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Redaktørernes introduktion 

Velkommen til antologien “Studier af relevante og tidstypiske digitale udfordringer i en dansk/nordisk 

kontekst.” Antologien er rettet til ledere og ansvarlige for digitaliseringsaktiviteter i danske virksomheder og 

organisationer, som er nysgerrige på den forskning, der foregår på IT-universitetets institut ”Business IT”.    

Vi har samlet en række artikler som viser et bredt udsnit af den forskning som foregår på instituttet

Business IT - i daglig tale kaldet BIT. BIT har et større antal forskere, der til dagligt forsker og underviser i 

de mange aspekter og bevægelser, som digitalisering afføder i samfundet og i offentlige som 

private virksomheder. Oftest er vores artikler på engelsk. Mange af forskerne er internationale og 

kommer fra forskellige regioner i verdenen. Sammen deltager vi på konferencer i udlandet og udgiver i 

engelsksprogede tidsskrifter.   

Med denne udgivelse har vi valgt at gøre noget ved den engelsksprogede formidlingstradition, idet vi 

som et eksperiment har fået oversat otte artikler til dansk af bureauet Hurtigoversætter. Vi mener de otte 

artikler er relevante og aktuelle i en dansk kontekst, og så dækker de bredt over hvad BIT-forskerne 

interesserer sig for og forsker i.   

Studierne spænder bredt i både deres tilgang inden for forskningsområderne: Informationssystemer (IS), 

Computer Supported Cooperative Work (CSCW) og Science and Technology Studies (STS). Ligeledes er der 

anvendt forskellige dataindsamlingsmetoder såsom etnografiske studier, casestudier og kvantitative 

undersøgelser. I samlingen finder du således studier om anvendelse af digitalisering på samfundsplan samt på 

organisationsplan i såvel private som offentlige virksomheder. Nogle studier har fokus på implementering af 

bestemte platformsteknologier eller teknologier som blockchain, AI eller fænomener som e-valg. Andre 

handler om ledelsesopgaven i relation til digitaliseringsstrategier og innovation, ledelse af medarbejdere under 

Covid-19 eller udfordringer med teknostress i forbindelse med den stigende digitalisering.   

De første fire artikler handler om sociotekniske problemstillinger ved indførsel af teknologi, men med 

forskellige perspektiver, i forskellige sammenhænge og på forskellige organisatoriske niveauer.    

Den første artikel er et studie omkring e-valg. Steffen Dalsgaards og Christoffer Gads artikel er fra 2014 

og vedrører afprøvning af e-valg i Københavns kommune. De undersøger forståelsen af hvorledes digital 

teknologi kan digitalisere valgadgangen herunder valghandlingen for borgere med handikap. Politikkernes 

udmeldinger omkring e-valg samt lovgrundlaget for valghandlinger undersøges i forhold til problemstillingen. 

Der refereres tilbage til en forståelse af teknologi som muliggørende og som en måde at optimere hvad vi kan. 

Referencen til optimeringstankegangen af den enkeltes formåen bruges således til at problematisere at vi 

allerede har udelukket nogle fra de eksisterende valghandlinger. Det er ikke borgere med handikap, der er 

problemet, men de nuværende løsninger. Disse bør ifølge Dalsgaard og Gad ses som sociotekniske systemer 

formet af relationer mellem alle og alt der indgår. Deres belæg er at borgere uden handikap kun kan stemme 

fordi de får hjælp af de tilforordnede, stemmebokse, penne med mere. Artiklen giver et fint indblik i 

sociotekniske systemer og lægger op til at hverken mennesker, krop eller teknologi er givne, men bør ses i de 

relationer, hvori de indgår og formes. Forståelsen lægger op til anderledes former for teknologiudvikling og 

implementering. I relation til casen om e-valg betyder det, at der er brug for at gentænke de anvendte ressourcer 

herunder teknologi, så det gøres nemmere for borgere med handikap selv at udføre valghandlingen. Studiet 

blev udgivet første gang i tidsskriftet Antropologi i 2014.   

I den anden artikel, "Effektive ledelsestilgange ved sociotekniske forandringer”, undersøger 

Louise Harder Fischer og Frederikke Grunnet ledelsesopgaven under Corona. De har interviewet 15 ledere 

fra 5 større danske virksomheder og med udgangspunkt i situationsbestemt ledelse analyseres 

ledelsesopgaverne og tilgangen hertil i forbindelse med at medarbejderne pludselig måtte arbejde 

hjemmefra. Studiet anvender et kritisk realistisk perspektiv for at afdække mekanismer, som fremmer 

effektive former for ledelsespraksis, der både giver produktivitet og trivsel. 
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Studiet viser at succesfulde ledere håndterer ledelsesopgaven ved at institutionalisere både 

individualiserings- og socialiseringsprocesser, når de to tilgange bruges i et samarbejde fremfor at ses som 

modsætninger. Covid-19 udløste således hurtig digitale transformation af arbejdet med nye arbejds- og 

relations former. Dette krævede at lederne udover at varetage deres normale opgaver med at opfylde mål og 

præstationsindikatorer, også involverede sig i håndteringen af deres medarbejderes følelsesmæssige 

stabilitet. Denne håndtering kræver nye færdigheder og kvaliteter hos lederne, som det er vigtigt at aktivere 

eller at udvikle. Studiet blev publiceret i forbindelse med den ’europæiske konference i informationssystemer’ 

(ECIS) i 2020 og blev nomineret til ”bedste artikel”.   

Der er en fin overgang til den tredje artikel, hvor Raluca Stana og Hanne Westh Nicolajsen skriver om 

teknostress i danske virksomheder. I artiklen er der ligeledes en socioteknisk forståelse. Stress er et voksende 

problem og teknostress ses som et væsentlig bidrag til dette, tilltrods for at teknostress er fraværende i den 

politiske debat. Teknostress er stress som opstår hos individer i forbindelse med brug af informations- og 

kommunikationsteknologi i dette med fokus på arbejdspladsen. Linsen i artiklen er forpligtelser, som er et 

sociologisk begreb. Disse forpligtelser opleves individuelt, men opstår og skabes typisk i mødet med teknologi 

og andre mennesker, altså i det relationelle og ikke bare i situationen, men på tværs af situationer og over tid. 

Obligationslinsen udfordrer den ofte individuelle håndtering af stress og sætter lys på teknostress som en 

kulturel og dermed en organisatorisk og samfundsmæssig udfordring. Studiet blev udgivet i slutningen af 2020 

i bogen ’Information Technology in Organisations and Societies: Multidisciplinary Perspectives from Al to 

Technostress’.   

Den fjerde artikel handler om konsekvenser ved brug af AI på et jobcenter. I artiklen "Vi ville aldrig skrive 

det ned: klassifikationer af arbejdsløse og dataudfordringer for AI.”, ser Anette C. M. Petersen, Lars Rune 

Christensen, Richard Harper og Thomas Hildebrandt på håndtering af krav til arbejdsløse på et jobcenter i 

Danmark. Gennem et etnografisk studie følger de tiltagene med indførelse af AI. Med en linse om det usynlige 

arbejde fra CSCW-feltet, viser de hvorledes sagsbehandlerne udfylder de mangelfulde kategorier til den daglige 

håndtering af arbejdsløse i 30+ kategorien gennem yderligere kategoriseringer. Disse kategoriseringer handler 

om de udfordringer, der opleves omkring de enkelte borgere. Da borgere har ret til aktindsigt bliver disse 

kategoriseringer ikke skrevet ned, de er kun delt i sagsbehandlernes arbejdsfællesskab. Essensen af denne 

indsigt er at træning af AI til sagsbehandling er dybt problematisk, fordi kompleksiteten omkring den enkelte 

borger ikke kan håndteres gennem de nuværende kategorier. Så konklusionen i studiet er at sagsbehandlernes 

beskrivelser er repræsentative, men at sporbarheden i AI ville fjerne den menneskelige ansvarlighed.  

Studiet blev første gang udgivet i forbindelse med konferencen ’CSCW 2021’ og modtog et æresbevis 

efterfølgende.   

De næste to artikler handler om platformsøkonomi og platformsarbejde. I artiklen ‘Digitisering af 

produkter mod platforme: historien om et køretøjssystem” zoomer forskerne Charlotte Arghavan Shahlaei og 

Erol Kazan ind på udvikling og indlejring af mobile teknologier i et eksisterende produkt i bilindustrien. 

Shahlaei og Kazan følger NEVSs (nyetableret virksomhed, der har overtaget det tidligere SAAB) udvikling af 

et nyt køretøjssystem til automatiske biler. Her er tale om et casestudie fra Sverige med anvendelse af interview 

og observationer. Der arbejdes med en ambidekstral linse (behovet for såvel udforskning som udnyttelse i 

forbindelse med innovation). Tilgangen er at udnyttelse og udforskning hverken er uforligelige eller 

komplementære, men relationelle og dermed afhængige af kontekstuelle forhold såsom ressource- og 

koordineringsfleksibilitet. Artiklen giver en fin forståelse af hvorledes digital transformation kræver 

omskrivning, centralisering, omdirigering og afkobling i forhold til strategi, teknologi og de interne 

organisationsstrukturer. Konklusionen er at egen udvikling med minimering af leverandørafhængig, kræver 

dannelse af grupper med kompetencer til såvel hardware og softwareudvikling for at lykkes. Studiet blev 

præsenteret på den internationale konference i informationssystemer og publiceret i konferencens 

artikelsamling i 2020.   
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I artiklen “Konfigurationer af platformsorganisationer: konsekvenser for komplementørengagement” 

kigger Fatemeh Saadatmand, Rikard Lindgren og Ulrike Schultze på et fælles platformsinitiativ inden for den 

svenske vognmandsbranche. Forskningen er baseret på et 12-års (2002-2013) kvalitativt studie. Formålet med 

projektet var kollektiv udvikling af en ny standardbaseret platform til integration af data på tværs af 

vognmændenes eksisterende stationære virksomhedssystemer, mobile applikationer og indlejrede 

køretøjssystemer. Projektet blev designet som aktionsforskning. Denne tilgang bestod i problemløsning i 

forbindelse med beslutningstagning med bestræbelser på at støtte beslutningstagning og analysere de særligt 

interessante hændelser i forbindelse hermed. Det primære bidrag til platformsforskningen er en indsigt i 

hvordan arkitektur og styring danner konfigurationer, der giver større og mindre grader af 

komplementørengagement på de fælles platforme. Studiet indfanger tre forskellige platformsorganiseringer 

(vertikale, horisontale og modulære), og forklarer, hvordan de opstår gennem samspillet mellem sociale og 

tekniske aspekter i organiseringen. Derudover diskuteres de fordele og udfordringer, som hver af disse 

organisatoriske former udgør for komplementørengagementet. Artiklen blev udgivet i tidsskriftet Research 

Policy i 2019.   

I de sidste to artikler, stifter vi bekendtskab med en Blockchain bevægelse og dens fællesskabsorienterede 

arbejdspraksisser og til sidst kigges der på sammenhængen mellem virksomheders innovationsevne og deres 

samlede mængde af IT-viden.   

I artiklen ”Åbent eller bare fragmenteret? Mobilisering gennem Open Source-aktionsrepertoirer i den 

sociale Blockchain-bevægelse” analyserer Claire Ingram Bogusz og Jonas Valbjørn Andersen fællesskabet 

omkring blockchain ud fra Open Source (OS) aktionsrepertoirer. Der er fokus på handlinger, der opbygger 

forståelse og samarbejde i forbindelse med udfordringer og tiltag, for at få bitcoin til at blive et godt økonomisk 

alternativ. De analyserer på samtaletråde i diskussionsafsnittet på bitcointalk.org. 300t+ tråde og 10t+samtaler 

er analyseret gennem kvantitativ emnemodulering samt manuelle emneklynger efterfulgt af teoretisk kodning. 

Studiet viser at blockchainspecifikke anvendelser af OS-repertoirer giver mulighed for mobilisering af 

bevægelsen gennem udviklerkoordinering, kodedeling, og hardwarefejlfinding. Desuden er OS-fora en 

kontekst, hvor udviklere og deltagere i blockchain-bevægelsen opbygger enighed eller får luft. Når denne 

koordinering mislykkes, hjælper yderligere OS-repertoirer med at hægte efterfølgende projekter på 

moderprojektet gennem suboptimal korrektion, ideologiske omdrejningspunkter og spinoffs, som kollektivt 

betegnes som kodegaffel repertoiret. Studiet blev udgivet i 2021 i forbindelse med afholdelse af den 

’international konference i system forskning’ der foregår årligt på Hawaii (HICSS)  

I den sidste artikel “Det vil overraske dig - digital forretningsstrategi som drivkraft for organisatorisk 

innovation” undersøger Nico Wünderlich og Roman Beck sammenhængen mellem digital forretningsstrategi, 

organisatorisk innovation og organisationers markedspræstation. Undersøgelsen er gennemført som en 

kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 228 IT-ledere i viden intensive brancher i USA. Seks 

hypoteser om indflydelsen af omfanget af digital videns strategi kombineret med IT lederens viden, topledernes 

og medarbejdernes IT-viden, undersøges, i forhold til innovation og markedspræstation.  Hovedpointen er, at 

en digital forretningsstrategi er vigtig i forhold til organisatorisk innovation og markedspræstation. Derudover 

viser studiet, at når der er en stærk digital forretningsstrategi er IT-viden hos medarbejderne især vigtigt i 

forhold til organisatorisk innovation, mens en begrænset digital forretningsstrategi kræver stor IT-viden hos 

topledelsen for at opnå organisatorisk innovation. Studiet blev udgivet i 2019 i forbindelse med afholdelse af 

den ’international konference i system forskning’ på Hawaii (HICSS)    

Vi håber at du med denne publikation opnår et indblik i, hvad vi forsker i, også selv om det kun er et lille 

udpluk af alt det vi går og laver. Vi ved at de oversatte artikler bærer præg af engelsksproget forskning. Mange 

af begreberne er svære at oversætte præcist, derfor vil du nogle gange støde på ord og vendinger der virker 

engelske. Vi har valgt ikke at ændre på dette, da det vil miste sin specifikke betydning. Samtidigt synes vi også 

at det giver et godt indblik i det særlige begrebsapparat, som vi bruger, når vi mødes i forskerkredse.  
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Rigtig god læselyst,   

Louise Harder Fischer og Hanne Westh Nicolajsen 

Januar, 2023

Hanne Westh Nicolajsen       Louise Harder Fischer   
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DIGITAL OPTIMERING

Refleksioner over e-valgsdebatten i Danmark

CHRISTOPHER GAD OG STEFFEN DALSGAARD

For mig at se skaber IT frihed og lighed. IT skaber en uafhængighed af […] tid, 
sted, fysik og eventuelle handikap (MF Trine Bramsen, Socialdemokraterne, høring 
i Kommunaludvalget, Christiansborg, 29. februar 2012).

I et brev dateret 27. januar 2012 sendte 12 kommuner samt Kommunernes 
Landsforening en ansøgning til økonomi- og indenrigsminister Margrethe 
Vestager, hvori de bad om tilladelse til at gennemføre bindende forsøg med 
digital afstemning, også kendt som „e-valg“,1 ved næstkommende valg.2 Ideen 
med forsøget var at teste, om det ville være fordelagtigt at lade stemmeafgivelsen 
foregå på en computer i stedet for med blyant og papir. Kommunernes ønske 
om at digitalisere denne del af valghandlingen var ikke nyt, men det var første 
gang, at den ansvarlige minister støttede tiltaget og igangsatte udarbejdelsen af 
et lovforslag til at skabe hjemmel for forsøg. 

Kommunerne foreslog i deres ansøgning, at forsøget med e-valg skulle bestå i 
et fremmødevalg som vanligt, men at det skulle afprøves, om ny digital teknologi 
kunne optimere flere dele af valgprocessen både økonomisk og i forhold til at gøre 
valgresultatet mere præcist. Man spekulerede således i at spare på kommunale 
medarbejdere, især til den ressourcekrævende fintælling af parti- og personlige 
stemmer. Man forventede at opnå en hurtigere og mere præcis optælling af 
stemmerne samt en reduktion af antallet af ugyldige stemmer.

I denne artikel sætter vi imidlertid fokus på ét bestemt optimeringspotentiale, 
som ifølge kommunerne også skulle afklares gennem forsøget – nemlig om en 
digital teknologi kunne „øge tilgængeligheden og gøre flere vælgere selvhjulpne, 
herunder synshandicappede og borgere med læsevanskeligheder“ (Økonomi- og 
Indenrigsministeriet 2012). 

Dette fokus har vi valgt af to grunde. For det første udgør tematiseringen af 
handicap, valg og teknologi en særlig indgang til diskussionen af optimering. 

Tidsskriftet Antropologi nr. 70, 2014
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„Handicap“ er en kategori, der adskiller det anderledes fra det normale. Mindst siden 
Foucaults (1973) og Goffmans (1963) studier af henholdsvis klinikken og stigma 
har det været almindeligt anerkendt i human- og samfundsvidenskabelige kredse, 
at konstitueringen af normalitet bygger på udskilningsprocesser. Disse former 
grundlæggende indretningen af såvel „det normale liv“ som det moderne subjekt 
og „afvigernes“ livsbetingelser (se også Goodley et al. 2012). Hvis normalitet 
således er en foranderlig størrelse og står i en gensidigt konstituerende relation 
til det afvigende og anderledes (som for eksempel handicap), og denne relation 
desuden ofte er hierarkisk i praksis, kan relationen også udgøre en anledning til 
optimering hen imod det normale. I vores fortolkning udtrykker debatten om at 
forbedre de handicappedes valgdeltagelse sådanne spændinger, men i forlængelse 
heraf også forhåbninger om, at grundlæggende relationer og udvekslinger mellem 
borger og stat kan optimeres ved hjælp af digital teknologi. 

For det andet udviste netop argumentet om inklusion af handicappede en 
særlig robusthed i debatten om e-valg. Forud for Folketingets vurdering af lov-
forslaget havde der fundet en langstrakt proces sted, som indebar planlægning 
og afholdelsen af en ekspertworkshop i Teknologirådet, udarbejdelsen af selve 
lovforslaget i Økonomi- og Indenrigsministeriet, en høringsrunde samt en 
række til tider hektiske debatter blandt politikere og IT-eksperter, hvor argu-
menterne omkring teknologiernes optimeringspotentialer (både økonomisk, 
sikkerhedsmæssigt og i forhold til præcision i optælling) et efter et blev skudt 
ned. Især var mange IT-professionelle umådeligt kritiske over for lovforslaget. 
Da processen i marts 2013 endte med, at lovforslaget blev forkastet, var der kun 
ét argument, som havde overlevet: at digital teknologi potentielt ville kunne 
optimere handicappedes mulighed for at afgive deres stemme på egen hånd og på 
samme måde som andre borgere. Selvom dette argument for optimering i sidste 
ende ikke var nok til, at lovforslaget blev vedtaget, havde det altså udvist en 
særlig overlevelsesevne i forhold til de mange andre argumenter for optimering, 
der havde været på banen.

