitet og udvikling for 1.100 underprivilegerede, syge eller socialt 
stigmatiserede børn på en losseplads i Kibarani udenfor Mombasa i Kenya, gennem 
sundhedsbehandling, skolegang, fritidsaktiviteter, mad og en seng at sove i. 
På lossepladsen bor der 200 familier oven på skraldet, og i alt 2.500 familier er afhængige af 
skraldet på den anden side af vejen.   
Signe har tæt på skraldepladsen etableret en sundhedsklinik og en skole med køkken og mad til 
150 børn hver dag året rundt. Målgruppen er børn, der sover, leger og lever på bjerge af skrald, 
lider af diarre, kolera eller malaria og lægger krop til seksuelt misbrug, børnearbejde og rådden 
mad (#9;9.1). 
 



  

 221 

 

Introduktion  
100 % til Børnene er en officielt registreret velgørende forening og mikro-Ngo.36 
Foreningen opfylder alle ni EMES kriterier for en social enterprise og Defourny og Nyssens’ 
(2008:5) definition på en social enterprise: ”Social enterprises are not-for-profit private 
organisations providing goods or services directly related to their explicit aim to benefit the 
community. They rely on a collective dynamics involving various types of stakeholders in their 
governing bodies, they place a high value on their autonomy and they bear economic risks linked 
to their activity”. 
Signe benytter sig af earned income strategi i og med, at hun med sin organisation forbedrer og 
øger volumen af sin sociale mission igennem iværksætteri og indtjening gennem kommercielle 
sideaktiviteter (Defourny og Nyssens, 2010). 
100 % til Børnene kan både opfattes som en komplementær social enterprise, da Signe tjente penge 
gennem et månedligt sponsorat fra en virksomhed, der dækkede hendes løn i 2008, og som en 
integreret social enterprise, når Signe tjener penge ved at fortælle om og undervise i sit projekt for 
forskellige stakeholders, der enten er eller kan blive hendes kommende kunder, bidragsydere eller 
samarbejdspartnere. 
 
Udover at 100 % til Børnene hjælper en ekskluderet og meget udsat gruppe af familier og især 
børn, kan virksomheden også kategoriseres som en Work integration Social Enterprises, da den i 
Kenya beskæftiger sig med lavt kvalificerede arbejdsløse personer, der risikerer permanent 
ekskludering fra arbejdsmarkedet (Nyssen, 2006; Defourny, 2008.01og Defourny, 2010.03). 
I arbejdet med at vende situationen, udfordre den særligt belastende situation, og forbedre særligt 
børnenes livsvilkår opererer Signe som designer (#1;1.1;1.2).  
 
”A design attitude views each project as an opportunity for invention that includes a questioning of 
basic assumptions (#5) and a resolve to leave the world a better place than we found it” (Boland og 
Collopy, 2004:9) og “By design attitude, we mean a thorough, ongoing expectation that each 
project is a new opportunity to create something remarkable, and to do it in a way that has never 
been done before” (#1;1.1;1.2) (Boland et al., 2007:13). Udfordringen af et problems præmis er 
centralt i designtænkning og designattitude. 
 
I Liedtka og Mintzbergs (2006:17) forståelse kan Signe beskrives som designeksperten (#4.19), 
der spiller en meget vigtig rolle i designprocessen, når det handler om at udfordre det bestående 
(#1.2;6), holde fast i mulighedstænkning og om at holde processen og konversationen flydende 
længe nok til, at nye mulige modeller opstår (#4.13;4.14). 
 

                                                
36 Foreningen, velgørende forening og virksomheden anvendes synonymt som betegnelse for 100% for Børnene. 
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Foreningen giver med sit flerstrengede formål en naturlig anledning til ”multi-stakeholder”-
organisering, der igen muliggør participatorisk involvering fra alle stakeholders, i et omfang der 
kan være begrænset af de afrikanske hierarkiske samfundsmodeller (Campi et al. 2006). 
100 % til Børnene skal konstant søge lave omkostninger og finansiel bæredygtighed og skal 
monitorere sociale behov og innovation i levering af services. 
100 % til Børnene er i dag involveret i fem projekter i Kenyas kystregion. 

 
Anvendte parametre fra designtænkning  
Lederen som designer 
Signe har defineret det styrende princip for sig selv, at mennesket skal acceptere, imødekomme og 
udfolde sit talent. Og et andet ligeså vigtigt lyder: vi, der har, giver til dem, der ikke har.  
Organisationens værdier er gennemsigtighed, omsorg, næstekærlighed, ansvar, forandring og 
innovation.  
Signes stærkeste motivation for på tredje år at operere i Kenya er lysten til at gøre en forskel for 
andre og for verden. Hun motiveres stærkt til at hjælpe særligt udsatte og svage grupper, kvinder, 
børn, dyr og miljø, og kan arbejde 24 timer i døgnet. 
 
Signe handler på stedet ud fra fornemmelse, og ud fra hvad hun ved. Den læring og refleksion i 
handlingen (refleksiv praksis) regnes som en væsentlig del af designerens tilgang og metode i 
løsningen af kritiske og komplekse problemer, ligesom det tjener formålet at udvikle ledere, 
opbygge teams og skabe udvikling (Marquardt, 2004; Ungaretti et al., 2009; Cooperrider, 
2010),(#2.1;2.3). 
 
Signes forståelse for og empati for de børn og forældre, der er hendes målgruppe, er som tilgang og 
kompetence typisk for designere (#6.11). 
Empati betyder mere end forståelse for kunden gennem demografisk statistik, indkomstniveau og 
ægteskabelig status. Med empati for en designer forstås en dyb forståelse for kundens 
følelsesmæssige og rationelle behov og ønsker (Liedtka og Ogilvie, 2011).  
 
Signe motiveres af at skabe noget nyt og af at skabe forandring til det bedre (#9.1).  Hun ønsker at 
udfordre den traditionelle Ngo-model og gøre det på en anden måde.  
Signes er også motiveret af at se og opleve resultatet, når børnene, hun hjælper, bliver glade og 
stolte over at få varm mad, en skoleuniform eller oplevelser. 
Signe skriver på sin Facebookprofil 17. november 2010: Jeg får de mest fantastiske og morsomme 
mails fra skønne, finurlige mennesker og søøøde børn  
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Signe opfatter sig selv som en god motivator. Hun kan få folk med på en idé, få skabt engagement i 
en gruppe, er god til historiefortælling og til at formidle budskabet (#6.2). Herudover er hun en god 
procesfacilitator (#6.10).  
Signe er både en faciliterende og en direktiv leder. Hun fortæller, at hun kun er leder, fordi hun 
bliver nødt til at være det for at drive virksomheden frem. 
Procesfacilitering og værdien af at tage den interne proces alvorligt i en organisation er det 
vigtigste for Signe. De faciliterede processer med kraftfulde spørgsmål og coachende metoder 
skaber mening, forståelse, indsigt og motivation for alle involverede. 
Designattituden indbefatter en forventning om, at sproget i en organisation kan ændres og 
udfordres, og at nye vokabulære elementer kan udvikles i en søgen efter at skabe en mere attraktiv 
situation.   
Designeren taler netop om at skabe ændringer gennem argument og kommunikation. (Buchanan, 
2007; Bonde, 2011), (#6). 
En måde for designere at gå bag om den eksisterende præmis på er netop ved i designprocessen 
kontinuerligt at afdække, forstyrre, eksperimentere og vitalisere gennem det at stille spørgsmål; 
nysgerrige spørgsmål, åbne spørgsmål og kraftfulde generative spørgsmål.  
 
Som en del af en participatorisk design-diskurs indrammer Muller og Druin (2010:9) en interessant 
problematik: ”you can’t just add users and stir”, hvilket hentyder til et behov for ledelse og 
facilitering af komplekse processer (Wagner, 2004). 
 
Mange iværksættere starter kommercielle forretninger, men det at starte en virksomhed er ifølge 
den franske økonom Jean Baptiste Say og Schumpeter ikke essensen af iværksætteri, idet de 
betragter iværksættere som katalysatorer og innovatorer bag økonomisk progression og udvikling 
(Dees, 2001). 
Signe er en social iværksætter. Hun kombinerer lidenskaben for en social mission med 
forretningslignende discipliner og innovation (Dees, 2001) og matcher definitionen for sociale 
iværksættere som forandringsagenter i den sociale sektor beskrevet af Dees (2001) og Dees og 
Anderson (2006:7): En social iværksætter er en iværksætter, der påtager sig en mission, der 
vedvarende skaber social værdi; hun er utrættelig i jagten på nye måder, hvorpå hun kan tjene den 
sociale mission; hun er engageret i en proces med kontinuerlig innovation, tilpasning og læring; 
hun agerer modigt uden at lade sig begrænse af manglende ressourcer, og endelig er hun yderst 
ansvarlig overfor den målgruppe, hun arbejder med og for de resultater, der bliver skabt.   
 
Signe opfatter sig selv som en god motivator. Hun kan få folk med på en idé og få skabt 
engagement i en gruppe via formidling og historiefortælling. 
Signe må i ledelsen og faciliteringen af organisationens designprocesser kunne håndtere såvel 
planlagte faser og eksplorative og ikke-planlagte aktiviteter. Hun må også kunne navigere i og 
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facilitere forskellige roller, afklaring, magtspil, uenigheder og konflikter særligt i Kenya, som ikke 
må ignoreres (Cross, 2011:92-93; Cross 2011:114) (#8.15;6.20;8.11). 
 
Særligt visualiseringsværktøjer som f.eks. ”projektpilen” (grove.com) har været en stor hjælp for 
Signe i hendes arbejde til forklaring, forståelse og perspektivering  
Via visualiseringer er det muligt at skabe, og på et symbolsk niveau erfare, forestillede resultater af 
ens adfærd, før handlingen faktisk udføres. Endelig kan visualiseringer også åbne for muligheden 
for at integrere mange forskellige interessenter i en designproces (Drews, 2009:41),(#5.8). 
 
På samme tid er Signe en direktiv leder - mod sin vilje, men fordi jobbet kræver det, hvis 
virksomheden skal drives frem. 
En meget stor udfordring for Signe er, at hun i sit lederskab må navigere i to meget forskellige 
kulturelle kontekster i Danmark og i Kenya. I Danmark eksisterer en governancestruktur baseret på 
demokrati, ofte realiseret som selvstyring, kollektive processer, inddragelse af interessenter, 
autonomi, medbestemmelse og flade strukturer. I modsætning til dette er de kulturer, hvori 100 % 
til Børnene opererer i Kenya, domineret af et formelt og hierarkisk opbygget system med top-down 
styring, korruption og ulighed (Defourny et al., 2010). 
Som et middel til at opnå diversitet, kreativitet eller ”Out of the box”- tænkning gør Signe brug af 
et alsidigt team, bestående af personer med styrker i to dimensioner (”T-shaped-persons”). Den 
vertikale linje i T'et udtrykker en stærk faglighed repræsenteret primært af de fagligt stærke 
profiler, som sidder i bestyrelserne og findes i partnerorganisationerne. De repræsenterer og sikrer 
et højt kvalificeret fagligt input (#6.11). 
 
Signe må også som leder af en social enterprise navigere i et multi-stakeholder univers og konstant 
forholde sig til et stort spektrum af mål, behov, ønsker og krav, og kontinuerligt forsøge at 
afbalancere og tilpasse disse til egne mål og behov (Borzaga et al. 2010). 
 
I en Schumpetersk forståelse er Signe en sand iværksætter og innovatør. Ifølge ham er 
iværksætterens vigtigste opgave at reformere eller revolutionere bestående mønstre, og innovation 
er det at skabe en ny vare, en ny tjeneste, en ny produktionsproces, anvendelse eller 
organisationsform. ”Schumpeters entrepreneurs are the change agents in the economy. By serving 
new markets or creating new ways of doing things” (Dees, 2001). 
Signe er en social iværksætter, idet hun kombinerer lidenskaben for en social mission med 
forretningslignende discipliner og innovation (Dees, 2001). Hun matcher definitionen for sociale 
iværksættere som forandringsagenter i den sociale sektor beskrevet af Dees (2001) og Dees and 
Anderson (2006:7): ”En social iværksætter er en iværksætter, der påtager sig en mission, der 
vedvarende skaber social værdi”. Hun er utrættelig i jagten på nye måder, hvorpå hun kan tjene 
den sociale mission; hun er engageret i en proces med kontinuerlig innovation, tilpasning og 
læring; hun agerer modigt uden at lade sig begrænse af manglende ressourcer og endelig er hun 
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yderst ansvarlig over for den målgruppe, hun arbejder med, og for de resultater, der bliver skabt 
(#2;2.2;2.3). 
Signe er også en iværksættertype, der er startet helt uden viden og kompetencer inden for 
hjælpearbejde, men som har opbygget en organisation ved hjælp af sit lederskab, sit netværk og 
ved: ”overordnet set at være en realistisk optimist ... jeg håber på det bedste og forbereder mig på 
det værste”. 
Dette udgangspunkt med at starte stort set uden viden i et felt og ved at håbe på det bedste kan 
forklares ved hjælp af effektuationslogik, der repræsenterer en tilgang for entreprenører, hvor der 
er meget få midler, viden og værktøjer til en begyndelse. Herudover hyldes og udnyttes 
overraskelser og pludselig opståede hændelser for entreprenører, der efterlever denne retning inden 
for mulighedstænkning (Sarasvathy, 2008). 
100 % til Børnene er participatorisk i sin natur, og løbende feedback, sam-skabende processer og 
empowerment er implicit i Signes lederskab og i organisationens kultur (#3). Foreningen arbejder 
tæt sammen med projektpartnere og de samfund, som disse opererer i, for at konstruere kvalitative 
løsninger, der virker på lang sigt, og for at opbygge kapaciteten lokalt og for alle stakeholders 
(#9.3). 
 
Aktivisme 
Signe opererer som en aktivist gennem kampagner, events og medierne og har et mål med at 
påvirke politikere, offentlighed og erhvervsliv med et budskab eller en holdning. Aktivister tilfører 
ifølge Yaziji (2003) en række aktiver og ressourcer til en social enterprise, såsom legitimitet, 
opmærksomhed på sociale og samfundsmæssige kræfter/ressourcer, særligt relevante netværk og 
særlig ekspertise. 

 
Problemløsning og proces  
Til en del af inspirationsfasen i designprocesser hører en kortlægning af behov.  
Signe anvender observationer (#6), generative spørgeteknikker og faciliterede co-createde 
undersøgelser, hvilket kan åbne for gennembrydende nye radikale tiltag (Brown og Wyatt, 2007). 
Også netop den fortløbende feedback, iterative processer og tests og prototyper (#5.11), som Signe 
gør brug af, øger chancerne for et succesfyldt projekt (ibid.). 
Som et middel til at opnå diversitet, kreativitet eller T-shape Thinking gør Signe brug af et 
diversitivt team, hvor hun selv typisk indtager den horisontale dimension, som repræsenterer 
empati, indsigt i andres perspektiver og fagligheder, åbenhed, nysgerrighed, optimisme, ”action 
learning” og eksperimenteren (ibid.),(#2.1;4.6) 
Det participatoriske aspekt indeholder elementer som en opfattelse af slutbrugeren, som fuldbyrdet 
deltager i foreningens aktiviteter, der fører til udvikling, refleksion og nytænkning. 
Fra designtænkningen henter Signe også sine metoder til at kvalificere projekter og processer 
gennem en bevidsthed om at se på mønstre (#5.14;5.15) ved altid at lade brugeren (børnene og 
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deres familier) være i centrum (#7.2), ved at konstruere prototyper og test af sine ideer og anvende 
appreciative feedback (#6.21), (Boland and Collopy 2004; Brown et al., 2007). Fra 
designtænkningen har Signe herudover indbygget en grundig research af slutbrugerens kontekst 
baseret på dyb empati for denne (Gerber, 2006). 
Herved skaber Signe social kapital i sine relationer (Robinson og Flora, 2003). 
Exploitation og exploration er balanceret i 100 % til Børnene (#8.11), hvilket ifølge Leavy (2010) 
er en måde, hvorpå en organisation kan øge sin viden og innovationskraft. 
 
Der er ingen tvivl om, at Signe som en designer er eksponeret for mange ’wicked problems’ (#4.3), 
og at hun løser de fleste. Der er dog mere tvivl om, hvorvidt Signe trives med dem og opfatter dem 
som en kilde til inspiration (Ungaretti et al., 2009).  
Situationen i Kibarani uden for Mombasa kan opfattes som en kreativ destruktion, der kalder på 
kreativitet og nye løsninger (Hart, 2005). 
 
Signe er praktiker og lever efter filosofien om, at ”alt er muligt, og at du aldrig skal give op”. 
Heller ikke da socialarbejderen Gilbert stak af med 35.000 kr., som sundhedsklinikken skulle 
bygges for, eller da hendes korrupte lokale bestyrelsesformand i Kenya snød hende og meldte 
hende til politiet. 
Perspektivet med aldrig at give op er bl.a. Druckersk i og med, at iværksætteren altid arbejder for 
at forandre, forbedre og betragter udfordringer som nye muligheder (Dees, 2001). 
I en Luhmannsk forståelse navigerer Signe i et funktionelt differentieret system, både i det enkelte 
land, og når hun navigerer mellem de to landes forskellige kulturelle forståelsesrammer. Denne 
funktionelle differentiering gør, at hvert system agerer uafhængigt af de andre systemer, og således 
er autonomt og ikke lader sig kontrollere af de andre. Hvert af systemerne er selvomsluttende rent 
kommunikationsmæssigt og kaldes med inspiration fra biologerne Maturana og Varela af Luhmann 
for autopoiesis (Haslebo og Nielsen, 2004). 
Signe reducerer tvivl og uforståeligheder i sine systemer og tager højde for lukkede, 
selvrefererende og autopoietiske kommunikationer ved hjælp af effektmedier så som retorik, 
anvendelse af det stedfortrædende spørgsmål eller det kraftfulde åbne spørgsmål, der netop åbner 
sindet, skaber refleksion, tvinger os til at lære og se nye perspektiver (Qvortrup, 2011).  
Det er bl.a. en systemisk tilgang, der hjælper Signe med at få organiseret kompleksiteten i en 
sammenhængende historik, der kaster lys over årsagerne til problemer, og over hvordan de 
afhjælpes på en varig måde (Senge, 2003),(#9.9). 
Et systemisk perspektiv er yderst relevant for research i designtænkning, da denne skal antage et 
bredt systemisk perspektiv på problemer i stedet for at acceptere smalle problemkriterier (Cross, 
2011:75). 
Et systemisk perspektiv kan også hjælpe iværksætterne/designerne til at indtænke skalerbarhed og 
bæredygtighed allerede i startfasen af designet af en social virksomhed (Light, 2006; Kramer, 2005 
og Dees, 2001). 
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Cooperrider (2010) er en af de forskere, der påpeger, at den helt store udfordring ligger i at designe 
ændringer af hele systemer, der påvirker på et globalt niveau, og at finde systemløsninger på tværs 
af multistakeholder-interesser og industrier for dernæst at skalere varige bæredygtige løsninger 
Cooperrider (2010). 
 
Refleksiv praksis regnes som en væsentlig del af designerens tilgang til metode i løsningen af 
kritiske og komplekse problemer, ligesom det tjener formålet at udvikle ledere, opbygge teams og 
skabe udvikling (#2.1). 
 
Det fulde potentiale for at operere systemisk bliver udnyttet af Signe, i og med at hun supplerer sit 
virke med andre discipliner fra hendes værktøjskasse i procesledelse. Det handler om opbygning af 
fælles visioner (#3.1), visualiseringer af problemer, målsætninger eller mentale modeller, 
teamlæring og personlig beherskelse (Senge, 2003). 
 
Den systemiske tænkning kan være fremmende for et mentalt skift fra at se os selv som adskilt fra 
verden til at være forbundet med denne, og netop hjælpe Signe og hendes team til at se på et 
problem eller et behov som en del af et system bestående af strukturer, mønstre og hændelser, i 
stedet for at se isoleret på enheden (Dunne og Martin, 2006; Senge, 2003). 
 
Signe er meget udadvendt, kommunikerende og levende og netværker på mange planer som noget 
helt naturligt. Hun forstår at trække de helt rigtige ressourcer og kompetencer ind fra sit netværk og 
afstemme disse med konkrete og ofte pludseligt opståede udfordringer som f.eks. en 
korruptionssag i Kenya, et møde i de ministerielle institutioner som Kenya Health Ministry 
angående tuberkulosevaccinationer og aidsmedicin i lokalområdet eller juridisk eller 
regnskabsmæssig support i Danmark. Det kan også handle om hjælp til promovering, synlighed, 
politisk arbejde og advocacy. 
 
Participatorisk design  
100 % til Børnene er participatorisk i sin natur, og løbende feedback, co-creation processer og 
empowerment er implicit i Signes lederskab og dermed i organisationens kultur.  
Signes anvendelse af designtænkning som disciplin fremmer ifølge Dunne og Martin (2006) lysten 
til at anskue problemer i et bredere perspektiv og udvikler en dyb forståelse for brugerne. 
 
Det er typisk for 100 % til Børnene, at sponsorerne ud over at give penge også er partnere og 
sparringspartnere i forhold til virksomhedens mangfoldighed af opgaver. 
Fra participatorisk designteori ved vi supplerende, at diversitet og hybride sammensætninger, der 
foregår ’in between’ (’in the third space’), kan lede til refleksioner, nytænkning og optimalt 
innovation (Muller og Druin, 2010). 
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Via et vedholdende arbejde og en effektiv netværksmetode er det lykkedes Signe og hendes team 
at etablere mindst 14 kontraktligt forpligtende strategiske partnerskaber i Kenya og i Danmark. 
 
 

 
Værdiskabelse  
Forretningen og forretningsmodellen  
100 % til Børnene har tre målgrupper i Kibarani (2010): 1) Børn på lossepladsen, 2) Hjemløse børn 
og 3) Børn med særlige behov. 
Udenrigsministeriet og Danidas Civilsamfundsstrategi dikterer leverancer og værdiskabelse på tre 
niveauer for registrerede Ngo’er: Service delivery, Capacity building og Advocacy. 
100 % til Børnene dække alle tre lag, og ministeriets strategi matcher organisationens strategi og 
handlingsplan. 
Effekten af service deliveries kan måles i en vis grad, hvor kapacitetsopbygning og advocacy er 
mere vanskeligt at monitorere.  
”Creating advocacy” og ”building advocacy” handler om for Signe at tale bidragsydernes sag, om 
at bistå børnene og familierne i retssager eller på det lokale rådhus. Det handler også om 
bæredygtighed og om at planlægge efter et længere perspektiv for projektet og målgruppen, og 
endelig en mulig skalering og øget volumen til andre byer eller lande. 
 
Skalering, strategi og fremtid 
100 % til Børnene er i besiddelse af både operationelle og ledelsesmæssige processer, der tillader 
dem at levere værdi på en måde, så de på succesfuld vis kan oppebære, repetere og om muligt 
skalere værdiskabelsen og det antal børn, der får hjælp (Johnson et al., 2008). 
Trimning og løbende kvalificering af de interne processer er ikke let for Signe, da hun og teamet 
ofte arbejder for meget, arbejder i to helt forskellige kontekster (Danmark og Kenya), arbejder ud 
over deres jobbeskrivelser og dækker flere områder, end de har kompetencer og ressourcer til. 
Ud over et aktivt arbejde med fundraising og promovering har organisationen opnået en massiv 
omtale gennem samarbejdet med Arbejdernes Landsbank (Tv-spots), artikler, radiointerviews, 
YouTube film, biografspot, postkort, bannerreklamer på net og Facebook og især modtagelsen af 
Alt for Damernes Kvindepris, som tidligere er givet til bl.a. Helena Christensen og Kronprinsesse 
Mary.  
Signes eget aktive arbejde med at give interviews og holde oplæg rundt omkring i Danmark har 
også en vis betydning i forhold til at skabe kontakter med potentiale. 
Signe ønskede med sit projekt at betone Ngo’ernes ret at drive en forretning og til ikke at have 
dårlig samvittighed over deres administrative udgifter. 
 



  

 229 

 
 
Økonomi 
Indtægterne i 2009 til 100 % til Børnene var i alt 1.144.854 kr. (donationer til projekter: 495.154 
kr. + donationer til administration: 564.911 kr. + indtægt ved kontingent: 83.150 kr.) 
Udgifterne i 2009 til 100 % til Børnene var i alt 854.925 kr., egenkapitalen 176.069 kr. og 
hensættelser 174.219 kr. 
Udgifterne omfatter omkostninger til projekter, udvikling, løn, rejseudgifter og administration. 
Organisationen har i regnskabsåret 2009 realiseret et resultat på 289.929 kr. Heraf foreslår 
bestyrelsen henlagt kr. 174.219 kr. til igangværende projekter, mens kr. 115.710 overføres til 
foreningens egenkapital. 37 
Det koster cirka 3.800 kr. om måneden at drive sundhedsklinikken med gratis sundhedsbehandling 
til alle børn i samfundet (ca. 2.500 familier). 
Dette inkluderer løn til to personer (clinical officer og sygeplejerske), medicin, udstyr og 
vedligeholdelse af lokaler. 
Et barn i Kibarani kan få to måltider mad (varieret kost, fisk, kød, ris, bønner, ugali, grøntsager, 
frugt) hver dag for 643 kr. om året (eksklusiv kokkeløn). 
Programmet for børn med særlige behov (handicaps og fejlernæring) inkluderer indtil videre ni 
børn og koster ca. 8500 kr. månedligt. 
Eksempler på donationer er 250.000 kr. fra Otto og Birthe Bangsdals Fond til bygninger, drifts- 
omkostninger i Kibarani og administrationsomkostninger til 100 % til Børnene og 19.000 kr. fra 
Kulturministeriet til bygninger i Kibarani. 
 
Vækststrategi og fremtid   
Drømmen for Signe er at forlade direktørrollen i fremtiden og i stedet bestride en praktisk 
projektlederrolle lokalt. Hun vil gerne gøre det, hun føler, hun er bedst til, nemlig at lave 
projektplanerne, facilitere workshops med de frivillige, fortælle historierne, motivere, dele viden, 
holde foredrag, lave præsentationer, interview og PR. Hun har ikke noget ønske om, at 100 % til 
Børnene hurtigt skal vokse til en stor organisation, men det er mere et mål at kapacitetsopbygge 
organisationen, så lokale kræfter senere kan bære projektet selv. 
 
Konkurrenceparametre, innovation  
Det mest innovative, 100 % til Børnene har gjort, er at have fuld transparens i regnskaberne i 
forhold til opdeling af donationerne i penge til projekterne og penge til administration.  
Ifølge Signe er det først efter, at 100 % til børnene er startet, at Dansk Røde Kors som den første 
danske hjælpeorganisation har gjort deres regnskaber offentligt tilgængelige på deres hjemmeside. 

                                                
37 Årsrapport 2009 
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100 % til Børnene adskiller sig fra en traditionel hjælpeorganisation ved at skille sponsorater til 
projekter og sponsorater til administration fuldstændigt ad. Alle, der støtter organisationen, vælger 
selv, om de vil støtte projekter eller administration. 
 
De mulige konkurrencemæssige fordele, som Signe har som leder af en social enterprise, er en 
evne til at give interne og eksterne belønninger til ansatte på grund af virksomhedens indre 
motivationsstruktur og ydre markeds/lokalsamfundsorientering.  
100 % til Børnene har en stor indsigt i lokale markedsbehov og efterspørgsel, da de er helt 
afhængige af dette som eksistensgrundlag. Virksomheden har også en høj grad af retfærdighed, 
hvilket er sanktioneret af et stort antal aktører og medarbejdere. En anden fordel kan for Signe og 
virksomheden være en stor grad af indflydelse og sammenfald i værdiorientering mellem 
virksomhed og den enkelte medarbejder (Mair og Noboa, 2003). 
 
Økonomisk værdiskabelse 
Indtægterne i 100 % til Børnene kommer fra donationer, medlemskontingent og som earned 
income fra foredrag og undervisning. Indtægterne var i 2009 i alt 1.144.854 kr. (donationer til 
projekter: 495.154 kr. + donationer til administration: 564.911 kr. + indtægt ved kontingent: 
83.150 kr.) 
Udgifterne i 2009 til 100 % til Børnene var i alt 854.925 kr., egenkapitalen 176.069 kr. og 
hensættelser 174.219 kr. 
Foruden 12 ansatte i Kenya, to i Danmark og et stort antal frivillige trækker virksomheden på en 
lang række partnere og eksterne personer, som direkte og indirekte støtter organisationen. 
Programmet for børn med særlige behov (handikaps og fejlernæring) inkluderer ni børn og koster 
ca. 8500 kr. månedligt (2010). 
Indtægterne kommer fra donationer, medlemskontingent og som earned income fra foredrag og 
undervisning.  
Mange foreninger og frivillige har samlet penge ind til organisationen (Rønde Rotary Club, Beauty 
Avenue Spa, Gymnasieelever fra Rønde Gymnasium, Syddjurs Friskole, en gruppe drenge fra 
CBS, der til Copenhagen Marathon 2010 skaffede sponsorer og løb for 100 % til Børnene samt 
mange flere.) 
Manipulation donerede i foråret 2010 et redesign af organisationens hjemmeside, Perleplus donerer 
20 kr. til 100 % til Børnene, når man køber en silkeugle, og Bestnet Europe har doneret 170 
myggenet til distribution til de 150 børn på Kimbari Nursery School. 
Såvel omkostningsstrukturen og den forventede omsætning for opnåelse af den ønskede profit 
(Margin model) er svingende og meget vanskelig at kontrollere.  
 