I denne artikel vil vi fremhæve og diskutere det, at teknologi blev fremstillet 
som „muliggørende“, i betydningen enabling (Strathern 1996), af både fortalere enablingenabling
for og modstandere af e-valg. Vi begynder med at behandle „optimering“ som 
en aktuel tendens, inden vi præsenterer de konkrete brudflader, der opstod 
i debatten om e-valg. Af empirisk materiale trækker vi hovedsageligt på 
rapporter og dokumenter fra Folketinget, onlinedebatfora, nyhedsmedierne 
og de involverede interesseorganisationer. Derudover består vores empiri til 
denne artikel af deltagelsen i diverse workshops, debatmøder og samtaler med 
repræsentanter fra de centrale parter.
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Hvad er optimering? 

Før vi går i kast med det empiriske materiale, vil vi uddybe, hvordan optimering 
skal forstås i nærværende sammenhæng. Optimering er hverken et nyt eller et 
simpelt begreb, der kan defineres entydigt. Det kan imidlertid benyttes til at 
angive en række historiske såvel som aktuelle samfundsmæssige spændinger 
og tendenser. Optimeringsbegrebet er forbundet med moderne forestillinger 
om, at mennesket og samfundet befinder sig i en konstant og fortsat udvikling, 
for eksempel som „civiliserende proces“ (Hughes 2012). I forlængelse heraf 
kunne man argumentere for, at det er knyttet til en fremskridtstro og aktuelle 
forestillinger om (evig) forandring, vækst og innovation. Optimering kan på den 
måde ses som et vigtigt aspekt af den omfattende udbredelse af målsættende og 
udviklingsfordrende styringsformer og teknologier, der gennem de senere årtier 
har gjort tal, målinger og evalueringer uomgængelige i indretningen af samfundet 
og dets institutioner (se Power 1997; Strathern 2000). I optimeringens optik er 
mennesket en størrelse, der aldrig er færdig med at udvikle sig. Derimod er målet, 
at det skal præstere sit optimale, hvilket imidlertid forandrer, hvad det optimale 
er. Mennesket kan i dette perspektiv aldrig blive komplet (jf. Willig 2013). 

Denne forestilling er heller ikke ny i relation til teknologi. For eksempel finder 
Jean-Jacques Rousseau i Emile (1962 [1762]), at når vi omgiver „os med tekniske 
hjælpemidler, finder vi tit ingen ende i os selv“ (op.cit.22). Det vil sige, at hvis 
mennesket nærer for tæt omgang med teknologier, så risikerer det at installere 
og nære en forestilling om evig selvoptimering. 

I modsætning til denne kritik af umådehold og teknologi er netop ideen om 
mennesket som evigt optimerbart, lærende og selvudviklende gennem teknologi 
nok snarere blevet det gældende ideal i dag. Som denne artikel vil vise, er det dog 
mere kompliceret, end både Rousseau og moderne optimeringsforestillinger læg-
ger op til, at forholde sig til teknologi i konkrete sammenhænge, inklusive til dens 
rolle som både „mulig-“ og „umuliggørende“ i forbindelse med valg og handicap.

En kompositorisk tilgang 

For at nærme os en forståelse af forholdet mellem teknologi og handicap, og 
hvilken rolle optimering spiller i dette forhold, trækker vi på en teoriudvikling, 
der er fremkommet i krydsfeltet mellem antropologi og videnskabs- og 
teknologistudier (også kendt som STS – science and technology studies). Det er 
ikke muligt her at redegøre fyldestgørende for positionerne i dette krydsfelt, men 
vi vil dog understrege den gængse enighed om, at både teknologi og menneske er 
mangefacetterede og komplekse fænomener (se for eksempel Grint & Woolgar 
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1997; Dusek 2006). På den ene side afvises teknologisk determinisme – det vil 
sige ideen om, at den teknologiske udvikling dikterer samfundets indretning 
og menneskets handlemuligheder og måske endog i en teknologioptimistisk 
eller utopisk udlægning optimerer disse forhold. På den anden side afvises også 
det modsatte synspunkt – at teknologi er et neutralt værktøj og en art anvendt 
videnskab, der „blot“ udvider menneskets kapacitet eller dets vilje. I stedet fordres 
et syn på teknologi og menneske, som man med Bruno Latours ord kunne kalde 
„kompositorisk“ (Latour 2004, 2010). Dette indebærer, at menneske og teknologi 
er, hvad de er, i kraft af de relationer, netværk eller arrangementer, som de indgår 
i. Der er altså tale om en „post-aktør-netværks-teoretisk“ (Gad & Jensen 2010) 
og ikke-essentialistisk tilgang til studiet af menneske og teknologi som en del af 
kompositioner, hvis elementer ikke tilskrives bestemte aprioriske og immanente 
egenskaber, herunder for eksempel evnen til at handle, tænke eller – for vælgeres 
vedkommende – at afgive en stemme. I stedet ses alle kapaciteter eller manglen 
på samme som effekter af forbindelser og processer, hvorigennem egenskaber 
løbende kan opstå, distribueres, genforhandles eller sågar forsvinde. 

I dette lys må ideen om at skabe optimering ved hjælp af teknologi umiddelbart 
anses for forsimplet. Her er det dog samtidig vigtigt at pointere, at netop simple 
ideer kan have reelle og virkelige konsekvenser, som må tages seriøst både 
analytisk og pragmatisk (Bowker & Star 1999:13). Dette gælder ikke mindst 
i relation til de ovenfor beskrevne moderniseringsforestillinger knyttet til 
optimering. Forhåbningen til digitale teknologier og deres forbedringspotentialer 
kan på en sådan baggrund ikke blot afvises som falske. De kan for eksempel i 
stedet betragtes som en „operativ mytologi“ eller „næsten-stor fortælling“ i dagens 
samfund (se Dourish & Bell 2011).3

Marilyn Strathern (1996) har således også diagnosticeret en meget, hvis ikke 
den mest udbredte operative teknologiforståelse i den vestlige verden i dag – 
nemlig, at teknologi ses som „enabling“, hvilket vi her oversætter til „mulig-
gørende“.4 Som det vil fremgå af vores analyse, mener vi, at valgteknologier 
og deres potentialer netop blev fremstillet af både fortalere og modstandere af 
e-valg som muliggørende, når det kom til handicappedes vilkår for afstemning 
og e-valg. 

Mødet mellem kroppen og valgsystemet

Den kompositoriske tilgang indebærer, at vi i det følgende opfatter den handicap-
pede krop og valgsystemet som gensidigt afhængige størrelser. Kort sagt under-
søger vi en sammenhæng, hvor det netop er relationen mellem dem, der bliver 
fremstillet som optimerbar. Således er det i mødet mellem den handicappede 
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krop og valgsystemet, at muliggørelse (enabling) eller umuliggørelse (disabling) disablingdisabling
af afstemning bliver produceret, og optimeringspotentialer opstår. Vi iagttager 
således – både i valgpraksisser og i debatter om at ændre dem – et gensidigt 
modulerende samspil mellem system og krop. 

Handicap betragter vi således som:

[…] en effekt af en associeringsproces i et netværk […]. [F]orskellige kropslige 
former, evner og handicap er ikke uafhængige af arkitektur, men er gensidigt 
konstituerende […]. For eksempel vil fortove, ramper, trapper, elevatorer, 
vaskerum, bænke, skilte, offentlige bygninger, kørestole og anden infrastruktur 
muliggøre [enact] handling/agens: handicap/ikke-handicap [disability/ability] 
(Galis 2011:831).5

Denne forståelse af handicap følger Latours kompositoriske og processuelle til-
gang til det „at tale om kroppen“ (Latour 2004). Dette indebærer at undlade at 
definere kroppen som en substans, men i stedet at italesætte en proces, hvor en 
krop („nogen“ eller „noget“) efterhånden lærer at lade sig påvirke af flere og flere 
andre kroppe og ting (op.cit.205-06). Dette er for Latour både en teoretisk pointe 
om, hvad „krop“ vil sige, og en metodisk pointe i forhold til, hvordan man kan 
analysere kroppe i deres omgivelser. Handicap er her i sig selv en beskrivelse 
af evnen til at handle i forhold til handlingens omgivelser og således, hvordan 
bestemte teknologier mulig- eller umuliggør deltagelse i (valg)handlingen (jf. 
Galis 2011; Lingsom 2012). Med denne begrebsliggørelse kan vi få en idé om, 
hvilke formodninger om teknologiens muligheder for at optimere relationen 
mellem krop og omgivelser, der implicit lå i e-valgsdebatten. 

Handicap og valg

Hvis forestillinger om handicap og teknologi og om, hvad og hvordan der kan 
optimeres i forhold til valg, ikke er givne størrelser, kan man i stedet se dem som 
resultater af problematiseringsprocesser (Callon 1986). Dette forklares bedst ved 
at gå om bord i vores empiriske materiale og anskueliggøre visse udfordringer, 
som kan optræde i forbindelse med handicappedes stemmeafgivelse. 

Handicappede kan opleve en række adgangsmæssige problemer i forbindelse 
med deres valgdeltagelse, hvilket Det Centrale Handicapråd (DCH) har 
dokumenteret i en række udgivelser (Center for Ligebehandling af Handicappede 
2008, 2009a, 2009b, 2010).6 Afgivelse af selve stemmen er én ting, men også 
adgangen til valgmateriale, til valgstederne og til information om tidspunkter 
for valg lader en del tilbage at ønske fra handicaporganisationernes synspunkt 
(Center for Ligebehandling af Handicappede 2008, 2009b). Eksempelvis er det, på 
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trods af krav derom, ikke altid tilfældet, at valgsteder har et stemmerum/aflukke, 
der er stort nok til at rumme handicappede vælgere og hjælpere, særligt hvis 
førstnævnte sidder i kørestol. Dertil bør der ifølge DCH være et kørestolsegnet 
toilet på valgstedet, handicapparkering i umiddelbar nærhed, niveaufri adgang til 
valgstedet, og valgtilforordnede skal (ideelt set) instrueres i, hvordan man hjælper 
folk med forskellige funktionsnedsættelser. Disse krav, der skal sikre tilgænge-
ligheden, lever valgstederne ifølge DCH ikke konsekvent op til.

Under e-valgsdebatten blev der hovedsageligt fokuseret på det forhold, at 
mange handicappede vælgere i dag har behov for hjælp til at udfylde selve 
stemmesedlen. For eksempel kan synshandicappede i sagens natur ikke 
stemme ved hjælp af papir og blyant uden assistance. Hjælp er i hovedreglen 
tilgængelig, men hvis en anden person assisterer den handicappede, bliver dennes 
grundlovssikrede ret til stemmehemmelighed imidlertid kompromitteret. Som der 
står i publikationen Demokrati for alle:

Af grundlovens § 31 fremgår, at Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, 
direkte og hemmelige valg. […] Men Center for Ligebehandling af Handicappede 
har gennem årene modtaget henvendelser fra personer med funktionsnedsættelse, 
som […] ikke mener, at de er sikret retten til hemmelig afstemning. Er man ikke 
i stand til selv at sætte kryds på stemmesedlen, har man ret til at få hjælp til dette. 
Medmindre man er blind eller svagtseende, har man dog ikke ret til selv at udpege 
sin hjælper. Det betyder, at man kan risikere, at det er ens nabo, kollega eller 
andre tilsvarende personer, der yder hjælp ved selve stemmeafgivelsen (Center 
for Ligebehandling af Handicappede 2008:13, fremhævelse i original).

Som det fremgår af citatet, kunne synshandicappede frem til 2008 selv vælge, 
hvem der skulle hjælpe dem med at udfylde stemmesedlen. Samme år vedtog 
Folketinget dog en reform af valgloven, hvorefter der som minimum har skullet 
være to personer til stede i stemmeboksen ud over den handicappede selv, heraf 
mindst én valgtilforordnet. Disse personer skal assistere, men også kontrollere, 
at den handicappede ikke bliver presset eller snydt til at stemme på en bestemt 
person eller et bestemt parti. I en af rapporterne om muligheder og udfordringer 
ved at stemme betegnes dette som et klart demokratisk problem:

Kravet om myndighedspersonens medvirken skal sikre vælgeren mod påvirkning 
ved stemmeafgivningen. Det er også et krav, at vælgeren umiddelbart kan 
tilkendegive, hvor han ønsker at sætte krydset over for dem, der yder hjælp. […] 
Kravet om, at der – ud over den personligt udpegede hjælper – også skal være 
en myndighedsperson til stede, lever efter CLH’s opfattelse ikke op til kravet 
om hemmelighed ved afstemningen. […] [D]et er den, som har brug for hjælp, 
der selv bør til- eller fravælge myndighedspersonens tilstedeværelse (Center for 
Ligebehandling af Handicappede 2008:11).
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Det er her værd at nævne, at det ikke er alle handicappede, der finder det proble-
matisk at måtte bero sig på myndighedspersoners hjælp for at stemme (Jones & 
Simons 2012:215ff.). Men sådanne udfordringer for handicappede i at stemme 
og ikke mindst at stemme i hemmelighed blev altså fremstillet som en vigtig del 
af baggrunden, da kommunerne sendte deres ansøgning om forsøg med e-valg. 
Både handicaporganisationer og de politikere og embedsmænd, der stod bag 
lovforslaget, forestillede sig, at digital teknologi ville forbedre situationen og 
tillade, at flere handicappede kunne afgive deres stemme på egen hånd.7

I den efterfølgende debat om e-valg blev de handicappedes begrænsede 
muligheder for at stemme hemmeligt også omtalt som problem og digital teknologi 
som løsningen. I debatten var dette et argument, som det var svært at være uenig i.8

Handicaporganisationerne udtrykte da også stor skuffelse, da lovforslaget senere 
blev trukket tilbage efter et par uger med heftig debat i dagblade, IT-faglige fora og 
Folketinget. Særligt DCH havde været en stærk fortaler for forsøg med e-valg og 
havde udtrykt håb om, at et digitalt system ville kunne give de synshandicappede 
den kontrol med deres stemmeafgivelse tilbage, som de mente at have mistet efter 
ændringen af valgloven i 2008.9 Samtidig havde de håbet, at teknologien også 
ville forbedre situationen for andre handicapgrupper. Dette argument overlevede 
som nævnt debatten og dermed også den forbundne problematisering af, hvordan 
hemmelig stemmeafgivelse finder sted i dagens Danmark, idet de nuværende 
materielle og teknologiske fremgangsmåder, der „muliggør“ hemmelig afstemning 
for nogle, samtidig „umuliggør“ dette for andre. 

Den frie vælger og den hemmelige afstemning

For at forstå de forskellige positioner i debatten, og hvorfor proceduren for 
hjælp til handicappede i det hele taget blev opfattet som et „problem“ af deres 
organisationer, vil vi kort uddybe væsentlige aspekter af den valgprocedure og 
den materielle udformning af et valgsted, som danskere i dag tager for givet, 
men som har et politisk og historisk ophav. Formålet med procedurerne og den 
fysiske indretning er at skabe den hemmelige afstemning gennem isolation og 
adskillelse af vælgeren fra personlige relationer, der kan påvirke, hvordan man 
stemmer, hvad enten relationerne er frivillige eller påtvungne. Meget rammende 
kaldes aflukket, hvor man stemmer, da også for l’isoloir på fransk (Bertrand et l’isoloirl’isoloir
al. 2007). Stemmeberettigede personer bliver gennem stemmeaflukkets isolation 
skabt som frie, individualiserede og uafhængige vælgere ved midlertidigt at blive 
løsrevet fra alle sociale forpligtelser og forhold på nær ét – forholdet til staten 
(Bertrand et al. 2007; se også Foster 1996). Med andre ord betegner l’isoloir
både en teknologi og en relation, der indgår i en gensidig konstituering af borger 
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og stat. Det er her vigtigt at bemærke, at handicappedes deltagelse i valg på lige 
fod med andre ikke kun handler om at stemme i hemmelighed i aflukket, men 
om, at deltagelsen skaber en oplevelse af at være inkluderet i demokratiet som 
ligeværdig borger.

Man kommer meget let til at føle sig som en andenrangsborger, hvis man ikke har 
den samme og lige adgang til valglokalet, til stemmerummet og til stemmeboksen. 
Det er vigtigt, i et demokrati, at alle får adgang til fri og hemmelig afstemning 
og en del af denne adgang er netop, at man får lejlighed til at opleve den samme 
ʻstemning’ som de øvrige vælgere (Center for Ligebehandling af Handicappede 
2008:35). 

At være anerkendt som vælger handler altså både om personligt at kunne afgive 
sin stemme i hemmelighed og om at indgå i et fællesskab under valget som helhed. 
Dette tydeliggør, at handicap både udfordres af og udfordrer den eksisterende 
valgteknologi – aflukket og papirstemmesedlen.

Kritikken af lovforslaget fra især IT-fagfolk kan også læses i dette lys. Hvor 
handicappede ønskede at kunne agere som borgere på lige fod med alle andre, 
var et af argumenterne mod e-valg til gengæld, at den nye teknologi frem for 
at kompensere for eller overskride eksisterende menneskers handicap snarere 
ville „gøre alle til handicappede“, som en bekymret borger udtrykte det til en 
repræsentant for Dansk Blindesamfund under et debatmøde. Pointen var her, at 
digitalisering potentielt set ville kunne kompromittere alles stemmehemmelighed 
og måske endog selve valgets resultat, og det uden at nogen nødvendigvis ville 
opdage det. Handicap (alles „blindhed“) blev af e-valgsmodstandere således 
fremstillet som et negativt fænomen relateret til truslen om manglende transparens, 
sikkerhed og tillid i valgprocessen. Modstanderne fremførte dermed et principielt 
argument imod digitalisering. De mente, at digital teknologi dels ville medføre, 
at de allerfleste borgere ikke længere ville kunne gennemskue og kontrollere 
valgprocedurerne, dels at hemmelig afstemning ikke ville kunne garanteres. For 
hvordan sikrer man sig med en digital løsning, at hver stemme er unik, uden 
at den samtidig kan knyttes til en bestemt vælgeridentitet, hvilket netop er det, 
som papirstemmesedlen og aflukket muliggør? Digitalisering ville med andre 
ord potentielt afvikle den isolation, som skabes ved hjælp af forhænget og papir-
stemmens materialitet. Digitalisering ville dermed også udfordre nogle af de 
vigtigste principper for den reciprokke og gensidigt konstituerende teknologiske 
relation mellem borger og stat og for, hvordan denne relation udfolder sig i 
praksis.
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„Muliggørelse“ og teknologi

Den eksisterende infrastruktur og valgteknologi (papir, blyant, aflukke) er således 
i Latours forstand en helt særlig komposition, som blev problematiseret i debatten 
om e-valg. Men selvom debatten førte til optrækningen af skarpe positioner, 
synes der på tværs af positionerne at gælde et syn på den digitale teknologi som 
muliggørende (jf. Strathern 1996). Dette teknologisyns styrke kunne dermed 
være delvis forklaring på, hvorfor argumentet om at bruge digital teknologi til 
at forbedre handicappedes vilkår kunne overleve debatten.

Marilyn Strathern (1996) har argumenteret for, at brugen af nye medicinske 
teknologier og procedurer, særligt til kunstig befrugtning, skaber ny „sikker“ 
information om for eksempel familieforhold, men at denne information samtidig 
forandrer eksisterende relationer og skaber nye usikkerheder. Interessant i denne 
sammenhæng er hendes påpegning af, at selvom de fleste mennesker kender til 
en række eksempler på konkrete teknologiers tvetydige karakter og effekter, 
fremstår teknologiens rolle stadig for de fleste som 

[…] facilitator. Teknologien, som muliggør genetisk sikkerhed, undergraver ikke 
denne evne [som facilitator]; den kaster blot lys over en allerede eksisterende 
tilstand – den information, som allerede findes i ʻgenerne’. Manglende evner 
[disability] og usikkerhed opstår bagefter, i spørgsmålet om, hvordan informationen 
anvendes (Strathern 1996:48).

Som parallel skal valgteknologien ifølge idealet blot formidle den frie vælgers 
allerede eksisterende selvstændige vilje i ikke-medieret form. I dette perspektiv 
muliggør teknologien blot det at stemme, og den udvider denne kapacitet, 
snarere end at den medierer eller konstituerer den. Dermed fremstår det også 
ukontroversielt og positivt at optimere processen med ny (hurtigere, bedre, 
mere præcis) teknologi med samme funktion. Generelt er forhåbninger til 
optimering – her forstået som muliggørelse ved hjælp af teknologi – særdeles 
stærk. Strathern

[…] antager, at de [euroamerikanere] mest af alt tager for givet […] at, givet den 
rette teknologi, kan de gøre hvad som helst. Hvis teknologi gør samfundet holdbart 
[…], er den også en effektiviseret kapacitet. ʻTeknologiens’ muliggørende effekt 
garanterer dette. Valgmuligheder opstår først bagefter. Befri os først fra vores 
mangler, og dernæst vil vi finde ud af, hvordan vi vil leve […] (Strathern 1996:
49, fremhævelse i original).

Stratherns identifikation af en sådan teknologiforståelse finder en empirisk pen-
dant i det indledende citat af Trine Bramsen – nemlig at vi i fremtiden, når blot 
den digitale teknologi er til stede, kan blive endegyldigt befriet fra alverdens 
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begrænsninger, inklusive handicap. Det afhænger blot af den fornødne tid og 
vilje.10

For fortalerne fungerede e-valg dermed som en projicering af optimering 
ind i fremtiden og væk fra aktuelle udfordringer og praktiske kompleksiteter (se 
Dourish & Bell 2011). Margrethe Vestager gav et eksempel på denne projicering 
under folketingsdebatten om e-valgslovforslaget, hvor hun fokuserede på det 
abstrakte og principielle: „muligheden for, at mennesker med forskellige 
handicap, […] kan få en helt anden adgang til at stemme ligesom os, der ikke 
har et handicap“ (Folketinget 2013a). De øvrige aspekter, såsom mængden af 
ugyldige stemmer og præcis optælling, var „nogle mere praktiske ting“ (ibid.). 
Med andre ord ville det praktiske løse sig, når blot ressourcer, tid og vilje blev 
sat af til det, som nævnt ovenfor.

Hvor det er nemt at påpege problemer ved nuværende teknologier, er det ofte 
anderledes svært at forudsige, hvordan nye teknologier vil virke. I forventningen 
om, at ny teknologi udelukkende løser et problem, isolerer og abstraherer Vestager 
her teknologi fra de relationer, som de i praksis indgår i. Således fremtræder 
et ideal om teknologi som neutral, befordrende og optimerende for et andet 
ideal – nemlig om et mere eller mindre selvberoende og frit vælgende subjekt. 
Idealforestillingen om aflukket som „frigørende“ og forestillinger om, hvad nye 
digitale teknologier kan gøre for os som mennesker, spejler sig her i hinanden. 

Hvis man derimod betragter en teknologi som valgsystemet som en socio-
teknisk komposition, hvor kapaciteter er distribueret blandt forskellige med-
virkende, bliver det klart, at ingen kan stemme uden hjælp eller assistance, og det 
praktiske bliver derved samtidig principielt. Nogen skal for eksempel registrere, 
at man har stemt, mens andre skal være der til at tælle ens stemme. Valget er 
altså netop afhængigt af et fungerende kollektiv. Den enkelte agerer ikke på egen 
hånd på nær – siger idealet – i aflukket. Aflukket er på denne måde det sted, 
hvor det frie individ midlertidigt konstitueres ved at blive løsrevet fra sociale 
forpligtelser, pres og andre relationer, der ses som „eksterne“ i forhold til individets 
politiske overbevisning. Men det er netop et ideal, for som blandt andet rapporten 
Erfaringer med at stemme III (Center for Ligebehandling af Handicappede 2010) Erfaringer med at stemme IIIErfaringer med at stemme III
gør opmærksom på, findes en lang række hjælpende relationer og former for viden, 
dannelse og uddannelse (såsom for eksempel evnen til at læse og skrive dansk), 
der er nødvendige forudsætninger for, at en borger overhovedet kan påtage sig 
rollen som vælger i stemmerummet (se Rose 2004). 

I modsætning til det synspunkt, som projicerer teknologier og deres eventuelle 
problemer ind i fremtiden, gav e-valgsmodstanderne udtryk for, at både analoge 
og digitale teknologier indebærer nogle konkrete og praktiske udfordringer. E-
valgsmodstanderne anerkendte i højere grad det forhold, at forskellige teknologier 
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ikke bare ændrer på ét element, men på hele det infrastrukturelle sæt af relationer 
i valghandlingen. Det digitale var i dette lys ikke nødvendigvis optimerende – og 
da slet ikke for alle. Forhåbningen om optimering gennem teknologi kan altså 
i denne sammenhæng siges at ignorere det relative og specifikke ved konkrete 
handicap, og at digitale løsninger skal implementeres på tilsvarende konkrete og 
afgrænsede måder. 

Forståelsen af teknologi som muliggørende var dog ikke forbeholdt fortalerne. 
Flere af de mest toneangivende og kritiske IT-eksperter skiftede således mellem 
to tilsyneladende inkompatible positioner. På den ene side argumenterede de 
for, at man helt skulle droppe e-valg, fordi det var både praktisk og teoretisk 
umuligt at bygge teknologier, hvis sikkerhed og pålidelighed kunne garanteres 
fuldstændigt. På den anden side opfordrede de selv samme eksperter folk til netop 
at involvere sig i at bygge sådanne teknologier.11 Igen fristes man til at tænke, 
at det teknologisyn, som Strathern har identificeret, bidrog til, at ny teknologi 
vedblev at fremstå som en potentiel løsning på demokratiske udfordringer i 
det nuværende system selv blandt dem, der udtrykte, at principielle problemer 
omkring sikkerhed og transparens uundgåeligt ville opstå med en digitalisering 
af stemmeafgivelsen.

Dette vidner om, hvor stærk forestillingen om teknologi som muliggørende 
og optimerende er. På trods af kritikernes gentagne påpegning af den kon krete 
teknologis uoverstigelige principielle begrænsninger og potentielt demokrati-
undergravende virkninger kunne disse samtidig nærmest ses som rent og skært 
„tekniske“ eller måske snarere forskningsmæssige udfordringer, der kunne 
granskes og måske løses med en videnskabelig tilgang. 

Konklusion: en ukuelig tro på teknologiens (u)muligheder

I debatten om e-valg blev teknologi først og fremmest fremstillet som en 
kilde til udvidelse og optimering af menneskets kapaciteter – en neutral løfte-
stang for den menneskelige vilje. På andre tidpunkter blev den fremstillet som 
medkonstituerende for, hvad det vil sige at være subjekt eller borger. E-valgs-
teknologien blev set som potentielt optimerende, og det nuværende setup med 
aflukket blev problematiseret. Denne problematisering giver anledning til at 
overveje, hvordan man kan forholde sig til, at teknologier, der virker muliggørende 
for nogle, kan virke „umuliggørende“ for andre, og måske endog, at teknologier 
kan skabe både muligheder og begrænsninger for den enkelte (jf. Star 1991). Det 
fremstår således som et meget specifikt og komplekst spørgsmål, hvad en given 
teknologi kan siges at optimere, for hvem, hvordan og på hvilke præmisser. 
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Det var fælles for de fleste argumenter for eller imod digitaliseringen af valg, at de 
ikke i særlig høj grad diskuterede politik. Derimod adskilte de i reglen det tekniske 
og det politiske og undlod dermed at forholde sig til, at enhver valgteknologi 
og ethvert system uafladeligt inkluderer og ekskluderer bestemte grupper 
(se Coles 2007; Kelty 2008; Winner 1980). Alle former for stemmeafgivelse 
indebærer særegne infrastrukturer, som sætter muligheder og begrænsninger 
– fra det aflukkede stemmerum, hvor borgeren afkrydser en stemmeseddel, til 
de digitaliserede løsninger, hvor programmører og andre computervidenskabelige 
eksperter tildeles et meget stort ansvar for at sikre valghandlingens integritet.

Det var de færreste deltagere i debatten om e-valg, der ligesom Trine Bramsen 
forestillede sig, at digitale løsninger ville befri dem fra tid, rum og handicap, 
og for nogle blev netop dette argument mest af alt set som en indikation af, 
at regeringen ønskede at indføre e-valg, uanset hvilke faglige indvendinger e-
valgsmodstanderne måtte komme med.12 Men der er mere på spil her. Hvor 
teknologi, som beskrevet, sås som potentielt muliggørende, fremstod mennesker 
derimod ikke entydigt muliggørende for hinanden i stemmesituationen, fordi 
hjælperen og myndighedspersonen kompromitterer enten et valgprincip eller 
den handicappedes ret til selv at vælge hjælper. Tvivlsspørgsmålet går på, om 
hjælperen qua sin „menneskelighed“ og egen „fri vilje“ kan nøjes med at facilitere. 
E-valgsdebatten trak på forhåbninger om, at teknologi kunne hjælpe og gøre 
personer mere selvstændige, men den indebar samtidig en problematisering af 
eksisterende relationer mellem stat og borger samt menneske og teknologi. I 
modsætning til hjælperen blev teknologi dog ikke set som en „menneskelig“ 
relation, selvom den i praksis konstituerer menneskelige relationer på et utal af 
måder (jf. Strathern 1996).

Med kravet om hemmelig afstemning forventes det, at borgeren kan agere 
som et uafhængigt individ sat fri fra sociale (og især nepotistiske og korrupte) 
relationer. E-valgsfortalerne argumenterede for, at digital teknologi kunne 
optimere relationen mellem den handicappede og staten i forhold til netop dette 
ideal. Teknologien ville – såfremt den vitterlig kunne være neutral – fjerne det 
paradoks, at den handicappede i dag i stedet sættes fri gennem statens medvirken 
i form af den valgtilforordnede myndighed, som overvåger eller endog udfører 
valget for den handicappede. Det ene frie valg – retten til selv at (fra)vælge 
myndighedens tilstedeværelse – blev set som hæmmende for det andet frie valg – 
retten til at stemme efter egen ikke-manipulerede overbevisning. Det var således 
ikke blot de nuværende procedurer omkring valg, der blev problematiseret i 
debatten. Abstraktionen om det frit vælgende individ kom også til debat, dog 
uden at den blev kritisk udfordret.
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En fortsat investering af tro, håb og ikke mindst økonomiske ressourcer i tekno-
logisk optimering, herunder til valg, synes på trods af debatten i dag at stå relativt 
uanfægtet. Selv nogle af de skarpeste kritikere vil sige, at indførelse af e-valg i 
Danmark slet ikke er umulig i fremtiden.13 Uanset om dette skulle blive tilfældet 
eller ej, er denne forestilling på trods af italesættelsen af principielle problemer nok 
stærkt forbundet med den aktuelle styrke, som forestillingen om teknologi som 
optimerende og muliggørende har. Alle teknologiske problemer – både praktiske 
og principielle – udgør samtidig endnu et optimeringspotentiale. Optimerende og 
optimerbar teknologi bliver i denne forstand nærmest et konstant gentagende eller 
selvopretholdende fænomen, der kan forfølges til uendelighed, som Rousseau 
som nævnt foreslog i Emile (1962; se også Gad & Hansen 2013). 

Man kan også modsat argumentere for, at e-valgsdebatten bør ses som udtryk 
for forhåbninger om, at mødet mellem det danske valgsystem og den handicappede mødetmødet
krop kunne forbedres – med Latours ord, at de kunne lære at lade sig påvirke 
mere af hinanden: 

[A]t have en krop er at lære at lade sig påvirke, i forståelsen [at blive] ʻiværksat’,
bevæget, sat i bevægelse af andre entiteter, humane og non-humane […]. [Dermed]
er man ikke forpligtet på at definere en essens, en substans (kroppens natur),
men snarere [forpligtet på] et interface, som bliver mere og mere beskriveligt,
efterhånden som det lærer at blive påvirket af flere og flere elementer (Latour
2004:205-06).

Hvorvidt sådanne udvekslinger og læringsprocesser kan optimeres ved hjælp af 
digital teknologi, må stadig siges at være et åbent og empirisk spørgsmål, men 
at forholde sig både konstruktivt og kritisk til de komplekse skift i relationer 
mellem menneske og teknologi udgør formentlig en analytisk såvel som politisk 
udfordring i mange år frem. Dette gælder ikke mindst i forhold til, hvordan 
handicappede vælgeres forhold og behov italesættes og mobiliseres som 
argumenter for og imod optimering.

Noter

1. Betegnelsen e-valg kan også referere til valg via internettet, men i dette tilfælde var der blot 
tale om brug af digital teknologi under fremmødevalg.

2. Forskningen bag denne artikel fandt sted i 2012 og 2013 og blev finansieret af Det Strategiske 
Forskningsråd. Tak til de øvrige involverede i DemTech-projektet (forskere såvel som 
partnere) samt til Vasilis Galis, Helene Ratner og to anonyme peer reviewere for en kyndig 
gennemlæsning.
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3. Dette forekommer i sig selv som en aktuel betragtning i forhold til de to seneste danske 
regeringers investeringer i at digitalisere så store dele af interaktionen mellem borger og stat 
som muligt, herunder valghandlingen (se http://www.digst.dk/digitaliseringsstrategi).

4. Enabling har ikke en mundret dansk oversættelse. Begrebet betegner ikke blot det mulige, i EnablingEnabling
den forstand at dette eller hint potentielt kan ske. Enabling betyder samtidig „at gøre i stand 
til“ og betegner altså en udvidelse af en given aktørs kapacitet eller evne til for eksempel at 
tænke, føle eller handle på en ny eller forstærket måde. Det er i denne mangetydige forstand og 
dermed som en klar pendant til begrebet om optimering, at vi benytter begrebet „muliggørende“ 
i denne artikel.

5. Alle oversættelser er vores.

6. Center for Ligebehandling af Handicappede blev oprettet i 1993 efter beslutning fra Folketinget
og var indtil 31. december 2010 sekretariat for DCH (se www.clh.dk).

7. Der florerede flere forskellige forestillinger om, hvordan den pågældende teknologi ville tage 
sig ud, og det var interessant at følge, hvordan de udviklede sig, i takt med at Økonomi- og 
Indenrigsministeriet var i dialog med et sammenrend af private IT-firmaer, forskere, jurister og 
e-valgsmodstandere. Internetvalg var udelukket fra begyndelsen, mens den oftest citerede model 
i grove træk bestod af en computer med touchscreen og høretelefoner (til blinde). Fortolkningen 
af denne model ændrede sig i løbet af processen, så computeren efterhånden blev udvidet til 
at omfatte en printer, hvor vælgeren printede sin stemme efter at have afkrydset kandidat eller 
parti på skærmen. Den printede stemmeseddel ville give et papirspor, så vælgeren kunne sikre 
sig, at han eller hun faktisk havde stemt på det, der stod på skærmen, og der ikke var et skjult 
program, der manipulerede med stemmetallene. Den printede stemme skulle smides i en urne 
som sædvanlig, men med den forskel, at stemmesedlen eventuelt kunne indeholde en chip, så 
den ville blive registreret og talt op, idet den blev smidt i urnen. Derudover var teknologien 
ikke specificeret, og den var på intet tidspunkt „stabil“. For eksempel var det ikke beskrevet,
hvordan blinde skulle benytte en touchscreen (ud over at skriftstørrelse, farver og lignende
skulle kunne ændres på skærmen for at hjælpe svagsynede), eller hvordan optællingen af
stemmen præcist skulle finde sted. Der skulle være plads til kravspecifikation og til forskellige
løsninger, og det blev tit understreget af fortalerne, at lovforslaget netop blot gav hjemmel til
forsøg med valgteknologien. Der var dog mange udsagn om, hvad den pågældende teknologi
ikke måtte gøre muligt – typisk tiltag, der kunne true enten borgernes stemmehemmelighed eller
valgresultatets integritet. For eksempel måtte der ikke være mulighed for at gemme tidspunktet
for afgivelsen af en bestemt stemme, så man kunne regne ud, hvem der havde stemt hvad, og
der måtte selvsagt heller ikke være en registrering af vælgeren på den computer, hvor der blev
stemt.

8. Se http://ing.dk/blog/evalg-de-var-ikke-klaedt-pa-129276.

9. Se http://www.dch.dk/Nyheder/giv-e-valg-en-fair-chance  og http://www.version2.dk/blog/et-
vaerdigt-e-valg-51078.

10. Hvilket Bramsen udtrykte under en høring om e-valg i Kommunaludvalget i marts 2013 til
stor morskab for de forsamlede IT-eksperter. Her „irettesatte“ hun en af de indkaldte eksperter
ved at prøve at forklare, hvordan det „sagtens“ kunne lade sig gøre at lave sikre e-valg, selvom
denne og andre eksperter lige havde sagt, at der ikke eksisterede en tilstrækkeligt sikker digital
teknologi. Se http://www.version2.dk/artikel/s-ordfoerer-irettesaetter-it-folk-vi-kan-sagtens-
lave-hemmelige-e-valg-51038.

11. Se http://www.version2.dk/blog/evalg-alternative-ideer-49462 og http://www.version2.dk/
artikel/bekymret-demokratiet-vaer-med-til-udvikle-dansk-valg-software-som-open-source-
51812.

12. Se http://www.version2.dk/artikel/trine-bramsen-handicapfilm-er-skraemmekampagne-
52591.
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13. Se http://www.itu.dk/da/Presse/Arkiv-Pressemeddelelser/2011/Evalg-demokratiet%20paa%20spil
og http://www.version2.dk/artikel/enhedslisten-forudser-vi-faar-forsoeg-med-e-valg-inden-nogle-
aar-54205.