Social værdiskabelse  
100 % til Børnene skaber social værdi på mindst 18 niveauer. Heriblandt kan nævnes, at de 
kenyanske børn bliver raskere og dermed bruger færre penge på medicin, børnene holder op med at 
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være skeløjede, fordi de får en varieret kost, og de holder op med at savle og kan sidde ret op trods 
spastiske lammelser, efter de har fået fysioterapi. 150 børn i alderen 4-7 år får medicin, skolegang 
og varieret kost 365 dage om året, 12 ansatte får løn, og på børnehjemmet New Hope bor fast 43 
børn og 278 børn går i skole.  
Potentielt er Signe i stand til at skabe en social innovation (#4.9), hvis 100 % til Børnene opnår de 
ønskede vedvarende ”large scale”, systemiske sociale og samfundsmæssige ændringer. Særligt 
Signes bestræbelser med advocacy kan være holdningsændrende og have øget livskvalitet for alle 
implicerede personer som resultat (Kramer, 2005; Mulgan, 2006 og Dees og Anderson, 2006). 
100 % til Børnene står for den månedlige Free Clinic Day, hvor ca. 350 personer kan få gratis 
behandling og medicin og mad; førstehjælpsundervisning, træning af jordemødre og undervisning 
af frivillige. 
 
Der kan skabes en meget lang liste af sociale værdiskabelser for børnene, deres familier, ansatte på 
skole og klinik og for andre stakeholders. 
Effekten af service deliveries kan måles i en vis grad, hvor kapacitetsopbygning og advocacy er 
mere vanskeligt at monitorere.  
Social værdiskabelse: 
*Børnene bliver raskere, og der bruges færre penge på medicin.  
*Børnene holder op med at være skeløjede, fordi de får en varieret kost, og de holder op med at 
savle og kan sidde ret op med spastiske lammelser, efter de har fået fysioterapi. 
*Nogle børn, som har fået en god grunduddannelse i børnehavens tre niveauer, sendes videre i 
”primary school”.  
*Mange får hjælp til at få deres skolepapirer, et id-kort og en bankkonto, så de kan tage et lån i 
fremtiden eller spare op. 
*150 børn i alderen 4-7 år får medicin, skolegang og varieret kost 365 dage om året. 
* 12 ansatte får løn lokalt  
* Mange børn får øget selvtillid og en samhørighedsfølelse i kraft af deres skoleuniform.  
*40 børn er gået videre til næste trin i den lokale kommuneskole, hvor der er krav om gennemført 
grundforløb og skoleuniform. 
*100 % til Børnene tilbyder fejlernærede børn særlige proteinrige diæter, og børn med handicaps 
får fysioterapi.  
*Børn, der allerede har manglende lemmer, tilbydes proteser og genoptræning. 
*100 % til Børnene samarbejder med Portreitz Children’s Hospital i Mombasa, hvor børnene 
kommer flere gange ugentligt til fysioterapi og behandlinger. 
*Forældrene bliver oplært og involveret i træningen, forebyggelse og helbredelse. 
* Familiernes behov for eventuelle hjælpemidler i hjemmet afdækkes også under besøgene i 
Portreitz. 
* På børnehjemmet New Hope bor fast 43 børn, og 278 børn går i skole. 100 % til Børnene har 
hjulpet med at give stedet en ko, elektricitet og midler til byggeri. 
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* 100 % til Børnene støtter sportsprojekter for børn i slumområder og for børn på gaden. 
*100 % til Børnene køber udstyr til en sportshal og forsøger at rejse penge til en vandtank til den. 
*5 paller med tøj, legetøj, undervisningsmaterialer, sportsudstyr ankom til Mombasa maj 2011. 
* 100 % til Børnene opererer politisk strategisk og med gennemsigtighed, kapacitetsopbygning og 
anti-korruption. 
 
Fremtid  
Signe har ikke noget ønske om, at 100 % til Børnene hurtigt skal vokse til en stor organisation, 
men mere et mål om at kapacitetsopbygge organisationen, så lokale kræfter senere kan bære 
projektet selv. 
De aktuelle planer (2009) er at bygge endnu en sundhedsklinik 35 km syd for Mombasa i et 
område uden behandlingstilbud for lokalbefolkningen. Der er også planer om et center for 
hjemløse gadepiger, ofte med børn, som kan kombineres med en syskole. 
 

 
Værdiskabelse via anvendelse af elementer fra andre teorier end 
designtænkning 
 
Signe anvender autopoiesis, effektuationslogik, skift i ledelses-mode mellem faciliterende og 
direktivt, hun agerer som en entreprenør og en social entreprenør, hun er realistisk optimist, 
udfolder empowerment lokalt, bruger aktivt sit diversitive netværk, er aktivist og lever efter 
mottoet: Aldrig giv op. 
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Kadaver 
 
Faktaboks 

 

Fokusperso
n 

Anders Møller Toft  

Firmanavn Kadaver 
Branche Kommunikation, reklame, PR og kampagne 

Organisa- 
tionstype 

Integreret social enterprise, ApS 

Forretnings
- 
model 

Earned income strategi. Bygger på et 
samfundsansvar 

Start år Stiftet af Anders Møller Toft, Carl Johannes Boris, 
Jakob Klintrup og Søren Bo Steendahl i 2008. 

Anvendt  
design-
tænkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 
parametre 

Designattitude, designledelse, relishing the lack of 
predetermined outcomes, analyse og syntese, open 
planning, no comfortingly repeatable process, den 
nødvendige konflikt, fluid state, abduktion 
(præference for), a very precise problem, wicked 
problems”, ”in-between” eller ”third space”, 
balancere exploitation med exploration, facilitering, 
improving the world that we live in, feedback, 
participatorisk design, framing, emergent strategi, 
tålmodighed med kaos kan give anledning til 
muligheder, praksisteoretisk tilgang, diversitive 
teams, systemisk tænkning, 
kompleksitetshåndtering, visualiseringer, 
storytelling 
 
Netværk, lukkede netværk, åbne netværk, 
iværksætteri, socialt iværksætteri, procesledelse, 
åbne innovationer, wikinomics, dogmet: ’purpose 
and profit’, ejerskab til alle, klar vision, klart mål, at 
holde pause, autenticitet, oplevelser, 
resultatorienteret, ikke ekskluderende, ”troværdige 
forankring i social innovation”, smittende energi, 
lyttende og agil adfærd undervejs i processen, 
teamets samspil, JA – OG perspektiv, at give lidt 
mere hjerte, flashmobs som metode, strategisk brug 
af sociale medier 

Hjemme- 
side 
Blog 
Twitter 
Facebook 

www.kadaver.dk 
www.kadaverofftherecord.wordpress.com/ 
www.twitter.com/kadaverupdate 
www.facebook.com/kadaverFB 

Udmærkel-
ser 

Kadaver gav med flashmobben ”Mukhtars 
fødselsdag” anledning til, at Arriva og Movia vandt 
Integrationsprisen i DK i 2010. 
”Mukhtars fødselsdag” blev kåret som årets film på 
Politiken-TV. 
Kadaver blev nomineret til YouTube Ad of the year 
201038 

 
Figur 4.11 Faktabox, Kadaver 

                                                
38 En flashmob er en enkel og opsigtsvækkende event på gadeplan. Flashmob'en tilpasses kundens behov, så der skabes den størst 
mulige effekt. Ved alle flashmob-opgaver udvikles et viralt efterspil, så eventen lever videre på internettet. 
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Kadaver er et idé- og kampagnebureau, som udtænker og projektleder eksekveringen af nye ideer, 
som kombinerer offentlige og private kunders behov med sociale og samfundsmæssige krav om at 
indtænke nationale og internationale bæredygtige løsninger. Målet er at drive en rentabel 
virksomhed i vækst baseret på bæredygtighed og social ansvarlighed. 
 
 
Introduktion  
Virksomhedstype og forretningsmodel 
Kadavers dogme er: ”Vi arbejder med kunder, vi ser værdi i, og som vi kan tilføre værdi, hvis 
opgaven besvarer et samfundsmæssigt problem og skaber positiv forandring”. (#9) 
Kadavers dogme udgør virksomhedens mission, understøttet af de fire ejeres vision om at kunne 
drive en rentabel virksomhed baseret på bæredygtighed og social ansvarlighed. 
 
Kadaver er en ung professionaliseret forretning med en defineret vækststrategi, klarhed omkring 
strategisk risikoanalyse, omkostningsstruktur, kerneprocesser og -ressourcer.  
Kadaver er en integreret social enterprise og lægger sig tæt op ad definitionen fra EMES-
netværket.  
 
Kadaver trimmer forretningen bl.a. via feedback fra kundeinterviews (#2.3), og der udfærdiges 
kontrakter, leveranceaftaler, pris og samhandelsbetingelser med såvel kunderne som 
samarbejdspartnere og underleverandører. 
 
Kadavers forretningsmodel bygger på et samfundsansvar (#9). Kadaver vil tjene penge på den 
gode sag, og de ønsker at vise, at de kan forbedre samfundet gennem reklame og kampagner og 
samtidig tjene penge. 
Kadaver anvender bl.a. flashmobs som metode. Der er meget, Kadaver ikke kan udføre selv i 
denne proces, såsom filmproduktion, filmredigering, billeder, grafisk arbejde m.m. Kadaver 
projektleder den samlede kampagne.  
 
 
Eksempel på en af Kadavers flashmobs 
Kadavers hidtil mest omtalte kampagne er ”Bedre bustur” for Arriva og Movia, der førte til 
Integrationsprisen 2010 for Arriva. Kampagnen havde til formål at forbedre busturen for 
passagerer og chauffører. 
I 2009 introducerede Arriva sine passagerer og chauffører for kampagnen.  
I 2010 tilslutter Kadaver sig kampagnen i samarbejde med Bybird. Med det blev kampagnen 
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tilføjet et nyt kampagnesite, ugentlige magasiner samt flere events. Formålet er at højne glæden 
ved at benytte busserne og give passagererne mulighed for at dele deres tanker om, hvordan dette 
kan lade sig gøre. 
Chaufføren Mukhtars blev fejret på sin fødselsdag, imens han var på arbejde, uden han vidste 
noget. Som en del af en flashmob og med skjult kamera opleves hans store overraskelse over den 
positive opmærksomhed. Videoen fik en million besøg på bare en uge og er i dag (maj 2011) set af 
2.967.456 personer. 
Grunden til, at Mukhtars fødselsdag er så stor en succes, er ifølge Jakob Klinstrup fra Kadaver 
(Ponderplanes, 2011), at mange kan identificere sig med chaufføren såvel som med gruppen, der 
medvirker i videoen, som giver noget dybt til et menneske, de ikke kender. ”Flashmob'en baserer 
sig på ”sande” følelser fra de medvirkende, hvor en traditionel reklame eller kampagnevideo 
anvender professionelle skuespillere” (Ponderplanes, 2011). Ca. 10 buschauffører blev fejret, men 
denne version var den største fejring. http://www.youtube.com/watch?v=xgOyTNtsWyY 
 

 
Anvendte parametre fra designtænkning  
 
Lederen som designer 
Anders har ikke defineret sit lederskab nærmere. Anders opererer på en lang række punkter som en 
designer. Det kendetegner Anders og Kadaver som team, at de aldrig vil blive færdige med at 
udvikle sig, men derimod er åbne for transformation (#4.14), som Anders udtrykker det. Kadaver 
anvender ikke en fast skabelon. Der er hele tiden forskelle i de enkelte løsninger til kunderne 
(#4.7). 
Kadaver anvender open planning, som ifølge Wagner (2004) er nyttigt som metode ved håndtering 
og ledelse af diversitive grupper (#4.14). 
Tilgangen til opgaver, kunder og problemer beskrives af Boland og Collopy (2004:9) i 
designtænkningen som ”Designers relish the lack of predetermined utcomes”,(#4.8). og som en 
ambition om, som designer, ikke at give kunden hvad denne ønsker, men hvad den kun kunne 
drømme om at få eller opnå (Cross, 2011). 
Kadaver har med sin ikke faste skabelon erkendt en af betingelserne ved at arbejde som designer, 
nemlig at det er designtænkningens natur, at ethvert nyt projekt eller problem er unikt, og at der 
ikke findes en repetitiv proces (eller skabelon), som kan garantere succes (Lawson og Dorst, 
2009),(#4.7. 
 
I designattitude opfattes enhver ny opgave som en ny mulighed for at skabe noget helt enestående 
nyt og på en måde, der aldrig før er set (Boland og Collopy, 2004:9), (#1;1.1;1.2).  
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Designeren er optaget af at udvikle og identificere den absolut bedste løsning eller svar på et 
problem og er indstillet på, at det kræver nye tankesæt, metoder eller modeller.  
 
Anders er en social iværksætter ”(a social entrepreneur)… combines the passion of a social 
mission with an image of business-like discipline and innovation” (Dees, 2001). Han spiller en 
rolle som forandringsagent i den sociale sektor og er samtidig optaget af innovation og læring uden 
at lade sig begrænse af mangel på ressourcer (Dees, 2001; Dees og Anderson, 2006:7). 
Anders fortæller, at han primært er drevet og motiveret af at gøre en positiv forskel i det samfund, 
han er en del af (#9). Herudover er han drevet af at skabe resultater reflekteret i fænomenet 
eksploitation fra designtænkningen (Martin, 2010), (#8.11) 
Anders elsker at se ting blive skabt fra bunden af, at se projekterne udvikle sig i samspil med sine 
kolleger og at se glade kunder.  
 
Optimalt søger Anders med en åben og involverende ledelsesstil altid konsensus med de 
mennesker, kolleger, ansatte og samarbejdspartnere, han arbejder med, og anser det for vigtigt, at 
alle synspunkter bidrager til opgaven og processen i en arbejdssituation og i beslutningstagning 
(#7.3;7.2;7.6).  
Anders har altid sin egen mening, holdning og løsning på en problemstilling, men fremlægger den 
sjældent som enestående og gældende. Han anvender participatorisk metode (#7) og oplever 
herigennem, at en kombination af holdninger og mindsets, især med partnerne i Kadaver, skaber 
det bedste resultat og den bedste løsning.  
 
Kadavers centrale proces består af faserne: Kontakt til kunden – ideudvikling og strategi – 
konceptudvikling - struktur – programlægning – eksekvering – Markedsføring/spredning og 
opfølgning. 
Det er i faserne idéudvikling, konceptudvikling og programlægning, at Kadaver har særlige 
kompetencer.  
Til at definere problemstillingen og til idéudviklingen gennemføres en workshop, hvor såvel 
Kadaver (en facilitator), kunden (tre personer) og evt. underleverandører deltager. Dette sikrer et 
stort medejerskab hos kunderne (#6.9;6.10). 
Denne proces fortæller noget om, hvor stor betydning Kadaver sætter i framing af problemstilling. 
De er bevidste om at inddragelse af kunden og andre interessenter helt fra første del af processen 
vil medføre et bedre slutresultat (#5.1). 
 
Anders’ måde at frame en problemstilling på minder om det, Cross (2011:77-78) beskriver som 
etablering af den nødvendige konflikt mellem designerens høje målsætning og framing af en 
problemstilling op imod klientens kriterier og krav til en acceptabel løsning. Spændet imellem de 
to skaber en konflikt, der driver processen (#4.16). 
 



  

 237 

Anders’ åbne, afventende stil i framing af problemer er beskrevet som flydende tilstand (#4.13) i 
designtænkningen, og framing med præference for abduktion (Liedtka og Mintzberg, 2006), (# 
5.10). Netop denne framing (at kikke selektivt på en bestemt situation eller problemstilling) 
formuleres af Cross (2011:71) som “... you need a very precise problem” (#4.1). 
 
Da mange ting kan gå galt i et flashmob set-up, ”må man favne alle pludselige ændringer og være 
parat til at ændre programmet på stedet”, ”det er med til at gøre det interessant at gennemføre og at 
se på”. Perspektivet forklares i designtænkning på én eller flere af følgende måder som ”flydende 
tilstand ”(Boland og Collopy, 2004), (#4.13), som ”open planning” (Wagner, 2004),(#4.14), som 
perspektivet om at ”tålmodighed med kaos kan give anledning til muligheder” (Liedtka og 
Mintzberg, 2006),(#6.20) eller som ”emergent strategi” (#8.15).  
Den emergente strategi opstår fra handling uden bevidste, bestemte eller beregnede handlinger, 
gennem ”Learning through action og Learning through experiment” (Liedtka og Mintzberg, 2006), 
som en praksisteoretisk tilgang (Bonde, 2011; Kimbell, 2012)(#2;2.3). 
 
Kadaver har i deres forretningsmæssige tilgang placeret sig i en balance mellem exploration og 
exploitation. Denne fine balance forklarer det høje vidensniveau og innovationskraften i Kadaver 
(Leavy, 2010). 
 
Kadavers fire partnere besidder alle de samme kerneressourcer. Den kreative udvikling foregår, 
såfremt det er muligt, altid i fælleskab. Når programmet/projektdesignet er fastlagt, påtager de fire 
partnere på skift projektlederrollen for de forskellige kampagner og events.  
Derudover har de hen ad vejen tillagt sig forskellige kompetencer. Anders står f.eks. for 
administration og økonomi. Søren står for web og sociale medier. Johannes står kvalitetssikring, og 
Jacob er presseansvarlig. 
 
Samme tilgang gælder over for ansatte og samarbejdspartnere, samtidig med at det dog kan være 
nødvendigt her at være mere direktiv.  
Anders’ ledelsesperspektiv baserer sig på en skandinavisk governancemodel og en deraf følgende 
demokratiopfattelse og naturlig opmærksomhed på, hvordan organisationer styres og ledes. 
Selvstyring, autonomi, kollektive processer og inddragelse af interessenter i ledelse og styring er 
nogle af følgerne af dette historiske krav om demokrati og medbestemmelse (Defourny et al., 
2010). 
 
Kompleksiteten er høj i Kadaver som i andre social enterprises, bl.a. fordi de på samme tid 
forsøger at indfri flere mål (multiple-goal organisation) og således både tjene penge på 
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markedsvilkår og samtidig kæmpe deres sociale og samfundsmæssige sager og skaffe opgaver til 
deres ad hoc samarbejdspartnere og mange frivillige (Hulgaard, 2009).39 
Kadaver må forholde sig til et bredt spektrum af mål, behov, ønsker og krav fra de forskellige 
interessenter og må kontinuerligt forsøge at afbalancere og tilpasse disse til Kadavers egne mål og 
behov (Borzaga et al., 2010). 
 
Metoder og værktøjer  
Kompetencen procesledelse er afgørende for Kadavers succes.  
Anders er trænet i at arbejde med diversitive teams (#7.1), og han anvender en lang række 
procesværktøjer, der bl.a. har til formål at skabe nysgerrighed, at inkludere og involvere, at tænke 
systemisk (#9.9;9.10) og at inkorporere et JA – OG perspektiv.40 
 
Procesledelse betyder for Anders: ”at vi sørger for ejerskab til alle medvirkende, at vi fokuserer på 
start og slut (en klar vision og et klart mål), at vi holder pauser, og vi kan skabe en god stemning. 
Herudover at vi er autentiske, at vi arbejder visuelt med Graphic recording og tegninger og 
modeller af processen”.  
Designattitude henviser til designerens arbejde og indbefatter tanker, hænderne, visualiseringer, 
hjertet og materialer som et samlet, tæt integreret kognitivt og kreativt instrument. Denne nexus af 
elementer fastholder den ønskede følelse fra start til slut i processen (Boland og Collopy, 2004). 
 
I og med at Kadaver anvender designtænkning i deres strategier og operationer, er de optimalt set i 
stand til at se og forestille sig konsekvenser, fordi de tænker hele systemet integreret (#9.9) i en 
problemstilling (Martin, 2010).  
 
Den måde, hvorpå Kadaver søger at forbedre og redesigne deres forretning og metoder guidede af 
løbende feedback fra kunderne, brugerorientering, empati for slutbrugere og behovsopfyldelse, er 
træk, der kendes fra designtænkningen. Designtænkere fornyer sig konstant med det formål at 
forbedre sig både i innovationsevne og effektivitet for at opnå de mest kraftfulde 
konkurrencefordele (Martin, 2010:38; Gerber, 2006). 
Løbende feedback og læring i handlingen regnes som en væsentlig del af designerens tilgang og 
metode i løsningen af kritiske og komplekse problemer i designtænkningen, ligesom det tjener 
formålet at udvikle ledere, opbygge teams og skabe udvikling (Marquardt, 2004; Ungaretti et al., 
2009; Cooperrider, 2010), (#2;2.3;2.4). 
 
System- og designtænkning 

                                                
39 Kadaver anvender ikke længere frivillig arbejdskraft (2011). Kadaver begrunder denne ændring fra tidligere med, at deres 
budgetter nu er bedre, og at de som firma nu ikke længere synes, at nogen skal arbejde gratis i en kommerciel forretning som 
Kadaver. 
40 Med et Ja-og- perspektiv menes at man kun må konverserer, ved at kommentere med at svare ja-og, og ikke f.eks. svare ja-men. 
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I komplekse systemer som Kadaver befinder sig i, kommer såvel systemtænkernes bestræbelser for 
at opnå transparens og enkelhed som designtænkernes trang til at betone eksploration til sin ret 
(Leavy 2010), (#9.9). 
Designtænkningen kan give en forklaring på Kadavers motivation til at arbejde i komplekse 
sammenhænge. Designtænkerens positive forventning til ”wicked problems”, som der kan findes 
en løsning til, kan ligefrem være kilde til inspiration i dette perspektiv (Ungaretti et al., 2009), 
(#4.3). 
 
Participatorisk design  
Kadaver skiller sig fra de fleste social enterprises ved at være ekstrem markant på det 7. Emes-
kriterium: ”A participatory nature, which involves the persons affected by the activity” 
Kadaver differentierer sig ved i meget høj grad at involvere kunden i formulering og design af 
opgaverne helt fra starten i kollektive og sam-skabende processer.  
Kadavers flerstrengede formål giver en naturlig anledning til ”multi-stakeholder”-organisering, der 
netop øger mulighederne for participatorisk involvering fra disse stakeholders (Campi et al., 2006), 
(#7). 
 
Participatorisk design består af et set af teorier, praksisser og studier relateret til slutbrugere som 
fuldbyrdede deltagere i aktiviteter, der leder til udvikling og/eller konkrete produkter og services 
(Muller og Druin, 2010). I teorierne om participatory design beskrives, at tilgangen og perspektivet 
muliggør nytænkning, flertydighed og fornyet opmærksomhed på muligheder i skæringspunkter 
mellem eksisterende felter eller discipliner (Muller og Druin, 2010). 
I Kadavers tilfælde er der tale om en kollektiv operation (co-creation formøde med kunden og 
underleverandører), der involverer kunden helt fra starten, og hverken foregår i brugernes domæne 
eller i udbydernes domæne, men i et rum imellem disse ”in-between” eller ”third space”, hvor der 
deles interesser, problemer eller mål (Muller og Druin, 2010:20 og 28),(#7). 
 
Teamet i Kadaver balancerer mellem en ”konstruktiv uenighed og en konsensus debatkultur”, som 
de kalder det.  
En balance, som med stor succes tillader deltagelse og inddragelse af Kadavers kunder og 
underleverandører i et ligeværdigt samarbejde i løsningen af en given opgave.  
 
Denne involverende tilgang er med til at bevare den enkeltes motivation, kreativitet og engagement 
i samarbejdet og giver potentielt mulighed for åben innovation, hvor eksterne ideer, viden og 
eksperter inddrages i erkendelse af, at denne viden er et nødvendigt konkurrencemæssigt tilskud til 
deres egen viden og kompetencer.  
I åbne innovationer kan en idé udkrystallisere sig og kommercialiseres som et produkt, en service 
eller en ny forretningsmodel på alle tidspunkter af en idé- og udviklingsproces, og fremstå som 
joint ventures, spin-offs eller egentlige nye virksomheder (Chesbrough, 2006). 
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Det vurderes, at Kadaver i nogen grad på denne måde drager nytte af videndeling og idé-
udveksling med kommercielt sigte. 
 
Kadaver anvender flere aspekter fra virksomhedstypen Wikinomics i udvikling af deres produkter 
og services; herunder openness, peering og sharing (Tabscott og Williams, 2006). 
 
Kadaver synes at være en af de få organisationer, der på en sympatisk, elegant og professionel 
måde leverer ikke-ekskluderende ydelser. Kadaver producerer services, der er konkurrerende på 
markedet, men ikke ekskluderende (Ostrum, 1994). 
 
 
 
Værdiskabelse  
Under en klassisk Kadaver-opgave skabes der værdi meget bredt og til mange interessenter (#9.3).  
Det er baseret på bevidste handlinger og strategier, at Kadaver påvirker mange interessenter og 
samfundet som helhed positivt i deres virke. 41 42 
 
Forretningen og forretningsmodellen  
Kadaver vil tjene penge på den gode sag. De ønsker at vise, at de kan forbedre samfundet gennem 
reklame og kampagner og samtidig tjene penge. 
 
Kadaver besluttede på et tidligt tidspunkt, at de ville gå imod en generel tendens til ikke at måtte 
tjene penge på at ’gøre godt’. Samtidig mener Jakob Klintrup, (Ponderplanes.com, 2011) at 
Kadaver har konkurrencemæssige fordele af at give lidt mere hjerte til den eksisterende reklame- 
og marketingindustri og også ved at komme op med nye løsninger på kampagner baseret på 
dogmet ’purpose and profit’ (Ponderplanes.com, 2011).  
Kadavers principper med lidt mere hjerte og purpose and profit og deres arbejdsform i øvrigt kan 
ifølge Mozota (2003,1) give virksomheder fordele, da der er tale om et meningsperspektiv.  
Hvis Kadaver tjente penge uden at gøre en forskel, ville de ifølge Anders skulle gå på et kritisk 
kompromis med sig selv. 
 
Kadavers værdier og styrende principper tæller: empati, nysgerrighed, progressivitet, formål, 
omsorg, mening, ærlighed, konkretisering, værdiskabelse, øjenåbnende, involverende, oprigtigt, 
ambitiøs, nyt, virilt, længsel, præstation, vildskab og vækst. 
”What is common for all of the people that we work with is that they share our ambition … - it all 
comes back to improving the world that we live in” (#9.5), Jakob Klintrup (Ponderplanes, 2011).  

                                                
41 En brugerundersøgelse viser, at der er skabt gladere buspassagerer. Eget interview den 11.2.2011 med Anders Møller Toft 
42 Kadaver har i 2011 redefineret deres vision og mission til følgende; Ny vision: Vi vil med kreativitet engagere og gavne 
mennesket i samfundet. Ny mission: Vi laver nærværende og kreative kampagner for og med mennesker - netop hvor de er. 
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Empati betyder for Kadaver noget mere og noget andet end forståelse for kunden gennem 
demografisk statistik, indkomstniveau og ægteskabelig status. Med empati for en designer og for 
Kadaver forstås en dyb forståelse for kundens følelsesmæssige og rationelle behov og ønsker 
(Liedtka og Ogilvie, 2011).  
 
Kadavers blanding og balancering af undersøgelser og vildskab på den ene side og konkretisering 
og eksekvering på den anden kan i designtænkningen forklares som en balance mellem 
eksploration og eksploitation  
Martin (2010) påpeger, at de virksomheder, der lykkes med at opnå konkurrencemæssige fordele 
ved at anvende designtænkning, netop forstår at balancere exploitation med exploration.  
Leavy (2010) påpeger, at designerens trang til at betone eksploration, i kombination med 
systemtænkernes bestræbelser for at opnå transparens og enkelhed, kan være en fordel. 
Den optimale løsning affødt af en designproces indeholder ifølge Cross (1992) både en analytisk 
del med strukturering og logiske og rationelle operationer og en syntese, hvor der integreres, 
konstrueres sammenhænge, anvendes intuition og kombineres flere samtidige perspektiver på 
samme tid. 
 
Kadavers kampagner kan opfattes som en traditionel marketing/reklame disciplin, men formål, 
tilgang, proces og krav til kunderne gør, at Kadaver ikke ifølge dem selv konkurrerer direkte med 
andre reklamebureauer. 43 
 
Kadaver selv får tilbagemeldinger fra deres kunder, om at deres konkurrencekraft ligger i ”teamets 
samspil, deres smittende energi og troværdige forankring i social innovation, samt deres lyttende 
og agile adfærd undervejs i processen” 44.  
Evnen til at lytte og facilitere en teamproces er en del af den disciplin, der kaldes procesledelse 
(Broberg og Krull, 2010). 
 
Kadavers konkurrencemæssige fordel er (baseret på kundeinterviews forestået af Kadaver selv) 
vurderet til at være en kombination af tre faktorer: (a) deres kultur, som balancerer kaos med orden 
mod en fast målsætning, (b) deres involverende kreative proces, som styrker forankringen af 
projektet i kundernes organisation og (c) deres unikke netværk af ukendte kreative freelancere, 
som inddrages ad hoc i firmaets projekter.45 
 
Mukhtars fødselsdag i særdeleshed appellerer til et almenmenneskeligt håb om forståelse og 
fredelig sameksistens. 
 