Søgeord: demokrati, valg, politik, handicap, digitalisering, teknologi
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EFFEKTIVE LEDELSESTILGANGE VED
 SOCIO-TEKNISK FORANDRING 

Forskningsartikel 

Louise Harder Fischer, IT-Universitetet i København, Danmark Louf@itu.dk 
Frederikke Grunnet, IT-Universitetet i København, Danmark frederikkegrunnet@live.dk 

Resume 
Denne artikel undersøger 15 lederes effektive ledelsestilgange i fem forskellige virksomheder i Danmark 
under otte måneder med Covid-19 restriktioner.  Som det første skete der en voldsom eskalering af digital 
teknologitilpasning, da ledere og medarbejdere blev tvunget til at arbejde virtuelt fra hjemmet (AFH). 
Kategoriseret som en afgørende og abrupt socio-teknisk forandring, undersøgte vi erfaringerne før, under 
og efter lockdown og opdagede, at medarbejdernes trivsel og teamproduktivitet var blevet opretholdt. På 
baggrund af kritisk realisme, anvendte vi en empirisk funderet teoretisk tilgang til udforskning af fænomenet 
effektiv ledelse i socio-teknisk forandring. Efter omfattende kodning udtrak vi et underliggende mønster, 
som forklarer hvordan effektive ledere, anvender situationsbaseret ledelse ved kontinuerligt at aktivere 
synergier mellem mekanismer som socialisering, institutionalisering og individualisering i deres socio-
tekniske arbejdssystemer. Disse resultater kan fungere som inspiration til forskere og ledere, som prøver 
at finde nye måder at harmonisere sociale og tekniske strukturer i perioder med hurtig digital 
transformation. 

Nøgleord: Effektive ledelsestilgange, socio-teknisk forandring, empirisk funderet teori, kritisk realisme 

1 Indledning 

På området informationssystemer (IS) har der i flere årtier været størst fokus på, hvordan man designer og 
muliggør arbejdssystemer, hvor medarbejdere både er produktive og trives i forbindelse med socio-tekniske 
forandringsinitiativer (Mumford, 2006). Forskning i socio-teknisk forandring fokuserer normalt på, 
hvordan en gruppe individer interagerer og tilpasser en ny arbejdspladsteknologi. I forlængelse af dette 
bliver socio-tekniske forandringsinterventioner normalt designet og faciliteret som en kontinuerlig 
socialiseringsproces, som over tid ændrer en gruppes dynamiske forhold og normer omkring en opgave, 
som understøttes af ny teknologi (Huy, 2001). Formålet med en socio-teknisk forandring er at producere 
højere trivsels- og effektivitetsniveauer i arbejdssystemer (Sarker et al., 2019). Fra et mere filosofisk 
perspektiv, beskriver Ropohl (1999) disse forandringsprocesser som teknologisk institutionalisering og 
teknologisk socialisering. Teknologisk institutionalisering er processen, hvor nye værdi- og 
adfærdsmønstre generaliseres til hele arbejdssystemet gennem innovation med ny teknologi, mens den 
teknologiske socialisering er den proces, hvor arbejdssystemet kanaliserer og former individers adfærd og 
integrerer den i en fælles kultur (Ropohl, 1999; Fischer & Baskerville, 2020). Dog har adskillige socio-
teknisk orienterede forskere påpeget den manglende levering af både trivsel og effektivitet ved digital 
transformation. Et ensidigt fokus på økonomisk værdi og effektivitet er, ifølge Mumford (2006), Pasmore 
et al., (2019), og Sarker et al. (2019), sket på bekostning af muligheden for afbalancerede resultater, hvor 
menneskelige aktører kunne respondere og ændre deres adfærd i rette tid og på sunde måder. Pasmore et 
al. (2019) konkluderer med beklagelse, at udvikling af evnerne til organisatorisk forandring er blevet 
ignoreret, og at den sociale side er dårligt rustet til både indførelse af og tilpasning til digital forandring. 

I den aktuelle pandemi og under de nylige danske nedlukningsperioder mellem marts og oktober 2020, var 
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vi vidne til organisationers svar på regeringens ordre om øjeblikkeligt at flytte kontorarbejde (AFK) til 
online-arbejde hjemmefra (AFH). Vi antager, at ledelse spillede en afgørende rolle for at gøre den 
øjeblikkelige omstilling fra AFK til AFH nemmere og betragter det som en mulighed for at undersøge 
betydningen af effektive ledelsestilgange ved socio-teknisk forandring. Vi er specielt interesseret i 
ledelsespraksisser, hvordan og om de gav anledning til både produktivitet og trivsel i forandringsmiljøer af 
socio-teknisk karakter. 

Kun et par studier undersøger sammenhængen mellem ledelsestilgange og socio-teknisk forandring. Avolio 
et al. (2000) fandt, at hvis ledere vil lykkes med socio-teknisk forandring, skal de spille en mere proaktiv 
rolle i skabelse af de sociale strukturer i arbejdssystemet for fuldt ud at udnytte den avancerede teknologi, 
og det understreges, at en af vigtigste udfordringer er, hvordan man bedst integrerer menneskelige og 
informationsteknologiske systemer i deres organisationer. Fischer og Baskerville (2020) fandt, at 
ledelsesbeslutninger omkring sociale strukturer kan virke som en frigørende og stimulerende faktor ved at 
aktivere dynamikker i arbejdssystemer, som gør både trivsel og produktivitet mulig.  Deres studie viste, at 
ledelsens aktive støtte til let håndterlig og mobil arbejdspladsteknologi øger den individuelle autonomi til 
at beslutte hvor og hvornår der skal arbejdes og konkluderede, at en mekanisme, der betegnes som 
teknologisk individualisering, blev aktiveret i arbejdssystemet og gav medarbejdere mulighed for at tilpasse 
arbejde og teknologi til egne præferencer og produktivitetspotentialer. 

Til undersøgelse af effektive ledelsestilgange ved socio-teknisk forandring har vi designet et eksplorativt 
studie med anvendelse af empirisk funderet teori for at udvikle byggeklodser til ny teori. Vi er inspireret af 
Sarker et al. (2019), som efterlyser studier, som kan identificere de mekanismer, som frembringer 
synergetisk integration af de sociale og tekniske strukturer. Gennem et kritisk realistisk perspektiv, forsøger 
vi at udlede bestemte mekanismer, som kan fortælle noget om effektive former for ledelsespraksis, som kan 
fremkalde produktivitet og trivsel. Som konsekvens er formålet med denne artikel at udlede mekanismer 
fra ledelsestilgange, som effektivt flyttede teams fra AFK til AFH. Disse indsigter kan vise vej til, hvordan 
ledere i fremtiden kan deltage aktivt og effektivt i den sociale og tekniske omstrukturering af deres 
arbejdssystemer, når de skal reagere på fremtidige kriser eller meget hurtig digital transformation. 

Det forskningsspørgsmål, som fungerer som en overordnet retningslinje for studiet, er formuleret på 
følgende måde: Hvordan er ledelse foregået under omstillingen fra AFK til AFH? Og hvilke mekanismer 
kan der udledes? 

Resten af artiklen er organiseret i fem dele. Da vi går til forskningen med en empirisk funderet teoretisk 
tilgang, beskriver vi først den baggrundsviden, som udgør vores indledende forståelse af fænomenet, 
effektive ledelsestilgange. I afsnit tre, beskriver vi vores metodologiske overvejelser, dataindsamling og 
dataanalyse. I afsnit to præsenterer vi teoretiseringen over vores resultater, og derefter vender vi os mod en 
diskussion i afsnit fem, som mere detaljeret beskriver bidraget til området effektiv ledelse af socio-teknisk 
forandring og vores studies begrænsninger.  Artiklen slutter med en konklusion i afsnit seks. 

2 Baggrundsviden 

Ledelse som forskningsområde har en omfattende historie og en viden, som ligger udenfor det traditionelle 
IS-forskningsdomæne. Som en begyndelse finder vi ledelsesbegrebet "situationsbestemt ledelse" relevant, 
da effektive ledere er dem, der har fornemmelse for det ændrede miljø i gruppen og fleksibelt kan tilpasse 
deres egen adfærd til de nye krav (Ayman & Hartman, 2004). Derfor anvender vi definitionen af ledelse 
som en kontekst, der involverer interaktion mellem to eller flere mennesker (Nicholson et al., 2007) og 
defineres som et individs adfærd, når han/hun leder en gruppes aktiviteter i retning af et fælles mål, eller 
som udførelse af de handlinger, som hjælper gruppen med at opnå dens foretrukne resultater (Nicholson et 
al., 2007).  Siden teorien om situationstilpasset ledelse opstod i 1960'erne, har to relaterede tilgange været 
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fremherskende, ifølge Ayman og Hartman (2004). Situationstilpasset ledelses effektivitet (Fiedler, 1978) 
fokuserer på en leders personlighed og dens betydning for holdpræstationer, hvorimod den 
situationsbestemte ledelsesteori (Hersey & Blanchard, 1969) fokuserer på lederens opfattede adfærd, som 
tager individets og omgivelsernes situation i betragtning. Situationstilpasset ledelse effektivitet 
koncentrerer sig om holdpræstation og kategoriserer ledere i en af følgende to grupper: de 
opgaveorienterede og de relationsorienterede.  Modellen bestemmer, i hvilke typer af situationer lederen 
vil præstere mere effektivt i afhængigt af, om det er enten højt, mellemhøjt eller lavt kontrollerbare 
situationer. Mere specifikt forudsiger modellen, at de ledere, som er mere relationsorienterede, er mere 
effektive i situationer med mellemhøj kontrol, og at de mere opgaveorienterede er mere effektive i højt og 
lavt kontrollerbare situationer (Fiedler, 1978). Hersey and Blanchard (1969) identificerer fire former for 
ledelsesadfærd: fortællende, sælgende, deltagende og uddelegerende. Teorien forudsiger, at omfanget at 
disse adfærdstypers effektivitet afhænger af de ansattes evner og ansattes villighed på følgende måde: Når 
ansatte kan og vil, bør en leder uddelegere. Når de vil, men ikke kan, bør en leder sælge, dvs. Beslutte en 
handlingsretning og sælge den. Når de ikke vil, men kan, bør lederen bruge deltagende beslutningstagning, 
og de ikke vil, og ikke kan, bør lederen fortælle dem hvad de skal gøre. I forlængelse heraf betragtes 
situationsbestemt ledelse som mellemleddet mellem 'opgaveorienteret adfærd' dvs. at give anvisninger, 
retning og vejledning og den ‘relationsorienterede adfærd' dvs. at lytte og støtte (Thompson & Aastad, 
2012). Derfor betragtes situationsbestemt ledelsesteori (Hersey & Blanchard, 1969) som et tilbud om 
fordelene ved kombinerede strategier, som anvender hensyntagen til individernes og miljøets behov, mens 
situationstilpasset ledelseseffektivitet (Fiedler, 1978) leverer strategier til forudsigelse af holdpræstationer 
i specifikke kontekster. 

Med disse teorier i baghovedet virker det logisk, at lederes personlighed og adfærd spiller en afgørende 
rolle for at styre aktiviteter på en måde, som resulterer i både effektivitet og trivsel i arbejdssystemerne ved 
kontekster under forandring. Dog bygger traditionelle ledelsesteorier på ansigt-til-ansigt interaktioner, 
hvilket betyder, at de ikke direkte kan overføres til digitale miljøer (Bass, 1981; Stana et al., 2019). Sidst i 
90'erne, med bevægelse i retning af fjernarbejde og virtuelle teams, vendte en gruppe IS-forskere tilbage til 
ledelsesteorier indenfor disse nye arbejdsstrukturer og organisationsmiljøer for at afklare deres betydning i 
den i stigende grad digitale kontekst (Nicholson et al., 2007). Keyworth og Leidner (2004) fandt dog ingen 
rigtige effektivitetsforskelle mellem ledelsestilgange i henholdsvis virtuelle og ansigt-til-ansigt teams 
(Nicholson et al., 2007), mens Nicholson et al. (2007) fandt, at national kultur spillede en mere 
fremtrædende rolle ved bestemmelse af, hvad der blev betragtet som effektiv ledelse af virtuelle teams. 
Fordi digitale teknologier har eksisteret i mange år, er der nu nye varianter af forskningsretninger angående 
teknologi-medieret ledelse, herunder e-ledelse, distance, virtuel, digital eller tele-ledelse (DasGupta, 2011). 
Samtidig kan ingen af disse paradigmer oversættes direkte til Covid-19 pandemiens kontekst, som også 
indeholder et kriseelement og fremskyndet digital eskalering af alt fjernarbejde. Hvis vi desuden tager de 
kriserelaterede ledelsesteorier i betragtning, fokuserer de normalt på menneskeskabte organisationsmæssige 
trusler og ikke på en global og uventet trussel (Dirani et al., 2020). 

Kombineret med det underbelyste fænomen: effektiv ledelse og dets betydning for socio-teknisk forandring, 
er der udført meget lidt forskning, som tager alle disse aspekter i betragtning. For at bidrage med mere 
viden til dette domæne, betragter vi ledelse som en del af organisationens mere uhåndgribelige strukturer 
(Avolio et al., 2000). Dette kan hjælpe os med at identificere lederskabets relevans i det "emergente" 
samspil mellem teknologi og strukturer i den nuværende AFH-kontekst. Desuden er vi inspireret af 
principperne fra Hernandez et al. (2011), når de refererer til ledelse, som noget der er relateret til 
mekanismer og sted (loci). Mekanismer i den forstand at de forklarer den proces, som et resultat er 
frembragt eller produkt af, og loci som steder, hvor ledelse finder sted, og kan være en særlig 
placering/samlingspunkt, hvor der sker noget. 

3 Metode 
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Dette afsnit uddyber forskningens metodologiske tilgang. Først forklarer vi den ontologiske og filosofiske 
position, som vi anvender til undersøgelse af ledelse og socio-teknisk forandring. Dernæst beskriver vi 
vores epistemologiske tilgang, dataindsamlingsprocessen og analyseproceduren.   

Ontologisk betragter vi organisationer (ikke på den fysiske måde som et sted, men som et rum), som et 
socio-teknisk arrangement, som består af kilder til sociale og tekniske strukturer (Avolio et al., 2000). Disse 
strukturer interagerer i et dynamisk samspil, hvor det sociale tilpasses til det tekniske og omvendt. 
Etablering af balance og harmoni betragtes som afgørende for at disse arrangementer kan producere både 
trivsel og effektivitet (Sarker et al., 2019), og vi antager, at ledelseshandlingen bliver vigtig i denne 
strukturerende proces. 

Filosofisk befinder vi os i den kritiske realismes domæne, da vi undersøger organisatoriske og tekniske 
strukturer, og hvordan de opstår pga. aktiverede mekanismer. I stedet for at prøve at generalisere på 
begivenhedsniveau bygger kritisk realismemetodologien på abstrakt forskning, som sigter mod en teoretisk 
genbeskrivelse af mekanismer og strukturer for at komme med hypoteser om, hvordan de observerede 
udfald kan forklares (Strong & Volkoff, 2010). Anvendelse af et kritisk realistisk perspektiv fastholder, at 
fænomenerne er virkelige (Kempster & Parry, 2011). Som sådan betragter kritisk realismen, objekter, 
enheder, strukturer og mekanismer fra både et ontologisk domæne, som eksisterer uafhængigt af et individ, 
samt fra et epistemologisk domæne, som er socialt og historisk konstrueret (Strong & Volkoff, 2010; 
Mingers, 2000). Derfor er denne forskning en kontekstuel undersøgelse af mekanismer og strukturer, 
hvorfra der kan udledes forklaringer af, hvad der udgør effektiv ledelse i virtuelle miljøer, i forbindelse med 
ultrahurtige, digitale transformationsbegivenheder. 

Den anvendte kvalitative forskningstilgang er en empirisk funderet teoriprocedure, hvor den genererede 
teori er baseret på empirisk data, som er indhentet systematisk i interviews og derefter analyseret (Urquhart 
et al., 2009). Empirisk funderet teori har data-stikprøvetagning, dataanalyse samt teoriudvikling som 
omdrejningspunkter. Dataindsamlingen stopper ideelt, når nye data ikke ændrer den fremkommende teori 
(Corbin & Strauss, 1990). De tidsmæssige omstændigheder for dette forskningsstudie var, at 
dataindsamlingen begyndte først i maj og sluttede sidst i oktober 2020, og før dette punkt blev nået. Vi er 
klar over, at faktabaserede studier normalt har en langtidskarakter og at dataindsamlingen blev gennemført 
i et kort interval på fire måneder og fra begyndelsen af periode to (se tabel 1).  

Perioder og 
restriktioner 

Periode et 
16. marts til 15. maj

Periode to 
15. maj til 15. august

Periode tre 
15. august til sidst okt.

Fysisk-distance 
regulativ historie i 
DK 

Lockdown. Luk kontorer. 
Flyt alt arbejde online eller 
stop arbejdet. 

Åbn kontorer med Åbne 
Begrænset kapacitet. 
Tilbagevending til arbejde 
tilladt med retningslinjer for 
social afstand. 

Ny opfordring til at arbejde 
hjemme med episodiske 
lokale stramninger og 
lettelser af restriktioner. 

Tabel 1. Tidslinje for generelle begivenheder - regeringens restriktive modsvar 

Gennem den kritiske realismes linse prøver vi at udvikle en forklaring på, hvordan ledelsestilgange 
aktiverer adskillige latente og effektive socio-tekniske mekanismer i arbejdssystemet i løbet af den meget 
hurtige overgang fra AFK til AFH. Vi er inspireret af nyligt arbejde om afledte mekanismer fra socio-
tekniske forandringssituationer (Ropohl, 1999; Strong & Volkoff, 2010; Fischer & Baskerville, 2020) og 
bruger tidligere teoretiserede mekanismer til at hjælpe os med udledning af et mere universelt mønster på 
tværs af fem danske virksomheder, som effektivt håndterede at flytte arbejdet online. 

Disse virksomheder blev valgt på baggrund af inklusions- og eksklusionskriterierne i tabel 2. Vi valgte 
ledere gennem vores netværk på LinkedIn. Vi fandt 15 deltagere, som passede til inklusionskriterierne, i 
alt tre fra hver virksomhed. Efter at have indvilliget i at dele deres erfaringer med os, sendte vi en e-mail til 
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dem med en kort beskrivelse af forskningen og en kalenderinvitation til et Teams/Zoom-møde til 
gennemførelse af et videointerview. Vi informerede dem om, at forskning ville blive udført i 
overensstemmelse med det danske adfærdskodeks for forskningsintegritet (UVM, 2014). Som sådan blev 
de rekrutteret via praktisk stikprøvetagning, hvilket er en ikke-randomiseret tilgang til valg af 
studiedeltagere (Emerson, 2015). Fordelene ved denne tilgang er enkelheden og den nemme adgang, som 
den giver. Men resultaterne af denne metode er mere forvrængede og mindre generalisérbare sammenlignet 
med en tilgang med tilfældige stikprøver. 

Inklusion Eksklusion 
Virksomheder Store skandinavisk baserede virksomheder med et 

anerkendt brand. Veldrevne organisationer med en 
sund økonomi og opfattet som godt sted at arbejde. 
Vant til distribueret arbejde og har oplevet en glat 
omstilling til AFH. 

Under grænsen for store virksomheder, 
som EU definerer som 1000 ansatte. 
Driver kun virksomhed i Danmark og har 
en lokalitet. 

Respondenter Ledere med ansvar for et team på mindst 3 ansatte. 
Min. 5 års erfaring. 

Afdelingsleder for en interviewet 
teamleder. Ingen tidligere erfaring med 
AFH. 

Tabel 2. Inklusions- og eksklusionskriterier for deltagelse 

Stikprøven består af 5 kvindelige og 10 mandlige ledere. Vi antager, at deres tilgange har mange ligheder, 
da de skal klare præcis den samme situation på samme tid, og at de er forsynet med sammenlignelige 
digitale platforme. I tabel 3 er respondenterne nummereret og beskrevet med titel, uddannelsesbaggrund, 
køn (M/K/non), alder og teamstørrelse. 

E Branche/størrelse Respondenter #1 Respondenter #2 Respondenter #3 
A Finanssektor 

/+20.000/ 
Leder af innovation & 
eksperimenter. M.Sc. Økø 
og BA. M. alder +30. 
Teamstørrelse: 17 

Leder af Oplevelse & 
Design. M.Sc.IT 
Interaction Design. M. alder 
+50. Teamstørrelse: 10

Projektleder for Corona 
arbejdspladsstyr. M.Sc. design, 
kom. & medier. 
K. alder +40. Teamstørrelse: 3

B Smykke- 
branchen 
+ 25.000/

Vice dir. projekter og 
portfolio, 
M. M.Sc.BA & comp. sci.
M. alder +50.
Teamstørrelse:
29

Vicedir. digital drift & 
eCom, erhversudd. Detail. 
M. alder +50. Teamstørrelse:
20

Vicedir., global forretning 
design, sygeplejerske M.Sc. 
finans og revisor. K. alder +40. 
Teamstørrelse: 10 

C Kemi- 
branchen 
+ 5.000

Vicedir., CIO, M.Sc.BA. 
M. alder: +50.
Teamstørrelse: 8

Leder af IT Coll. & 
produktivitet. Erhver. Udd. 
M. alder +40. Teamstørrelse
15

Leder af marketing. M.Sc. 
Miljøkemi K. alder +30. 
Teamstørrelse: 5 

D Produktion 
+ 6.000

Direktør, Global People 
Dev. Kandidat i psych. M. 
alder +40. Teamstørrelse: 8 

Vicedir. strategi, M.Sc. E-
business. Ph.d. M. 
alder +40. Teamstørrelse: 8 

Leder af samarbejde 
Prof. BA. Uddannelse. M. 
alder +40. Teamstørrelse: 3 

E Medicinalindustri 
+ 5000

Leder af processtyring 
Kandidatudd. F, alder +40 
Teamstørrelse: 7 

Leder af Projekt & Portefølje 
man. M.Sc.IT. e-business, 
M. alder +40 Teamstørrelse:
55

Leder af CIO-service. 
Kandidatudd. K. alder +40. 
Teamstørrelse: 5 

Tabel 3. Oversigt over respondenter (#) og virksomheder (V). 

De første tre interviews fandt sted i periode to med restriktioner og kun i Virksomhed A, mens de 
efterfølgende interviews med resten af virksomhederne blev gennemført i periode tre (se tabel 1). Alle 
interviews varede en time og foregik i arbejdstiden. Respondenterne befandt sig på 'arbejde' for at gøre det 
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så nemt som muligt. Til dataindsamling blev der valgt en semistruktureret interviewmetode. Et 
interviewmanuskript (se tabel 4) styrede interviewet, men gav stadig interviewpersonerne mulighed for at 
udtrykke sig frit og påvirke interviewforløbet. Inspireret af det socio-tekniske perspektiv (Sarker et al., 
2019), fokuserede manuskriptet på sociale og tekniske spørgsmål på arbejdspladsen og ledelsesudfordringer 
ved etablering af produktivitet og trivsel, når man mangler den fysisk nærhed til og mellem 
teammedlemmer. Mere specifikt undersøgte vi skiftet fra fysisk tilstedeværelse til virtuel tilstedeværelse, 
herunder kommunikation, social forbindelse og samarbejdspraksis, tekniske udfordringer og muligheder, 
samt arbejdsrutiner. Manuskriptet var både tematisk og sigtede mod at undgå at påvirke svarene, som 
foreskrevet af Corbin og Strauss (1990) 

Første del - Baggrund: Fortæl mig lidt om dig selv. Hvad er din rolle/dine ansvarsområder? Hvor længe 
har du været leder/haft dit nuværende arbejde? Hvor mange "leder" du? Kan du forklare, hvad din 
afdeling/dit team har ansvaret for? 

Anden del - Lad os først tale om dine ledelseserfaringer før pandemien (tænk tilbage) 
Hvordan er arbejdsforholdene/set up for dit daglige arbejde?  Hvor ofte interagerer du (fysisk) med dine 
teammedlemmer dagligt? Er du normalt omkring de medarbejdere, som du leder? Hvilke teknologier 
faciliterer din ledelse, og hvilken rolle spiller de i dit arbejde? 

Tredje del - Under lockdown (periode 1). Forklar mig, hvordan du oplevede lockdown i din enhed og 
mere specifikt - hvordan det påvirkede dig (og hvorfor)? Arbejdsrutiner? Anvendelse af teknologier 
(video, e-mail, telefon, chat) hvornår? Produktivitet? Større eller mindre? Socialt/holdånd? Andet? Hvilke 
handlinger/tilpasninger fortog du for at imødekomme ændringerne? Hvordan tilpassede du dig til den 
manglende kommunikation ved ikke at være fysisk sammen med dine kollegaer - hvis du gjorde det? Fx 
nye situationer: En ny kollega/kollegaer uden for dit team, som du normalt er social med ved 
kaffemaskinen?  Hvad gjorde du som leder for at opretholde dine medarbejderes trivsel og succes (og for 
at de ikke skulle føle sig ensomme)? Og at du opfyldte mål? Etablering af nye måder at 
mødes/hilse/snakke? Hvorfor var de nødvendige? Hvilken virkning havde de? Forskel mellem fysiske og 
virtuelle møder? Fordele og begrænsninger? Hvordan reagerede dine medarbejdere på disse forandringer 
- baseret på, hvad du har observeret og hørt fra dem?  Kunne de “lede sig selv”? Støttede du dem i denne 
proces (hvordan)? Hvilke ledelseskvaliteter fandt du relevante i disse perioder? Nye i forhold til før? Var 
det udfordrende? 

Fjerde del - Efter regeringens påbud om åbning med restriktioner og nu med delvist arbejde hjemmefra? 
(periode 2 og 3) Hvordan var det? Var alt tilbage til det normale? Hvad tager du med dig fra disse 
oplevelser? Arbejde mere/mindre hjemmefra? Færre/flere møder? Mere fokus på mental og fysisk 
sundhed? Hvorfor? Andet? Når du ser fremad, har din rolle som leder ændret sig? Mere eller mindre 
“vigtig”? 

Tabel 4. Interviewguide 

Vores interviews fulgte en svagt styret interviewteknik ved at anvende opfølgende spørgsmål, som byggede 
på interviewpersonernes svar (Schultze & Avital, 2011). På samme måde blev emner, som ikke var en 
naturlig del af interviewmanuskriptet, men opstod i et interview, brugt i de efterfølgende interviews med 
andre respondenter for at opretholde elementer af et dynamisk samspil mellem dataindsamling og analyse, 
som krævet af empirisk funderet teori (Urquhart et al., 2009). For eksempel efter interviews med A1, A2, 
A3 og B1 blev det tydeligt, at det var effektivt at etablere en kadence og rytme i arbejdet. Når efterfølgende 
interviewpersoner fortalte om lignende tendenser, spurgte vi grundigere ind til det for at få en dybere 
forståelse af, hvordan dette ledelsesaspekt blev fortolket.  Generelt skiftedes vi til at interviewe og tage 
noter. Notetageren havde mulighed for at tilføje spørgsmål til sidst ved at spørge ind til bestemte aspekter, 
som kom frem, men behøvede yderligere forklaring. Alle interviews blev optaget og transskriberet med 
anvendelse af kunstig intelligens (AI) transskriberings-værktøjet ‘Otter.ai,’ hvor alle transskriberinger blev 
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manuelt gennemgået for at rette fejl og værktøjets forkerte fortolkninger. I alt indsamlede vi mere end 224 
sider kvalitative data. 

3.1 Dataanalyse 

Dataanalyse er omdrejningspunktet for empirisk funderet teori med det formål at sikre, at alle data 
undersøges på en struktureret måde (Eisenhardt, 1989). Tre typer kodning udgjorde den analytiske proces, 
nemlig åben kodning, aksial kodning og selektiv kodning, hvor metoden i Corbin and Strauss (1990) blev 
fulgt. Den analytiske proces begyndte med åben kodning, som gav os mulighed for at ordne og kode vores 
data. Vi tildelte relevante interviewudsagn en vejledende etikette, som gav i alt 30 forskellige koder. Som 
det næste, for at reducere overlap mellem koderne og gøre dem mere indikative, blev de 30 koder 
kondenseret til 19 koder. Som eksempel på denne kondensation, blev fire åbne koder med etiketten ' tillid 
til følgere', 'overholder ikke eller overhører', 'agile og selvledende teams', og 'medarbejderautonomi' samlet 
i en aksial kode med 'større tillid og styrkelse ved at være mindre involveret' (se kode 4.2 i tabel 5). Dernæst 
oprettede vi forbindelser mellem de 19 koder og fandt fem problemkategorier via den aksiale 
kodningsproces. Vi identificerede fem forskellige, men indbyrdes afhængige kategorier. Tabel 5 giver en 
oversigt over resultatet af disse analytiske trin med tildelte kategorier med flere koder, understøttet af et 
citat. Desuden grupperede vi kategorierne i 1) øjeblikkelig respons ved håndtering af AFH-ordren, og 2) 
rutinemæssig respons, da lockdown blev lempet. 

Øjeblikkelig respons Rutinemæssig respons 
Kategori 1 

Socialt samvær til 
kontinuitet, tilhørs- 

og fællesskabsfølelse 

Kategori 2 
Individualisering af 

arbejdet for at 
tilpasse det til 

forskelle 

Kategori 3 
Institutionalisering af 

effektive 
arbejdsrutiner det 

mere virtuelle 
arbejdsmiljø. 

Kategori 4 
Transformering af 
ledelsestilgange. 

Kategori 5 
Læring som nyt 
ledelsesansvar. 

Kode 1.1: 
Digitalisering af snak 

i kaffepauser via 
korte, virtuelle 

møder. 
"bare som en måde 
at komme i kontakt 
med hinanden på 

samme måde, som vi 
normalt gør over 
kaffemaskinen. " 

(B3) 

Kode 2.1: 
Selvstyring af tid 
brugt på opgaver. 

"det eneste jeg stiller 
dig til regnskab for, 
er dine resultater. " 

(B1) 

Kode 3.1: Virtuelle 
møder først "jeg 
forventer, at alle 
møder vil være 

virtuelle, fordi vi er 
enige om, at alle 
møder skal være 

enten virtuelle eller 
fysiske. " (D1) 

Kode 4.1: Et 
fremstød for 

moderne ledelse: 
"hele lockdown 

perioden hjælp mig 
på en måde med at 

endelig at afgive det 
fasttømrede 

[ledelses-] mandat. " 
(C2) 

Kode 5.1: Et vindue 
for nye muligheder. 

"det har bestemt 
ændret en masse, og 

påvirkningen vil 
fortsætte, fordi den 

fremskyndede mange 
af de digitale, agile 
arbejdsmetoder. " 

(E2) 

Kode 1.2: 
Samskabelse af en 

digital fornemmelse 
af fællesskab og af at 

høre til. 
“Man står ligesom 
sammen mod den 

fælles fjende. " (D1) 

Kode 2.2: 
Strukturering af 
arbejdet i den 
individuelle 

situation. “under 
Corona har det været 

sådan at, okay, nu 
skal jeg hente børn 

kl. 2, for det er 
ligesom sådan 

verden ser ud lige 
nu. " (C3) 

Kode 3.2: Stigende 
forbindelser og 

justering. "en af de 
måder vi har ændret 
os på, er, at nu har vi 

de daglige [agile] 
stand-ups, selv i 

vores ledelsesteams. 
" (E2) 

Kode 4.2: Stigende 
tillid og 

empowerment ved at 
være mindre 
involveret. 

“det tvinger mig også 
lidt til måske ikke at 
involvere mig i så 

mange ting, som jeg 
ellers ville være 

involveret i." (D2) 

Kode 5.2: Ny AFH-
fleksibilitet opstår. 

“Det har også 
ændret min egen 
opfattelse af det, 

både for mig selv og 
for mine folk, og jeg 
tror stadig, at der 
kommer en god 
balance.” (A2) 

Kode 1.3: Tjek af 
andres trivsel. "Jeg 
ringer folk op bare 

Kode 2.3: Fokus på 
individuelle behov 

og præferencer. 

Kode 3.3: Stigning i 
den mere uformelle 
virtuelle dialog. “Så 

Kode 4.3: Den 
motiverende og 

empatiske leder. "Jeg 

Kode 5.3: Bevarelse 
af de nye vaner. 

“over tid skal det nok 
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for at sludre, tager et 
videoopkald for at 
se, ringe og tjekke, 

hvordan folk har det. 
" (D3) 

“Så jeg prøvede at 
lede dem anderledes 
efter, hvor jeg vidste, 

de var i deres liv." 
(E1) 

faktisk blev nogle 
relationer lidt mere, 
eller blev lidt mindre 
formelle, hvilket var 
meget rart. " (E3) 

ville (...) bede dig om 
at tænke på, hvad der 

er nødvendigt for 
dig. Og så, hvordan 
jeg kan hjælpe dig 

med at få det. " (E3) 

på en eller anden 
måde genindføres, 

for ellers forsvinder 
det. " (C2) 

Kode 1.4: 
Virtuelle sociale 

begivenheder. "Vi 
gjorde alt det 

sædvanlige med 
fredagsbar, spil og 

online-begivenheder 
og masser af det.” 

(C1) 

Kode 2.4: 
Fra fælles 

arbejdsforhold til 
individuelle 

arrangementer. “Jeg 
er meget bevidst om, 
at jeg nok har mere 

plads og flere 
muligheder i min 

lejlighed, end andre 
måske har. " (B3) 

Kode 3.4: 
Situationsbestemt 

tilpasning af kadence 
for møder og 

checkins. "Kadence 
er vigtigt. Men det er 
en top-down ting, for 

de eneste, der kan 
bestemme kadencen, 
er dem der siger nu 

har vi brug for 
afklaring." (C1) 

Kode 4.4: 
Klarere instruktioner 

og vejledning ved 
uddelegering. "Jeg er 

mere bevidst om at 
prøve at give 

tydeligere 
retningslinjer første 
gang... for ikke at 
risikere, at folk 

forvilder sig ud i en 
anden retning. " (D2) 

Tabel 5. Kategorier og koder 

Med anvendelse af den faktabaserede teoretiske fremgangsmåde udsatte vi kategorierne for selektiv 
kodning, som til sidst bestemte det fænomen, som er centralt for mekanismer (Strong & Volkoff, 2010). 
Med tanke på at ledelse hænger sammen med mekanismer og bestemte lokationer fra Hernandez et al. 
(2011), fortsatte vi med udtrækningen. I næste afsnit beskriver vi resultaterne af analysen. 

4 Resultater 

Vi kan nu teoretisere over, hvordan ledelse udspillede sig ved overgangen fra AFK til AFH og forklare, 
hvilke mekanismer vi kunne udlede fra vores data. Endelig kan vi forklare, hvordan ledere effektivt 
omstrukturerede deres socio-tekniske arbejdssystemer for at opnå både produktivitet og trivsel. I tabel 6 
præsenterer vi mekanismer, deres loci og fra hvilke kategorier de blev udledt fra. 

Mekanismer Loci 

Socialt samvær. Socialt samvær blev indført gennem virtuelle initiativer for at 
afhjælpe den pludselige fysiske afstand og opnå bedre trivsel. Men opretholdelse af 
fælles normer og arbejdskultur blev begrænset til aktiviteter, som deltagelse i 
sociale begivenheder, vedligeholdelse af relationer og bevarelse af en 
fællesskabsfølelse. Flere forskellige værktøjer og platforme gjorde det muligt. 
(Udledt fra kategori 1, tabel 5) 

Team-niveau 1:m 
og m:m Medieret 
af teams/zoom. 

Individualisering. Vi så, hvordan individualiseringsprocessen blev forstærket af 
både menige medarbejdere og ledere, som en reaktion på det pludselige skift fra en 
delt og organiseret fysisk struktur til individer, som tager ansvar for en 
personaliseret arbejdsstruktur, som er tilpasset behov, præferencer, begrænsninger 
og muligheder. Den forhåndenværende teknologi til støtte af individuelle 
præferencer skabte momentum og sørgede for produktivitet og trivsel. (Udledt fra 
kategori 2, tabel 5) 

Individuelt 
niveau. 1:1. På 
teams/zoom/ chat 
og email 

Institutionalisering. Pga. af de øjeblikkelige responsmekanismer og efterfølgende 
processer, ser vi en bevægelse mod institutionalisering, som en proces der omfatter 
generalisering af nye rutine-gjorte aktiviteter eller adfærdsformer, som er opnået 
gennem individualisering og socialiseringsprocesser i det meget hurtige skift fra 

Individuelt og 
team-niveau 
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AFK til AFH. Ledere muliggør denne proces ved at levere rytme og kadence til 
møder og dialoger, fordi det virker værdifuldt for produktiviteten. (Udledt fra 
kategori 3, tabel 5) 
Ledelsestransformation. I sidste instans ser vi en transformerede proces i, hvordan 
ledelse udspilles for at fokusere på folks trivsel. Dette kræver empati med team-
medlemmer, tillid og at lederne slipper kontrollen. Transformationsprocessen 
understøttes ved at institutionalisere individualiseringen og 
socialisationsprocesserne, at få dem til at virke på en synergistik måde med 
produktivitet og trivsel som resultat. Opretholdelse af denne synergi giver lederne et 
nyt ansvar for kontinuerligt at forstå og afbalancere det socio-tekniske 
arbejdssystem og dets konsekvenser. (Udledt fra kategori 4 og 5 i tabel 5) 

Ledelsesniveau 

Tabel 6. Udtrækning af fire mekanismer og loci 

Under analyse- og udledningsprocessen skitserede vi et underliggende, opstået mønster. Denne skitse blev 
skabt ved at ordne de øjeblikkelige og rutinemæssige svar i relation til hovedbegivenheder for at beskrive, 
hvad der skete i hele perioden, med generelle begreber. Til sidst besluttede vi os for den mere fastlåste 
illustration i figur 1 som viser, hvordan effektive ledelsestilgange fører til resultater i form af trivsel og 
produktivitet i arbejdssystemet. 

Effektive ledelsestilgange aktiverer forskellige mekanismer for at levere produktivitet og trivsel. 

Figur 1. Generelt mønster for mekanismer, som aktiveres gennem aktive ledelsestilgange. 