                                                
43 Forretningsplan for Kadaver ApS, side 5 
44 Forretningsplan for Kadaver ApS, (2010:8) 
45 Forretningsplan for Kadaver ApS, side 6 
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Foruden den omhyggelige og konsekvente involvering af kunden og andre stakeholders, er 
Kadavers bæredygtige profil, deres anvendelse af de sociale medier (for at skabe synlighed) og 
synergi på tværs af mediepaletten afgørende for deres konkurrencekraft.  
Kadaver nævner i deres forretningsplan for 2010, at der eksisterer følgende fem kritiske 
forudsætninger for succes: 
(a) Positionering af Kadaver som idebureau, (b) Værdiskabelse med bæredygtighed i centrum, (c) 
Fokusering på den kreative proces og konceptudvikling, troskab mod ideen og dogmet og på, at 
kunden oplever en ”added value” via forankring og motivation i egen organisation, (d) Vækst og 
(e) Salg. 
   
På baggrund af afhandlingens litteraturstudie og analyse og gennemskrivning af casen kan særligt 
den kreative proces og konceptudvikling forklares som vigtige led i designprocessen. 
 
Økonomi 
Fra starten i 2009, da virksomheden skulle bygges op, var de fire partnere på dagpenge i 4-5 
måneder, indtil den første opgave kom (Hopenhagen) under klimatopmødet.  
Omsætningen i 2009 var 100.000 kr. med et resultat på 20.000 kr. 
Kadaver havde pr. 30. juni 2010 en omsætning på 1,27 mio. kr., et resultat på 785.000 kr. og en 
egenkapital på 572.000 kr. For hele 2010 er tallene 2.560.000 kr. og 340.000 kr.  
Løn indtil 1.6 2010: 8000 kr. / mdr./ person. Løn fra 1.6 2010: 17.000 kr. / mdr./ person 46 
En filmproduktion/ flashmob koster 150.000-400.000 kr. Grafisk design og andre enkeltstående 
ydelser koster hos Kadaver 850-1650 kr. i timen. En kampagne koster 500.000 kr. – 1.500.000 kr. 
Kampagnen ’En bedre bustur’ kostede f.eks. ca. 900.000 kr. 
Budgettet i 2011 lyder på en omsætning på 5.000.000 kr. og en løn på 32.000 kr./ mdr./person, og 
en nominel profit på 20% af omsætningen. 
 
 
Økonomisk værdiskabelse 
Kadavers samlede aktiviteter giver anledning til indtægter ad forskellige veje. 
Hovedindtægtskilder stammer fra deres store kampagner for private, offentlige eller statslige 
virksomheder. 
Kadaver fakturerer én pris til kunden og udbetaler en lavere til underleverandøren og opnår hermed 
en omsætning på de enkelte sideleverancer; f.eks. til manuskriptforfatter. De fortæller, at de er 
gode til at forhandle  prisen på hver enkelt underydelse (grafikere, trykkeri, leje af udstyr mm). 
Kadaver tager i dag også honorar for den faciliterende designproces af en problemstilling, uanset 
om den interesserede kunde køber en realisering af ideen eller ej. 

                                                
46 Lønnen i 2011 i Kadaver udgjorde 25.000 kr./ mdr./ person 
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Partnernes sideindtægter ved undervisning, foredrag og workshopledelse er en del af en earned 
income strategi for virksomheden. Det kan f.eks. dreje sig om oplæg om viral markedsføring eller 
workshops om, hvordan man laver flashmobs. 
Kadaver har desuden en indtægt på designede computertasker, Bangura Bags, hvor oveskuddet 
fordeles med 50 % til Masanga Hospitalet i Sierra Leone og 50 % til Kadaver selv. 
 
Social værdiskabelse  
Kadaver skaber social værdi på en række punkter: 
- Oplevelser til beskuerne af virksomhedens film og events i gaderne 
- Bedre arbejdsforhold for buschaufføren og hans kolleger og et budskab om fredelig sameksistens 
(i tilfældet Mukhtars fødselsdag)   
- Nation-branding, i og med at virksomhedens danske flashmobs kan ses verden rundt via 
YouTube. 
- Ved import og salg af tasker lavet af affaldsprodukter i Sierra Leone er Kadaver med til at 
sponsorere et lokalt hospital, Masanga Hospital i Sierra Leone. 
 
Fremtid  
Virksomheden ønsker at indtage en større markedsandel for at øge den sociale og 
samfundsmæssige effekt, men ønsker ikke nødvendigvis at få flere ansatte eller partnere i 
fremtiden. 
Fortsat vil det være de fire stiftere, der vil lede virksomheden og styre designprocesserne. 
Virksomheden ønsker at blive professionaliseret bl.a. gennem standardisering, effektivisering og 
uddelegering af andre dele af nøgleprocesserne. Kadaver ønsker også i fremtiden i mindre omfang 
at bruge deres venner i kommercielle events og flashmobs uden at betale dem en hyre.  
Fremover overvejer Kadaver at fakturere effekten af deres arbejde, forstået på den måde at kunden 
betaler for udbredelsen og mængde af omtale (spredning).  
Målsætningerne for Kadavers vækst er: 1) Tilførsel af seks nye kunder i 2010 med 
projektstørrelser på mellem 600-930.000 kr.  2) Månedlig aflønning af de fire stiftere på 40.000 kr. 
47 

 
 
Værdiskabelse via anvendelse af elementer fra andre teorier end 
designtænkning 
 
Kadaver gør brug af et meget stort netværk af folk med meget forskellig baggrund og faglighed 
(diversitet). Særligt gør de brug af ukendte og nyuddannede som f.eks. producere og grafiske 
designere.  

                                                
47 Forretningsplan for Kadaver ApS, side 6 
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Kadaver frembringer kreative, gennemarbejdede og nuancerede og innovative løsninger med færre 
indforståede elementer og fordomme ved hjælp af anvendelse af diversitet og ikke-redundant viden 
i deres åbne netværk Burt (2005) og Uzzi (2005). 
Brobyggere som Søren fra Kadaver og hans netværk af andre brobyggere formår at tilføre en viden 
og nogle perspektiver, som ikke findes i det mere lukkede netværk. “Brokerage puts people in a 
position to learn about things they didn’t know they didn’t know” (Burt, 2005:59). 
Disse brobyggere evner at koble ellers uafhængige og lukkede netværk, eller clusters, med 
videndeling og co-creation til følge (Uzzi og Dunlop, 2005). 
 
Udover de forskellige aspekter af netværk anvender Kadaver flashmobs som metode,  
procesledelse, socialt iværksætteri, åben innovation (potentielt), Wikinomics, dogmet ’purpose and 
profit’, teamets samspil, smittende energi, troværdige forankring i social innovation, lyttende og 
agil adfærd undervejs i processen, oplevelsesindustri. 
 
 
 
 
 
 
 

Efterskrift   
Siden 2011 anvender Kadaver ikke længere frivillig arbejdskraft. 

Kadaver begrunder denne ændring fra tidligere med, at deres budgetter  
nu er bedre, og at de som firma ikke længere synes, at nogen skal arbejde gratis  

i en kommerciel forretning som Kadaver. 
 

Kadaver har i 2011 redefineret deres vision og mission til følgende;  
Ny vision: Vi vil med kreativitet engagere og gavne mennesket i samfundet.  

Ny mission: Vi laver nærværende og kreative kampagner  
for og med mennesker - netop hvor de er. 
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We Have A Dream 
 
Faktaboks 

 

Fokusperson Anne Kjær Riechert 
Firmanavn We Have A Dream 
Branche Social community building, Children care 

Organisations- 
type 

Komplementær social enterprise 

Forretnings- 
model 

Earned income strategi og donationer 

Start år Anne Kjær Riechert startede ’I have A dream’ i 2006. 
Ændrede i 2009 navn til ’We Have A Dream’. 

Anvendt  
Design- 
tænkning 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 
parametre 

Designattitude, envisioning og dreaming, sproget og 
kraftfulde spørgsmål, proaktivitet, skaber billeder på 
ønskede, fremtidige tilstande, visualiseringer, 
abduktion, praksisteoretisk tilgang, make the world a 
better place, playful, storytelling, empati, participatorisk 
design, interdisciplinære teams trimmes, tålmodighed, 
multistakeholder interest, hensyn til alle stakeholders, 
balance mellem eksploration og eksploitation, 
facilitering og samskabelse 
 
Entreprenørskab, værdibaseret entreprenørskab, social 
entreprenør, ”Hvor lidt er nok”-filosofi, skalering, 
idésprinter, proces navigator, The affordable loss 
principle, deler krediteringen for vellykkede projekter, 
integrerende væsen, lyttende og nysgerrig, ” Den 
demokratiske leder”, win-win-win tankegang, netværk, 
brobygger, tætte lukkede netværk  

Hjemmeside www.we-have-a-dream.org 
Andet Der er indsamlet 2.500 tegninger i 19 lande (2009); 

Projektet skaffede 150.000 kr. ind til børn i Sydafrika 
alene ved én event i Norge i 2007. 48 

 
Figur 4.12 Faktabox, We have A Dream 
 
 
’We Have A Dream’ spreder håb verden over gennem børns tegninger og tanker om drømme for 
fremtiden.  
Ud af drømmene kommer der tegninger og malerier, som efterfølgende sendes til Anne. 
Tegningerne bruges i udstillinger med det formål at inspirere, informere og skaffe penge til at 
betale for skolepenge for børn og unge i verdens udviklingslande. 
Visualiseringer kan også være et redskab til at håndtere kompleksitet og samtidig via samtaler og 
refleksioner hjælpe børnene til at forstå deres egen situation og optimalt at handle på den (#6.18). 
En kombination af tegninger og spørgsmål hjælper børnene til at kunne forestille sig og senere 
skabe en ønsket fremtid (Kimbell, 2011,2) (#5.8).  
Via visualiseringer kan vi skabe, og på et symbolsk niveau erfare, forestillede resultater af vores 
adfærd, FØR vi faktisk udfører handlingen (Manz, 1992). 
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Introduktion  
We Have A Dream faciliterer workshops lokalt for børn og unge i hele verden, hvor de sammen 
med deres venner og en lærer får plads og rum til at drømme og forestille sig en ønsket fremtid 
(#5.5;5.6). 
At stille spørgsmål til en endnu ikke eksisterende ønsket fremtid forklares i designtænkningen som 
abduktiv slutningsform (Cross, 2011; Dune og Martin, 2006; Rechwitz, 2002 og Lawson og Dorst, 
2009),(#5.10;5.11). 
I en drømmeworkshop er det vigtigt, at børnene har en god oplevelse. 
For at stimulere børnene til at finde svar på, hvad deres drøm er, spørger man dem f.eks. om, hvad 
deres største ønske er, eller hvad det største, der kunne ske i hele verden, er (#6;6.2). 
Opmærksomhed på sproget og kommunikation er vigtigt for designeren 
(Buchanan, 2007:58; Boland et al., 2008; Boland et al., 2007:13 og Cooperrider, 2010:24) 
Designattituden indbefatter en forventning om, at sproget i en organisation kan ændres og 
udfordres, og at nye vokabulære elementer kan udvikles i en søgen efter at skabe en mere attraktiv 
situation.   
Designeren taler netop om at skabe ændringer gennem argument og kommunikation. (Buchanan, 
2007:58; Bonde, 2010). 
 
En måde for designere at gå bag om den eksisterende præmis på er netop ved i designprocessen 
kontinuerligt at afdække, forstyrre, eksperimentere og vitalisere gennem det at stille spørgsmål; 
nysgerrige spørgsmål, åbne spørgsmål og kraftfulde generative spørgsmål.  
 
Opgaven, som børnene får, skal forstås som et kim til en proaktiv plan for at opnå det, man ønsker 
sig (#6.5). Projektet bygger på socialkonstruktionistiske antagelser om, at samtalen med andre, og 
sproget, vi bruger til at italesætte vores virkelighed eller drømme med, kan medskabe 
virkeligheden (#5.7;8.2). 
Netop når opgavefeltet er komplekst og det samlede system og bagvedliggende antagelser ønskes 
integreret i løsningen, kan designattitude anvendes (#1.4). 
 
We Have A Dream er en social enterprise. Virksomheden opfylder syv ud af ni EMES-kriterier. 
Det sociale formål er vigtigst, og i We Have A Dream er beslutningsmandatet ikke baseret på 
kapitalejere (Hulgaard, 2010; Hulgaard, 2011). 
We Have A Dream er en social enterprise, der dog er repræsenteret ved en forretning i en meget 
umoden fase og med et relativt lavt aktivitetsniveau.  
 
Forretningen fremstår svag på de økonomiske EMES-kriterier ved ikke at have en kontinuerlig 
økonomisk aktivitet. 
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Anne har ikke et profitmotiv med projektet, hvilket ifølge Drucker heller ikke er nødvendigt for, at 
vi kan tale om iværksætteri (Dees, 2001). 
Anne lader sig ikke stoppe af ressourcemæssige begrænsninger. Hvor en administrativ leder kan 
lade et projekt begrænse af definerede og planlagte ressourcer, vil en iværksætter som Anne typisk 
mobilisere ressourcer fra andre for at nå sine mål (Dees, 2001). 
 
Der er en del frivillige i universet omkring Annes forretning; et univers der ser ud til at besidde en 
unik evne til at mikse interne og eksterne belønninger til ”ansatte” på grund af deres indre 
motivationsstruktur og ydre markeds/lokalsamfundsorientering (Hulgaard, 2009:10). 
 
We Have A Dream kan betragtes som en komplementær social enterprise, idet de sociale 
aktiviteter (We Have A Dream) og de kommercielle aktiviteter (jobs, som Anne varetager: 
reklamebureauet Stoic eller Samsung) stort set intet overlap besidder.  
Anne beskriver et fænomen, der samtidig er et karakteristika ved social enterprises: ”Det er 
væsentligt lettere at komme i kontakt med de rigtige personer/magtfulde personer med We Have A 
Dream-projektet, fordi de kan se, at der ikke er nogen skjult agenda”. Derimod oplever hun typisk 
skepsis, hvis hun repræsenterer en kommerciel idé, f.eks. fra reklamebureauet. 

 
Anvendte parametre fra designtænkning  
Lederen som designer 
Anne er den type iværksætter, der kikker efter muligheder, og ”bare går i gang”, når hun ser en 
mulighed for at hjælpe (#2;2.4). Hun har en stor interesse for humanitære spørgsmål og vil gerne 
se andre blive glade (#9;9.2). 
Anne beskriver sig selv på følgende måde: ”compassionate cosmopolite, passionate playful 
(#6.19), sincere storyteller (#6.2), idea-sprinter, proces navigator and design junkie. 49 Hun 
anvender også følgende citat i sin personlige promovering: ”Extend your empathy to include the 
future”. 
Empati betyder mere end forståelse for kunden gennem demografisk statistik, indkomstniveau og 
ægteskabelig status. Med empati for en designer forstås en dyb forståelse for kundens (her primært 
barnets) følelsesmæssige og rationelle behov og ønsker (Liedtka og Ogilvie, 2011).  
 
 

                                                
49 http://www.ted.com/profiles/781981 
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Figur 4.13 Pige fra Johannesburg, Sydafrika. 

 
 
Annes profil passer med Druckers opfattelse af en iværksætter som et individ, der søger efter at 
ville forandre, forbedre og fokusere på muligheder (Dees, 2001), (#1;1.3;9). 
Inden for opdagelsesperspektivet knytter Annes entreprenørskabsprofil an til 
skabelsesperspektivet, idet virksomheden er skabt i samspil med hendes netværk. (#7;7.3). 
Det har krævet en forestillingsevne, ’action orienteret’ handlemønster og effektuationslogik 
(Berglund, 2007 og Sarasvathy, 2008). 
Anne anvender The affordable loss principle og navigerer efter Hvem er jeg?, Hvad kan jeg? og 
især efter Hvem kender jeg? (Sarasvathy, 2008). 
Anne er også en leder med en sand iværksætterprofil, en iværksætter der ikke lader sig stoppe af 
ressourcemæssige begrænsninger. Hun forstår at mobilisere de nødvendige ressourcer fra andre i 
og uden for netværket for at nå sine mål (Dees, 2001). 
Da Anne har denne stærke motivation for at hjælpe andre, og da hun også gerne deler krediteringen 
for vellykkede projekter, udfordrer etablerede strukturer, krydser tværdisciplinelle grænser (#7.1), 
arbejder tålmodigt over lang tid (#6.20) og har en stærk etisk linje i sit projekt, besidder hun nogle 
af de vigtigste kvaliteter for at kunne lykkes som social iværksætter (Bornstein 2004:237). 

 
Annes nysgerrighed over for andre mennesker og deres ideer kombineret med hendes integrerende 
væsen får hende til at navigere som en designer, der er lyttende med det formål at opnå en ny 
indsigt, hun ikke havde på forhånd, og orientere sig imod alle interessenter og samfundet som 
helhed (Dunne og Martin 2006),(#9.3).  
 
Annes baggrund er humanitær, og hendes bevidsthed om, at en forretningsmæssig tilgang og 
indsigt vil være nødvendig i en fuldbyrdet realisering af We Have A Dream, har fået hende til at 
søge et kommercielt kompetenceløft gennem en ansættelse hos Samsung Electronic. Et bedre sprog 
og mere viden fra den kommercielle verden vil hun gøre brug af fremover i sit humanitære arbejde.  
Ifølge Dees (2001) bør den sociale iværksætter netop kombinere passionen for en social mission 
med forretningslignende discipliner.  
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I designtænkning tales undertiden i denne forbindelse om en balance mellem eksploration og 
eksploitation (#8.11). 
 
Det, der kommer tættest på en beskrivelse af Annes lederskab, er: den demokratiske leder. Hun 
beskriver sig selv som lyttende og nysgerrig over for andre mennesker, og som en edderkop, der 
binder folk sammen, for efterfølgende at trække sig ud igen. 
 
En helt afgørende filosofi og perspektiv for Anne handler er at få en bevidsthed om, hvilken værdi 
man skaber og for hvem. Denne win-win-win tankegang (altså med en opmærksomhed på 
værdiskabelser for hende selv, for projektet og for samfundet og omverdenen generelt) er blevet en 
strategi for Anne i udviklingen af virksomheden (#9.3). 
Denne tilgang understøtter arbejdet med at identificere og definere value propositions for en social 
enterprise og giver en helt naturlig opmærksomhed på interessenter. 
Anne kalder sin egen stil for værdibaseret entreprenørskab.  
 
“Part of the excitement of designing is that you never really know how good a job you can do; each 
project is unique and there is no comfortingly repeatable process that will guarantee success” 
(Lawson og Dorst, 2009:10).   
 
Anne og hendes interessenter må kunne håndtere såvel planlagte faser og eksplorative og ikke-
planlagte aktiviteter. Hun må også kunne navigere i og lede forskellige typer teams og facilitere 
afklaring, magtspil, uenigheder og konflikter (Cross, 2011:92-93; Cross 2011:114),(#6.10) . 
 
Anne ser eksempler på co-creation (#7) af We Have A Dream og ansatser til åben innovation, i og 
med at personer og grupper i det relativt store internationale community omkring We Have A 
Dream kommer med forslag til forbedringer og i dialog med Anne.  
Stakeholders lyst til at (med-)udvikle We Have A Dream baserer sig ifølge Anne på et stort 
ejerskab i We Have A Dream samt et stort engagement i ideer. 
 
Boland og Collopy (2004:11) forklarer det som: “Managing as designing is a collaborative process, 
not the work of a single, heroic maestro”. 
 
Kimbell (2011,2:297) betoner, at stakeholders er andre end brugere og kunder. Nigel Cross m.fl. 
mener, at co-creation af problemer og deres løsninger er co-developed  i eksplorative, iterative 
processer (Cross, 2006; Dorst og Cross, 2001). 
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Værdiskabelse  
Hvis der derimod skal forestå en egentlig monitorering og værdisættelse af projektets samlede 
aktiviteter, er det meget vanskeligt (Johnson et al., 2008). 
Det handler om at give børn og unge nogle værktøjer til, at de kan tage deres skæbne i egne 
hænder og ansvar for deres egen udvikling og selv kan være med til at skabe en positiv fremtid. Få 
dem til at tro på det. 
 
Forretningsmodel under udvikling 
Projektet We Have A Dream har ikke endnu en udviklet forretningsmodel, men nogle ansatser til 
at kunne udvikle én. I dag (2009) drives projektet på frivillig basis, og der er således ikke nogen, 
der bliver betalt for at afholde workshops. 
 
Anne er tilbageholdende med hensyn til at gøre projektet kommercielt og tjene penge på det. Det er 
dog en kendsgerning, at det er vanskeligt at finansiere et socialt projekt som hendes. 
Som andre sociale projekter og sociale virksomheder lever Annes projekt med en række forskellige 
udfordringer: Virksomheden skal konstant legitimere sin eksistens, udvikle og vedligeholde en 
aggressiv formidling af missionen som et helt nødvendigt element i at overleve, skabe et positivt 
og kendt omdømme, konstant søge lave omkostninger og samtidig skabe et tilstrækkeligt overskud 
for at være finansielt bæredygtig og endelig vitterliggøre en måde at måle eller dokumentere den 
sociale værdiskabelse på (Hulgaard, 2009:11). 
Der stilles særlig store krav til Annes ledelse af projektet, der er multi-stakeholder-organiseret og 
foregår på flere kontinenter på samme tid. Således må Anne undertiden forholde sig til et stort 
spektrum af mål, behov, ønsker og krav fra de forskellige interessenter og kontinuerligt forsøge at 
afbalancere og tilpasse disse til egne mål og behov (Borzaga et al. 2010). 
 
We Have A Dream kan også vise sig at besidde nogle klare konkurrencemæssige fordele såsom høj 
indre motivationsstruktur for Anne og de frivillige, et højt informationsniveau mellem interessenter 
– og mellem de frivillige og Anne, indsigt i lokale markedsbehov og efterspørgsel eftersom 
projektet er afhængigt af dette for at kunne eksistere, større motivation hos de frivillige og mere 
indflydelse og sammenfald i værdiorientering mellem virksomheden, de frivillige og andre 
interessenter (Mair og Noboa, 2003) / (Hulgaard, 2009:10). 
Den sociale værdi er det afgørende for Anne i arbejdet med at opbygge We Have A Dream som en 
bæredygtig social enterprise. 
Målet med projektet er at få børn og unge til at reflektere over deres eget liv gennem arbejdet med 
drømme for fremtiden og forøge deres forståelse for andre mennesker og deres behov (empati). 
Børnenes arbejde med drømme og italesættelse af en ønsket fremtid skal give dem håb og tro på, at 
de er ansvarlige for deres eget liv, og at de kan påvirke det. 
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Et andet mål er at hjælpe børn og unge i udviklingslandene ved at betale for deres skolegang med 
indtægterne fra We Have A Dream. 
Omkostningsstrukturen er styret af princippet ’hvor lidt er nok’, hvilket gør det let at administrere. 
”The margin model”, som netop beskriver den forventede omsætning, før det ønskede resultat er 
nået, er let at fastsætte, så længe det lille budget bare skal ”gå i nul”. 
De afgørende kerneressourcer og aktiver i We Have A Dream er Anne selv og skiftende grupper af 
frivillige. Herudover anvender Anne og teamet minimal teknologi, faciliteter og udstyr, foruden 
støtte fra partneren THINK Mental Fashion. 
Anne er projektleder på de samlede aktiviteter, men ressourcerne er altid lokale. Den person, der 
arbejder tæt med børnene, skal være en social medarbejder eller børnenes pædagog. 
We Have A Dream's mere dynamiske ressourcer, som brandet og omtalen i forbindelse med de 
forskellige workshops rundt i verden, er afgørende for en videreudvikling og en vækst af projektet, 
men samtidig uforudsigelige og afhængige af, hvor megen tid der bruges på markedsføring 
(Johnson et al., 2008). 
Kerneprocesserne i We Have A Dream består i en ganske enkel, men også meget tidskrævende 
praktisk planlægning og forberedelse før og under hver af de enkelte workshops. 
Særligt stort er potentialet for at videreudvikle både de operationelle og ledelsesmæssige processer, 
som tillader levering af mere værdi på en måde, så We Have A Dream’s aktiviteter på succesfuld 
vis kan repeteres og skaleres (Johnson et al., 2008). 
 
 
Strategi, vækst og økonomi 
Modellen for skalering er indbygget i forretningsmodellen, da det er meget nemt at realisere 
projektet i andre lande. Man skal bare have farveblyanter og papir, som Anne udtrykker det. 
Der er ikke udviklet en strategi for forretningen i og med, at der ikke forefindes definerede 
sammenhængende, forenende og systematisk integrerende mønstre for beslutninger, og der er 
samtidig heller ikke defineret de nødvendige strategiske intentioner, der presser organisationen til 
at udvikle sig eller til at innovere (McGee, 2005). 

 
Økonomisk værdiskabelse 
Indtægter til projektet kommer fra donationer og fra salg af tegninger og merchandise i forbindelse 
med udstillinger af tegningerne. 
Hovedårsagen til, at projektet eksisterer i dag, er, at Anne har haft en earned-income ved siden af i 
form af en ansættelse hos det reklamebureau, der står for alt vedrørende Samsung Electronics 
reklame og marketingstrategi i Danmark (2009) (Defourny et al., 2010). 
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Social værdiskabelse  
Udvikling for de medvirkende og alle andre stakeholders i projektet er vigtigere end at tjene penge 
på det ifølge Anne. 
Det er ikke altid inden for Annes kontrol at styre, hvilke spørgsmål der stilles til børnene, om det 
giver mening for dem og skaber en varig udvikling, og om der bliver taget hånd om dem under og 
efter eventen. 
Anne ønsker først og fremmest at skabe forandring og udvikling hos de medvirkende børn. 
Den vigtigste sociale værdi, der bliver skabt, er da også de medvirkende børns arbejde med håb, 
drømme og en deraf følgende lyst til at handle på egne liv. 
Det er den kvalitative dialog med børnene og processen, børnene gennemgår, der er vigtig for 
Anne, og ikke nødvendigvis tegningerne.  
 
Der er en udfordring i projektet, der gør det skrøbeligt, da de medvirkende børn modtager en form 
for coaching, som skal være på et højt niveau for at tage hånd om dem følelsesmæssigt. 
 

 
 
Figur 4.14 Drømmeworkshop i Mumbai, Indien. Mere end 500 børn og uge deltog i en tredages lang 
drømmeworkshop, som tog plads i 2008 som en del af en ungdomsfestival i det centrale Mumbai i Indien. 
 
Fremtid  
Anne ønsker i første omgang at udbrede We Have A Dream til mange lande, hvilket i princippet er 
ukompliceret, da det er meget enkelt at skalere og gennemføre lokalt. 
Hun ønsker at kunne leve af We Have A Dream på længere sigt og ved, at det kræver en mere 
præcis og udviklet profit formula og en større omsætning. En mulighed, hvorved We Have A 
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Dream kunne øge sin volumen, kunne være ved at indgå i samarbejder eller partnerskaber med 
store kommercielle firmaer, organisationer og den offentlige sektor, og tilbyde services og 
produkter som kunne skabe en omsætning. 
 

 
Værdiskabelse via anvendelse af elementer fra andre teorier end 
designtænkning 
 
Det faktum, at Anne har boet og studeret i mange lande, gør, at hendes udenlandske netværk er 
meget stort. Dette tætte netværk har muliggjort udbredelsen af We Have A Dream til 19 lande 
(2009). Jeg er måske lidt a la Nokias ”Connecting people”. Jeg netværker ved at sætte folk i 
kontakt med hinanden og forventer ikke at få noget tilbage. 
 
Anne er således en brobygger. Hun motiveres og fascineres af at se værdiskabelse og af at se, at 
noget lykkes, når mennesker møder hinanden.  
Anne er en ”kvalitativ frem for en kvantitativ netværker”. Hun er ikke til smalltalk, men ynder at 
tale med færre personer for at gå mere i dybden. 
Annes erfaring er, at folk, hun har hjulpet, ofte kommer tilbage af sig selv. 
Anne har arbejdet og studeret i mange lande og har efterfølgende brugt kontakter herfra i projektet. 
Således er den internationale udbredelse af We Have A Dream baseret på tætte kontakter og nære 
venner, der repræsenterer tillid og tryghed.  
Både formidling og videndeling er foregået ubesværet i og med, at deltagerne i Annes netværk 
taler samme sprog, tilhører (eller tilhørte) samme kultur og har nogle af de samme referencer. 
Tilliden udspringer af, at deltagerne i netværket tidligere har kunnet stole på hinanden. Coleman 
(1988) mener, at tætheden fremmer fælles dagsordener og lysten til at dele central viden og mere 
kompleks viden til fordel for samarbejdet og innovationsprocessen.  
 
Anne gennemfører også direkte strategiske netværksaktiviteter, som f.eks. at kontakte politikere og 
magthavere direkte, da ”det er dem, der i virkelig kan være med til at gøre den store forskel og 
skabe forandringer”. 
 
Burt påpeger vigtigheden af de personer i et netværk, der samtidig formår at bygge bro til andre 
netværk. Disse brobyggere formår at tilføre en viden og nogle perspektiver, som ikke findes i det 
mere lukkede netværk (Burt, 2005:59).  
Brobyggere som Anne bliver ofte magtfulde, da de via kontakter linker meget forskellige 
kompetencer og personer fra forskellige clusters på tværs og dermed kan komme til at ligge inde 
med en stor og interessant viden (Uzzi, 2005). 
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Foruden den norske organisation THINK Mental Fashion har Anne ikke indgået nogen formelle 
partnerskaber. 
THINK Mental Fashion, der i dag har de juridiske rettigheder til We Have A Dream, havde hørt 
om Anne og ville gerne låne hendes tegninger til en indsamlingskampagne. Eventen blev en 
succes, og der blev samlet 150.000 norske kroner ind, som alle gik til skolepenge til børn i 
Sydafrika. Billederne blev igen brugt under FN’s internationale uge i Tromsø i 2008. 
 
I kraft af We have A Dream’s natur med faciliterede workshops rundt i verden er Annes rolle i stor 
udstrækning koordinerende mere end udførende som en designer. Det er vanskeligt i denne case at 
komme tæt på Annes arbejdsmetoder og vurdere nærmere, hvordan hun agerer i forskellige 
situationer (facilitering, beslutning, ledelse eller problem framing). Han faciliterer sjældent selv, da 
det foregår lokalt med lokale lærere go undervisere. 
 
 

Efterskrift  
I 2010 underviste Anne kunst- og designstuderende på  
Nairobi Universitet i Kenya, lavede drømmeworkshop  

flere steder rundt i verden bl.a. i Kibera, Kenyas største slumområde. 
Pr 1. juli 2010 blev Anne på baggrund af sit arbejde med We Have A Dream  

tildelt Rotary International Peace Fellowship som den første  
dansker nogensinde. Anne tog derfor til Tokyo  

for at studere en 2-årig master i "Public Policy and Peace Studies"  
Virksomheden lå derfor stille i ca. et år pga. studier. 

 I 2011 har Anne bl.a. lavet drømmeworkshops i samarbejde med  
The American Peace Corps for unge i Peru og  

på et børnehjem i Tokyo i samarbejde med den  
japanske organisation Living Dreams. Drømmene fra  

Tokyo blev bl.a. vist i japansk fjernsyn i programmet "Golden Hour"  
samt udstillet på United Nations University Head Quarter i Tokyo i marts 2012. 

I marts 2012 blev Anne udnævnt til Berlingske Business Magasin Talent100 
 (for de 100 bedste danske ledere under 35 år)  

i kategorien organisationsudvikling på baggrund af  
hendes arbejde med We Have A Dream. 

Virksomheden hedder i dag (2013): Kids Have A Dream 
Målet er at skalere aktiviteterne (flere deltagere, flere facilitatorer og flere lande).  

Markedsføring gennem sociale medier, primært Facebook, Twitter og Pinterest 
ca. 3000 børn i 23 lande har deltaget i workshops,  

og Kids Have A Dream har afholdt seks udstillinger globalt. 
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Hovedanalyse - fortsat	  

 
I de foregående seks casebeskrivelser er der foretaget analyse, kodning, og fortolkning løbende.  
Hovedanalysen fortsætter herunder ved af skemalægge alle registreringerne fra de seks cases og 
uddybe forskelligheder og særlige karakteristika ved dem hver især. 
 
Kapitlet afsluttes med en cross-case analyse, hvis resultater skemalægges og fortolkes.  
I cross-case analysen foretages følgende:  
1) anvendt designtænkning sammenlignes for de seks case;  
2) ”andre anvendte parametre” sammenlignes for de seks cases og  
3) de designparametre, der ikke anvendes af de seks cases sammenlignes. 
 

 
Single-case analyse og skemaer 
 
For at kunne svare på forskningsspørgsmålet sammenholdes hver af de seks cases med de 116 
designparametre fra litteraturstudiet. Dette er gennemført med det formål at opfange så mange tegn 
som muligt, der peger på anvendelse af designtænkning. Ved at sammenholde hver af de seks cases 
med de 116 designparametre skabes en systematik, der gør det muligt at cross-case en række data 
mellem N1-N6 efterfølgende.  
I analyseskemaerne sammenholdes de 116 designparametre (#1-#9.11) med eksempler fra 
casestudiet. Kodningen ses i case beskrivelsen i parenteser som f.eks. (#9.10) efter et eksempel 
eller et citat i teksten, der illustrerer den pågældende parameter. 
Alle seks analyseskemaer findes i bilag 2. 
 
Første skema indeholder data der svarer på spørgsmålet:  På hvilken måde og i hvilket omfang gør 
fokuspersonen og virksomheden brug af designtænkning.  Herunder er Fanny og Kontutto brugt 
som eksempel (Figur 4.15).  
 
Da én bestemt handling eller citat fra fokuspersonen kan henvise til flere forskellige 
designparametre på én gang, er rækkefølgen af parametrene i skemaet vilkårlig. 
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Analyseskema – Kontutto N3 
 
Anvendt 
designtænkning 

Nr. Argumentation/eksempel 

Designtænkning  
Designattitude  

#1 
#1.1 

På Fannys visitkort står der ”opsnapper”. Hun opfatter sig selv 
som en radar, der er på konstant udkik efter muligheder 

Anskue problemet i et bredt 
perspektiv. 
Systemisk perspektiv  

#7.4 
 
#9.10 

Kontutto skaber opmærksomhed gennem unikke events, der 
involverer lokalbefolkninger, organisationer, kendisser, 
medier og magthavere 
Designtænkning fremmer lysten til at anskue problemer i et 
bredt perspektiv. Det udvikler en dyb forståelse for brugerne 
og anerkender værdien af bidrag fra andre (Dunne og Martin, 
2006) 
”a systems mind; one that sees things in terms of how they 
relate to each other in producing a result” (M. Maccoby in 
Cross, 2011:75) 

Refleksion og læring i 
handling  
Learning by doing 

#2 
#2.1 
#2.4 

… villig til at handle, lære og korrigere… 

Eksperimenter og bryde ud #4.6 Vilje til at … bryde ud af etablerede strukturer 
Designeren arbejder aktivt med at eksperimentere og 
undersøge ikke eksisterende muligheder (Boland et al.,  
2007:12) 

Leave the world a better 
place 

#9 
9.1 
9.2 

have et højt etisk niveau 
 
Fannys drivkraft kommer indefra, og hun føler ikke, at hun 
arbejder, når hun går mod sit mål med at gøre noget godt for 
andre og rette op på verdens uretfærdighed (#9) 

….”risk-taking is the 
difference between the 
innovative and the non-
innovative designer 

#2.5 
#6.7 

Fanny beskriver sit lederskab som det at handle ud fra hjertet, 
ud fra kærlighed og det at turde.    

Åben planlægning 
 

4.14 Fanny forklarer, at hun navigerer med et åbent sind, baseret på 
en overbevisning om, at kun på den måde kan hun gøre sig 
parat til en meget omskiftelig og kompleks verden. 

Balance mellem flydende 
tilstand og udkrystallisering 

4.13 Et stærkt image for pølsevognen sammenholdt med denne 
åbenhed og tro på, at det rigtige vil ske fører ifølge Fanny til, 
at mennesker og muligheder dukker op.  
 

Appreciative inquiry   
 

6.21 Hun anvender en anerkendende tilgang (#6.21) foruden den 
filosofi, at vi skal handle ud fra kærlighed og tillid og ikke ud 
fra frygt. 

Multistakeholder theori  7.1 Fanny siger selv: Jeg har stor erfaring i, hvordan jeg får et 
team til at high performe og erfaring i at arbejde med 
forskellighed som en styrke 

Balance mellem analytisk og 
syntetisk tilgang 

4.17 Gennem analysen struktureres og opereres logisk og rationelt 
og gennem syntesen integreres, konstrueres sammenhænge, 
anvendes intuition og kombineres flere samtidige perspektiver 
på samme tid for at opnå den optimale løsning. 

balance mellem exploration 
og exploitation 

#8.11 For Fanny er det vigtigt også undertiden at lukke for sin 
åbenhed og holde fast i grundmissionen om at skabe positive 
forandringer i verden. 
 

Dreaming/ Envisioning   
 
 
 
 
 

#5.6 
 
 
 
 
 

Fanny fortæller om sin oprindelige drøm, der driver hende 
fremad: ”jeg ville kunne sidde på en bjergtop med min 
computer og styre, hvad jeg nu end fik skabt derfra. Og det 
ville være frihed for mig. Den mulighed ville jeg gerne ha”. 
 
Skitser, ideer, refleksioner og visualiseringer muliggør glimt 
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Metaforer  

 
 
 
 
#5.4 

af den ideale drøm om en ønsket fremtid 
(Boland et al., 2007)  
 
I og med at metaforer kan lede os fra én situation til en anden 
(generative metaphor), kan det lede til reframing. Grunden til, 
at metaforer er så kraftfulde er, at de bærer i sig et spring i 
logik, hvori målgruppen overraskes og tilføres den manglende 
information. (Barnes, 2009,423) 

Appreciative inquiry #6.21 Fanny sætter stor pris på en anerkendende og konstruktiv 
tilgang  

Forberedt på at fejle #6.8 Fanny sætter stor pris på at give sig selv og hinanden lov til at 
fejle. 

Visualiseringer /ønsket 
fremtid 

#5.6 
5.8 

Gør dig klart, hvilken livsdrøm du vil udleve, visualiser, hvad 
du ønsker at skabe mærk efter i maven, sæt overliggerne højt 
 

Interessenter er 
medvirkende i 
problemløsningen 

#7.6 “… inddrag andre,…)  
 

Sproget og spørgsmål #6.0 ”kig efter læring i konflikter og stil dig selv kraftfulde 
spørgsmål” 
Fanny siger om at netværke: ”Hvis det ikke er klart, hvilken 
værdi det skaber for personer, så spørger jeg” 

Participatorisk design #7 
7.1 
7.4 

Fanny siger selv: Jeg har stor erfaring i, hvordan jeg får et 
team til at high performe og erfaring i at arbejde med 
forskellighed som en styrke (Posselt, 2010). 
Fanny opfatter også alle sine interessenter som inspiratorer og 
medudviklere på sine projekter.  

Facilitering #6.9 
6.10 

Fanny siger selv: ”Jeg har stor erfaring i, hvordan jeg får et 
team til at high performe og erfaring i at arbejde med 
forskellighed som en styrke”  

Prototyper og tests #5.11 Fanny har en række personer tæt på sig som hun sam-skaber 
med løbende, gennem samtaler, feedback, ved at lytte, via 
spørgsmål og afprøvning og testning af helt nye ideer  

To get the basics right - a 
similar growable core 

#8.11 ”hvor vejen viser sig, hvis jeg finder ind til min kerne - og 
pølsevognens kerne”. 

Balancen mellem flydende 
tilstand og udkrystallisering  
 
Åben planlægning 
Emergent strategi  
 

#4.13 
 
 
#4.14 
#815 

Projektet er så åbent og dynamisk, at det er blevet natuligt for 
Kontutto at ændre pludseligt i programmet og planen, hvis det 
styrker vejen til målet. 

Emergent strategi #815 Fanny har aldrig haft en femårs plan, men derimod ”været i et 
naturligt flow”. 

Storytelling #6.2 Fanny omtaler sit virkefelt som: ”verdens lykkeligste 
virksomhed”. 

Framing af problemer er 
under påvirkning af 
designerens personlige 
motivationer  

#5.13 Fanny beskriver sit lederskab som det at handle ud fra hjertet, 
ud fra kærlighed. 
Fannys drøm er: ”En lykkelig virksomhed, der inspirerer til og 
selv skaber positiv social forandring i verden.” 

Udsætter dommen over en 
idé 

#4.18 Fanny forklarer, at hun navigerer med et åbent sind, baseret 
på en overbevisning om, at kun på den måde kan hun gøre sig 
parat til en meget omskiftelig og kompleks verden. Fanny 
udsætter dommen over en ide´. 

Multistakeholder value 
creation (triple win) 
 
Funktionalitet (Frank O. 
Gehry) 

 
 
 
#9.3 

For Fanny er det vigtigt at der ”skabes værdi på alle 
niveauer; personligt, i teamet, lokalt, nationalt og globalt” 
 

T-shape Thinking #6.11 ”Jeg har stor erfaring i, hvordan jeg får et team til at high 
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(overliggeren) performe og erfaring i at arbejde med forskellighed som en 
styrke” 

Relish the lack of 
predetermined outcomes 

#4.8 Et stærkt image for pølsevognen sammenholdt med denne 
åbenhed og tro på, at det rigtige vil ske fører ifølge Fanny til, 
at mennesker og muligheder dukker op 

Præference for abduktion #5.10 Fanny lever i nysgerrighed og vedvarende bestræbelse på at 
gøre ting på nye og bedre måder. Hun stiller spørgsmål til en 
endnu ikke eksisterende ønsket fremtid. Dette forklares i 
teorien som abduktiv slutningsform 

Interdisciplinære teams #7.1 Fanny har en række personer tæt på sig som hun sam-skaber 
med løbende, gennem samtaler, feedback, ved at lytte, via 
spørgsmål og afprøvning og testning af helt nye ideer  

Human-centered design #7 
#7.2 

Fanny opfatter også alle sine interessenter som inspiratorer 
og medudviklere på sine projekter  

Søg efter værdien for alle, #9.3 Fannys succeskriterier for virksomheden er: ”at bidrage til 
mine nærmeste og til verden, at inspirere andre til selv at 
skabe social værdi, at bringe smilet frem i folks øjne, at skabe 
autentiske og meningsfulde relationer”   

 
Figur 4.15. Designtænkningens bidrag til værdiskabelse for Kontutto 
 
 
 
Herefter registreres følgende: Hvilke andre discipliner, tilgange, metoder og værktøjer (som ikke 
beskrives i designlitteraturen) gør Fanny og Kontutto ellers brug af (figur 4.16):   
 
Andre parametre Argumentation/eksempel 
Leve og udnytte sit 
fulde creative 
potentiale 

Hun er fast besluttet på at udleve sine passioner, sin skabertrang og sin 
kreativitet. 

Kærlighed og tillid Hun anvender en anerkendende tilgang foruden den filosofi, at vi skal handle 
ud fra kærlighed og tillid og ikke ud fra frygt. 

At netværke At netværke er en livsholdning for Fanny. Det er naturligt for Fanny at 
netværke. For mig falder det naturligt – det er som en disciplin – en 
kompetence. Når Fanny møder et andet menneske, tænker hun, at hun vil give 
en gave, og på hvilken værdi hun kan skabe for personen; og hun tænker på, 
hvad der kunne motivere ham/hende til at gå ind i projektet. 

’hvor lidt er nok’ 
’the affordable loss 
principle’ 
Sarasvathys (2008) 

. Som en del af virksomhedens ’profit formula’ er Kontuttos 
omkostningsstruktur styret af princippet ’hvor lidt er nok’ 

Effektuationslogik 
Sarasvathys (2008) 

Projektet er så åbent og dynamisk, at det er blevet natuligt for Kontutto at 
ændre pludseligt i programmet og planen, hvis det styrker vejen til målet. 
 
Er sammenligneligt med emergent strategi og åben planlægning 

Krav og mål  om 
livslykke 

”Det vigtigste er at jeg er lykkelig og glad, samtidig med at der er nogle ting, 
der skal løbe rundt som økonomi. Vejen, der ikke starter i hjertet, ender 
blindt.” 
 

’creation view’- 
(skabelsesperspektiv) 

I dette perspektiv næres de ideer, der umiddelbart og løbende opstår.  
 

Entreprenørskab Således byder Fanny (som designeren) problemer og udfordringer velkomne, 
og bruger dem som en fremdrift og en impuls til at skabe kreative løsninger 
og nye alternativer (Dunne og Martin 2006, Boland og Collopy 2004.2). 
 

Social 
Entreprenørskab 

Fannys succeskriterier for virksomheden er: ”at bidrage til mine nærmeste og 
til verden, at inspirere andre til selv at skabe social værdi, at bringe smilet 
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frem i folks øjne, at skabe autentiske og meningsfulde relationer”   
 
Verdens lykkeligste virksomheds drøm er at inspirere og skabe positiv social 
forandring i verden. Fanny Posselt har siden 2003 rejst kloden rundt med sin 
pølsevogn for at støtte nogle af de mest udsatte børn i Danmark og i verden.  

Andre statements og  
filosofier 

Det, du fokuserer på, vokser, 
Søg efter værdien for alle   
Nøglen til succes er stærke relationer 
Villig til at dele succesen 

 
Figur 4.16. Andre bidrag til værdiskabelse for Kontutto 
 
 
 
Til slut undersøges det, hvilke af de 116 designparametre stammende fra litteraturstudiet der ikke 
kan registreres som anvendt af Fanny og Kontutto. Der vælges ud fra de 51 parametre, der 
repræsenterer alle de mange varianter i skemaet med 116. Således herunder en liste med ikke 
registrerede designparametre (figur 4.17). Grunden til at disse ikke optræder i analysen kan være at  
1) Fanny ikke anvender dem/ = ikke er bekendt med dem eller 2) at hun ikke fortæller eksplicit om 
dem (eller at hun ikke er artikuleret omkring disse). 
 
 
3 
Visionsskabende 3 
4 
Problemet ændrer sig gennem designprocessen 4 
You need a very precise problem 4.1 
Problemer og løsninger udvikles parallelt 4.4 
En designløsning løser flere problemer end først forestillet 4.5 = 4.10 
No comfortingly repeatable process that will guarantee success 4.7 
Parallel lines of thoughts 4.9 
Give the client what he never dreamed he wanted 4.10 = 4.5 
Den nødvendige konflikt 4.16 
Designdominerede processer 4.19 
Den evolutionære designproces 4.20 
5 
At sætte spørgsmål til problemstillingens præmis 5 =5.3 
Framing 5.1 
Gå bag om antagelsen 5.3 = 5 
Analogier 5.4 
Hypotesedannelse; Abduktion former en forklarende hypotese 5.12 
Mønstergenkendelse 5.14 
6 
Proaktivitet 6.5 
Bevidst fastholde tvivl og uvished 6.6 
I can do it – attitude 6.12 
Designattitude er hoved, krop, materialer, processer, strukturer, agendaer 6.15 
Kompleksitetshåndtering via visualiseringer, metaforer og analogier 6.18 
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Playfulness 6.19 
Tålmodighed med kaos giver muligheder 6.20 
8  
Organisationsudvikling 8.9 
 
Figur 4.17. Ikke anvendte designparametre i Kontutto. 
 
 
 
 
 
Særlige karakteristika for de seks cases 
Ud over den nævnte palet af anvendte parametre i de seks virksomheder, er der også andre 
elementer, der adskiller dem. 
Herunder er det forsøgt at identificere og beskrive de elementer i hver af de seks sociale 
virksomheder, der adskiller dem fra hinanden. 
 
N1  
Henrik og Baisikeli anvender en lang række designparametre. Casen markerer sig i og med, at den 
består af to partnere, der supplerer og komplementerer hinanden kompetencemæssigt: en kreativ 
netværker og en købmand, der tilsammen sikrer balance mellem eksploration og eksploitation. At 
lære og erfare i handlingen er meget vigtigt for Henrik. Også Henriks kombination af åbne og 
lukkede netværk, magt gennem bridging,  og storytelling anvendt kommercielt er særegene træk 
ved virksomheden,  
Anerkendelse, et positivt livssyn, PD og en meget engageret indsats med at forbedre levestandarten 
i udviklingslande er et kendetegn. 
Henrik har med sit team i særlig grad skabt en forretningsmulighed begrundet i genanvendelsen af 
kasserede cykler fra et rigt land koblet til opbygning af en cykelindustri lokalt i tanzanianske 
landsbyer. Produktionen skaber arbejdspladser lokalt sydpå foruden der gennem brugerinddragelse 
designes cykler, der dækker behov, som er særligt store i det lokale område (f.eks. ambulancecykel 
og specialbyggede cykler til tung eller stor last). 
Der er en lang række designparametre, som N1 ikke anvender, eller som ikke kan registreres i 
casen. Så det vurderes i analysen at N1 ville kunne vinde meget rent forretningsmæssigt ved at 
inddrage denne i virksomhedens tanker og handlinger.  
N1 virker som den mest robuste at de seks virksomheder med et stærkt brand og en sund voksende 
forretning.  
 
N2 
Det har ikke været muligt at registrere helt så stor frekvens af anvendelse af designparametre for 
Kondakis, som f.eks for N1, N3, N4 og N5. Det kan skyldes, at Nike ikke i så høj grad som de 
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andre fire cases arbejder med designtænkning. Særligt Nikes mod, åbne planlægning, globale 
navigation og salg gennem storytelling er markant. 
Nike prioriterer i særlig høj grad at kunne rejse og holde fri. Noget der er muligt, bl.a. fordi hun 
samtidig i sit forretningsmæssige virke har vedholdenhed, eksekvering, detalje, kontrol og 
opfølgning som prioriteter. Det vurderes, at Nike skaber værdi gennem sin venlighed, ikke 
dømmende adfærd, et godt smil og klar kommikation. 
Nike har opbygget en helt speciel forretning, der er skabt ud af muligheder, som hun har udviklet 
og designet ud fra. Således er Kondakis en hybrid bestående af et savanneeventyr, kostskole for 
masaipiger, bæredygtig modeindustri og et sandt internationalt set-up af netværk, kunder og 
supportere fra bl.a. Grækenland, Danmark, USA og Kenya. 
Det vurderes også, at Nike i høj grad kunne skabe mere værdi ved at udvide og udvikle sine 
kompetencer inden for designtænkning. Nike er drevet af en modstand eller en indignation mod en 
forurenende modeindustri, som hun opponerer imod med sit etiske fashion brand. 
Kritik og opmærksomhedspunkter: 
Kondakis har en iboende skrøbelighed, i og med at den er bundet så meget op på Nikes person og 
tildels tilstedeværelse. Med den nuværende forretningsmodel ser skalering ikke ud til at være en 
mulighed, og ej heller vækst. Produktportefølgen kunne rettes til eller få et nyt spor, der 
muliggjorde en bredere kundegruppe udover de rige hvide i den vestlige verden og de rigeste 
kvinder i Nairobi. 
 
N3  
Fanny skiller sig ud med sin historie om den rejsende pølsevogn og statementet om ”verdens 
lykkligste virksomhed”, ”krav om livslykke” og ”værdi til alle”.  
Kontutto er den ældste af de medvirkende virksomheder (fra 2003), og Fanny er meget artikuleret, 
om hvad hun gør, hvad hun ikke gør og hvad hun kalder det. Det kan hænge sammen med, at hun 
har skrevet og udgivet en bog om sin virksomhed.  
Fanny anvender en meget lang række designparametre, der er godt beskrevet og forklaret i 
interviewet og senere i casen. Fanny ser ud til at excellere i systemtænkning og multistakeholder 
value creation som et arbejdsprincip for hende.  
Fanny ser ud til, med sin meget komplekse og sammensatte programportefølje på flere kontinenter 
at beherske og mikse emergent stragi, facilitering, storytelling, PD, at fejle, eksploration og 
eksploitation, refleksiv praksis, multistakeholder value creation, med det at bidrage til, at verden 
bliver et bedre sted at være, særligt for børnene.  
 
Fanny fra Kontutto taler om, at hun er i et naturligt flow, at hun navigerer med åbent sind, og at 
hun gør sig parat til en omskiftelig verden, når hun gennemfører projekter og udvikling og driver 
forretning. Hun taler også om at handle ud fra hjertet, ud fra kærlighed og ud fra sin intuition. 
Fannys måde at beskrive sig selv på lægger sig op ad effektuationslogik og refererer til Sarasvathys 
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(2008) princip om The lemonade princip, der inspirerer til, at overraskelser og pludselig opstået 
viden, kontakter eller hændelser hyldes og udnyttes.  
Fanny skiller sig også ud ved at anvende pølsevognen som redskab til at innovere, udvikle og 
ændre sociale forhold i tredjeverdenslande.  
Det vurderes alligevel, at Fanny vil kunne skabe mere værdi ved at udvide og udvikle sine 
kompetencer inden for designtænkning.  
Kritik og opmærksomhedspunkter: 
N3 bærer stadig præg af at være en version af en hjælpeorganisation, der er afhængig at donationer 
og gaver løbende. Det kunne være interessant, om der kunne udvikles en stærkere forretning med 
flere earned incomes eller direkte indtægter i forbindelse med kerneydelsen.  
 
N4  
N4 anvender en lang række designparametre. Signe sætter med 100 % til Børnene spørgsmålstegn 
ved den grundlæggende præmis i Kibarani, hvor hun hjælper hundredevis af børn hver dag. Hun er 
frygtløs i jobbet som hvid kvinde i et mandsdomineret og korrumperet land som Kenya. Signe 
behersker en lang række designkompetencer som kompleksitetshåndtering, systemtænkning, 
empati, T-shape Thinking, eksperimentet, A.I, intuition og maveforenmmelse, emergente strategier 
og en balancering mellem faciliterende og direktivt lederskab og mellem eksploration og 
eksploitation. N4 er meget overbevisende med målbar social værdiskabelse lokalt, og 
forretningsmodellen kan muligt skaleres til andre byer og udvikles til en social innovation.  
Signe skiller sig ud i forhold til antal niveauer (mindst 18), hvor hun formår at skabe værdi på i sin 
forretning. Signe skiller sig også ud fra de andre fem cases, i og med at hun foruden mange løsere 
samarbejdspartnere har etableret en lang række juridisk bindende og kontraktligt forpligtende 
partnerskaber. Endelig er organisationen bygget op omkring en særlig transparent mikro-Ngo-
model, der har fuld gennemsigtighed i forhold til, hvad den enkelte donation går til.  
Signe skiller sig også ud i kraft af et omfattende og systematisk planlagt og gennemført arbejde 
lokalt i Kenya med advocacy, kapacitetsopbygning og serviceleverancer. 
Det vurderes, at N4 vil kunne skabe mere værdi ved at udvide og udvikle kompetencer inden for 
designtænkning, selv om det kaotiske internationale setup kan være vanskeligt som ramme for 
udførelse af de mere dybe kognitivt baserede designmetoder. 
Kritik og opmærksomhedspunkter: 
N4 har earned income men får tilført langt de fleste af sine penge via medlemsskaber og 
donationer. Dette gør selv sagt N4 afhængig af andres penge og velvillighed til at give. 
Organisationen har en indbygget skrøbelighed, fordi Signes rolle er så central. Der kan sættes 
spørgsmålstegn ved projektets levedygtighed, hvis Signe trak sig ud af det.  
 
N5  
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Kadaver anvender en lang række designparametre og kunne kalde sig et designfirma, hvad angår 
deres arbejdsmetoder og tilgange. Kadaver står stærkt med fire forskellige partnerprofiler, der 
supplerer hinanden.  
På en række punkter skiller virksomheden sig ud: deres samskabte kundeworkshops i third space, 
abduktion, åben planlægning og no comfortingly repeatable process, praksisorientering, 
systemiske tilgang og kompleksitetshåndtering; foruden en kombination af resultatorientering, 
”ikke ekskluderende adfærd”, ”ejerskab til alle” og ”give lidt mere hjerte”. 
Kadaver er den eneste af de seks cases, der anvender de sociale medier direkte forretningsmæssigt. 
Særligt deres meget effektive metode og strategi for spredning og monitorering af spredning af 
YouTube-videoer og nyheder er unik. 
Kadavers kombination af opbygning af fællesskaber, anvendelse af flashmobs og anvendelse af 
ukendte unge talenter inden for film, grafik, medier, performing, kunst og kultur gør dem unikke 
og differentierer dem på markedet. 
Det vurderes, at N5 vil kunne skabe mere værdi ved at udvide og udvikle sine kompetencer inden 
for designtænkning. Det kunne dreje sig om de mere psykologiske og kognitivt baserede tilgange, 
som parallel lines of thoughts, hypotesedannelse og to get the basics right”.  
Kritik og opmærksomhedspunkter: 
Kadaver har en social profil som firma og en ganske særlig involverende, empatisk, ikke-
ekskluderende arbejdsmåde. Undertiden kan der blive skabt tvivl om, hvor meget Kadaver 
adskiller sig fra så mange andre design- idé- og reklamebureauer. 
 