For den analytiske klarheds skyld, skelner vi i figur 1 mellem tre situationer: 1) 'før' covid-19 lockdown, 
kendetegnet af at være primært AFK; 2) 'under' øjeblikkelig lockdown kendetegnet af udelukkende AFH; 
og 3) 'efter' lockdown kendetegnet af en hybrid mellem AFH/AFK, alle tre situationer adskilt af to 
begivenheder a) lockdown og b) ophævelse af lockdown. Nederst i figur 1 forklarer vi, hvordan bestemte 
ledelsestilgange aktiverer en situationsbestemt kombination af mekanismer (fra tabel 6), som kan forklare 
de processer, som producerer resultaterne trivsel og produktivitet. Linjerne omkring de indre bokse i 'før'. 
'under' og 'efter' situationerne illustrerer de dominerende mekanismer (tykke linjer), de mindre dominerende 
(tynde linjer) og dynamiske synergi-processer (prikkede linjer). Med tanke på dette mønster kan vi nu 
teoretisere over, hvordan de undersøgte lederes tilgange aktiverede og i sidste instans muliggjorde synergier 

Før 
Arbejde Fra Kontor (AFK) 

Under 
Arbejde Fra Hjemmet (AFH) 

Efter 
AFH/AFK 

Social interaktion finder sted i 
fysiske omgivelser og giver en 

fælles arbejdskultur. 

Institutionalisering finder sted 
som en generalisende proces for 

fælles værdier og adfærd i 
arbejdssystemet. 

Individualisering som en 
mulighed, faciliteret af mobile 
muligheder for fleksibilitet og 

tilpasning til individuelle 
præferencer. 

Ledelsestilgange muliggør en forbindelse 
mellem socialisering og institutionalisering, 

som dominerer det socio-tekniske 
arbejdssystem for at opnå 

produktivitetsfordele. Muligheder for 
individualisering faciliteres for at give 

fleksibilitet og trivsel. 

Ledelsestilgange muliggør hurtig 
skalering til AFH, og processen med 

individualisering af arbejdssystem og 
ledelse medfører produktivitet og 
trivsel. Støtte til virtuelle sociale 
aktiviteter giver kontinuitet og 

fællesskabsfølelse under lock-down. 

På den opståede hybrid-arbejdsplads 
transformeres ledelsestilgange til at støtte 
de nye individualiserede arbejdsrutiner og 

sociale aktiviteter, som hurtigt 
generaliseres som fælles adfærd for at 
passe til det, som situationen kræver. 

Situationsbestemt ledelse omfatter løft af 
sociale strukturer gennem udnyttelse af 

digitale muligheder. 

Socialt interaktion finder sted 
ved at skalere møder, check-ins 

og sociale arrangementer 
muliggjort af teknologi. 

Social interaktion 
institutionaliseres i både fysiske 

og virtuelle omgivelser som 
kadence ved formelle og 

uformelle møder

Institutionalisering finder sted 
som en proces, der generaliserer 

en arbejdskadence. 

Hurtig institutionalisering finder 
sted for at afbalancere sociale og 

tekniske strukturer og skabe 
synergier. 

Individualisering muliggør AFH-
miljøer, da medarbejderne har 
forskellige begrænsninger og 

præferencer for at gøre arbejdet og 
forsynes med digitale/virtuelle 

muligheder for at gøre det. 

Individualisering 
institutionaliseres for at muliggøre 

fleksibilitet og mobilitet. 

Begivenhed 

Uhørt > 
sundhedskrise 
kræver social 

distance og lock-
down af 

arbejdspladser. 

Begivenhed 
Lock-down 

ophæves, og med 
social distance og 
restriktioner må 
medarbejdere 

komme tilbage på 
arbejde. 
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mellem de udledte mekanismer for at harmonisere og restrukturere deres arbejdssystemer under og efter 
den pludselige socio-tekniske forandring. 

På den opståede hybride arbejdsplads, ser vi, at den hurtige institutionaliseringsproces var central for 
opnåelse af succesfuld socio-teknisk forandring. Mere specifikt viser vores resultater, at med disruption af 
arbejdsstrukturer, rutiner og adfærd forårsaget af krisen og den hurtige skalering af AFH, blev både ledere 
og menige medarbejdere tvunget til at tilpasse sig til en ny virkelighed. I denne forbindelse forsøgte de at 
finde en balance mellem anvendelse af eksisterende rutiner og indførsel af nye. Muliggjort af fleksibel og 
brugervenlig cloud-teknologi, som blev tilpasset situationen. Oplevelser fra 'før' og 'under' skabte nye 
strukturer, som kontinuerligt blev evalueret og tilpasset til en hybridstruktur, som kombinerer både 
individuelle og sociale strukturer. 

Hurtig institutionalisering medfører det, vi har fortolket som 'institutionaliseret socialisering' og det sker på 
grund af AFH-oplevelserne. Hvor social interaktion ved AFK automatisk finder sted i den almindelige og 
uforpligtende fysiske interaktion over skrivebordet eller kaffemaskinen understreger lederne, hvordan 
socialisering skal prioriteres og initieres mere aktivt for at kunne finde sted virtuelt. Mere specifikt 
fremhæver fjernelse af mulighederne for fysiske sociale interaktioner, hvor vigtige de er, og frembringer 
en institutionalisering af nye sociale rutiner for at opretholde forbindelsen. I disse nye rutiner strukturerer 
lederen konsekvente check-ins med alle for at holde sig opdateret og inddraget, og især i begyndelsen af 
lockdown, skiftede dynamikken i møderne til et stigende fokus på trivsel i personlige situationer. Desuden 
understregede flere ledere, at socialiseringen var formaliseret og skemalagt i begyndelsen af lockdown, men 
undervejs blev interaktionerne mere spontane via opkald eller chat. I hybridstrukturen med 
sammenblanding af AFH og AFK i periode tre, bliver AFK-dage ofte synkroniseret på tværs af de 
forskellige teams for at sikre fysisk tilstedeværelse på samme tid og på dage, hvor der er interaktionstid til 
rådighed i modsætning til dage med ryg-til-ryg møder eller behov for fokus ved AFH. Det bliver i endnu 
højere grad ledernes ansvar, at sikre afstemning af fysisk tilstedeværelse ved AFK, og når det ikke er muligt, 
at skabe en digital fællesskabsfølelse gennem virtuelle, socialiserende begivenheder. Som konklusion viser 
denne kombination, at hvor socialisering fandt sted spontant under fysiske omstændigheder, er det mere 
institutionaliseret og planlagt i et virtuelt miljø. 

Hurtig institutionalisering fører på samme måde til det vi kalder 'institutionaliseret individualisering' og 
finder sted, når tidligere strukturer fra AFK - defineret udefra gennem ledelsens fastsættelse af kontortider 
og teamrutiner - konvergerer med den individuelle medarbejders selvdefinerede struktur. Et hurtigt skift fra 
den ene dag til den anden tvang individet til straks at planlægge og kontrollere hans/hendes egne strukturer. 
Graden af selvledelse steg drastisk, både angående udførelse af arbejde uden at være fysisk overvåget, at 
passe på sig selv ved at huske at holde pauser, samt at have hele ansvaret for at adskille arbejde og fritid, 
selvom det hele foregår i de samme omgivelser. Som resultat af denne transition, kom ledernes rolle til at 
omfatte inspiration og opmuntring til medarbejderne om at overveje aktuelle rutiner eller tage nye op, 
snarere end at bestemme og strukturere rammerne. Til gengæld for arbejdsautonomien fik medarbejderne 
ikke kun mere frihed og fleksibilitet til at strukturere deres rutiner efter deres privatliv og præferencer, men 
forskellene mellem individer blev også mere synlige. Det virker som om, at dette især blev muligt gennem 
videomøder, som transmitterer det hjemlige AFH-arrangement og giver indblik i medarbejdernes privatliv. 
Det gav en mere personlig forbindelse mellem kollegaer og videoerne, herunder en større forståelse for og 
tilpasning til individernes egne situationer, præferencer og behov. Denne individualisering blev overført til 
hybridformen, hvor AFH og AFK blev blandet, og hvor medarbejderne selv beslutter, hvornår de er AFH, 
og hvornår de er AFK. Med stigende AFH opstår der som sådan en institutionaliseret individualisering, 
som giver mere frihed og ansvar for arbejdsstrukturer til individet, hvilket giver større trivsel og 
produktivitet. 

Det synergiske forhold mellem mekanismerne institutionalisering, socialisering og individualisering opstår 
på grundlag af situationsbestemte ledelsestilgange. På samme måde som ledelse i AFK sætter rammerne 

35



Fischer & Grunnet /Leading Effectively in Socio-technical Change 

Twenty-Ninth European Conference on Information Systems (ECIS 2021), [Marrakesh, Morocco\A Virtual AIS 
Conference]. 

for kontortider og teamrutiner, giver ledernes fysiske tilstedeværelse mulighed for at gå rundt, at mærke 
stemningen i kontoret, opdage nonverbale tegn og at overhøre samtaler. Ved AFH er lederen tvunget til at 
være mindre involveret, da det ikke er muligt at overhøre alle samtaler eller se aktiviteter, og fordi 
præstationerne kun kan bedømmes på det leverede arbejde og medarbejdernes udsagn om sig selv og andre. 
Ikke desto mindre kræver det større empowerment og mere tillid. Denne tendens passer til det større fokus 
på agile arbejdsmetoder, som er evident i mange af de undersøgte virksomheder. I det agile miljø får de 
forskellige teams så meget mandat som muligt, og målet er selvstyrende teams og individer. Dog er 
interaktion stadig nødvendig, da det kræver mere aktiv og klar vejledning mellem ledere og medarbejdere, 
hvor facilitering af møder er nødvendig for at opnå den almindelige justering, som ved institutionaliseret 
socialisering. Endvidere påvirker AFH-dynamikken lederens rolle, da den kommer til at handle mere om 
vejledning, motivering og styrkelse af medarbejderen og om at være til rådighed, hvis der er brug for hjælp 
eller retningslinjer. På grundlag af den institutionaliserede individualisering kalder de nye, synlige forskelle 
mellem medarbejdere desuden på et større fokus på individuel ledelse. Mere specifikt kan ledere i stigende 
grad få kontakt med medarbejderne en-til-en og derfor tilpasse og lede på en skræddersyet måde, som passer 
til den enkelte medarbejder. Denne handling viser især behovet for situationsbestemt ledelse, hvor ledelsen 
ikke kan følge et karaktertræk eller en plan, men skal tilpasses og kontekstualiseres til den givne kontekst 
og person. For at implementere dette bliver situationsbestemt ledelse, empati og følelsesmæssig intelligens 
en endnu vigtigere ledelseskvaliteter til at støtte medarbejdere og fortolke de mere komplekse tegn på trivsel 
via digitale teknologier. 

5 Diskussion 

Vores faktabaserede teoretisering tilføjer flere nye perspektiver til området effektiv ledelse, og hvordan den 
løfter de nødvendige sociale strukturer til at blive helt tilpasset til den nye AFH/AFK-virkelighed. Disse 
indsigter passer godt til de nuværende udfordringer for effektiv ledelse af socio-teknisk forandring.  

Vores resultater giver nye indsigter angående situationstilpasset ledelse. I forbindelse med Hersey og 
Blanchard’s (1969) teori om situationsbestemt ledelsesadfærd, tyder vores resultater på, at 
uddelegeringsstrategien virker gennem aktivering af individualiseringsmekanismerne, mens salgsstrategien 
ser ud til at aktivere socialisering. Den anvendte situationsbestemte tilgang videreudvikler også Fiedlers 
(1978) situationstilpasse effektivitetsledelse, fordi den understreger, hvordan ledelsesstilen afhænger af den 
særlige situation. En gunstig situation er, når leder-medarbejder relationen, opgavestruktur og/eller 
positionsmagten er høj. Under disse omstændigheder understøttes en leder af situationen, fordi den giver 
en del indflydelse og potentiel magt. Opgaveorienterede leder forventes af være mere effektive i meget 
fordelagtige eller meget ufordelagtige situationer, mens relationsorienterede ledere vil være mere effektive 
i moderat fordelagtige situationer. Vores resultater antyder, at begge retninger er lige vigtige for effektiv 
ledelse i AFH-situationer, uanset hvor fordelagtige de er. Opgaveorientering i form af levering af tydelige 
vejledninger og instruktioner i begyndelse af uddelegeringen af opgaver fremmede effektiviteten, og 
relations-orientering i form af anerkendelse og inkludering af individuelle forskelle sørgede for trivsel. 

Vi mener, at DasGupta’s (2011) liste over e-ledelsesfærdigheder stadig gælder. Vores resultater 
understøtter, at tillid er en afgørende kvalitet i leder-medarbejder forholdet. Tillid er ikke noget, som kan 
opnås hurtigt, men skal derimod opbygges gennem en historie, som er præget af tillidsvækkende adfærd. 
Dette passer godt til vores resultater, som slog fast, at de interviewede ledere fandt, at tillid og empowerment 
er endnu vigtigere i det virtuelle arbejdsmiljø. DasGupta (2011) giver udtryk for, at e-ledere oplever nye 
udfordringer angående effektiv kommunikation og brobygning over fysisk afstand. Kommunikationen er 
også blevet mere kompleks, fordi den sker via en elektronisk platform; derfor er ledernes udfordring at 
kommunikere entusiasme og skabe en levende tilstedeværelse. Til sammenligning viste vores studie, at 
ledere håndterede udfordringen effektivt ved at institutionalisere både individualiserings- og 
socialiseringsprocesser. De sikrede, at retningslinjerne blev verbaliseret på en enkel og forståelig måde, de 
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var mere til rådighed, hvis der var brug for hjælp, og de var mere ærlige og åbne i deres kommunikation. 
Det virkede som om, at lederne, måske ubevist, havde et særligt fokus på at forenkle deres kommunikation. 

I forhold til socio-teknisk forandring giver vores studie indsigter i udførelse af lederskab i det øjeblikkelige 
skift fra AFK til AFH. Mens vores studie har undersøgt arbejdssystemer, som havde teknologierne og 
kendskabet til dem på plads til fjernarbejde og digitale møder, var ingen forberedt på den hurtige skalering. 
Som resultat blev den umiddelbare respons på forandringen at flytte rutiner fra AFK til AFK-arrangementer, 
men over tid opstod der nye normer og dynamikker. Med anvendelse af argumenter fra Pasmore et al. 
(2019), mangler organisationer sociale evner, når det gælder tilpasning til hurtig digital forandring. Ikke 
desto mindre tvang krisens omstændigheder lederne til at tilegne sig disse evner, og det krævede at de deltog 
aktivt og effektivt i den organisatoriske og sociale omstrukturering af deres arbejdssystem. I et virtuelt miljø 
faciliterede lederne interaktioner og deltog aktivt i medarbejdernes personlige og professionelle udvikling. 
Ved at være tæt på individet kan lederen gribe ind efter behov – og træde tilbage og styrke medarbejdernes 
evne til selv at tage beslutninger, når det ikke er nødvendigt. Når ledelse som sådan er mere eksplicit 
involveret i socio-teknisk forandring, samarbejder individualiserings- og socialiseringsprocesserne i stedet 
for at fungere som modsætninger. I øvrigt har medlemmer af de socio-tekniske arbejdssystemer opdaget 
muligheder i hurtige forandringer og har oplevet, hvordan de kan reagere og ændre deres adfærd, hvis det 
er nødvendigt og bliver beordret. Ikke desto mindre er det vigtigt at bemærke, at det ser ud som om, at 
medarbejderne både kunne, var motiverede for og villige til at imødekomme de hurtige forandringer, fordi 
kravet skyldtes en global, uforudset og ekstern trussel, og deres adfærd ville måske have været anderledes, 
hvis den var reaktion på en menneskeskabt organisatorisk trussel, som det normalt ses i kriserelaterede 
ledelsesteorier (Dirani et al., 2020) og i beordrede ændringsinterventioner, som beskrevet i Huy (2001) ofte 
i form af modstand mod forandring. 

Som et generelt bidrag har vores studie udviklet et nyt syn på de mekanismer, som blev aktiveret for at 
afbalancere og udvikle de sociale aspekter af tilpasningen til den nye tekniske og digitale virkelighed. Mere 
specifikt udløste krisen og den hurtige digitale transformation en kombination af mekanismerne til 
socialisering, individualisering og institutionalisering, som gav nye arbejds- og relationsformer. Som vores 
studie viste, gav behovet for social interaktion ved fysisk adskillelse anledning til nye virtuelle sociale rum. 
Som kompensation for den manglende fysiske tilstedeværelse og forbindelse, blev der skabt virtuelle 
begivenheder og kontinuerlige check-ins blev planlagt. Individualisering blev aktiveret pga. AFH i ens egen 
personlige atmosfære. Oplevelserne med AFH har tvunget både ledere og medarbejdere til at svare på en 
hurtig forandring og ændre deres rutiner i forhold til en ny virkelighed. Det har til gengæld givet anledning 
til overvejelser om både tidligere og nye rutiner, som kan bruges i en kombination for at forme den ideelle, 
individuelle rutine. Dette gav mulighed for, at en betydelig del af arbejdet kunne udføres meget mere 
individualiseret. Som sådan gennemtvang ledelsen individualisering som en mekanisme til håndtering af 
det mistede fælles rum på kontoret. Den større autonomi og fleksibilitet muliggør et mere afbalanceret 
resultat i form at trivsel og effektivitet under digital transformation, som efterspurgt af Mumford (2006), 
Pasmore et al. (2019) og Sarker et al. (2019). Samtidig får individet større ansvar for at lede sig selv i 
processen med at adskille arbejde og privatliv, da AFH-omstændighederne udvisker grænserne. Desuden 
påvirkede den større individualisering af arbejdet også behovet for at institutionalisere bestemte elementer, 
og arbejdsprocesser blev hurtigt tilpasset og institutionaliseret. Mere specifikt de almindelige, spontane 
møder, da AFK blev formaliseret og i et stigende antal for at skabe et rum til kontakt. De obligatoriske 
fjernarbejde tvang lederne til at imødekomme og justere de nye arbejdsstrukturer og tilpasse deres respons 
til medarbejdernes forskellige reaktioner på forandringen. Mens det blev krævet af lederne, at de varetog 
deres normale opgaver med at opfylde mål og præstationsindikatorer, blev deres arbejdsprocesser udvidet 
med prioritering af deres medarbejderes følelsesmæssige stabilitet. Dette kræver nye færdigheder og 
kvaliteter hos lederne, som det er vigtigt at nogle ledere aktiverer og andre er nødt til at udvikle. 

Til sidst har vi teoretiseret omkring dynamikken i det opståede hybrid AFH og AFK-arbejdsmiljø. På denne 
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måde kan indsigter fra dette studie informere fremtidig ledelsespraksis. Fremtiden vil vise, hvordan Covid-
19 i sidste instans har påvirket fremtidens ledelse i digitale arbejdsmiljøer. Ikke desto mindre gav 
situationen nye udfordringer og ny læring for både medarbejdere og ledere. De bliver måske implementeret 
eller bare glemt, når organisationerne vender tilbage til dagligdagen. På linje med interviewpersonernes 
forudsigelser, mener Boston Consulting Group (BCG) (2020), at empati og fleksibilitet i stigende grad vil 
blive vigtige ledelseskvaliteter i fremtiden. På linje med Fischer og Baskervilles (2020) studie, forudser vi, 
at lederens rolle vil blive at forstærke og opmuntre individualisering – og i høj grad – selvledelse, mens de 
samtidig forsøger at institutionalisere bestemte arbejdsprocesser og socialisere medarbejderne til 
arbejdspladsen gennem hyppig, transparent og sandfærdig kommunikation. Større empati og 
opmærksomhed angående personlig trivsel virker vigtigere, hvilket passer med det voksende fokus på 
følelsesmæssig intelligens i ledelseslitteraturen (Dirani et al., 2020). 