N6  
We have A dream er helt særlig i sin idé, kerneprodukt, organisering og forretningsmodel. Mellem 
1000 og 2000 børn har arbejdet alene og sammen om at formulere håb og drømme for fremtiden.  
Det har ikke været muligt at registrere helt så stor frekvens af anvendelse af designparametre for 
N6, som f.eks for N1, N3, N4 og N5. Det kan skyldes, at forretningen er umoden i sit 
udviklingsstadie og fungerer på forskellige måder med forskellige facilitatorer i hvert enkelt land. 
Anne er kun meget sjældent facilitator, så hendes rolle er mere at koordinere og holde møder via 
Skype med facilitatorer rundt i verden før og efter workshops med børnene.  
De afgørende designparametre i konceptet er storytelling, at skabe billeder på ønskede fremtidige 
tilstande og samskabelse.  Andre markante anvendte discipliner, der ikke er beskrevet i 
designlitteraturen, er: at dele krediteringen for et vellykket projekt, at investere i børns livslykke 
verden over, netværk og internationalt samarbejde.  
Anne har skabt We Have A Dream i en speciel konstruktion. Forretningsmodellen er designet, så 
projektet kan gennemføres overalt i verden på tværs af kulturer og landegrænser og med meget få 
hjælpemidler. Projektet skaber i første del af forretningsaktiviteten (tegne- og dialogworkshop med 
børn i hele verden) værdi til alle medvirkende og interessenterne omkring aktiviteten lokalt. I 
anden del af forretningsaktiviteten skabes der igen værdi i den del af verden, hvor pengene giver 
anledning til skolegang eller andet for særligt udsatte børn og unge.  
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Det vurderes, at Anne i høj grad kunne skabe mere værdi ved at udvide og udvikle sine 
kompetencer inden for designtænkning, og overføre eller træne facilitatorerne i disse. 
Kritik og opmærksomhedspunkter: 
Særligt på følgende punkter synes N6 at udvise svaghedstræk og skrøbelighed: projekterne er 
100% afhængige af Annes koordinering på nuværende tidspunkt, forretningsmodellen er ikke 
stærk, indtægterne i virksomheden er meget små, og der foreligger ikke en strategi for skalering og 
vækst i værdiskabelsen. 
 
Omsamling på særlige karakteristika for de seks cases 
De seks cases leverer værdi, ikke som dobbelt værdiskabelse, men som multifacetteret 
værdiskabelse udvundet fra en win-win-win-strategi. 
Alle seks cases er vurderet meget højt på social værdiskabelse i analysen. 
Den multifacetterede værdiskabelse viser sig som skabelse og udveksling af social kapital, glæde, 
tillidsopbygning, stærk identitet, mad til syge børn, skolegang for udsatte grupper, opbygning af 
fællesskaber eller nye netværk, motivation, livskvalitet, sammenhold, skabelse af nye 
arbejdspladser, nye forretningsområder og omsætning.  
På indtægtssiden performer virksomhederne mindre overbevisende, men dog nok til at der er tale 
om lidt vækst, få ansættelser og udvikling. We Have A Dream har som den eneste virksomhed ikke 
en kontinuerlig leverance af sin service og har dermed et meget abrupt indtægtsmønster, der ikke 
muliggør en egentlig lønudbetaling til stifter Anne Kjær.  
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Cross-case analyse og skemaer 
 
Baseret på enkeltcaseanalyserne i foregående afsnit, vil de seks cases i den følgende cross-case 
analyse blive analyseret på tre niveauer: 
1) Anvendt designtænkning målt på parametre sammenlignes  
2) Andre anvendte parametre end designtænkning sammenholdes emnevis 
3) Ikke anvendt designtænkning målt på parametre sammenlignes 
 
Det er ifølge Eisenhardt (1989) vigtigt at forsøge at finde forklaringer på identificerede 
sammenhænge i det analyserede datamateriale. Disse forklaringer kan måske findes i dele af de 
kvalitative data. Eisenhardt (1989) anbefaler også, at der i det publicerede materiale er tydelighed 
og åbenhed omkring de opnåede resultater, og hvordan de er fremkommet, så læseren selv har 
mulighed for at lave sine slutninger. For at imødekomme dette er analyseskemaer vedlagt denne 
afhandling. 
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1. Anvendt designtænkning for N1-N6  
     N1 N2  N3 N4 N5 N6 
N1   
Designattitude/ Designledelse  x x x x x x 
Refleksiv praksisteori   x  x x x x 
Iterationer    x 
Prototyper og tests   x x x   x 
Intuition /mavefornemmelse  x   x 
Sproget herunder spørgsmål  x x x x  x 
Facilitering og T-shape Thinking  x x x x x x 
Appreciative inqu iry   x  x x 
Storytelling    x x x x x x 
Multistakeholder value creation  x  x x x x 
Multi- og interdisciplinære teams    x  x x 
Eksperimenter    x  x x 
Mennesket i centrum   x  x 
    (Human-centered design) 
Leave the world a better place  x x  x x x 
Balance mellem analytisk og  
    syntetisk tilgang   x x x  x 
Problemer og løsninger udvikles parallelt  x 
Problem-framing under påvirkning af   
    personlige motivationer     x 
Udsætter dommen over en idé   x  x 
Relish the lack of predetermined    
    outcomes    x  x  x 
Balance mellem eksploration   
    og eksploitation   x  x x x x 
Participatorisk design   x  x x x x 
Mønsteridentifikation   x 
Systemtænkning     x  x x x 
Kompleksitetshåndtering   x   x x 
”To get the basics right”   x  x 
 
N2 
Flydende tilstand, udkrystallisering   x x x x 
Åben planlægning    x x  x 
At stille spørgsmål til præmissen   x  x 
Framing      x   x 
Envisioning     x x   x 
Proaktivitet     x    x 
”I can do it-attitude”    x 
Costumer Value Proposition    x 
Nye markeder skabt    x  
Problem-framing under påvirkning af   x 
    personlige motivationer 
 
N3      
Emergent strategi      x x x 
Dreaming      x 
Risikovillighed      x x 
Metaforer      x 
Visualiseringer af ønsket fremtid    x x x x 
Forberedt på at fejle     x 
Interessenter er medvirkende i problemløsningen  x  
Præference for abduction     x  x 
 
N4 
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Social innovation       x 
Observationer       x 
Empati        x  x 
Mønstergenkendelse      x 
Human-centered approach      x 
Wicked problems       x x 
Fælles visioner       x 
Tålmodighed        x x x 
Designeksperten/ Designdominerede processer    x 
 
N5 
No comfortingly repeatable process      x 
Den nødvendige konflikt       x 
A very precise problem       x 
”in-between” eller ”third space”,      x 
 
N6 
Playful          x 
 
Figur 4.18 Anvendt designtænkning for N1-6 
 
 
Analysen viser, at de seks virksomheder langt fra anvender de samme designparametre til at skabe 
værdi med. Der er dog nogle parametre, der anvendes i fire eller flere af virksomhederne. Det 
drejer sig om: Designattitude, refleksiv praksis, prototype og tests, sproget herunder spørgsmål, 
storytelling, multistakeholder value creation, leave the world a better place, balance mellem 
analytisk og syntetisk tilgang, balance mellem eksploration og eksploitation, participatorisk design, 
systemtænkning, flydende tilstand og udkrystallisering og endelig visualiseringer af ønsket 
fremtid. 
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2. Andre anvendte parametre end designtænkning for N1-N6 
 
     N1 N2 N3 N4 N5 N6  
 
N1 
Entreprenørskab    x x x x x x 
Socialt entreprenørskab   x x  x x x x 
Lukkede netværk    x 
At netværke    x x x x x x 
Åbne og løse netværk   x    x 
Magt gennem bridging til powerpersoner x 
Kollektive handlinger via social kapital x 
Personligt fokus – personlig udvikling x 
At have det sjovt    x 
Kan få grupper til at arbejde   x 
imod fælles mål 
Co-branding gennem storytelling  x 
“Jeg kan få ting til ske”   x 
Procesledelse    x x x x x x 
 
N2 
Ikke dømmende attitude    x     
Direktiv OG generativ ledelsesstil   x 
Humor      x 
Klar kommunikation    x 
Tålmodighed og venlighed    x 
Krav og mål om livslykke    x x 
Villige til at dele successen   x x 
Det du fokuserer på vokser   x x 
Leve og udnytte sit fulde creative potentiale  x x 
Villig til at dele succesen    x 
Nøglen til succes er stærke relationer  x x 
Kærlighed og tillid    x x 
’The affordable loss principle’ = 
Hvor lidt er nok-filosofi    x x   x 
’Creation view’- effektuationslogik   x x 
Skaber social kapital    x 
 
N3 
Effektuationslogik     x x 
Søg efter værdien for alle (3Xwin)    x   x 
 
N4 
Aktivisme       x 
Autopoiese       x 
Aldrig give op       x 
Empowerment       x 
Realistisk optimisme      x 
Skift i ledelses-mode      x 
Signe som motivator      x 
 
N5 
Åbne innovationer       x 
Wikinomics        x 
Dogmet ’purpose and profit’      x 
Ejerskab til alle        x 
Klar vision        x 
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Klart mål        x 
At holde pause        x 
Autenticitet        x 
Oplevelser        x 
Resultatorienteret        x 
Ikke ekskluderende       x 
”Troværdige forankring i social innovation”     x 
Smittende energi        x 
Lyttende og agile adfærd undervejs i processen    x 
Teamets samspil        x 
JA – OG perspektiv       x 
At give lidt mere hjerte       x 
Flashmobs som metode       x 
 
N6 
”værdibaseret entreprenørskab”        x 
Skalering, Ideasprinter        x 
Deler krediteringen for vellykkede projekter      x 
Integrerende væsen        x 
Lyttende og nysgerrig        x 
”Den demokratiske leder”        x 
Brobygger         x 
 
Figur 4.19 Andre anvendte parametre end designtænkning for N1-6 

 
De seks fokuspersoner og deres virksomheder er fælles om at agere som både entreprenører, som 
sociale entreprenører, at anvende netværk, at anvende procesledelse og leve efter filosofien hvor 
lidt er nok (figur 4.19). 
Herudover anvender N1-N6 en stor palet af forskellige principper, modeller, metoder, filosofier og 
perspektiver til at skabe værdi med, så som et JA-OG-perspektiv (N5), integration (N6), at være 
ikke ekskluderende, at have klare mål, at holde pause (N5), aktivisme (N4), det du fokuserer på 
vokser (N3) og humor (N2) (figur 4.19). 

 
3. Designparametre for N1-N6, der ikke er anvendt 
 
Se bilag 2 for komplette lister for hver af de seks cases. Herunder er de skemalagt.  
 
Parameter   # N1 N2 N3 N4 N5 N6 SUM 
1       0 
2  *     1 
3  * * * * * 5 
4 * * * * * * 6 
4.1 * * * *  * 5 
4.4  * * * * * 5 
4.5=4.10 * * * * * * 6 
4.6  *   * * 3 
4.7 * * * *  * 5 
4.8  *  *  * 3 
4.9 * * * * * * 6 
4.10= 4.5 * * * * * * 6 
4.13=4.18 *     * 2 
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4.14 *   *  * 3 
4.16 * * * *  * 5 
4.17    *  * 2 
4.18=4.13  *  * * * 4 
4.19 * * *  * * 5 
4.20 * * *  * * 5 
5=5.3 * * *  * * 5 
5.1 *  * *  * 4 
5.3=5 * * * * * * 6 
5.4 * * * * * * 6 
5.5 *   * *  3 
5.8 * *     2 
5.11 * *  *  * 4 
5.12 * * * * * * 6 
5.14  * *  * * 4 
6     *  1 
6.2        
6.5 *  * * *  4 
6.6 * * * * * * 6 
6.7 * *   * * 4 
6.8 * *  * * * 5 
6.9; 6.11      * 1 
6.12 *  * * * * 5 
6.15 * * * * * * 6 
6.18  * *   * 3 
6.19 * * * * *  5 
6.20 * * *   * 4 
6.21  *   * * 3 
6.22 *   *  * 3 
7  *     1 
7.1  *  *   2 
8.9 * * * * * * 6 
8.11  *     1 
8.12 * *  * * * 5 
8.15 * *    * 3 
9.3  *     1 
9-9.7       0 
9.9-9.11  *    * 2 
 
Figur 4.20. Optegning over de designparametre for N1-N6, der ikke kan registreres anvendt. 
 
 
Der er visse overraskelser i skemaet. Det er en overraskelse, at Nike (N2) er noteret for ikke at 
anvende (#9.3) = at tage hensyn til alle stakeholders og samfundet mere bredt. Dog er hun noteret 
for (#9.1) = ”to leave the world a better place than we found it” Boland og Collopy 2004:6. 
En anden overraskelse er, at Anne (N6) er noteret for ikke at anvende facilitering og/ T-shape 
Thinking, da hun er trænet i det på sin uddannelse. Det kan forklares med at emnet ikke blev berørt 
i interviewet, og at det er andre personer end Anne, der rundt i verden faciliterer ”hendes” 
workhops med børn og tegninger for håb og drømme. 
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En tredje overraskelse i skemaet er, at Anders (N5) ikke anvender (#6) = Sproget, især spørgsmål, 
særligt da han i interviewet fortæller om Kadavers faciliterende samskabende processer med 
kunder og samarbejdspartnere.  
 
Der er 22 designparametre, der er fraværende i fem eller seks af casevirksomhederne.  
Disse er ikke blevet registreret i analysen, enten fordi fokuspersonerne ikke anvender disse, eller 
fordi interview, research og analyse ikke har opfanget dem. 
 
Hvis den manglende registrering i analysen af disse parametre skyldes, at fokuspersonerne ikke 
anvender dem, kan dette have mindst tre forskellige forklaringer: 1) fordi fokuspersonen ikke har 
kendskab til parameteren 2) ikke har de rette kompetencer til at anvende den eller 3) vurderer at en 
anvendelse af denne ikke vil tilføre virksomheden værdi.  
 
De 22 parametre, der mest sjældent eller aldrig anvendes af fokuspersonerne, er markeret med grå 
farve i figur 4.20 og oplistet herunder i figur 4.21. 
 
Visioner 
At skabe visioner 3 
Problemløsning og designproces 
Problemet ændrer sig gennem designprocessen 4 
You need a very precise problem 4.1 
Problemer og løsninger udvikles parallelt 4.4 
En designløsning løser flere problemer end først forestillet 4.5  
No comfortingly repeatable process that will guarantee success 4.7 
Parallel lines of thoughts 4.9 
Give the client what he never dreamed he wanted 4.10  
Den nødvendige konflikt 4.16 
Designdominerede processer 4.19 
Den evolutionære designproces 4.20 
 
Framing og abduktion 
At sætte spørgsmål til problemstillingens præmis 5  
Gå bag om antagelsen 5.3  
Metaforer og analogier 5.4 
Hypotesedannelse, Abduktion former en forklarende hypotese 5.12 
 
Perspektiver, metoder og værktøjer 
Bevidst at fastholde tvivl og uvished 6.6 
Forberedt på at fejle 6.8 
I can do it – attitude 6.12 
Designattitude er hoved, krop, materialer, processer, strukturer, agendaer 6.15 
Playfulnes 6.19 
 
Konkurrencemæssige fordele 
Organisationsudvikling 8.9 
To get the basics right – a similar growable core 8.12 
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Figure 4.21. De 22 designparametre der er fraværende i fem eller seks af casevirksomhederne.  
 
 
Det kan være fra denne liste af parametre, virksomhederne kan tilføres yderligere konkurrencekraft 
og “redskaber” til at skabe værdi med. Denne mulighed foreligger, da alle 22 parametre er i 
litteraturen på forskellig måde er blevet fremhævet som elementer, der kan hjælpe, understøtte, 
inspirere eller styrke designerens arbejde (Cooperrider, 2010; Dorst, 2006; Cross, 2011; Cross, 
2006; Dorst og Cross, 2001; Boland og Collopy, 2004; Cross, 2011; Denys Lasdun i Cross, 2011; 
Liedtka og Mintzberg, 2006; Wagner, 2004; Bonde, 2011; Kimbell, 2009; Reckwitz, 2002; 
Kimbell, 2012 og Brown og Wyatt, 2010). 
 
De 22 parametre er forskellige af natur. Nogle må man formode vil kræve særlig forforståelse, 
indsigt eller træning at mestre, da de enten baserer sig på rimelig komplicerede teorier, kræver et 
mentalt skift i tanke og forestilling eller et psykologisk og kognitivt arbejde. Til denne kategori 
hører alle 22 bortset fra Playfulness (#6.19) og anvendelse af metaforer og analogier (#5.4), der må 
antages at kunne anvendes umiddelbart.  
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Sekundær analyse  
 

Designtænkning sammenholdt med 
kaospilotuddannelsen 
 
Nedenstående analyse af sammenhængen mellem designtænkning og kaospilotuddannelsens 
indhold er gennemført for at undersøge, hvorvidt de seks fokuspersoner er trænet i designtænkning 
på den uddannelse, de alle har taget. Analysen fortæller os også noget om, hvilke discipliner og fag 
fra uddannelsen de selv mener, de gør brug af i arbejdet med at skabe værdi gennem deres sociale 
virksomheder, og hvilke discipliner og fag de savnede på uddannelsen.   
 
For at få et billede af, i hvor høj grad designtænkning er en eksplicit disciplin/fag på uddannelsen, 
er afhandlingens teoretiske analyseramme, omhandlende 116 designparametre udledt af 
litteraturstudiet af designtænkning (kapitel 2), således blevet sammenholdt med 
kaospilotuddannelsens indhold og undervisningsform. 
Resultatet af denne analyse findes herunder, og det tilhørende analyseskema er vedlagt i bilag 4 
(Analyseskema for designtænkning og kaospilotuddannelsen). Resultatet vil herudover blive 
kommenteret i kapitel 6. 50 51 
 
Hovedanalysens resultat er også sammenholdt med appendix 1: ”Interrelations between disciplines 
taught, tools and methods used and competences learnt” i paperet ”Where Creativity and 
Innovation Go to School ” (Broberg og Krull, 2010) med henblik på at kunne idenficere yderligere 
sammenhænge mellem de seks virksomheders virkefelter og uddannelsen. 
 
 
 
Sammenfald mellem designtænkning og uddannelsens indhold, filosofi, tænkninger, tilgange, 
metoder, værktøjer og undervisningsformer. 
 
Som det fremgår af analyseskemaet (bilag 4), er der et sammenfald mellem en lang række af de i 
alt 116 designparametre og uddannelsens indhold. Dette drejer sig om følgende 34 parametre: 
Anvendelse af kreativitet, innovation, designattitude, mulighedsorientering, iterative processer og 
feedback, praksisteori/læring gennem refleksion og handling, risikovillighed, finder løsninger der 
ikke var kendt i starten af processen, metoder til arbejde med fremtidsdrømme og -scenarier, 
eksperimenterende og involverende, relishing the lack of predetermined outcomes, lange flydende 
åbne processer, balance mellem eksploration og eksploitation, fokus på sproget og spørgsmål, 
                                                
50  Afhandlingens teoretiske analyseramme, baserer sig på et litteraturstudie i designtænkning (kapitel 2). Opbygningen og 
konstruktionen af analyserammen er forklaret i kapitel 2 og 3.  
51 Der vil i denne afhandling blive refereret til den studieordning på Kaospiloterne, der trådte i kraft i 2004 og fungerede frem til 
2008-9, hvor der kom en ny studieordning. De første kandidater, der dimitterede efter den nyeste studieordning var team 15, der 
dimitterede i år 2011.  
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fokus på storytelling, metaforer og visualiseringer, kunst/leg/kultur, det er tilladt at fejle, at være 
forberedt på at fejle, proaktivitet, systemteori, test og prototype, facilitering, hoved+krop+hjerte, 
multi stakeholder value creation (=win win win–attitude), legende tilgang, anerkendelse og 
appreciative inquiry, at sætte sig dybt ind i brugerens/interessentens behov og at opnå konkrete 
resultater.  
 
En række designparametre findes ikke i kaospilotuddannelsen 
Til trods for det meget store antal fælles parametre mellem designtænkning og uddannelsen, synes 
denne ikke i sin forståelse af sig selv at være en designskole. Ej heller anvendes terminologien fra 
designtænkning i studieordningen. 
Begrebet design anvendes meget sjældent i studieordningen og ikke i betydningen designtænkning. 
Design anvendes nok af kaospiloterskolen som verbum (at designe) men nærmere i en helt anden 
forståelse, nemlig som organizational design; et begreb, som ikke er indbefattet af denne 
afhandling og ej heller er en del af forståelsen af begrebet designtænkning. 52 F.eks. kaldes 
uddannelsens tre kernediscipliner for Creative project design, creative proces design og creative 
business design uden at hverken begrebet design eller designtænkning i øvrigt anvendes i 
studieordningen.  
 
En række centrale parametre inden for designtænkning kan ikke identificeres i studieordningen; det 
drejer sig om følgende:  
Anvendelse af designattitude i forbindelse med håndtering af kompleksitet, designerens forståelse 
af, at problemet ændrer sig gennem designprocessen, parallelle tankebaner (parallel lines of 
thoughts), den nødvendige konflikt, balance mellem analyse og syntese, designdominerede og 
evolutionære designprocesser, formulering af hypoteser i en abduktiv proces, bevidst fastholdelse 
af tvivl og uvished, designtænkning som ledelsesmæssig og innovativ strategi, designtænkning 
som driver for livslykke og tilfredsstillelse.   
Nogle af de handlinger eller metoder, der kan modsvare ovennævnte parametre kan muligvis 
forefindes i undervisningen alligevel. F.eks. er fokuspersonerne meget kompetente til at håndtere 
kompleksitet, uden at det er en formaliseret disciplin i studieordningen. Således anvender alle seks 
fokuspersoner (jævnfør afhandlingens hovedanalyse) kraftfulde spørgsmål til at håndtere 
kompleksitet med, et værktøj de trænes i på uddannelsen. 
Andre af parametrene er så komplekse, at der enten ikke findes undervisere der kan undervise i 
dem, eller at der simpelthen ikke eksisterer en bevidsthed om deres eksistens i miljøet og i staben 
af lærere. 
 
 

                                                
52 Som tidligere nævnt er organisational design  som begreb ensbetydende  med strukturering, stabilitet og forudsigelighed som 
mål, og er derfor en anden teoriretning end designtænkning. (Weich, 2004). 
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Forskelle på designtænkning og kaospilotuddannelsen 
Der eksisterer en høj grad af forskellighed i, hvilke termer der anvendes på anvendte metoder og 
værktøjer. Det betyder at designtænkning og kaospilotuddannelsen i højere glad adskiller sig i og 
med den måde, metoder og værktøjer benævnes, end på hvorvidt de anvendes. 
På kaospilotuddannelsen vil en designproces f.eks. blive kaldt en kreativ proces 53 
Følgende andre fag og temaer adskiller i benævnelse fra designterminologien: Forandringsledelse 
og den coachende ledelsesstil 54, Proceskonsultation /procesledelseside 55, Læringsteorier med 
konstruktivistisk læringsforståelse 56 og Personlig kropslig fremtræden 57. 
 
Herudover undervises i traditionel virksomhedslære lånt fra det profitmaksimerende og 
effektivitetsdrevne paradigme (jf. Kapitel 1: økonomi, prissætning, bogføring, social ansvarlighed) 
og ikke i f.eks. sociale virksomheder eller socialøkonomi 58; der undervises også i ”Samfund og 
den fjerde sektor” (økonomi, marked, frivillighed) og i ”Værdiskabelse og økonomi del 2” 
(regnskab, salgsplan, budget mv.) 59.  
Dette betyder, at skolens forståelse af værdiskabelse i faget Creative business Design i 
studieordningen er ensbetydende med økonomisk værdiskabelse mere end med social og 
samfundsmæssig værdiskabelse. Ud over økonomisk værdiskabelse nævnes i studieordningen 
undertiden bæredygtig social og miljømæssig værdiskabelse og social ansvarlighed som i CSR. 
 
Statements og styrende principper på uddannelsen 
Skolen synes at skabe identitet gennem det anvendte sprog. Således har skolen skiftet betegnelse 
mange gange. I 2006 lød det: International School of new business design & social innovation 60, 
selvom social innovation er vanskelig at genfinde i studieordningen. Andre kultur- og 
identitetsbærende statements er “Sharing makes us bigger” 61, “Willing to be disturbed” 62, “Fuck 
business without culture” 63, “Never give up, never never give up, never, never, never give up” 64, 
“Lets have more rulebreakers” 65, “Learning involves the head, the hands and the heart – and is a 
life-long process” 66 og “The Kaospilots - A showroom for a hopeful future” 67. 
Disse statements blev alle optaget i organisationen og kulturen i og omkring kaospilotskolen på de 
tidspunkter de blev opfundet eller præsenteret af interne eller eksterne. 

                                                
53 Studieordningen for Kaospiloterne, 2004, side 49 
54 Studieordningen for Kaospiloterne, 2004, side 54 
55 ibid, side 54-55 
56 ibid, side 48 
57 ibid, side 52 
58 ibid, side 35  
59 ibid, side 36 
60 Elbæk, U. (2006) Kaospilot A-Z,2 , 3rd edition, Aarhus 2006 
61 Titel på kapitel i Kaospilots A-Z,2 (2006) af Ketan Lekhani 
62 Titel på kapitel i Kaospilots A-Z,2 (2006) af Margaret Wheatley 
63 Citat af studerende 2001, foreviget i maleri hos Kaospiloterne i Mejlgade 35, 2001 
64 Et godt råd fra Dee W. Hock, i Kaospilot fra A-Z (2001:3) 
65 Titel på kapitel i Kaospilots A-Z,2 (2006) af Lars Koling 
66 Kaospilots A-Z,2 (2006:255) 
67 Fra folderen : The Kaospilots – Where Creativity and innovation Go to school 2005. 
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Statements som disse har en meget stærk sammenbindende kraft for stedets kultur, men kan være 
vanskelige at dechifrere og/eller identificere sig med som udenforstående. 
 
Tillærte og anvendte kompetencer og fagligheder 
Som en del af afhandlingens spørgeguide er der to spørgsmål, der vedrører fokuspersonernes 
relation til deres uddannelse på Kaospiloterne.  Såvel svarene som samtalen om disse fyldte 
generelt meget lidt i interviewene. Dette skyldes to ting. For det første har de ikke relevans for 
afhandlingens tema og fire forskningsspørgsmål i øvrigt. For det andet gav fokuspersonerne 
forholdsvist korte svar, formentligt fordi det var hhv. et, tre, tre, fire, seks (og nul) år siden, de 
dimitterede, hvorved dele kan være vanskelige at huske. 
I afhandlingens kvalitative interviews stilles følgende spørgsmål: Spm. 1.7: Hvilke kompetencer og 
fagligheder tilegnede du dig under din uddannelse på Kaospiloterne, som du har haft brug for i 
forbindelse med dit firma? 68  
Svaret på spørgsmålet er indarbejdet i casebeskrivelserne (kapitel 4), så her vil hovedpointerne 
blive trukket frem: 
 
1) Skabertrang og selvstændighed  
Styrkelse af den individuelle selvstændighed, bliver nævnt en tillært og anvendelig kompetence på 
uddannelsen. Uddannelsen har også styrket N1s personlige stærke sider. En anden fokusperson 
udtrykker; ”Man bliver klar over, hvad det egentlig er, at der er vigtigt for en selv”. Uddannelsen 
har også (ifølge N3) understøttet egen overbevisning om at udleve sin passion, skabertrang og 
kreativitet. Uddannelsen har også trænet de studerendes iværksætterlyst. 
 
2) Praksislæring.  
N1 fortæller, at “Kompetencerne er tillært gennem en masse praktisk erfaring og action learning på 
uddannelsen”. N4 betragter sig selv som en praktiker, hvorfor uddannelsen har været perfekt for 
hende. 
 
3) Filosofier, styrende principper og mindset’s. 
N1 fortæller: ”jeg lærte at få ting til at ske” og ”lærte at fokusere på det positive”. N5 fortæller: 
”Jeg tilegnede mig en Ja-og mentalitet”; N4 har lært at: ”alt er muligt, og at du aldrig skal give op” 
og den filosofi at: ”vi skal handle ud fra kærlighed og tillid og ikke ud fra frygt”. N2 har lært: ”at 
være ikke-dømmende over for mennesker, hun møder”; ”At tro på menneskers gode intentioner, at 
agere proaktivt, ikke at give op, ikke at tage et nej for et nej, at finde nye løsninger, ikke at være 
selvhøjtidelig, at bruge humor og lethed, at udvise respekt og at forberede et projekt, starte det op 
og tro på det, inden alt er forberedt”.  
Disse styrende principper synes at have en meget stor prioritet i entreprenørernes virkefelter.  
                                                
68  En sammenskrivning af fokuspersonernes svar for N1-N6 findes i bilag 5. Anvendte og savnede fag og kompetencer på 
uddannelsen 
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4) Facilitering, teamledelse og systemisk tænkning. 
I overensstemmelse med studieordningen gør fokuspersonerne høj grad brug af 
faciliteringskompetencer  (processuelle værktøjer, kraftfulde spørgsmål og coachende metoder og 
visualiseringer) og andre konkrete værktøjer, der åbner og skaber nysgerrighed, mening, forståelse, 
forbedret teamperformance, indsigt og motivation for alle involverede. Andre kompetencer og 
metoder, som N1-6 nævner, er: ”At kunne løse konflikter”, ”at kunne skabe et højtideligt rum”,  
”at samarbejde med mange forskellige mennesker”, ”at kunne optimere samarbejdet og skabe en 
god  arbejdskultur”og ”at få en organisation til at arbejde mod et fælles mål”. Feedback anvendes 
ifølge fokuspersonernen konstant og  de anvendte processer har et systemisk fundament og 
udgangspunkt. 
 
5) Værdiskabelse 
Et meget markant synspunkt fra N6 lyder: “Man bliver konstant på uddannelsen spurgt om, hvilken 
værdi man skaber, og derfor er jeg blevet meget opmærksom på det” (bilag 5). Fokuspersonerne 
har lært at netværke, at identificere og definere value propositions, at have en naturlig 
opmærksomhed på stakeholders og på at skabe værdi for alle involverede. Det afgørende vigtigste, 
N6 har lært, er ”win-win-win tilgang”, altså en ambition om at alle involverede interessenter skal 
vinde ved at være en del af et projekt eller en forretning. 
Fokuspersonernes svar findes i bilag 5 som et fortroligt dokument, og resultatet er foruden 
kommenteret i kapitel 5 og 6. 
 
 
Hvilke kompetencer og fagligheder har kandidaterne manglet eller savnet på uddannelsen? 
I afhandlingens kvalitative interviews stilles følgende spørgsmål: Spm. 1.8: Hvilke kompetencer og 
fagligheder har du gjort brug af, som du ikke tilegnede dig under din uddannelse på Kaospiloterne 
i forbindelse med dit firma, men som uddannelsen burde tilbyde fremover? 
Svaret på spørgsmålet for de seks virksomheder er tematiseret herunder. Derudover findes de fulde 
svar i bilag 5 og er inddraget i afhandlingens kapitel 5 og i diskussionen (kapitel 6). 
 
1) Forretningsforståelse og det at tjene penge manglede på uddannelsen 
N6 har savnet at lære noget om forretningsforståelse, en finansiel tilgang og dybdegående 
principper for forretningsmodeller. “På Kaospiloterne lærer man ikke, hvordan man tjener penge.” 
N5 savnede et “mere businessorienteret mindset” på uddannelsen og et mere jordnært og 
resultatorienteret fokus, og han siger  “På uddannelsen manglede der en ”reality-faktor”  
N5 savnede undervisning i økonomi, forskellige selskabstyper,  momsregnskaber, forretningsplan, 
bogføring, samtaler med advokater og selve forståelsen for, hvordan man starter en virksomhed 
foruden viden om økonomisk bæredygtighed. 
På uddannelsen savnede N4 undervisning i økonomi og økonomisk forståelse og  
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N3 udtrykker savnet eller manglen således: ”Der manglede en forståelse af, hvordan verden 
hænger sammen, og hvordan økonomiske systemer kan fungere”. 
N2 har savnet undervisning i forretningsforståelse og herudover f.eks. i regnskab. En udtrykte 
ønske om et 4. år for dem, der vil starte egen virksomhed. 
 
2) Sociale og økonomiske discipliner som sammensmeltet fag savnes 
N3 savnede en sammensmeltning af de to elementer (kommerciel og social) på uddannelsen. “Så 
det ikke bliver enten økonomi eller social” 
 
3) Smallere og dybere faglighed foruden mere disciplin savnes 
N2 savnede nogle mere faste og konsekvente retningslinjer på skolen; f.eks i forhold til elevernes 
fravær og ”kommen for sent”. N2 har også ønsket sig en opretholdelse af en høj faglig standard. 
N1 kunne ønske sig fokus på færre fagligheder, mere specialisering og flere store og 
længerevarende projekter. 
N4 fortæller, at ”Kaospiloterne er en generalistuddannelse, hvor der hurtigt introduceres en lang 
række fag og discipliner”. N4 lærte “en lillebitte smule om en hel masse ting”. 
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 KAPITEL 5  RESULTAT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Casestudiet viser hvordan det er muligt 
 at blande monetær og ikke-monetær værdiskabelse 

 baseret på designtænkning, 
 skabervilje, netværk og leve-principper 
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Introduktion til kapitlet  
 
Igennem afhandlingen er der analyseret, undersøgt og beskrevet, på hvilke måder designtænkning 
kan bidrage til værdiskabelse for sociale virksomheder. 
I kapitel 1.2 er sociale virksomheder og det socialøkonomiske felt beskrevet.  
Herunder er værdiskabelse generelt og værdiskabelse specifikt for sociale virksomheder beskrevet 
og diskuteret.  
I litteraturstudiet af designtænkning (kapitel 2) er en lang række parametre beskrevet    og 
kategoriseret i ni hovedemner til brug for de seks casebeskrivelser og efterfølgende enkelt-case og 
cross-case analyser.  
Med ønsket om at undersøge sammenhængen mellem de seks fokuspersoners anvendelse af 
designtænkning og deres fælles uddannelsesmæssige baggrund er der lavet en analyse af, hvordan 
og i hvilket omfang designtænkning er et eksplicit fag eller disciplin på kaospilotuddannelsen.  
 
Her i kapitlet gennemgås resultatet af researchen og analyserne i direkte relation  
til hovedspørgsmålet RQ 1, og de tre underspørgsmål RQ 1.2, 1.3 og 1.4. 
  
De seks medvirkende fokuspersoner og deres sociale virksomheder benævnes tilsammen N1-6 i 
resultaterne eller enkeltvis N1, N2, ….N6. De bliver også undertiden henvist til som 
fokuspersonen/entreprenøren eller de seks fokuspersoner/entreprenører. 
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Resultat  
 
 
 
Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse (RQ 1) 
 
RQ 1 lyder ”Hvordan kan designtænkning bidrage til sociale virksomheders værdiskabelse?” 
 
 
1) Litteraturstudiet og afhandlingens hovedanalyse viser, at designtænkning har et stort potentiale 
for værdiskabelse for sociale virksomheder. 
 
2) Designtænkning præsenterer et komplekst og sammensat fænomen, der synes at være domineret 
af åbnende og udsættende, men også komplekse parametre. 
Eksempler herpå fra analyserne er parametre, der går i dybden (f.eks. etablering af den nødvendige 
konflikt), parametre der udsætter processen (f.eks. flydende tilstand), parametre der åbner 
processen (f.eks. åben planlægning og ”at drømme”), parametre der er kognitivt komplekse og 
mentalt og psykologisk krævende (f.eks. parallel lines of thoughts og mønstergenkendelse), 
parametre der skaber kompleksitet (f.eks. designers relish the lack of predetermined outcomes” og 
”bevidst fastholdelse af tvivl og uvished”). 
 
3) Analysen viser, at en lang række af disse parametre kan lede til værdiskabelse i sociale 
virksomheder. Det drejer sig blandt andre om designattitude, refleksiv praksis, prototyper og tests, 
sproget herunder spørgsmål, facilitering, storytelling (om den sociale sag), værdiskabelse til alle, 
interdisciplinaritet, analyse og syntese, eksploration og eksploitation, systemtænkning, flydende 
tilstand og udkrystallisering og visualiseringer af ønsket fremtid. 
 
4) Designtænkning synes i særlig høj grad at kunne give anledning til værdiskabelse i kombination 
med andre discipliner og metoder, som skaberkraft, netværk, selvstændighed og stærke 
leveprincipper som: ”livslykke som mål” (N2), ”altid at udvise tålmodighed og venlighed”(N2) og 
”at ha’ det sjovt” (N1). 
Direkte værdiskabelse sker således i den enkelte virksomhed gennem et mix eller en kombination 
af elementer, der kan stamme fra andre teoriretninger. Der kan være tale om en blanding af 
følgende parametre: storytelling, den sociale agenda, facilitering, systemteori, participatorisk 
design, eksperimenter, appreciative inquiry, magt gennem bridging til powerpersoner og det ”at 
have det sjovt”.  
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5) Designtænkning kan tilføre værdi via håndtering af kompleksitet. Dette foregår ved anvendelse 
af designdiscipliner og -værktøjer som intuition, anvendelse af framing, ved brug af sproget og 
især kraftfulde spørgsmål og ved brug af visualiseringer. 
 
 

Udnyttelse af designtænknings fulde potentiale for værdiskabelse (RQ 
1.2) 
 
RQ 1.2 lyder ”Hvordan udnyttes designtænknings fulde potentiale for værdiskabelse i sociale 
virksomheder?” 
 
1) Litteraturstudiet kortlægger i alt 116 designparametre, der på forskellig måde kan skabe værdi 
for sociale virksomheder.  
 
2) Studiet viser, at de medvirkende seks sociale entreprenører og deres sociale virksomheder ikke 
anvender designtænknings fulde potentiale for værdiskabelse 
 
3) For at øge muligheden for at udnytte en større andel af designtænknings værdiskabende 
potentiale ville det kræve en eller flere af følgende aktiviteter og handlinger: 
 
3A) Anvendelse af de komplekse designparametre 
Studiet viser, at de seks fokuspersoner gennem års arbejde med designtænkning har valgt at 
anvende en gruppe af de eksisterende designparametre. Det er denne gruppe af parametre, der 
giver anledning til værdiskabelse i deres virksomheder. At fokuspersonerne ikke anvender andre 
designparametre, kan skyldes at de: ikke har kendskab til dem; ikke behersker anvendelsen af dem 
eller har erfaringer med, at de ikke skaber værdi. 
Blandt de 22 ikke anvendte parametre (i casematerialet) findes en lang række, der er kognitivt 
komplekse og mentalt og psykologisk krævende. Eksempler herpå er: 
Parallel lines of thoughts, problemer og løsninger der udvikles parallelt, etablering af den 
nødvendige konflikt og organisationsudvikling. 
Den komplette liste, der viser samtlige 22 designparametre, der er fraværende i fem eller seks af 
casevirksomhederne kan ses i figur 4.21.   
 
3B) Identifikation af kausalitet 
For at vide hvilke designparametre, der særligt giver anledning til værdiskabelse, og hvilke der 
ikke gør, er det nødvendigt at vide noget mere om de kausale sammenhænge mellem anvendte 
designparametre og den værdiskabende effekt af disse. Identifikationen kunne til dels opnås 
gennem yderligere indgående studier som observationer, workshops og interviews af ansatte og 
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interessenter omkring de seks virksomheder. Herved ville det i højere grad være muligt at øge 
anvendelses af de parametre, der direkte giver anledning til værdiskabelse. 
 
3C) Løsningen ligger i evnen til at kombinere 
Litteraturstudiet og især hovedanalysen viser, at virksomhederne klarer sig bedre, hvis de formår at 
kombinere kompetencer, designparametre, metoder, principper og måder at tjene penge på. F.eks. 
mixer Henrik (N1) følgende parametre: storytelling, den sociale agenda, facilitering, systemteori, 
participatorisk design, eksperimenter, appreciative inquiry, magt gennem bridging til 
powerpersoner og det at have det sjovt.  
I målet med at skabe værdi kombinerer N1-6 designtænkning med skabertrang/virkelyst, 
selvstændighed og strategisk netværksarbejde.  
Alle seks entreprenører blander designparametre med efterlevelse af et antal styrende principper 
eller filosofier som f.eks. ”livslykke som mål” (N2), ”tålmodighed og venlighed”(N2), ”at ha’ det 
sjovt” (N1), ”ejerskab til alle” (N5), ”jeg kan få ting til at ske” (N1), ”aldrig gi op” (N4) eller ”at gi 
lidt mere hjerte” (N5). N1-6 anvender earned-income strategi og tre af dem modtager 
medlemsgebyrer og/eller donationer (N3, N4 og N6). 
 
3D) Opprioritering af eksploitation og eksekvering 
N1-6 har præference for anvendelse af eksploration og åbnende og udsættende metoder og 
værktøjer med risiko for udsat eller manglende eksekvering og mistet værdi til følge. 
Designteorien anviser, at der skal være en balance mellem eksploration og ekploitation i en 
virksomhed for at optimere dennes værdiskabelse.  
Hovedanalysen viser, at N1-6 er gode til at definere og afstemme fælles mål internt og eksternt og 
gode til at definere og afstemme fælles formål med deres virksomhedsaktiviteter og samarbejder, 
hvilket er en vigtig forudsætning for værdiskabelse.  
Det høje niveau i arbejdet med mål- og formålsdefinering følges dog kun delvist op med en 
egentlig forretningsmæssig eksekvering og eksploitation, der kan føre til større omsætning og 
innovation på markedet. 
Årsagen til en manglende udfoldelse af potentialet skal findes i N1-6´s dominerende prioritering og 
anvendelse af åbnende, udsættende og eksplorerende designparametre. 
Der er kun gennem litteraturstudiet identificeret syv ud af 116 parametre, der peger direkte mod 
forretning, handling, eksekvering, afslutning og eksploitation. 
De seks cases gør kun i begrænset omfang brug af disse: N1 anvender 3 af parametrene; N2 
anvender 3; N3 anvender 4; N4 anvender 3; N5 anvender 3 og N6 anvender 2. 
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Fordele og ulemper ved anvendelse af designtænkning i sociale 
virksomheder (RQ 1.3) 
 
Fænomenet designtænkning er så tilpas komplekst og uudforsket endnu at opgaven med at 
beskrive fordele og ulemper besværliggøres. For det første er der en række eksempler på, at samme 
parameter kan hæmme og stimulere værdiskabelse afhængig af situationen. For det andet vil det 
kræve et yderligere indgående studie, at kunne levere en egentlig liste over, hvad der hæmmer og 
stimulerer til værdiskabelse. 
Se i øvrigt afsnittet ”Yderligere forskning” i kapitel 6. 
 
RQ 1.3 lyder: ”Hvad er fordelene henholdsvis ulemperne ved at anvende designtænkning for 
sociale virksomheder?” 
 
Fordele ved anvendelse af designtænkning 
Studiet viser, at der er en lang række fordele ved at anvende designtænkning i de seks sociale 
virksomheder. 
 
Designtænkning har mulighed for at ændre ved det bestående i et projekt, en organisation eller 
ultimativt på samfundsniveau, i og med at metoden sætter spørgsmål ved den bestående præmis. 
Kombinationen at arbejde med intellekt, krop, analyse, tests, visualiseringer og med metoder der 
kortlægger en visualisering af en ønsket fremtid, kan frembringe designløsninger på et højt niveau 
og tættere på de mest interessante løsninger.  
 
Designtænkning er i besiddelse af en særlig styrke, i og med at værdiskabelse til alle involverede i 
en interessentkreds konstant undersøges og udnyttes (multi stakeholder value creation). 
Værdiskabelse hos hver enkel interessent øger motivationen og engagementet. 
Designtænknings natur og metode muliggør i særlig grad imødekommelse og integrering af 
interessenter via participatorisk design (herunder third space, shared construction og collective 
discovery), demokratiske processer og de evolutionære design, hvori alle optræder som designere 
og opnår en grad af ejerskab og indflydelse.  
 
Refleksiv praksisteori skaber optimering og læring løbende sammenholdt med, at prototyper og 
tests forbedrer og kvalificerer forretningskoncepter.  
 
N1-6 arbejder hovedsageligt med åbnende, udsættende og integrerende metoder og tilgange 
foretaget med det mål at øge værdiskabelsen på længere sigt.   
F.eks. arbejder de med flydende tilstande og åben planlægning for at håndtere og/eller lede en stor 
diversitet i gruppen af samarbejdspartnere, brugere, kolleger og eksperter. Metoden anvendes med 
det formål at opnå de optimale betingelser for værdiskabelse. 
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Eksempler på parametre, der inddrager og skaber syntese, er systemtænkning, participatorisk 
design og multi- og interdisciplinaritet.  
 
Et andet eksempel er designerens arbejde med at bruge tid på at anskue problemer bredt og 
betragte hele det store system, der kan være påvirket af problemstillingen. Dette skal forstås som 
en investering, idet det kan være med til at udvikle en dyb forståelse for brugerne og anerkende 
værdien af bidrag fra andre.  
 
 
Ulemper ved anvendelse af designtænkning 
Faren ved præference for åbnende, udsættende og eksplorerende parametre (som f.eks. flydende 
tilstand og en bevidst fastholdelse af tvivl og uvished) for entreprenørerne kan være, at de overser 
eller nedprioriterer de parametre, der lukker ned, eksekverer, afslutter og skaber innovationer på 
markedet. 
Der er som sagt kun gennem litteraturstudiet identificeret syv ud af 116 parametre, der peger 
direkte mod forretning, handling, eksekvering, afslutning og eksploitation, og hovedanalysen viser 
at de seks cases endda kun gør brug af disse i begrænset omfang.  
Brugen af de åbnende, udsættende og eksplorerende parametre kan risikere at skabe forvirring og 
utålmodighed hos kunder og samarbejdspartnere, hvis metoden ikke er forklaret tilstrækkelig 
tydeligt over for disse. 
 
Participatorisk design, evolutionært design, aktiviteter i third space og lange demokratiske 
processer kan medføre utilsigtet kaos, middelmådige resultater,   uklarhed og udeblivelse af 
eksekvering og innovation, hvis ikke der foregår en kompetent facilitering og en klar 
kommunikation og forklaring løbende i f.eks. en kunderelation. 
 
Hybriditet og ambition om kollaborativt design fra metoden participatorisk design kan medføre 
mistet konsistens, indhold og resultat i de tilfælde, hvor de medvirkende deltagere i et 
multidisciplinært team ikke hver især er i besiddelse af en stærk disciplin eller faglighed. 
 
 

Sammenhængen mellem designtænkning og teorien om sociale 
virksomheder (RQ 1.4) 
 
RQ 1.4 lyder: “Hvad er sammenhængen mellem designtænkning og teorien om sociale 
virksomheder?” 
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Selv om designteorien kun i meget begrænset omfang kobler designtænkning med social og 
samfundsmæssig ansvarlighed eller med teorien om sociale virksomheder, så viser hovedanalysen, 
at der er oplagte sammenhænge mellem de to fænomener. 
I første omgang kan vi konstatere, at fokuspersonernes særlige sociale interesse via anvendelse af 
designtænkning (empati, inddragelse, integrerende lyttende tilgang, intuition, nysgerrig og 
spørgende, villig til at dele succes, appreaciative inquiry, ejerskab og forestillinger med det formål 
at opnå en ny indsigt, de ikke havde på forhånd), kan være med til at skabe social kapital og styrke 
relationer og orientering mod en mangfoldighed af interessenter (Dunne og Martin 2006). 
 
Igennem systemisk tænkning (som er en del af forståelsen af designtænkning) tager N1-6 et bredt 
perspektiv på større systemer, organiserer kompleksiteten i sammenhængende systemer, integrerer 
mange forskellige perspektiver i en problemstilling og opnår ejerskab hos en stor 
interessentskabskreds med værdiskabelse til følge. 
 
Der eksisterer i øvrigt en række metoder, perspektiver og værktøjer, der er fælles for social 
innovation, systemteori og designmetode. Det drejer sig om mønstergenkendelse, brugercentrering 
og adressering af menneskers behov.  
 
Ud fra hovedanalysen kan det konkluderes, at designtænkning ser ud til at være et meget 
effektfuldt ’værktøj’ for netop denne gruppe sociale entreprenører (N1-6), der ikke har en klassisk 
forretningsmæssig uddannelse bag sig. 
 
Vi ved fra afhandlingens analyser, at designtænkning i de seks cases tilfælde i høj grad giver 
anledning til værdiskabelse. Vi ved også, at andre discipliner og perspektiver som virkelyst, 
netværk og leve-principper skaber værdi for disse virksomheder. 
Med stor sandsynlighed ville også yderligere andre discipliner og fagligheder kunne anvendes til 
sociale virksomheders værdiskabelse; f.eks. en erhvervsøkonomisk erfaring og uddannelse.  
Derfor kan vi ikke ud fra de foreliggende resultater konkludere, at designtænkning er særlig 
anvendelig og mere effektfuld end andre fagligheder og discipliner, når det handler om sociale 
virksomheders værdiskabelse.    
 
Endelig kan de seks fokuspersoners mål med at skabe en bedre verden (den sociale agenda) være 
med til direkte at hæmme væksten og værdiskabelsen i virksomhederne, da de foretrækker 
eksploration frem for exploitation, og da de mangler motivation til skalering og/eller vækst 
(jævnfør ”hvor lidt er nok-filosofien (N2, N3, N6)). 
 
De seks fokuspersoners mål med at skabe en bedre verden (den sociale agenda) kan både hæmme 
og styrke værdiskabelsen i virksomhederne 
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Sammenhængen mellem designtænkning og kaospilotuddannelsen  
 
Analysen af sammenhængen mellem de 116 designparametre og kaospilotuddannelsens udbudte 
fag og discipliner viser, at uddannelsen i temmelig høj grad udbyder discipliner, der kan forklares 
ud fra teorien om designtænkning.  
 
Selv om kaospilotorganisationen i vidt omfang udbyder discipliner og fag inden for 
designtænkning, foreligger der ikke en beskrivelse af deres designbegreb og –forståelse. I øvrigt er 
designdisciplinerne i uddannelsens curriculum og indhold og fag  
ofte udviklet fra et/en anden terminologisk udgangspunkt eller tradition, til trods for at en lang 
række af de discipliner, der undervises i kan forklares som stammende fra teorien omkring 
designtænkning. 
Uddannelsen kommer i sin kommunikation ufrivilligt til at italesætte sig selv ud fra den forståelse 
og teoriretning, der hedder organizational design; et begreb, der ikke har relevans for 
designtænkning. 69  Termen design anvendes ret tilfældigt og med forskellig betydning i 
curriculum og skriftligt materiale.  
 
Hvis uddannelsen definerede og forklarede sit designbegreb, ville det muligvis være muligt at 
udvikle denne som en designuddannelse eller –skole, med et helt særligt styrke inden for 
entreprenørskab. 
 
Potentialet i en sådan videreudvikling af skolen ligger i integrering af en lang række 
værdiskabende designparametre påvist i denne afhandlings analyse, der ikke i dag udbydes eller 
udnyttes på uddannelsen. 
 
Der undervises i nogle emner indenfor traditionel virksomhedslære (økonomi, prissætning, 
bogføring, social ansvarlighed, regnskab og budget) men øjensynligt ikke i socialøkonomi eller i 
opstart og drift af sociale virksomheder.  
 
Selv om samtlige seks fokuspersoner savnede fagdiscipliner som forretningsforståelse og –
udvikling på uddannelsen, formår de alligevel at starte og drive sociale virksomheder ved 
anvendelse af designtænkning, skabertrang, en stærk selvstændighed, guidende principper og 
netværk.  
 

                                                
69 Organzational design er (som tidligere nævnt) som begreb ensbetydende med forudsigelighed omkring målet, 
stabilitet og strukturering (Weich, 2004) 
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Yderligere refleksioner over resultaternes mulige betydning for kaospilotorganisationen og -
uddannelsens videre udvikling diskuteres i kapitel 6. 
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KAPITEL 6  BIDRAG INKL. 
DISKUSSION OG 

YDERLIGERE FORSKNING 
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Introduktion til kapitlet 
 
I dette kapitel er der gjort rede for teoretiske og praktiske bidrag i forbindelse med  studiet og dets 
resultat, og diskussioner omkring disse er medtaget. 
Sidst i kapitlet er der foreslået emner og vinkler på yderligere forskning inden for de to 
forskningsfelter. 
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Teoretiske bidrag og diskussion 
 
 
Bidrag til teorien om sociale virksomheder  
I forskningsfeltet om sociale virksomheder er der stadig internationalt nogen uenighed om 
definitioner, samtidig med at der er mangel på empiriske undersøgelser, hvor små virksomheder 
indgår som cases.  
Afhandlingen bidrager via casebeskrivelserne og analyser med nuancer til, hvordan vi overhovedet 
kan identificere sociale virksomheder og skelne dem fra andre typer virksomheder. 
Afhandlingen bidrager også med eksempler på, hvordan sociale entreprenører kan operere i den 
tredje verden og lykkes med at finde løsninger på sociale og samfundsmæssige problemer lokalt; 
løsninger der på mange forskellige niveauer skaber værdi.  
Analysen demonstrerer, at der findes et analyseapparat, (udviklet af EMES-netværket)  til brug for 
kategorisering af virksomheder efter i hvor høj grad, de er kommercielle eller sociale.  
 
Afhandlingen bidrager til den meget vigtige diskussion om, hvad social værdi er, hvordan den 
skabes og registreres men kun i begrænset grad til hvordan den kan måles.  
Afhandlingen leverer ikke en målemetode for skabelse af alle aspekter af social værdi, udover de 
mange informationer der er produceret gennem det kvalitative studie inklusiv interviews og 
sekundære kilder.  
 
I dette specifikke tilfælde (i denne afhandling) er det små sociale virksomheder, der er startet og 
drevet af sociale entreprenører, der alle har gennemgået en treårig uddannelse i entreprenørskab og 
designtænkning. 
 
Bidrag til teorien om designtænkning  
Forskningen i designtænkning lider stadig under at være fragmenteret og sammensat af utallige 
elementer i ulige størrelser og formater. Badke-Schaub et al. (2009). 
Boland et al. (2007:24) efterlyser flere studier om designattitude og dettes indflydelse på 
organisationsudvikling og performance  
 
Dette forskningsprojekt, der bevæger sig i et sammensat og tværfagligt felt og med respekt for 
kompleksitet og dynamikker, er med til at hjælpe forskningsfeltet et lille stykke videre. 
Afhandlingens mest substantielle bidrag til den eksisterende litteratur er derfor det analyseværktøj 
bestående af 116 emneinddelte parametre, der på hver deres måde afdækker og belyser forskellige 
elementer af designtænkningens mangfoldighed. 
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Litteraturstudiet hjælper i identificeringen og specificerer de 116 mulige og forskellige 
designparametre, som giver et billede af, hvad designtænkning er. I tilgift giver det et overblik 
over, hvilke designforskere der er aktive i forskning inden for designtænkning.  
 
Studiet afdækker tillige de dynamikker og det samspil, der findes imellem designparametre og 
andre parametre, som netværk, entreprenørskab og leve-principper som ”hvor lidt er nok”, ”lidt 
mere hjerte”,  ”ejerskab til alle” eller aldrig gi’ op”. 
 
Der er en stor mangel på empiriske studier i designtænkning (Boland og Collopy, 2004). Dette 
problem bidrager afhandlingen specifikt med i kraft af  seks case-historier af sociale virksomheder, 
der alle anvender designtænkning. 
Studiet bidrager også med de seks små sociale casevirksomheder i et forskningsfelt 
(designtænkning), der næsten udelukkende behandler store kommercielle firmaer.  
 
Et tredje sted, hvor disse seks virksomheder kan bidrage til den eksisterende teori, er i den sociale 
og samfundsmæssige kontekst.  Designtænkning adresserer ifølge Kimbell (2011) sjældent 
politiske, samfundsmæssige eller socialt-globale problematikker, som i dette studie. 
 
Studiet bidrager til teorien, i og med at facilitering af designprocesser ikke er dækket i den 
eksisterende litteratur. 
”No doubt a study of other leading designers’ practices would uncover more. Managers who open 
themselves to the design attitude, and set organization reward systems to encourage it, will find 
that organization change comes easier, is more effective, and reinforces itself over time. In short, 
it’s worth trying” (Boland et al. 2007:24) 
 
Designtænkning handler sjældent om en politisk, samfundsmæssig eller social global dagsorden. 
Dette kan ifølge Kimbell  (2011,2) skyldes, at designlitteraturen, populære publikationer og den 
nutidige designdebat oftest placerer design og designtænkning i emnefeltet business og en 
organisatorisk, ledelsesmæssig kontekst og forståelsesramme.  
“Concern with design’s place in the world and thus with larger social or political questions is lost 
when design is mobilized within a managerialist framework” (Kimbell, 2011,2:291). 
 
Efterlysning af nye lederuddannelse  
Nobelpristager i økonomi Herbert Simon efterlyste allerede i 1990 nye ledelsesuddannelser baseret 
på design (Boland og Collopy, 2004).  
Ifølge Boland et al. (2007;12) og Simon (1996) er det store problem med ledelse i dag, at den 
typiske leder i forbindelse med beslutningstagning venter på at ”actionable items”, bliver 
præsenteret for dem: ”Although Simon expected the responsible manager to engage in decision-
making through a robust and recursive process of collecting and interpreting evidence, designing 



  

 293 

possible courses of action, and testing multiple ideas, today’s leaders are resolutely passive, 
waiting for “actionable” items to be presented to them”. 
Eksisterende teori fortæller os, at de discipliner, som Simon efterlyste (i dag benævnt 
designtænkning i forståelsen ’at designe’) er en kompetence, som både kan identificeres, tillæres 
og undervises i (Lawson og Dorst, 2009:10). 
 
Såvel afhandlingens seks sociale entreprenører som kaospilotskolen repræsenterer den type ledere 
og den type uddannelse, som Simon efterlyste tilbage i 1990érne. 
 
Dette studie og analysen af kaospilotuddannelsen sammenholdt med forfatterens  publicerede 
paper Where Creativity og Innovation Go to School bidrager samlet set med en casehistorie over en 
ledelsesuddannelse, der ikke ligner de fleste management uddannelser, men skiller sig ud ved at 
imødekomme Simons beslutningsperspektiv og samtidig være praksisbaseret, tilbyde 
entreprenørskab, tilbyde designdiscipliner, kommunikationstræning, anerkendende feedback, 
teamledelse og facilitering. 
 
 
Er designtænkning særligt anvendeligt for sociale virksomheders evne til at skabe værdi? 
Vi kan konstatere, at fokuspersonernes særlige sociale interesse via anvendelse af designtænkning 
(empati, inddragelse, integrerende lyttende tilgang, intuition, nysgerrig og spørgende, villig til at 
dele succes, appreaciative inquiry, ejerskab og forestillinger med det formål at opnå en ny indsigt, 
de ikke havde på forhånd) kan være med til at skabe social kapital og styrke relationer og orientere 
sig mod en mangfoldighed af interessenter (Dunne og Martin 2006). 
 