Som en sidste bemærkning er vi bevidst om vores studies begrænsninger, idet vi udelukkende har 
interviewet ledere og ikke deres teammedlemmer, som kan have andre erfaringer. Desuden gennemførte vi 
ikke et længerevarende enkelt casestudie, hvilket er den fortrukne tilgang i empirisk funderet teori (Strong 
& Volkoff, 2010). Dog så vi på tværs af case-miljøer for at udlede et mønster for ledelsestilgange i fem 
anerkendte danske virksomheder med et globalt udsyn, repræsenteret ved erfarne og højtuddannede og 
effektive ledere.  

6 Konklusion 

Vi indsamlede data fra 15 effektive ledere og analyserede deres tilgange i løbet af otte måneder med 
forskellige restriktioner i forbindelse med Covid-19 pandemien i fem store danske virksomheder. Der fandt 
en voldsom skalering af digital tilpasning sted, og lederne var nødt til at lede deres teams virtuelt ved 
flytningen til AFH. Vi rubricerede dette som en stor og abrupt socio-teknisk forandring og undersøgte 
situationer, hvor både trivsel og produktivitet havde været udbredt. Vi fik viden om, hvordan ledere 
aktiverer flere mekanismer for kontinuerligt at harmonisere sociale og tekniske strukturer for at nå disse 
resultater. Gennem empirisk funderet teori opbyggede vi en ny forståelse for effektive ledelsestilgange 
baseret på kritisk realisme og leverer byggesten til en ny teori om, hvordan ledere anvender 
situationsbestemte ledelsestilgange ved aktivt at sørge for synergi mellem mekanismerne socialisering, 
institutionalisering og individualisering i deres socio-tekniske arbejdssystemer. Resultaterne fra dette studie 
kan give en forståelse for, hvordan effektiv ledelse kan opnå både trivsel og produktivitet ved kontinuerligt 
at omstrukturere de sociale og tekniske strukturer ved at aktivere synergier mellem mekanismerne. 
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ARBEJDSPLADSEN 

RALUCA STANA & HANNE WESTH NICOLAJSEN 

RESUME I meget digitaliserede lande som Danmark, viser statistikken, at en ud af fire ansatte har oplevet høje 
stressniveauer. Dog er viden om dette fænomen, på trods af omfattende forskningsbeviser for tilstedeværelsen 
af technostress, endnu ikke en del af materialet og vejledningerne fra officielle myndigheder. Tidligere forskning 
i technostress har givet kvantitative psykologiske og neurofysiologiske perspektiver på technostress med fokus 
på individet, teknologien eller det teknologiske miljø. Vi betragter dette som en begrænset tilgang, da den 
udelukker det sociale miljø, hvor technostress opstår. Vores hensigt er at vise de sociologiske mekanismer, som 
bidrager til technostress ved at bruge en sociologisk pligtlinse.  Vi spørger: 'Hvilken viden kan den sociologiske 
pligtlinse tilføre den teoretiske forståelse af technostress?' Til at besvare vores forskningsspørgsmål bruger vi et 
indlejret casestudie i Danmark ved at se på det eksisterende politiske materiale og interviews med 14 ansatte 
fra seks forskellige organisationer.  Vi mener, at stress i praksis mest betragtes fra et responsperspektiv, som 
peger på individet.   Denne synsvinkel er en iboende del af, hvordan individer tager ansvar for den technostress, 
de oplever. Et andet kritisk resultat fra vores data er, at technostress er socialt konstrueret. Vores teoretiske 
bidrag er anvendelsen af en for IS ukendt teori, og en kvalitativ tilgang til forskning i technostress, som giver os 
mulighed for at afdække, hvordan den sociale pligtkonstruktion påvirker den enkelte ansatte. Vores teoretiske 
bidrag peger på behovet for en praksis, som bevæger sig i retning af at betragte technostress som et 
samfundsmæssigt snarere end et udelukkende individuelt ansvar. 

Nøgleord: technostress, pligt, informations- og kommunikationsteknologi, forskning i informationssystemer, 
sociologi, kvalitative studier 

Indledning  
Når dagen i dag er ovre, vil 430.000 ansatte have oplevet akutte stresssymptomer. Når året er forbi, 
vil det koste den danske stat 1,5 millioner arbejdsdage, hvilket svarer til 27 milliarder danske kroner 
eller over tre milliarder amerikanske dollars (Stress Forening, 2020). Disse estimater tager ikke de 
relaterede udgifter til håndtering af livsvarige problemer i betragtning, som enkeltindivider kan 
udvikle pga. stress. Disse problemer er: en forøget risiko for hjertesygdomme, depression, forringet 
livskvalitet (Jensen et al., 2017), diabetes, cancer og søvnproblemer (Nielsen & Kristensen, 2007). På 
trods af omfattende dokumentation for, at teknologi bidrager til ansattes stress (fx Tams, Thatcher, & 
Grover, 2018; Tarafdar, Cooper, & Stich, 2019) tages technostress ikke i betragtning af de officielle 
myndigheder. 

I dette kapitel fokuserer vi på oplevelser af technostress i forbindelse med IKT (informations- og 
kommunikationsteknologier) på arbejdspladsen. Den forførende diskurs om fordelene ved IKT 
overbeviser mange samfund og organisationer om at intensivere deres anvendelse af disse 
teknologier. Der er dog også kommet mindre positive aspekter af anvendelsen af IKT op til overfladen, 
som technostress. Forskning i technostress gør os bevidst om de negative konsekvenser for 
organisationer og individer, i form af negative holdninger til IKT, manglende fokus og lavere 
produktivitet (Ayyagari, Grover, & Purvis, 2011; Ragu-Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan, & Tu, 2008; 
Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan, & Ragu-Nathan, 2011). 

Vi går ud fra følgende definition af technostress: 'stressfænomener oplevet af ansatte i organisationer 
som resultat af deres interaktion med IKT. Dette forårsages af et individs forsøg på at håndtere den 
konstante udvikling af IKT og de ændrede fysiske, sociale og kognitive reaktioner, som anvendelsen af 
disse kræver' (Ragu-Nathan et al., 2008, p. 418). Denne definition bygger på transaktionstilgangen til 
stress (Cooper, Dewe, & O'Driscoll, 2001) og ser technostress en vedvarende proces, hvor individer 
foretager transaktioner med deres miljø. 

Informationssystem (IS) technostress-forskning har fokuseret på det teknologiske miljø og mindre på 
det sociale miljø.   Dette er problematisk, da det udelader den socio-materielle sammenfiltring mellem 
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individet, teknologien, og miljøet (Mazmanian, Orlikowski, & Yates, 2013). Forskning i technostress 
har indtil videre overvejende bygget på kvantitative målinger og undersøgelser, og har fokuseret på 
individet, de teknologiske artefakter eller den statiske eller dynamiske interaktion mellem individ og 
teknologi.  

I vores forskning sætter vi det sociale miljø, hvor technostress opstår, i forreste række i vores studie 
og bevæger os udover 'fejlagtig arbejder' tilgangen, bagtalelse af teknologien og den stressfyldte 
medarbejder-teknologi interaktion. Vi gør dette ved at bruge et sociologisk perspektiv, og vi anvender 
pligt (Clark, 1990) som linse for at vise, at technostress er et komplekst fænomen, som rækker ud over 
individet. Denne nye linse hjælper os med at nuancere de aktuelle teoretiske tilgange og forståelser 
og praksisser i forbindelse med technostress, som kan hjælpe os med at evaluere organisationers og 
samfundets politiske agenda. 

Vores forskningsspørgsmål er: Hvilken viden kan den sociologiske pligtlinse tilføre den teoretiske 
forståelse af technostress? 

For at undersøge vores forskningsspørgsmål, bruger vi et indlejret casestudie baseret på Danmark med 
to analyseenheder. Den første analyseenhed omfatter offentlige dokumenter og statistik fra relevante 
officielle myndigheder som Sundhedsministeriet og Danmarks Statistik. Den anden analyseenhed 
består af 14 semi-strukturerede interviews med videns arbejdere fra seks private organisationer fra 
brancher som IT, lægemidler, underholdning og sundhed. Disse videns arbejdere er ansatte, 
mellemledere eller topledere. Vi bruger den sociologiske pligtlinse til at udforske vores interviewdata, 
og vi sammenligner resultaterne med den politiske dagsorden i Danmark angående stress og 
digitalisering. 

Vi mener, at stress i praksis mest betragtes fra et responsperspektiv, som peger på individet.   Dette 
synspunkt er iboende i, hvordan individer tager ansvar for deres stress, som skyldes interaktioner med 
teknologi. Et andet kritisk resultat fra vores data er, at technostress er socialt konstrueret, for 
eksempel ser vi, at pligt til at være til rådighed og engageret i produktivt arbejde, som er en funktion 
af det sociale miljø, hænger sammen med specifikke technostressorer og technobelastning. 

Vi bidrager til teorierne ved at anvende en for IS ny teori og en kvalitativ tilgang til forskning i 
technostress, som giver os mulighed for at afdække, hvordan den sociale pligtkonstruktion påvirker 
den enkelte ansatte. Dette bidrag er baseret på kvalitativ forskning, som giver os mulighed for at gøre 
den teoretiske forståelse af technostress dybere, og at få viden om hvordan det sociale miljø påvirker 
individer og deres opfattelse af technostress frem i lyset. 

Vores teoretiske bidrag peger på et behov for at praksis bevæger sig i retning af at betragte 
technostress som et samfundsmæssigt snarere end et udelukkende individuelt ansvar, som behøver 
klare retningslinjer og regler for at beskytte individet, organisationer og samfundet mod den stigende 
stressepidemi. 

Technostress 
Technostress er et grundigt udforsket fænomen indenfor IS. Det blev introduceret første gang i 1982 
(Brod, 1984). Technostress har arvet den epistemologiske tilgang, som findes i stressforskning og kan 
betragtes som en underkategori af stress. Cooper et al. (2001) peger på fire epistemologiske tilgange 
til stress: 1) responstilgangen, 2) stimuli tilgangen, 3) interaktionstilgangen og 4) 
transaktionstilgangen. Vi beskriver de enkelte tilgange nedfor og relaterer dem til technostress. 

1. Responstilgangen fokuserer på virkninger (adfærdsmæssige, fysiologiske eller psykologiske) 
af technostress som afhængige variabler (Cooper et al., 2001). Vi finder også denne tilgang i 
kvantitative studier af technostress, som fokuserer på slutbruger tilfredshed og præstation 
(Tarafdar, Tu, & Ragu-Nathan, 2010). 
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2. Stimuli tilgangen fokuserer på de potentielle kilder til stress, som objektive målinger af 
miljøbetingelser, med hensigt om at skabe bedre arbejdsbetingelser (Cooper et al., 2001). 
Kvantitativ forskning med denne tilgang identificerer stimuli som informationsoverbelastning 
og udviskede grænser mellem arbejde og fritid (Ayyagari et al., 2011). 

3. Interaktionstilgangen er en strukturel og kvantitativ tilgang, som fokuserer på forholdet 
mellem stimulus og respons (Cooper et al., 2001). Vi ser denne tilgang i meget kvantitativ 
technostressforskning, hvor der fokuseres på forholdet mellem årsag og virkning (Tarafdar et 
al., 2011). 

4. Transaktionstilgangen fremhæver, at stress hverken befinder sig i individet eller i miljøet, men 
snarere i den vedvarende proces, som individer er engageret i, for kontinuerligt at finde 
mening i deres oplevelser af stress i deres miljø og finde ressourcer til at håndtere det i den 
givne situation (Cooper et al., 2001). Dette er repræsenteret i technostressforskning i studier 
som Ragu-Nathan et al. (2008). 

Studier som Ragu-Nathan et al. (2008) og Galluch, Grover, & Thatcher (2015) afviger fra 
transaktionstilgangen til technostress og udfører kvantitativ forskning, selvom det miljø, som de 
beskriver, er teknologisk. Men vi vil hævde, at hvis technostressforskning skal have gavn af 
transaktionstilgangen, er det nødvendigt at gennemføre kvalitativ forskning og inddrage det sociale 
miljø. 

 
Figur 1. Foreslået technostressstruktur med liste over IKT-relaterede technostressorer og 
technobelastninger 

På grundlag af transaktionstilgangen anvender vi følgende konceptualisering af (techno)stress 
processer og terminologien: 

• (Techno)stressorer repræsenterer begivenheder eller egenskaber ved begivenheder, som 
individer møder (Cooper et al., 2001). 

• (Techno)belastninger er individets psykologiske, fysiske og adfærdsmæssige respons på stress 
(Cooper et al., 2001).  

Med andre ord er (techno)stressorer forudgående betingelser for technostress, mens 
(techno)belastning er individets respons på denne tilstand (Cooper et al., 2001). 

Vi viser et forslag til en struktur, som oplister IKT-relaterede stressorer og technobelastninger i figur 
1. 'Forslag til technostress struktur med liste over IKT-relaterede technostressorer og 

Teknologisk miljø 

Technostress 

IKT relaterede stressorer 

IKT fejl (Ried), 2010) 
Afbrydelser (Tams et al., 2020) 
Uklare roller (Ayyagari et al., 2011) 
Kontinuerlig delvis opmærksomhed (Sellberg og Susi, 
2013) 
Elektronisk ‘‘lænke*’ (Sellberg og Susi, 2013) 
IKT's anvendelighed (Ayyagari et al., 2011) 
Techno-overbelastning (Tarafdar et al., 2011) 
Techno-invasion (Tarafdar et al, 2011) 
Techno-kompleksitet (Tarafdar et al.), 2011) 
Techno-uvished (Tarafdar et al., 2011) 
Techno-usikkerhed (Tarafdar et al., 2011) 

Technobelastning 

Angst (Salanova et al., 2013) 
Træthed (Salanova et al., 2013) 
Negative holdninger til teknologi (Salanova et al., 
2013) 
Følelse af ineffektivitet (Salanova et al., 2013) 
Afhængighed (Salanova et al., 2013) 
Arbejdsnarkomani (Salanova et al., 2013) 
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technobelastninger på basis af litteratur om technostress. Vi forklarer de forskellige technostressorer 
og technobelastninger nedenfor. Vi understreger, at der ikke er nogen en til en sammenhæng mellem 
stressor og belastning. 

IKT-relaterede stressorer 
Stressorer repræsenterer begivenheder, krav, stimuli eller betingelser, som individer møder i 
organisationsmiljøet, som stressfremkaldende faktorer (Cooper et al., 2001). 

IKT-fejl 

IKT-fejl betyder alle former for IKT-nedbrud eller login-problemer. I technostress forskningen ser vi en 
tendens til at undersøge IKT-fejl fra et neurofysiologisk perspektiv. For eksempel rapporterer 
forskningen, at en IT-fejl eller et systemnedbrud kan medføre en kraftig stigning i spyttets indhold af 
cortisol som svarer til akut stress (Riedl et al., 2012). 

Afbrydelser 

IKT kan udsætte individet for en endeløs strøm af e-mailnotifikationer, påmindelser og instant-
beskeder (Tams et al., 2018). Når medarbejdere føler, at de har kontrol over afbrydelser, opfatter de 
dem som mindre forstyrrende (Tams et al., 2018). Andre studier har fundet, at mængden af IKT-
afbrydelser stresser individet, uanset de modtagne beskeder (Galluch et al., 2015). 

Konflikten mellem arbejde og fritid 

Konstant opkobling har en pris i form af udviskede grænser mellem arbejde og fritid.  Forskning viser 
at medarbejde, som føler at de kan nås via IKT til enhver tid, oplever en konflikt mellem arbejde og 
fritid (Ayyagari et al., 2011). 

Uklare roller 

At modtage krav om opmærksomhed ved altid at have sin e-mail åben eller at få andre notifikationer, 
giver mindre tid til andre arbejdsopgaver. Afbrydelserne og behovet for at multitaske tilføjer et lag af 
beslutningstagning og kan få individer til at opleve uklare roller (Ayyagari et al., 2011). 

Kontinuerlig delvis opmærksomhed 

Som en tilføjelse til uklare roller og multitasking henviser kontinuerlig delvis opmærksomhed til den 
motivation, som får folk til at udvise bestemte adfærdsmønstre – for eksempel fører ønsker om at 
være mere produktive og effektive, være bange for at gå glip af noget vigtigt dem til konstant at tjekke 
deres e-mail, selv under møder (Sellberg & Susi, 2014). 

Elektronisk lænke og forventninger om at være til rådighed 

I forlængelse af dette er IKT blevet som en elektronisk lænke, som trækker medarbejdere på arbejde, 
og efter normal arbejdstid. Som følge bliver den nødvendige hviletid brugt til arbejde (Sellberg & Susi, 
2014). Kontinuerlig delvis opmærksomhed og den elektroniske lænke betyder også tilgængelighed 
(Sellberg & Susi, 2014). 

IKT-anvendelighed 

Ayyagari et al. (2011) anfører, at medarbejdere ikke normalt kan vælge, om de vil indføre et bestemt 
IKT. De hævder, at dette fører til dårlig opfattelse af anvendelsesfunktioner og føre til medarbejdernes 
fornemmelse af arbejdsoverbelastning (Sellberg & Susi, 2014).  Samtidig bliver IKT mere og mere 
kompleks, hvilket også bidrager til individernes fornemmelse af arbejdsoverbelastning (Ayyagari et al., 
2011). Opfattelsen af at IKT er upålideligt kan resultere i en stigende arbejdsbyrde pga. enten 
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upålidelige grænseflader eller nervøsitet for et IKT-nedbrud (Ayyagari et al., 2011). 

Techno-overbelastning 

Techno-overbelastning opstår, når det er 'for meget', som når medarbejderne oplever for stor 
informations- og opgavebelastning. Medarbejderne føler sig tvunget til at arbejde hurtigere, udføre 
mere arbejde end de kan klare, arbejde med stramme tidsplaner, ændre deres arbejdsvaner og 
håndtere en større arbejdsbelastning pga. stigende teknologisk kompleksitet (Tarafdar et al., 2011). 

Techno-invasion 

Techno-invasion er følelsen af 'altid at være opkoblet' og aldrig fri for IKT. Medarbejdere fortæller, at 
de bruger mindre tid sammen med deres familie pga. IKT, at deres liv er invaderet af IKT-anvendelsen 
(Tarafdar et al., 2011). Samtidig er medarbejdere også bevidst om, hvordan IKT invaderer deres 
privatliv, hvilket forværres af uudtalte normer om at sætte pris på individer, som er til rådighed 
(Ayyagari et al., 2011). 

Techno-kompleksitet 

Techno-kompleksitet kan beskrives med ordet 'svært', fordi medarbejdere finder IKT skræmmende. 
Medarbejdere fortæller om en følelse af, at de ikke ved nok om IKT til at udføre deres opgaver, 
behøver lang tid for at forstå og bruge nye teknologier, ikke har tid nok til at opgradere deres 
færdigheder og finder IKT for komplekse at forstå (Tarafdar et al., 2011).  