Der er bred enighed blandt forskere om, at systemisk tænkning er en del af forståelsen af 
designtænkning, og at designtænkning herigennem kan tage et bredt perspektiv og se på større 
systemer (Cross, 2011; Senge, 2003; Dunne og Martin, 2006). Dernæst kan systemtænkningen 
organisere kompleksiteten i sammenhængende systemer (Senge, 2003), og systemisk navigation er 
nødvendigt, hvis radikal innovation skal opnås (Hart, 2005; Cooperrider, 2010). 
Der er andre forskere, der forklarer, hvorfor designtænkning er særligt anvendelig til at skabe det 
brede perspektiv, som kræves af den sociale entreprenør, der vil skabe værdi for mange og ændre 
på hele systemer: 
”Under a design-thinking paradigm, students would be encouraged to think broadly about 
problems, develop a deep understanding of issues, and plan a process to implement a good idea” 
(Wang og Wang, 2008:137). 
Vi kan i teorien endvidere identificere en række metoder, perspektiver og værktøjer, der er fælles 
for social innovation, systemteori og designmetode. Det drejer sig om mønstergenkendelse, 
brugercentrering og adressering af menneskers behov (Mulgan, 2006; Dunne and Martin, 2006; 
Senge, 2003 og Cooperrider, 2010). 
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Andre forskere kobler systemteoriens mulige evne til at forstå sammenhængende systemer til, at 
det er et ’værktøj’ for den sociale entreprenør til at skabe sociale ændringer i verden bl.a. ved at 
indtænke skalerbarhed og bæredygtighed i plan og udførelse (Light, 2006; Kramer, 2005 og Dees, 
2001). 
Boland og Collopy (2004:1) tror på, at udbredelse af designattitude vil skabe en bedre verden, uden 
at det dog er påvist i deres forskning og Ridley-Duff og Bull (2011:230) hævder, at 
systemtænkning kan bidrage i arbejdet med at måle social værdiskabelse. 
 
Samlet set må svaret på ovenstående spørgsmål være, at koblingen mellem designtænkning og 
systemtænkning er oplagt og evident. 
Hvad angår det emnemæssige krydsfelt mellem designtænkning og sociale virksomheder, og 
hvorvidt designtænkning er et særligt kraftfuldt ‘værktøj’  
for lige præcis sociale virksomheders værdiskabelse er mere usikkert. 
Vi kan konkludere ud fra ovenstående diskussion, at designtænkning ser ud til at være et meget 
effektfuldt ’værktøj’ for netop denne gruppe sociale entreprenører, der ingen forretningsmæssig 
uddannelsesmæssig baggrund har.  
 
Vi ved fra afhandlingens analyser, at designtænkning i de seks cases tilfælde i høj grad giver 
anledning til værdiskabelse. Vi ved også, at andre discipliner og perspektiver skaber værdi for 
disse virksomheder. 
Derfor kan vi ikke konkludere, at designtænkning er særlig anvendelig og mere effektfuld end 
andre fagligheder og discipliner, når der handler om sociale virksomheders værdiskabelse.    
 
Endelig kan de seks fokuspersoners mål med at skabe en bedre verden (den sociale agenda) være 
med til direkte at hæmme væksten og værdiskabelsen i virksomhederne, da de foretrækker 
eksploration frem for exploitation, og da de mangler motivation til skalering og/eller vækst 
(jævnfør ”hvor lidt er nok-filosofien (N2, N3, N6)). 
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Praktiske bidrag og diskussion 
 
 
Bidrag til sociale entreprenører og sociale virksomheder  
Afhandlingens analyser og casebeskrivelser bidrager til praksisfeltet på flere måder. 
Afhandlingens iværksætterhistorier bidrager med inspiration i form af seks forskellige måder at 
kombinere social og økonomisk værdiskabelse på. Det er seks eksempler på, at det er muligt at 
blande monetær og ikke-monetær værdiskabelse, at operere over landegrænser særligt i 
udviklingslande og at basere værdiskabelsen på en social interesse, designtænkning, skabervilje, 
netværk og leve-principper.  
 
Bidragene til sociale virksomheder og sociale entreprenører, der ønsker at starte en social 
virksomhed, er gennemgået herunder. 
Emnerne, der følger, kan opfattes som en guide til målgruppen, som gode råd eller som 
refleksioner og input til en diskussion, der har til formål at nuancere og belyse emnet. 
 
Afhandlingen har på baggrund af et litteraturstudie i designtænkning produceret et analyse- , 
registrerings – eller måleværktøj bestående af 116 parametre, der på hver deres måde afdækker og 
belyser designtænknings mangfoldighed. 
Værktøjet er inddelt i ni hovedemner og kan også opfattes som et bud på en operationalisering af 
det sammensatte begreb. 
Værktøjet kan som et landkort eller en parabol anvendes til at vurdere omfanget af eller formen på 
en given organisations eller virksomheds anvendelse af designtænkning. 
Det kan også anvendes til at give en pejling af en organisations eller en virksomheds forcer eller 
mangler inden for designtænkning.  
Hermed kan det anvendes både praktisk og strategisk i styrkelse af en virksomhed og dens evne til 
at skabe værdi.  
 
Et råd til sociale virksomheder vil være at have en øget opmærksomhed på 1) at inddrage de dybe, 
kognitivt komplekse og mentalt og psykologisk mere krævende designparametre, da disse kan 
medføre ekstra værdiskabelse for virksomheden og 2) at fokusere på de designparametre, der sikrer 
eller muliggør eksploitation, afslutning, drift, rentabilitet, eksekvering og i sidste ende 
konkurrencekraft og innovation. 
Begge elementer er centrale i forhold til værdiskabelse og i øvrigt kun repræsenteret i meget lille 
omfang i det empiriske materiale.  
Punkt 2) er i øvrigt samtidig også meget underrepræsenteret i den eksisterende litteratur om 
designtænkning. 
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At designe består af komplekse kognitive aktiviteter og kan være vanskelig at artikulere (Cross, 
2011). De sociale virksomheder, der baserer sig på designtænkning, skal derfor til enhver tid kunne 
forklare, hvad de gør, til en kunde eller en samarbejdspartner, så denne forstår, hvorfor der 
fokuseres på at ’inddrage uvished og tvivl’, eller hvorfor der f.eks. prioriteres lange åbne passager, 
uden der øjensynligt sker noget. Designeren må hele tiden forklare, hvad formålet med anvendelse 
af de komplekse og sammensatte parametre er. 
 
Afhandlingen bidrager i praksisfeltet med eksempler på, hvordan der kan laves forretning, uden at 
entreprenøren har forretningsmæssig baggrund og uddannelse.  
 
Det sker i dette tilfælde bl.a. via et mix af designtænkning, netværksstrategisk arbejde, 
systemtænkning, facilitering og strategisk kommunikation forstået som storytelling; altså 
fortællinger om arbejdet med masaierne i Kenya, cykelambulancerne i Tanzania og skole og daglig 
mad til udsatte kinesiske børn med fængslede forældre. 
 
 
 
Diskussion, bidrag og anbefalinger til kaospilotorganisationen og -uddannelsen 
Det er i afhandlingens sekundære analyse påvist, at kaospilotuddannelsen i høj grad udbyder 
discipliner der kan forklares ud fra teorien om designtænkning, og at afhandlingens seks 
kaospilotuddannede fokuspersoner i høj grad gør brug af designtænkning i den form, den udbydes 
på uddannelsen. 
Selv om kaospilotorganisationen i vidt omfang udbyder discipliner og fag inden for 
designtænkning, har de ikke forklaret deres designforståelse, og kalder i øvrigt disciplinerne og 
fagene noget andet (f.eks. procesledelse).  
 
Baseret på ovenstående, er herunder forsøgt beskrevet nogle bidrag til kaospilotorganisationen og – 
uddannelsen. 
 
Det er ikke tydeligt i Kaospilotuddannelsens kommunikation omkring sig selv, hvilken slags 
uddannelse der er tale om. Er det en lederuddannelse, en iværksætterskole, en designskole eller alle 
tre ting?  
 
Interne og eksterne kilder har kaldt uddannelsen meget forskelligt gennem årene. Et eksempel er 
Ode-Magazine, der i 2005 skrev artiklen ”A remarkable business school in Denmark (Ode, 2005), 
selv om i hvert fald afhandlingens empiri fortæller, at det ikke er business (forstået som 
forretningsforståelse og –udvikling), man lærer på uddannelsen. 
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Det kunne være en mulighed for kaospilotuddannelsen at blive mere artikuleret omkring 
designtænkning.  Designtænkning rummer en terminologi, der kan forklare, hvad der undervises, 
trænes og eksamineres i. 
Hvis uddannelsen vælger at opprioritere designtænkning, kan organisationen og uddannelsen 
udvikle sig og differentiere sig i forhold til andre leder- , iværksætter- og designuddannelser.  
Ved at tage dette valg får de studerende også en terminologisk ramme at tale og kommunikere ud 
fra. En øget tydelighed omkring faglighed, kompetencer og discipliner vil styrke dimittenderne i en 
samtale med en kunde eller i en jobsamtale efter endt studie. 
 
Uddannelsens meget store fokus på konstant læring er overvejende en stor fordel og et stærkt kort 
for dimittenderne. 
De har bl.a. teamlederen som rollemodel, som en der skaber og faciliterer et læringsrum. Dog kan 
det konstante fokus på læring, muligvis ind imellem bremse en proces og defokusere et forløb. 
 
Uddannelsens (og fokuspersonernes) dominerende præference for åbnende og udsættende 
designparametre, kan hæmme eller sinke eksploitation og eksekvering, og dermed nedsætte 
mængden eller arten af værdiskabelse eller evnen til at tjene penge. 
Eksempler på åbnende og udsættende parametre er: et langt prejekt, åben planlægning, fluid state 
eller at drømme. 
 
Anbefalingen til uddannelsen er en opprioritering af undervisning i og anvendelse af 
designparametre, der sikrer afslutning eksekvering, eksploitering, forretningsudvikling og 
innovation. 
Eksempler på sådanne designparametre er a similar growable core, design-drevet innovation eller 
eksploitation. 
 
En anden anbefaling til uddannelsen er en opprioritering af undervisning i og anvendelse af 
designparametre, der er værdiskabende, men samtidig kognitivt komplekse og mentalt og 
psykologisk krævende. 
Eksempler på sådanne designparametre er parallel lines of thoughts og mønstergenkendelse 
foruden parametre, der inddrager og skaber syntese som participatorisk design.  
 
Kaospiloternes indforståede og selvrefererende statements og styrende principper som “Fuck 
business without Culture”, ”International School of new business design & social innovation”  
eller ”The Kaospilots - A showroom for a hopeful future” kan være med til hindre omverdenens 
forståelse af, hvilken slags skole der er tale om. 
Anbefalingen er her at bestræbe sig på som organisation og uddannelsesinstitution at forklare 
omverdenen, hvad begreberne betyder og hvordan de direkte har betydning for dimittender, kunder 
og samarbejdspartnere. 
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Et af de store problemer for samtlige seks dimittender er udtrykt i citatet fra interview med N6: “På 
Kaospiloterne lærer man ikke, hvordan man tjener penge.” 
Alle fokuspersoner mangler viden om forretningsforståelse og –udvikling. 
 
Anbefalingen er oprettelsen af et nyt fag, der træner de studerende i at tjene penge gennem 
kommercielle forretninger, sociale virksomheder og via andre former og hybrider. 
 
Uddannelsen har en styrke i og med dens særligt store fokus på ”et klart fælles defineret mål, der er 
afstemt og delt i et team. 
På samme måde må metoden med et stort fokus på en delt klar vision og særligt et fælles 
formuleret formål med et projekt antages at være en styrke. 
 
Løbende anerkendelse, feedback og det at skabe og vedligeholde læringsrum samt træning i 
styrende principper er en force for dimittenderne, der skaber værdi gennem projekter og 
forretninger. 
 
De styrende principper (som f.eks. ”vi skal handle ud fra kærlighed og tillid og ikke ud fra frygt”, ” 
Ja-og mentaliteten”, ”at være ikke-dømmende over for mennesker, du møder” eller endelig ”at 
være proaktiv og ansvarsfuld”) synes at differentiere kaospilot-dimittenderne og give dem en 
mulig konkurrencemæssig fordel. 
Disse styrende principper synes at have en meget stor prioritet i entreprenørernes virkefelter, og 
dermed yder de med en vis sandsynlighed et bidrag til værdiskabelse for deres projekter og 
virksomheder. 
 
Afhandlingens resultat kan få betydning for optagelsesproceduren på kaospilotskolen. 
Hvis anbefalingerne følges, skal der i højere grad optages studerende på uddannelsen med interesse 
for forretningsudvikling, drift og rentabilitet. Det er medarbejdere og ledelsen selv på uddannelsen, 
der udvælger de nye hold af studerende. I denne gruppe er der ingen ansatte med en merkantil 
profil. 
 
For at opnå fuld udnyttelse af uddannelsens arbejde med diversitet, multi- og interdisciplinaritet 
kunne skolen overveje at optage studerende, der i højere grad end i dag rent faktisk var i besiddelse 
af en disciplin eller en faglighed stammende fra en anden uddannelse. 
 
I processen med at identificere sociale entreprenører og sociale virksomheder, med 
uddannelsesmæssig baggrund på Kaospiloterne, blev det tydeligt, at kun ganske få uddannede 
kaospiloter starter sociale virksomheder. Langt de fleste bliver enten ansat eller starter 
kommercielle virksomheder.  
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Dette kan skyldes mindst to ting: Enten er det simpelthen for vanskeligt og for krævende at få en 
social virksomhed til at blive rentabel, eller også rækker interessen for de omfattende 
internationale sociale og samfundsmæssige udfordringer kun til det mere abstrakte og mindre 
forpligtende mål: ”I want to change the world”. 
 
 
 
Såvel analyseværktøjet med de 116 designparametre som afhandlingens resultater i øvrigt vil 
kunne bidrage til andre iværksætter- eller designskoler, der ønsker at videreudvikle deres faglige 
designprofil. Det kunne være KEA’s designlinie, Designskolen i Kolding eller andre 
designuddannelser. 
Der kan være tale om bidrag til udvikling af eksisterende curriculum, eller bidrag med ideer til fag, 
discipliner og/eller metode inden for designtænkning og sociale virksomheder i øvrigt.  
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Yderligere forskning 
 
Et vigtigt forskningsmæssigt tema i krydsfeltet mellem designtænkning og sociale virksomheder, 
som der mangler forskning inden for, er: Hvordan måles og dokumenteres den skabte værdi, og 
hvordan måles præcis den værdi, der bliver skabt, hvis man drejer på nogle bestemte 
’designtænknings-knapper’.  
Det ene problem er i sig selv at måle social værdiskabelse, og vi har set i analysearbejdet, at det er 
endnu vanskeligere at identificere en kausalitet mellem konkrete anvendte designparametre og den 
skabte værdi. 
  
Inden for måling og registrering af værdi kan man påstå, at det mest interessante er hvis og når, der 
kan skabes livskvalitet og glæde, og endvidere hvordan det måles og registreres, så der kan skabes 
mere af det.  
 
Forfatterens udviklede analyseværktøj bestående af 116 designparametre befinder sig for 
nuværende på et tidligt udviklingsstadie og behøver yderligere forskning og empiriske 
undersøgelse for at blive et værktøj, der kan anvendes mere bredt og generelt af virksomheder og 
designskoler. 
 
En række områder inden for litteraturen i designtænkning, som er repræsenteret i værktøjet, er i 
litteraturen underprioriterede og kun belyst i et begrænset omfang. Det drejer sig om følgende: 
Optimering af designprocesser via facilitering. Der er stadig en mangel på tilstrækkelig viden om, 
hvordan processerne i PD optimeres og forbedres. Processerne skal faciliteres, udtrykt af Muller og 
Druin (2010:9) som: ”you can’t just add users and stir”; Designerens rolle i forhold til 
interessenterne i collaborative processer; Hvornår er den fuldbyrdede participatoriske designproces 
at foretrække? Hvordan vælges der imellem den designdominerede proces og den evolutionære? 
Hvordan identificerer og genkender en designer mønstre? Skal man være uddannet designer for at 
mestre disciplinen? Og hvordan kan der blive undervist i dette? Hvad kan ulemperne være ved 
bevidst at fastholde tvivl og uvished? Hvordan kan de beskrevne designparametre hver og én 
direkte være med til at skabe værdi? Og hvordan fokuseres på at skabe mange vindere i et projekt, 
samtidig med at der holdes fokus på rentabilitet og økonomisk værdiskabelse?  
 
Med det formål at styrke analyseværktøjet med de 116 designparametre kan der laves systematiske 
undersøgelser i form af kvalitativ research herunder feltarbejde og observationer. 
Formålet med undersøgelser kunne være at forstå de enkelte parametre dybere, så de mere præcist 
kunne anvendes på de tidspunkter og i det omfang de ville kunne give anledning til mest 
værdiskabelse. 
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Researchen og undersøgelserne kan f.eks. foregå ved at designeren observeres og senere hen 
interviewes i sit arbejde med et interdisciplinært team og/eller med en gruppe interessenter. 
Her under nævnes bare en del af de mulige spørgsmål, der kunne arbejdes med: 
Undersøgelser skulle søge svar på 1) hvordan en designer arbejder, når han udfordrer en 
problemstillings præmis; 2) hvordan de kognitivt komplekse og mentalt og psykologisk mere 
krævende designparametre nævnt i afhandlingen, kan være kilden til værdiskabelse, 
konkurrencekraft og innovation; 3) hvordan kan eksploitation og afslutning af en designproces 
kvalificeres, med øget værdiskabelse til følge; 4) hvordan problemer og løsninger kan udvikles 
parallelt i en eksplorativ og iterativ proces; 5) hvordan kan arbejdet i parallelle tankebaner (parallel 
lines og thoughts) i en problemløsning foregå; 6) hvordan foregår, og hvornår foretages 
udkrystaliseringen i en flydende proces og 7) hvordan forbereder man sig på at fejle, og hvornår er 
det en god idé? 
 
Et andet emnefelt inden for designtænkningen, der er overraskende lidt dækket, er 
designtænkningens evne til at bidrage til konkurrencekraft og innovation gennem eksploitation, 
afslutning, drift og rentabilitet. De eksekverende parametre er meget sparsomt behandlet i den 
eksisterende litteratur. 
 
Designtænkning som ledelses- og innovationsstrategi er mest behandlet i populærlitteraturen af 
bl.a. Tim Brown, Thomas Lockwood og Liedtka og Ogilvie (Badke-Schaub et. al., 2010:39) og 
mangler forskernes interesse.  
 
Der er også en klar tendens blandt designforskere generelt (ikke kun empirisk baserede) til primært 
at anvende og undersøge store kommercielle firmaer, hvorfor det er meget sparsomt, hvad der 
findes af forskning og empiriske undersøgelser af små og især sociale virksomheder (Kimbell, 
2011,2:289; Carr et al., 2010:62; Liedtke og Mintzberg, 2006; Badke-Schaub et al., 2010:39). 
Følgende forskere researcher primært i store virksomheder  (Liedtka og Ogilvie, 2011; Lockwood, 
2010; Norman, 2001; Martin, 2009; Martin, 2010 og Verganti, 2009). 
 
Ifølge Badke-Schaub et al., (2010) lider forskningsfeltet designtænkning under dets mangel på 
empiriske studier foruden det faktum, at dem, der eksisterer, udgør en fragmenteret vifte af 
resultater. Forskerne mener, at dette hovedsageligt kan begrundes i en manglende integration af 
teori i forskningen. 
Forskerne forklarer at den nye trend med designtænkning som ledelsesstrategi og strategi for 
innovation ikke er funderet i empiriske studier eller evalueringer.  
 
Endelig lider designforskningen under ikke at omfatte den sociale agenda (Kimbell, 2011,2:291). 
Følgende forskere er dog aktive i denne del af feltet (Cooperrider, 2010; Dunne og Martin, 2006 og 
Boland og Collopy, 2004). 
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Kapitel 7. Konklusion 
 
 
Denne afhandling forsøger at afdække mekanismer og sammenhænge mellem designtænkning, 
værdiskabelse og sociale virksomheder, særligt med henblik på at undersøge hvordan 
designtænkning som ledelsesretning, filosofi, metode og værktøj kan bidrage til sociale 
virksomheders værdiskabelse. 
 
Afhandling tager afsæt i teorien om sociale virksomheder og et virksomhedsparadigme, der er 
centreret om adressering af nogle af verdens største sociale og samfundsmæssige uligheder og 
udfordringer.  
Den teoretiske analyseramme udgøres af forskningsfeltet designtænkning. 
Med denne ramme og et analyseværktøj bestående af 116 designparametre (udviklet fra 
litteraturstudiet i designtænkning) analyseres seks sociale virksomheder, der på hver deres måde 
skaber kommerciel, social og samfundsmæssig værdi i Danmark og i udlandet. 
 
Litteraturstudiet og afhandlingens hovedanalyse viser, at designtænkning har et stort potentiale for 
værdiskabelse for sociale virksomheder, men at potentialet ikke er fuldt udnyttet. 
 
Samlet set viser analysen, at anvendte designparametre i kombination med bl.a. skabertrang og 
strategisk netværk giver anledning til såvel økonomisk som social værdiskabelse.  
Det kan også konkluderes, at det i en række tilfælde er muligt at registrere og måle effekten af 
anvendt designmetode i kombination med bl.a. skabertrang, leveprincipper eller strategisk netværk. 
Litteraturen og analysen viser dog, at det er meget vanskeligt at identificere en direkte kausal 
sammenhæng mellem en konkret anvendt designparameter (som f.eks. refleksiv praksis eller 
flydende tilstand) og så den skabte effekt eller værdi (livsglæde, håb, sundhed eller omsætning), 
også kaldet the value capture problem.  
Dilemmaet med ikke at kunne koble input og output, og at impact’en sjældent kan måles, kan 
medføre en tilfældighed i beslutningen om, hvilken eksakt parameter der skal tages i anvendelse i 
en konkret situation for at opnå det bedste resultat. 
 
En løsning på dette problem kan være at lave dybe kvalitative undersøgelse af  effekten af konkrete 
anvendte parametre i forskellige situationer med det formål efterfølgende mere bevidst og 
effektfuldt at kunne vælge parameter. 
 
Det kan konkluderes ud fra analysen og litteraturstudiet, at den intenderede effekt af en lang række 
designparametre kan beskrives og forklares relativt præcist.  
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Således ved vi f.eks., at designtænkning indeholder parametre, der direkte kan udsætte en proces 
med det formål at identificere den bedste løsning. Det drejer sig bl.a. om åben planlægning, at 
visualisere en ønsket fremtid, ”at drømme” og flydende tilstand.  
Studiet viser samtidig, at faren ved præference for åbnende, udsættende og eksplorerende 
parametre for entreprenørerne kan være, at de overser eller nedprioriterer de parametre, der lukker 
ned, eksekverer, afslutter og skaber omsætning og innovationer på markedet. 
 
Designtænkning kan også tilføre værdi til en proces via håndtering af kompleksitet. Dette foregår 
ved anvendelse af designdiscipliner og -værktøjer som intuition, framing, brug af kraftfulde 
spørgsmål og ved brug af visualiseringer. 
Vi ved også, at der findes designparametre, der intensiverer arbejdet med at undersøge dybt, 
hvordan den bedste løsning identificeres. Dette kan foregå via ”bevidst fastholdelse af tvivl og 
uvished”, via en ikke dømmende adfærd eller via anvendelse af parallel lines of thoughts. 
Populærlitteraturen beskriver anvendelsen af en del af disse parametre, uden at der er 
forskningsmæssigt belæg for påstandene.  
Forskningen mangler stadig at producere dybe undersøgelser, der afdækker anvendelse af og især 
effekten og relevansen af de enkelte parametre i konkrete situationer.  
 
En række af analysens 116 designparametre figurerer isoleret set i andre sammenhænge end i 
designerens værksted.  
Det kan konkluderes, at det er kombinationen af anvendelse af flere samtidige parametre og evnen 
til at udvælge disse på det rigtige tidspunkt i en proces, der for alvor giver anledning til gode 
løsninger og værdiskabelse. 
Således findes arbejde med f.eks. storytelling og visualiseringer i mange andre sammenhænge end 
i designerens arbejde, hvorimod de i kombination med designattitude, refleksiv praksis, facilitering 
og interdisciplinaritet hører hjemme i designerens arbejde. 
 
Designtænknings potentiale for værdiskabelse kan udnyttes bedre, hvis et større spektrum af 
designparametre blev taget i anvendelse af entreprenørerne i casestudiet. Særligt de mere 
komplekse parametre som ”etablering af den nødvendige konflikt” og parallel udvikling af 
problemer og løsninger anvendes ikke (eller sjældent) og er samtidig også kun sparsomt beskrevet 
i designlitteraturen. 
 
Participatorisk design, evolutionært design, aktiviteter i third space og lange demokratiske 
processer kan medføre utilsigtet kaos, middelmådige resultater,   uklarhed og igen udeblivelse af 
eksekvering og innovation, hvis der ikke foregår en kompetent facilitering og en klar 
kommunikation og forklaring løbende i f.eks. en kunderelation. 
En af fokuspersonernes helt store styrker i forbindelse med at kunne håndtere  
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disse komplekse kollaborative setups er, at de er trænet i og mestrer kompetencen procesledelse og 
facilitering. 
 
Afhandlingens analyser kortlægger, at designtænkning i de seks cases tilfælde i høj grad giver 
anledning til værdiskabelse. Vi ved også, at andre discipliner og perspektiver som virkelyst, 
netværk og leve-principper skaber værdi for disse virksomheder. 
Med stor sandsynlighed ville også yderligere andre discipliner og fagligheder kunne anvendes til 
sociale virksomheders værdiskabelse; f.eks. en erhvervsøkonomisk erfaring og uddannelse.  
Derfor kan vi ikke ud fra de foreliggende resultater konkludere, at designtænkning er særlig 
anvendelig og mere effektfuld end andre fagligheder og discipliner, når det handler om sociale 
virksomheders værdiskabelse.    
 
På kaospilotuddannelsen, hvorfra entreprenørerne er uddannet, foreligger der ikke en beskrivelse af 
et designbegreb og –forståelse. Hvis uddannelsen definerede og forklarede sit designbegreb ville 
den kunne udvikle sig som en designuddannelse eller –skole med en helt særligt 
entreprenørskabsprofil. 
Potentialet i en sådan videreudvikling af skolen ligger i integration af en lang række 
værdiskabende designparametre påvist i denne afhandlings analyse, der ikke i dag udbydes eller 
udnyttes på uddannelsen. 
 
Afhandlingens teoretiske bidrag indeholder empiri om, hvordan sociale entreprenører kan operere i 
den tredje verden og lykkes med at finde løsninger på sociale og samfundsmæssige problemer 
lokalt; løsninger, der på mange forskellige niveauer skaber værdi.  
Afhandlingens mest substantielle bidrag til den eksisterende litteratur er det analyse- , 
registrerings- og måleværktøj bestående af 116 emneinddelte parametre, der på hver deres måde 
afdækker og belyser forskellige elementer af designtænkningens mangfoldighed, og både giver et 
billede af, hvad designtænkning er, og hvilke designforskere der er aktive. 
 
En lang række ubesvarede spørgsmål i forbindelse med designtænknings bidrag til sociale 
virksomheders værdiskabelse står ubesvarede tilbage.  
Herunder: hvordan arbejder en designer, når han udfordrer en problemstillings grundlæggende 
præmis; hvordan kan eksploitation og afslutning af en designproces kvalificeres med øget 
værdiskabelse til følge; hvordan kan arbejdet i parallelle tankebaner (parallel lines og thoughts) i 
en problemløsning foregå; og hvordan forbereder man sig på at fejle, og hvornår er det en god idé? 
 
På baggrund af studiet kan det konkludere, at såvel praksisfeltet som den eksisterende litteratur om 
designtænkning har brug for yderligere forskning. Det samme gælder emnet sociale virksomheders 
værdiskabelse og måling af denne.  
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* www.baisikeli.dk 
* Rejsebrev fra Tanzania fra Henrik Smedegaard Mortensen. 
* Århus Stiftstidende: ”Hittegodscykler redder Afrika”. Artikel af Danny Rødgaard.  
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* Antologi 
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* Anette Ketler og Christine Theisen (2009): ”Min Hjertesag – min forretning” –  
  10 portrætter af socialøkonomiske iværksættere og deres virksomheder.  
  Erhvervsskolernes Forlag.  
* Anette Ketler og Christine Theisen (2010): DRIVKRAFT. Portrætter af socialøkonomiske 
  iværksættere og deres virksomheder. Erhvervsskolernes Forlag. 
* Frits Bredal, Milliarder i cykelturisme. Frits Bredal, kommunikationschef, Cyklistforbundet.        
  Offentliggjort 07.07.11 kl. 03:01. JyllandsPosten 
 
 
 
Kondakis 
* Egne interviews med Nike Kondakis. 
* www.kondakis.biz 
* www.kaospilots.dk/hotprojecst 
* E-mailudveksling med rejsebrev fra Nike Kondakis den 17.6.2008. 6 sider 
* Berlingske Tidende. “Nike Kondakis – Faldskærmskjoler – Fashion – Fandenivoldskhed” –  
  Faldskærmsenglen. Artikel af Tine Bendixen. MS / s 16-19. 22.8.2010 
* Børsen. Forførende faldskærme. Artikel under MODE af Lotte Freddie13.6.2008 
* Politiken. Masaikriger i det 21. århundrede. Artikel under REJSER af Poul Husted  
  den 23.8 2009.  
* YouTube. Nike Kondakis. KONDAKIS. Video fra Rework the World i Sverige 2010 
* YouTube. Rework the World: Ethic Fashion. Video fra Rework the World i Sverige 2010 
* YouTube . UR Samtiden: Ethical Fashion. Video fra Rework the World i Sverige 2010  
  Swedish Educational Broadcasting Company met Nike Kondakis outside the arena.  
  Here she tells us a little bit more about her fashion project in Kenya. 
 
 
Kontutto 
* Egne interviews med Fanny Posselt 
* E-mailkorrespondance med Fanny angående indtægter, størrelse på donationer mv. 
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* Posselt, F (2010): Verdens mest berejste pølsevogn – en historie om  
  socialt entreprenørskab. Aarhus Entrepreneurship Center, Aarhus Universitet. 
* www.kontutto.com 
* www.hotdogmission.ning.com 
* Støtte til børn af Bushmen-folket i Sydafrika. www.firstchildren.org 
* Hjem til børn af kriminelle. www.morningtears.com 
* Morning Tears nyhedsbrev 
  http://www.kontutto.com/media/274/NewsletterDK%5FVol%5F6%5FNo%5F2.pdf 
* Folder. Verdens mest berejste pølsevogn – til IDNA 2011 – med social  
  entreprenørskab 
 
 
100% til Børnene 
* Eget interview med Signe Møller 
* Signes oplæg på Vela 12.5.2011: Oplæg om 100% til Børnene. Interview af Uffe Elbæk i  
  Klub Mod. 
* www.100pct.dk 
* www.100pct.org 
* www.godesager.dk 
* Handlingsplan for fundraising-arbejdet i 100% til Børnene. Januar 2011. 
* Årsrapport 2009. 100% til Børnene 
* Artikel: ALT FOR DAMERNES KVINDEPRIS 2010. Hun hjælper de børn ingen andre  
 vil hjælpe: Alt for Damerne 43/2010 
* General brochure om Kibarani 
* Fundraising og handlingsplan Januar 2011 
* Artikel i Arbejdernes Landsbank; Magasin: Skaf myggenet til Signes børn side 10-11 
* Nyhedsbrev December 2010. Julenyhedsbrev 
* Nyhedsbrev #5: 100% til Børnene - Nobody gets poor by giving. Efterår 2009. 
* Signes sager på Facebook 
  Film: 
* Mombasa Kenya: Kibarani.mov about 100% to the Children’s work in Mombasa, Kenya 
  http://www.youtube.com/watch?v=R6O4ok44Guw&feature=player_embedded 
* Interview med Signe Møller I TV EUROPE. CNN iREPORT juni 2011. 25:08 min 
  http://www.tveuropahd.com/video/320/signe-m-ller-director-of-100-to-the-children-ngo 
* Interview, Edie Lush & Signe Møller, Hub Culture Copenhagen Pavillion, COP15,  
  December 2009 
  http://www.youtube.com/watch?v=U73gcAKiDZM&feature=player_embedded 
* Signe om GodeSager I (i samarbejde med Arbejdernes Landsbank) 
  http://www.youtube.com/watch?v=w2U8mrSZdVE&feature=related 
* Signe om GodeSager II (i samarbejde med Arbejdernes Landsbank) 
  http://www.youtube.com/watch?v=jJEUNvrO3KQ&NR=1 
* 5 minutters videodokumentar om 100% til Børnene’s opstart, filmet og redigeret af  
  Bjarke Monrad fra Mediehøjskolen Kbh, i september 2008. 
  http://www.youtube.com/watch?v=dUXj0GOFhtE&feature=related 
* Aktivitetsoversigt Kibarani af ældre dato til brug i private fondsansøgninger 
* Generel brochure om program for børn med særlige behov 
* Nyhedsbrev sommer 2011 
* Referat af General Forsamling i 100% til Børnene d. 14 maj, 2011 
* Artikel fra samarbejdet med AL, Hvad gør dig rig? 
* Regnskab 2009 
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* Aktivitetsoversigt. Dokument er ikke dateret. 
  I radioen: 
* DR1 – Vita, 16/11/2010: http://www.dr.dk/P1/Vita/Udsendelser/2010/11/16104758.htm  
  På TV: 
* Kurt kom forbi, TV 2 Østjylland, 12/12/2008: http://www.tv2oj.dk/videoarkiv.asp 
* Deadline, DR2 12/04, 2010 (kan ikke ses længere) 
* TV 2 Lorry, 3/11/2010: http://www.tv2lorry.dk/artikel/16572?autoplay=1 
* TV 2 Østjylland, 9/11/2010: http://www.tv2oj.dk/videoarkiv.asp 
* Civilsamfundsstrategien. www.um.dk  
 
 
Kadaver 
* Eget interviews den 11.2.2011 og samtaler med Anders Møller Toft  
* Oplæg på Niels Brock, Iværksætterhuset. 3.2.2011, ved Anders Møller Toft og 
  Carl Johannes Boris. Egne noter. 
* Hjemmeside  www.kadaver.dk 
* Blog   http://kadaverofftherecord.wordpress.com/ 
* Twitter-profil  http://twitter.com/kadaverupdate 
* Facebook  http://www.facebook.com/kadaverFB 
* Forretningsplan for Kadaver ApS. August 2010. 25 sider. ”Værdiskabelse i spændingsfeltet  
  mellem kaos og orden” 
* Taktisk vækstplan for Kadaver ApS. August 2010.  
* Samhandelsbetingelser for kunder 
* Artikel. Kommunikationsforum. Olsen, Marta Karolina (2010): Hvorfor elsker vi Mukhtar? 
* Artikel/ Award. Business.dk om artikel i marketing fagbladet Campaign. Pris blandt 28  
  andre præmierede. ”My YouTube Ad of the year”-pris 
* Award: NEW MEDIA AWARDS 2010: Anders Møller Toft, Carl Johannes Boris, Jakob  
  Klintrup og Søren Bo Steendahl 
* Tilbud til Arriva 
* Interview med Jacob Klintrup i Ponderplanes. http:/ponderplanes.com/?p=311 
* YouTube video: Mukhtars Fødselsdag – Flash Mob – Bedre Bustur 
  http://www.youtube.com/watch?v=xgOyTNtsWyY&feature=player_embedded 
* YouTube video: Hopenhagen Sunbathing Flashmob 
  http://www.youtube.com/watch?v=CMpqRCHr5s0&feature=player_embedded 
 
 
We Have A Dream 
* Eget interview med Anne Kjær Riechert 
* I Have A Dream. Projektbeskrivelse. 
* Artikel Karriere: Hun hjælper hiv-ramte mødre og børn i Sydafrika. April 2006 
* www.nkosishaven.co.za 
* http://www.we-have-a-dream.org 
* Rotary International. Anne Kjær Riecherts historie. YouTube. 
  http://www.youtube.com/watch?v=GtkJGE2Ojp4 
  http://atokyotale.blogspot.com/2010/12/lipstick-rebellion.html 
* Præsentation på openIDEO: ”Extend your empathy to include the future. ” 
* http://www.openideo.com/profiles/anneriechert/ 
* http://www.relief20.com/dream/translation/english 
* http://www.openideo.com/profiles/anneriechert/ 
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* http://stiften.dk/forside/anne-ud-af-tokyo-i-en-fart 
* http://www.nkosishaven.blogspot.com/ 
  Film: 
* http://relief20.com/dream/translation 
* http://www.youtube.com/watch?v=BKbNixC4Qew 
* Artikel: TALENT 100. GULDNUMMER. Mød 100 talenter med potentiale til at  
  blive fremtidens stjerner i dansk erhvervsliv. Kategori: Forretningsudviklere. 
* Berlingske Business Magasin. Særnummer. 3. Sektion. 19.4.2012. side 92.  
 
 
 
De følgende kilder hidhører fra researchen af projektets foranalyse, der indbefattede 
i alt 16 cases. 
 
Lust 
* Eget interview med Sabina Elvstam-Johns 
* Mailveksling med Sabine 2008, om innovation, differentiering og omsætning. 
* www.lust.dk 
* Artikel: Kvinder er pornoens nye marked. www.epn.dk, 2007. 
* Artikel: Sex er min Gud. Artikel i www.aok.dk/byenrundt, 2009. 
* Artikel: »Det kan blive for stuerent« Af Bente Linnéa Friis, 21. Dec. 2002 
* Blogindlæg på Lustuniverse.com Half full or half empty…?Sabine Elvstam-Johns,  
  Dec. 2010 
* Blogindlæg på Lustuniverse.com Every woman is Aphrodite. Sabine Elvstam-Johns,  
  marts 2011 Europe/Berlin 
 
 
Agentur V og Henrik Vibskov 
* Eget interview med Jacob Valdemar 
* www.agencyv.com 
* www.the-v-store.com 
* http://blog.henrikvibskovboutique.com 
* http://www.henrikvibskov.com/ 
 
 
Mungo Park Bureau 
* Eget interview med Trine Valentin Skov Munck 
*	  www.mungobureau.dk 
 
 
Plan B 
* Eget interview med Kasper Arentoft. 
* www.planb.se 
 
 
Shoe The Bear 
* Eget interview med Thomas Frederiksen 
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* www.facebook.dk/shoethebear 
* www.shoethebear.com 
* Salgsinfo.AW.09.SHOETHEBEAR 
* Features of the Bear in Label Magazine in Belgium. 
*http://www.facebook.com/photo.php?fbid=108539345858314&set=a.108539342524981.4533.10
8286205883628&type=1&theater 
* Artikel: The US Magazine had a feature of Shoe The Bear.  
* http://www.usmagazine.com 
* Thomas Frederiksen fra Shoe The Bear fortæller om netværk og networking. 
* Han fortæller om, hvordan de aktivt bruger netværk til at skaffe nye kunder,  
  samarbejdspartnere og netværk internationalt.17/5 2010 
* http://www.youtube.com/watch?v=ocerx-vpUUg 
* Shoe The Bear // AW2010 Collection Preview 
* A small look into the future and our new collaboration with the "shft" boys from      
  Copenhagen. Hitting the stores world wide in August 2010. 
* http://www.youtube.com/watch?v=NolJRkcSuuM&feature=related 
* Dansk Mode og Textil. 
* De gir bjørnen sko på. 
  http://www.dmogt.dk/da-DK/Nyheder/de_giver_bjoernen_sko_ 
  paa.aspx 
* Artikel: De gir bjørnen sko på. April 2011. 
* Efterskrift: Skriftlig feedback fra Thomas Frederiksen 18.9.2011 på casebeskrivelse. 
 
 
370 grader 
* Eget interview med Rolf Arne Leer 
* www.370-degrees.com 
 
 
Nuummioq 
* Eget interview med Mikisoq H. Lynge 
* Uddybende spørgsmål/svar til Mikisoq H. Lynge pr. e-mail. 1. september 2009 
* “Glæde over premiere på grønlandsk Film”. Mandag den 2. november 2009,  
  Pressemeddelelse. Ritzau. 
* “Grønlands første spillefilm til Sundance”. ’Nuummioq’ er udtaget til Robert Redfords  
  Sundance Film Festival i januar. 9. december 2009 
* “Greenland’s ”Nuummioq” a stunning triumph”. By James Greenberg. Reuters.  
  25. januar 2010 
* “Anmelder: Grønlandsk film minder om Bergman”. 27. januar 2010 
* “Producer: Grønlandsk film skal ud til hele verden”. Den første grønlandske spillefilm er  
  blevet et hit på Sundance-festivalen. 29. januar 2010. Politiken 
* http://nuummioqmovie.com/ 
* “Grønlandsk film er blevet solgt i Cannes”. Politiken den 14. maj 2010.  
 
 
CSRplus 
* Eget interview med Sarah Juhl Gregersen 
* Toyah Hunting: Corporate Voluntarisme. Præsentation. Prague 2009 
* Brochure om CSR+ 
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* E-mail fra Sarah Juhl Gregersen om netværksmetode 
* Startup Budget for CSR+. Marts 2007 
 
 
Gunbak Knowledge 
* Eget interview med Ouafa Rian 
* www.gunbakknowledge.dk 
* Artikler med Ouafa om bl.a. netværk 
* Tv-programmet ”Ouafas fredsmission” på DR2 
* http://www.dr.dk/DR2/T/Tro/Fredsmissionen/20060510200459.ht, 
 
 
Changepilot 
* Eget interview med Lemmy Kook Lyngholm Jensen 
* Sommerkatalog. Changepilot 2011 
* http://www.changepilot.dk/ 
* Præsentation af spillet/ værktøjet Breakaway® til forretningsudvikling 
  http://www.linkedin.com/company/changepilot-aps/changepilot-goes-breakaway-  
242790/product 
* Karavanen er sund for demokratiet. Postet af Changepilot på    http://changepilot.wordpress.com 
* Sundhedskaravanen: Lad dine sunde ideer spire. http://www.regionsyddanmark.dk/wm341243 
* Sundhedskaravanen på Facebook http://www.facebook.com/sunhedskaravanen 
* Metoder: Changepilot – Gratis værktøjsbog fra prisbelønnet innovationsprojekt. 
* Posted af Changepilot. http://changepilot.wordpress.com/?s=brugerkaravanen 
* Brugerkaravanen – en tourguide til brugerland. http://www.brugerkaravanen.dk/ 
http://brugerkaravanen.deff.wikispaces.net/ 
* Projekt brugerkaravanen vinder pris. http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/projekt-brugerkaravanen-
vinder-pris/ 
* PlanB vinder konsulentprisen 2009. Vinder af Strategi og virksomhedsudvikling 2009. "  
* MustWin Battles in Vestas" for Vestas Wind Systems A/S.  
http://danskmanagementraad.dk/home.asp?ContentID=525 
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APPENDIX 
 

a. Figuroversigt 
 
 
Kapitel, titel og figurnummer 
 
Kapitel 1.2 Sociale virksomheder som afsæt 
 
Figur 1.2.1 Forskelle på opdagelses- og skabelsesperspektivet; modificeret  
model efter Berglund (2007:251).  

 
Figur 1.2.2 Begreber, fænomener og principper gældende for 
effektuationslogikken og effektuationsprocesser. Figuren er udviklet efter 
Sarasvathy (2001:251/TABLE 1, 2008).  
 
Figur 1.2.3 Definition på social entreprenør (Dees, 2001:4; Dees and 
Anderson, 2006:7) 
 
Figur 1.2.4 EMES-netværkets definition på socialt entreprenørskab i 2007 
(Hulgaard, 2010:slide:8) 
 
Figur 1.2.5 Definition på socialt entreprenørskab, 2010, efter Hulgaard, 
2010:slide,9) 
 
Figur 1.2.6 Forskellen på kommercielle og sociale entreprenører (Hulgaard, 
2010, Austin og Wei-Skillern, 2006) 
 
Figur 1.2.7 Dominerende definitioner på sociale virksomheder 
 
Figur 1.2.8 Spektrum for virksomheder fra traditionelle kommercielle til 
non-profit organisationer. Modificeret model med inspiration fra ”For-
profit/non-profit organization spectrum” af Bibb, E et. al. (2004:4) og 
understøttet af (Alter, K. 2003; Laville, J. L., 2011 og Yunus et al., 
2010:308) 
 
Figur 1.2.9 Tre strukturelle kategorier. Alter (2003:15) 
 
Figur 1.2.10 EMES-netværkets ni kriterier for en social enterprises; 
detaljeret. (Defourny og Nyssens, 2008:37). Oprindelige kilde: (Borzaga og 
Defourny (eds.) 2001). 
 
Figur 1.2.11 Definitioner på social innovation 

 
Figur 1.2.12  Konkurrencemæssige fordele for social enterprises 
(Hulgaard, 2009:10; Borzaga et al., 2010:4-5)  
 
Figur 1.2.13  Særlige udfordringer for social enterprises (Hulgaard, 2009:11) 
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Kapitel 2. Teoretisk analyseramme 
 
Figur 2.1. En tidlig skitse af the Peter B. Lewis Building gjort af arkitekten 
Frank Gehry. Figuren stammer fra Boland og Collopy (2004:12).  
 
Figur 2.2  Forskelle på beslutningsattitude og designattitude. Forfatterens 
egen model efter Boland og Collopy (2004) og Boland et al. (2007). 
 
Figur 2.3  Designerens framing af problemstilling mod klientens kriterier 
(Cross, 2011:77-78). 
 
Figur 2.4 The cycle of design thinking. Kilde: Dunne and Martin (2006:518) 
 
Figur 2.5. Parallel lines of thought/ parallelle tankebaner Lawson og Dorst 
(2010:59-60) 
 
Figur 2.6 Fordele og ulemper ved inddragelse af interessenter, efter Liedtka 
og Mintzbergs Time for Design (2006). 
 
Figur 2.7 Designproces i 4 faser. Liedtka og Ogilvie (2010) 
 
Figur 2.8 Den lukkede innovationsmodel (Chesbrough, 2003) 
 
Figur 2.9 Den åbne innovationsmodel (Chesbrough, 2003) 
 
Figur 2.10. Designtænknings bidrag til værdiskabelse. Forfatterens egen. 
 
Figur 2.11. 116 parametre omhandlende designtænkning 
 
Figur 2.12 Teoretisk analyseramme samlet i otte spørgsmål, til brug for 
hovedanalysen 
 

Kapitel 3. Forskningsdesign og –metode 
 
Figur 3.1 Oversigt over undersøgelsesdesign og -metode.  
Med inspiration fra Müller (2011:21). 
 
Figur 3.2 Ontologi, epistemologi, forskningsmetode og slutningsform for 
positivisme, kritisk realisme og konstruktivisme. Kilde: Med inspiration fra 
Bøllingtoft (2005:20) 
 
Figur 3.3. Forskningsprocessens tre forskellige processer baseret på 
deduktion, abduktion og induktion. Inspiration fra Järvensivu og Törnroos 
(2010:103). 
 
Figur 3.4 Yin’s fire basistyper af design for casestudier, (Yin 2009:46) 
 
Figur 3.5 Reliabilitet og sandhed 
 
Figur 3.6 Typer af validitet i kvalitative casestudier. Efter (Kvale, 2005:236-
245; Korsgaard 2009:49) 
 
Figur 3.7 Liste over i alt 51 designparametre repræsenterende 
hovedtemaerne fra de 116 parametre  
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Figur 3.8 Eksempel på anvendt designparameter (N1). 
 
Figur 3.9 Eksempel på andet bidrag end designtænkning (N1). 
 
Figur 3.10. Skabelon til opbygning af casebeskrivelser  
 
Figur 3.11. Case Study Metode efter Yin (2009:57) 
 
Kapitel 4. Empiri og analyse 
 
Figur 4.1 Oversigt over de 16 medvirkende virksomheder 
 
Figur 4.2. EMES definition på en social virksomhed, Hulgaard (2011,1:208) 
 
Figur 4.3. Analysens registrering af antallet af EMES-netværkets ni kriterier 
for hver af de 16 casevirksomheder. 
 
Figur 4.4 Kategorisering af 16 cases. Kilde: Modificeret model med 
inspiration fra ”For-profit/not-for-profit organization spectrum” af Bibb et 
al. (2004:4) og Alter (2003). 
Figur 4.5 Faktabox; Baisikeli 
 
Figur 4.6/Billede. Baisikelis værksted og cafe i København. Fotograf: 
simon@ohdawn.com 
 
Figur 4.7 Faktabox; Kondakis, Picture by Johnni Cross 
 
Figur 4.8 Size guide til bestillinger over nettet. 
 
Figur 4.9 Faktabox, Kontutto 
 
Figur 4.10 Faktabox, 100% til børnene 
 
Figur 4.11 Faktabox, Kadaver 
 
Figur 4.12 Faktabox, We have A Dream 
 
Figur 4.13 Pige fra Johannesburg, Sydafrika. 
 
Figur 4.14 Drømmeworkshop i Mumbai, Indien. Mere end 500 børn og uge 
deltog i en tredages lang drømmeworkshop, som tog plads i 2008 som en del 
af en ungdomsfestival i det centrale Mumbai i Indien. 
 
Figur 4.15. Designtænkningens bidrag til værdiskabelse for Kontutto 
 
Figur 4.16. Andre bidrag til værdiskabelse for Kontutto 
 
Figur 4.17. Ikke anvendte designparametre i Kontutto. 
 
Figur 4.18 Anvendt designtænkning for N1-6 
 
Figur 4.19 Andre anvendte parametre end designtænkning for N1-6 
 
Figur 4.20. Optegning over de designparametre for N1-N6, der ikke kan 
registreres anvendt. 
 
Figure 4.21. De 22 designparametre der er fraværende i fem eller seks af 
casevirksomhederne.  
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b. Interviewguide 
 

Per Krull, 2009-10 
Baggrund 
1.1  Hvornår, og af hvem, blev virksomheden grundlagt?/ Hvornår og hvem startede projektet? 

1.2  Hvad er virksomhedsformen ( IS, Aps eller andet)?  

1.3  Hvad laver din virksomhed? 

1.4  Hvem leder virksomheden/ hvor mange ansatte har den? 

1.5  Hvad motiverer og driver dig som iværksætter? 

1.6  Beskriv dit lederskab. 

1.7  Hvilke kompetencer og fagligheder tilegnede du dig under din uddannelse på Kaospiloteren, som du har haft brug for I 

forbindelse med dit firma? 

1.8  Hvilke kompetencer og fagligheder har du gjort brug af, som du ikke tilegnede dig under din uddannelse på Kaospiloteren, i 

forbindelse med dit firma, men som uddannelsen burgte tilbyde fremover?  

  

Forretningen 
2.1 Hvad har omsætningen og overskudet været for din forretning siden etablering  

 af virksomheden? 

2.2 Kan virksomheden siges at være innovativ på nogen måde; (i produkt, service,  

 design, forretningsmodel eller andet) ? 

2.3 På hvilke måder skiller virsomheden sig ud fra andre lignende (differentiering)? 

2.4 Hvad er virksomhedens vigtigste konkurrenceparametre? 

2.5 Beskriv virksomhedens forretningsmodel. 

2.6 Hvad er virksomhedens værdigrundlag? 

2.6 Beskriv virksomhedens vækststrategi. 

2.6.1 Beskriv virksomhedens målsætning og strategien for at nå derhen. 

2.7 Beskriv de afgørende konkrete hændelser frem til idag, der har ført til  

 fremgang, udvikling og vækst (“the critical events”). 

 

Åben innovation og værdiskabelse 
3.1 Hvilken slags værdi skaber virksomheden? 

3.2 Bidrager virksomheden til at løse sociale og miljømæssige problemer nationalt eller 

 globalt (f.eks fattigdom, ulighed eller korruption)? 

3.2.1 Hvad er udfordringerne ved at bidrage til dette? 

3.3 Er disse socialt ansvarlige aktiviteter filantropiske eller er de en udløber af/  

 en del af virksomhedens kerneforretning (=strategisk CSR) 

3.4 Beskriv din måde at netværke på. Hvad gør du i praksis? 

3.5 Hvem er dine vigtigste partnere og stakeholders? 

3.6 På hvilken måde medvirker virksomhedens stakeholders til at udvikle forretningen  

 eller, produkter og services (åben innovation)? 
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c. Interviews og samtaler 
 
 
Kvalitative interviews med 16 fokuspersoner 
 
 
Dato Fokusperson 

 
14. august 2008 Sabine Elvstam-Jones (Lust) 

 
26. juni og 9. juli 
2008 
 

Nike Kondakis (Kondakis)  
 

 Kasper Arentoft (PlanB) 
 

29. oktober 2009 
 

Fanny Posselt (Kontutto) 

 Ouafa Rian (Gunbak Knowledge) 
 

 Anne Kjær Richert (We have A Dream) 
 

7. maj 2009 Thomas Frederiksen (Shoe The Bear) 
 

 Jakob Valdemar (Agentur V og Vibskov) 
 

 Henrik Smedegaard (Baisikeli) 
 

2. juni 2009 Lemmy Jensen (ChangePilot)  
 

 Rolf Arne Leer (370°) 
 

 Sarah Gregersen (CSRplus) 
 

 Mikisoq H. Lynge, Otto Rosing (Nuummioq) 
 

 Trine Valentin Munch (Mungo Park) 
 

11. februar 2011 Anders Møller  (Kadaver)  
 

6. juni 2011 Signe Møller  (100% til Børnene) 
 

 
 
 
 
 



  

 334 

Andre kvalitative interviews  
 
7. maj 2007 Kvalitativt semi-struktureret interview med Bo Blaabjerg, administrationschef  
  Kaospiloterne 
 
7. maj 2007     Kvalitativt semi-struktureret interview med direktør Christer Lidzelius,   
  Kaospiloterne  
 
21. maj 2007 Kvalitativt semi-strukturet interview med  Jytte Vikkelsø, rektor for Kaospiloterne 
 
6. september  
2009  Kvalitativt semi-struktureret interview med Peter Ingwersen, direktør for   
  NOIR 
 
7. juni 2010 Kvalitativt semi-struktureret interview med Lone Søndergaard, tidligere 

projektleder i MyC4 
 
21. juni 2010 Kvalitativt semi-struktureret (telefon-)interview med Mads Kjær, direktør for MyC4 
 
 
 
 
Interviews, samtaler og feedback omhandlende ph.d.-projektet  
 
2006 
 
7. august  Interview med direktør for Ugebrevet Mandag Morgen Erik Rasmussen om social 
innovation  
 
15. august Interview med professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 
 
 
2007 
 
18. januar    Interview med lektor Peer Hull Kristensen, CBS 
 
19. januar  Interview med Uffe Elbæk, tidligere rektor for Kaospiloterne 
 
25.-26. januar  Møde med Geoff Mulgan. The Young Foundation. London  
  Etablering af det Europæiske netværk The Social Innovation         
  Exchange Network.  
 
8. februar     Interview med generalsekretær Steen M. Andersen, Unicef DK 
 
13. april Telefoninterview med ph.d Silje Alberte Kamille Friis om 
  forskningsmetode for ErhvervsPhD 
 
14. april Samtale med foredragsholder Tania Ellis om social innovation 
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15. maj Interview med direktør for INDEX Kikke Hvid 
 
12. september  Samtale med professor Poul Rind, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 
 
2007  Samtale med lektor Mona Toft Madsen, Aarhus Universitet 
 
2007  Samtale med Anette Væring, projektleder, designer, MindLab,  
                      Erhvervs- og økonomiministeriet 
 
 
2008 
 
30. januar  Interview med Jessica Sansom, Head of Sustainability, Innocent   
        
30. januar Interview med Christian Fischer, direktør for Innocent Nordic  
 
30. januar    Vejledning med lektor Kai Hockerts, Center for CSR, CBS 
 
5. marts   Vejledning med professor Mette Morsing, Center for CSR, CBS  
 
24. april   Samtale med Christian Stadil, direktør Hummel  
  
28. april  Samtale med lektor, ph.d. Anne Ellerup Nielsen, Corporate Communication, Aarhus 

Universitet  
 
22. april        Samtale med lektor, ph.d. Christa Thomsen, Corporate Communication, Aarhus 
Universitet 
 
24. april Samtale med professor Johanna Mair og Christian Selos, Barcelona 
 
23. maj  Feedback og samtale med professor Lotte Darsø under præsentation af Thesis 

Proposal på Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 
 
12. juni  Samtale med professor Charles Snow (USA) 
 
9. september Møde med Anne-marie Meisling, CSR koordinator i Dansk Industri  
 
9. december Samtale med Mads Øvlisen på CBS 
 
10. december  Samtale med professor Mette Morsing, Center for CSR, CBS 
 
10. december   Samtale med lektor Kai Hockerts, Center for CSR, CBS 
 
10. december  Samtale med forfatter og foredragsholder Tania Ellis 
 
2008  Samtale med professor Peter Nørgaard, CBS 
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2009 
 
3. marts  Møde med ph.d. Carsten Bergenholtz om open innovation, Aarhus Universitet 
 
11. juni Møde på CBS med NCCR, forskere fra de fem nordiske lande 
 
15.-17. okt. Feedback og samtale med professor Shailendra Vyakarnam (USA) og professor 

Saras Sarasvathy (USA). Doctoral Seminar on Entrepreneurship as Making. 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 

 
 
2010 
 
4.-7. juli Feedback og samtale med professor Jacques Defourny og professor Linda 

Lundgaard Andersen efter egen præsentation under EMES-konference; RUC 
University. 

 
 
 
2011 
 
4.-7. juli Feedback og samtale med professor Marthe Nyssens (B) 

efter egen præsentation 
 
Efterår 2011 Samtale/vejledning med professor Roger Spears (UK) 
 
Sommer 2011 Samtale med ph.d. Anne Kirketerp, faglig leder Aarhus Universitet 
 
 
 
2012 
 
11. januar        Samtale/vejledning med lektor Thorkild Jørgensen, Handelshøjskolen, 

Aarhus Universitet 
 
10. april Samtale med lektor Nina Billenstein Schriver, ph.d, ORSC coach 
 
13. april           Samtale/vejledning med lektor Thorkild Jørgensen, Handelshøjskolen,  
                        Aarhus Universitet 
 
 
 