Techno-usikkerhed 

Techno-usikkerhedsdimensionen handler om en følelse af 'ubehag'. Medarbejdere fortæller om at 
være mange for at miste deres job, et konstant behov for at opdatere deres færdigheder og at de bør 
dele mindre viden med andre for at have en fordel i forhold til dem (Tarafdar et al., 2011). 

Techno-usikkerhed 

Techno-usikkerhed betyder 'for ofte og ubekendt'. Medarbejdere føler sig usikre på antallet af IKT-
opdateringer, opgraderinger og ændringer af IKT', som bruges i organisationen (Tarafdar et al., 2011). 

Technobelastning 
En belastning defineres som et individs psykologiske og fysiologiske respons på omgivelsernes krav 
(Selye, 1956). Medarbejdere, som oplever technobelastning, kan føle angst, træthed, skepsis og og 
utilstrækkelighed i forbindelse med IKT (Salanova et al., 2007). 

Angst 

Computerangst er en grundigt undersøgt oplevelse af technobelastning. Medarbejdere oplever frygt 
eller ophidselse, når de interagerer med teknologi, som frygt for at miste information, gøre noget 
forkert eller finder interaktionen med computeren skræmmende (Salanova et al., 2013). 

Træthed 

Træthed repræsenterer en negativ psykologisk oplevelse, som fremkommer ved anvendelsen af IKT 
og er karakteriseret af lav psykologisk aktivering. Forskningen gør os opmærksom på en bestemt type 
udmattelse, som stammer fra interaktion med IKT, som kaldes information fatigue syndromet (IFS) 
(Salanova et al., 2013). IFS kan fremkaldes af informationsoverbelastning og kan medføre problemer 
som hukommelsesbesvær eller dårlig beslutningstagning (Galluch et al., 2015; Jensen et al., 2017). 
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Negative holdninger til teknologi 

Træthed og udmattelse kan også medføre en distanceret, ligeglad, skeptisk og kynisk holdning til IKT 
(Salanova et al., 2013). Skepsissen kommer fra litteraturen om udbrændthed og repræsenterer 
udvisning af distancerede attituder, ligegyldighed og afvisning af IKT (Salanova et al., 2013). 

Følelse af ineffektivitet 

Følelse af ineffektivitet henviser til følelsen af at være uproduktiv ved anvendelse af IKT. Følelsen af 
effektivitet falder, når IKT-brugere skal håndtere stigende krav, som bidrager til deres angst, træthed 
og negative holdninger til teknologier (Salanova et al., 2013). 

Technoafhængighed 

Technoafhængighed defineres som en trang til at bruge IKT allevegne og hele tiden, overdrevet og i 
lange perioder.  Medarbejdere bruger IKT, fordi de føler, at de er nødt til at bruge det (hvilket er en 
tvangshandling) og føler sig nervøse, når de ikke bruger det. Samtidig viser empiriske undersøgelser, 
at jo større technoafhængighed, desto mere angst, træthed og medarbejdere med en oplevelse af 
generelt dårligere psykologisk velbefindende (Salanova et al., 2013).  

Arbejdsnarkomani 

Salanova et al. (2013) forklarer, at technoafhængighed er baseret på den traditionelle litteratur om 
arbejdsnarkomani, som beskriver at medarbejdere med en tendens til at arbejde umådeholdent hårdt, 
som også tænker på arbejdet i deres fritid.  

Selvom der allerede er stor viden om technostress i IS, peger forskere ofte på variable, som ikke kan 
måles kvantitativt. For eksempel peger både Tams et al. (2020) og Ayyagari et al. (2011) på, at en 
begrænsning af deres studie er ikke at undersøge sociale normer omkring anvendelse af IKT. Så vidt vi 
ved har tidligere forskning i technostress formet vores forståelse af eksisterende technostressorer og 
technobelastninger i det teknologiske miljø, med fokus på individet. I vores studie udvider vi vores 
fokus på det teknologiske miljø med det sociologiske miljø. 

Analytisk linse 
Pligt er et begreb, som hjælper os med at forstå reciprociteten og udvekslingen i vores interaktioner. 
Følelser af pligt opstår, når vi føler, at vi skylder emotioner, tid, eller energi til samfundet som helhed, 
til andre (og os selv) (Clark, 1990). Pligt kan komme til udtryk som pligt- og ansvarsfølelser. Clark (1990) 
forklarer, at opgaver er en form for pligt, som får folk til gerne at ville opføre sig på en bestemt måde, 
hvor ansvar er 'en forklaring til selvet, som omfatter affekt omkring kognitionen' når individerne føler, 
at de er forpligtede til at udføre særlige handlinger for andre (Clark, 1990).  

En følelse af pligt er afgørende for social udveksling, og pligt er centralt for at skabe grupper og få 
medlemmerne til at tilpasse sig til gruppenormer (Poder, 2008; Bergson, 1977). Pligtfølelse stammer 
ofte fra vores værdier og de kulturelle normer i de grupper, som vi er en del af. En måde at lære om 
normer, eller forsøge at opbygge normer, er gennem altercasting. Altercasting finder sted, når vi 
fremmaner pligtfølelse i andre for at få dem til at handle på bestemte måder ved at fortælle dem, 
hvad vi forventer af dem, og hvad de skylder os. Et velkendt eksempel handler om status, som gør den 
forventede rolle mere fremtrædende: fx hvis en ny medarbejder accepterer en status, som en 
'motiveret medarbejder', skal vedkommende acceptere de forpligtelser, som følger med denne status, 
fx længere arbejdsdage (Mazmanian, Orlikowski, & Yates, 2013). 

Pligt opfattes ofte som noget objektivt og håndgribeligt, som påtvinges udefra. Her diskuterer vi 
pligtfølelsen, hvilket betyder, at den er mindre håndgribelig. Men der kan være stærke kulturelle 
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drivere for pligtfølelsen. I vores hverdagsinteraktioner fremmaner vi pligtfølelse i andre, hvilket er en 
måde at informere og forhandle med andre om deres og vores sociale placering. Vores placering er 
både andre-konstruerede og selv-konstruerede. Derfor kan der være en konflikt, hvis de ikke 
afstemmes, hvilket ville bringe forholdet mellem det sociale og det individuelle ud af balance (Bergson, 
1977). Forhandlingerne forekommer, når vi indtager positioner via vores adfærd, når vi enten afviser 
eller accepterer andres placering (Clark, 1990). 

Pligter er stærke adfærdsmarkører pga. af de tilknyttede emotioner. Når vi udfører vores pligter og 
ansvar, føle vi tilfredshed, stolthed eller bedre status (Clark, 1990). Men hvis vi ikke opfylder vores 
pligter, medfører dette skam, skyld, selvbebrejdelser eller bebrejdelser (Clark, 1990). Det er kendt, at 
undgåelse af disse negative følelser er endnu stærkere og undvigelse er derfor en primær motivation 
for udførelse af opgaver (Lawler, Thye, & Yoon, 2009; Ross, 1970). 

Vores pligt over for samfund, vore familie og vores profession fungerer som koncentriske cirkler med 
individet i midten (Bergson, 1977) med samfundet som den ydre cirkel og de andre pligter som 
mellemliggende cirkler. Bergson (1977) og Wolfe (1991) diskuterer, hvordan individer oplever, at de 
konfronteres med valg mellem pligter eller behov fra forskellige cirkler på samme tid. Disse valg er 
dog ofte ubevidste, da mange pligter er vanemæssige og tages for givet (Ross, 1970). Derfor er pligter 
indlejret i vores daglige vaner, som at besvare e-mails hjemmefra, at passe vores børn og betale vores 
skat. Ross (1970) hævder, at når vores pligter er i konflikt med hinanden, har vi en tendens til at vælge 
pligterne i den gruppe, som vækker vores loyalitet mest. 

Når vi bliver opmærksomme på de ubevidste vaner, som kommer fra vores skjulte pligter, kan vi 
handle på og ændre dem (Ross, 1970). Vi skammer os måske over at have haft vores tidligere vaner, 
men vi kan vælge ikke at handle på disse vaner i fremtiden. Men det er ikke nemt. Det første skridt 
mod at få skjulte pligter frem i lyset er at identificere dem.   Når oplevede forpligtelser opdages og 
artikuleres, forlader de rækken af uartikulerede normer, som stammer fra vores status som 
gruppemedlemmer og kommer ind i gruppens politiske arena, hvor gruppen kan diskutere, kritisere 
og ændre dem. 

Angående teknologi hævder Ross (1970) at et væld af muligheder øger antallet af valg. Vi hævder 
yderligere, at IKT tilføjer valg, som skaber konfliktende situationer, når individer er nødt til at vælge 
(bevidst eller ubevidst), hvilke pligter de vil overholde. Den digitale og fleksible arbejdsplads giver især 
et mere signifikant overlap af pligter i forhold til forskellige grupper. 

Metode 
Denne forsknings metodologi er interpretivismen under den hermeneutiske skole (Alvesson & 
Skoldberg, 2017). Der er ingen objektiv virkelighed eller sandhed, som kan opdages fra dette 
perspektiv, men fokus er på udforskning af, hvad der er meningsfuldt i den studerede situation. Fra 
dette synspunkt er forståelse af et socialt faktum at fortolke det (Crotty, 1998). Interpretivisme under 
den hermeneutiske skole begynder med en indledende forståelse af helheden og hvordan den er 
forbundet med delene og fra delene til helheden igen (Alvesson & Skoldberg, 2017). I vores studie 
tager vi på samme måde udgangspunkt i en indledende forståelse af technostressorer, technostress-
skabende dimensioner og technobelastninger på grundlag af aktuel forskning. Vi sammenligner disse 
elementer med vores interviewpersoners beretninger om technostress og vi observerer, hvordan 
disse hænger sammen med technostress-forskning. Vi præsenterer vores observationer i 
diskussionskapitlet. 

Vi udfører kvalitativ forskning i form af et indlejret casestudie (Yin, 2018). Casestudie forskning giver 
os mulighed for at undersøge technostress som et fænomen i en given kontekst, hvilket er nyttigt i 
situationer som forskning i technostress, hvor fænomenet hænger nøje sammen med miljøet (Yin, 
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2018). Samtidig er casestudiemetodologien velegnet til vores sociologiske tilgang til technostress, da 
den giver os mulighed for ar sige noget om sociomaterialiteten i det miljø, hvor technostress opstår. 
Casestudiemetodologien under den hermeneutiske skole, giver os mulighed for at udfolde, hvordan 
det sociale miljø påvirker individet, organisationerne og samfundet, og hvordan helheden (samfundet) 
påvirker enkeltdelene (individer og organisationer). 

Vores indlejrede casestudie består af to analyseenheder. Den første enhed omfatter arkiver og 
rapporter om stress, som er publiceret og udsendt af den danske regering mellem 2007 og 2019. Vores 
anden enhed omfatter 14 semi-strukturerede interviews (Bryman & Bell, 2011) med videns arbejdere 
fra seks private danske organisationer. Hvert interview varede fra 30 til 60 minutter. Vi gennemfører 
vores analyse på grundlag af ordrette transskriptioner af vores interviewdata, og vi bruger 
technostressorer, technostress-skabende dimensioner og technobelastninger (se figur 1).  

Vi kodede vores materiale i flere koderunder, som beskrevet af Saldana (2009).  Det første vi gjorde, 
var en indledende gennemlæsning af interviewmaterialet, hvor begge forfattere kontrollerede og 
sammenlignede deres forståelse af, hvordan materialet skulle kodes i forhold til figur 1, og på denne 
måde udføre kodningen med a priori mål (Saldana, 2009).  Vi gik derefter i gang med den første 
kodningsrunde ved brug af det kvalitative analysesoftware ATLAS.ti. Vores kodestrategi for denne 
først kodningsrunde var strukturel (Saldana, 2009), i den betydning at vi ville kode citatet således, hver 
gang vi fandt en klar indikation på technostress. For eksempel følgende citat:  

'selvfølgelig så snart det [IKT] virker, men at få det til at virke kan nogle gange være tidskrævende og 
stressende, og vi får alle den følelse. at okay, vi havde dette møderum, ovenikøbet i god tid, og vi 
bruger så meget tid, og vi er stadig ikke færdige, hvorfor skulle vi ikke bruge vores tid på noget mere 
profitabelt, noget der giver et resultat.' (Medarbejder 1, Fintech) 
 
Vi kodede citatet med koderne 'IKT-fejl og ' følelse af ineffektivitet'.  Resultatet af denne første 
kodningsrunde var identifikation af 130 citater. Efter den første runde gennemførte vi den anden 
kodningsrunde, hvor vi kodede de enkelte citater med pligtrelateret kode (Saldana, 2009). For 
eksempel tilføjede vi koden ' pligt til at bruge tid på noget mere profitabelt' til citatet ovenfor. Vi gik i 
gang med den tredje kodningsrunde, hvor vi anvendte mønsterkodning (udvikling af signifikante 
temaer fra de pligtkoder, som vi fandt, i henhold til Saldana (2009).  Hver forfatter så på koderne 
uafhængigt af hinanden for at bedømme det mere iøjefaldende kluster-emne, som de unikke koder 
passer til.  Resultatet var 18 pligttemaer. De blev derefter yderligere grupperede i pligtkategorier og 
underkategorier via identificerede relations mønstre og fælles træk, hvilket resulterede i otte 
kategorier med 2-4 underkategorier. Vi præsenterer dem i tabel 1 i analysekapitlet. 

Casestudie 

Danmark er et yderst digitaliseret land. I 2007 lancerede den danske regering projektet 'Strategi for 
digitalisering af den offentlige sektor 2007- 2010' (Danmark et al., 2007). Formålet var, at få Danmark 
på global forkant af digitaliseringen ved at udnytte de digitale muligheder og tilbyde mere effektive 
offentlige digitale serviceydelser til borgere og organisationer (Danmark et al., 2007). 

I den samme periode steg tallene i stressstatistikkerne i Danmark. I 2000 sagde 2% at de følte sig 
overbelastet på arbejdet (Juel, Sørensen, & Brønnum-Hansen, 2006), mens det i 2010 var steget til 
12,6% (Christensen et al., 2010). Fra 2012-2018 varierede antallet af ansatte, som oplevede stress, 
mellem 21% og 23%, hvilket betyder konstant mere end en ud af frem ansatte (Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018a). Sundhedsministeriets rapporter er endnu værre, da de 
dokumenterer, at en ud af fire ansatte (25,1%) rapporterer høj stress (Jensen et al., 2017). 
Konsekvenserne er alvorlige. Langtidsstress øger sandsynligheden for hjertesygdomme, infektioner, 
depression, træthed og cancer (Nielsen & Kristensen, 2007) og en reduceret forventet levetid (Juel et 
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al., 2006). For organisationer betyder stress mistet arbejde. Britisk forskning dokumenterer 
gennemsnitligt 24 dages mistet arbejder for hver medarbejder, som oplever høj stress (Health and 
Safety Executive, Great Britain, 2019). På trods af de individuelle og organisationsmæssige 
konsekvenser af stress, har kun 28% af de små organisationer og 64% af de mellemstore og store 
organisationer i Danmark stresspolitikker og retningslinjer (Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, 2018b). 

Når vi ser på materialet om stress på politiske niveauer, nævnes teknologi sjældent. Eksempler på 
årsager til stress, som anerkendes af Sundhedsministeriet og Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, er manglende muligheder for at påvirke egne opgaver, vanskelig eller selvmodsigende 
kommunikation og misforhold mellem arbejdsbelastning og tid (Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, 2018b). I 2007 publicerede Sundhedsministeriet en stresshåndbog, hvor teknologisk 
udvikling nævnes kort, som noget der påvirker balancen mellem arbejde og fritid (Nielsen & 
Kristensen, 2007). Teknologien adresserer dog ikke i hverken de følgende stressretningslinjer (fx 
Jensen et al., 2017) eller i nationale undersøgelser, som arbejdspladsundersøgelser eller i den 
nationale stressstatistik (Arbejdspladsvurdering 2018; Danmarks Statistik).  Vi undersøgte også 
hjemmesiden for Center for Digital Sundhed, som ikke præsenterede noget materiale om technostress 
på undersøgelsestidspunktet.  

I juni 2018 nedsatte seks danske ministerier et stresspanel (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). 
Formålet med stresspanelet var at identificere hvad der fremkalder stress og skabe anbefalinger om, 
hvordan det skal håndteres og at øge bevidstheden og styrke samtalerne om det i Danmark 
(Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). Anbefalinger skulle være ikke-regulatoriske (fx arbejdstider, 
fridage, orlov) og ikke give nogen implementeringsudgifter. En generel offentlig indkaldelse 
resulterede i 202 anbefalinger fra forskere, privatpersoner og organisationer. Desuden inviterede 
panelet studerende til at udfylde et spørgeskema om, hvordan stresskurven i samfundet kan 
mindskes. Som resultat kom panelet med 12 anbefalinger, som at adressere forældres anvendelse af 
skole-intranet, digital seksualitet eller tid og koordineret behandling af stress (Sundheds- og 
Ældreministeriet, 2019). 

Af de 12 anbefalinger er tre af dem relateret ti stress i organisationer, enten direkte eller indirekte (se 
Boks 1), mens anbefalingerne ‘Handling 2' og ‘Handling 4' diskuterer stress i organisationer mere 
specifikt. 

Handling 2: Skab arbejdspladser og managementkulturer, hvor manglende tilgængelighed udenfor 
arbejdstiden forventes, hvor der er balance mellem ressourcer og krav, og gennemfør lederkurser, 
som omfatter mental sundhed og stress.  
Handling 4: Styrk den digitale offentlige sundhed. 
Handling 12: Få Tech industrien til at respektere menneskets biologiske, sociale og psykologiske 
behov. 

Boks 1 Anbefalinger fra Stresspanelet angående stress på arbejdspladsen, baseret på Sundheds- og 
Ældreministeriet 

Anbefaling ‘Handling 2' to består af tre forslag: 
× Forventet manglende tilgængelighed, når medarbejderen har fri, hvilket skal formuleres 

udtrykkeligt af lederne. Stresspanelet anbefaler, at arbejdspladser udvikler politikker for 
sunde digitale vaner, som kommunikeres eksplicit og støttes af ledere, men som også 
respekterer de forskellige måder, som medarbejdere foretrækker at arbejde på (fx vil 
forældre måske gerne arbejde til kl. 14.00, bruge tid med familien og arbejde igen om 
aftenen). 

× Giv et overblik over ressourcer og krav. 
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× Lederkurser om mental sundhed, stressforebyggelse og stresshåndtering. 
Anbefaling ‘Handling 4' to består af to forslag: 

× Tilpas institutionernes og myndighedernes digitale grænser til borgernes behov for søvn 
og fritid. Undgå for eksempel af sende e-mails fra skattemyndighederne en fredag aften, 
da det kan giver mere stress i weekenden for borgeren, som ikke kan kontakte 
skattemyndighederne før mandag. 

× Giv institutionerne udfordringer om at arbejde eksperimentelt og formålsrettet mod 
distraktionsfri rum for at fremme tilstedeværelse, fokus koncentration, resultater og 
respekt. Undgå for eksempel, at der er telefoner på mødebordet, da de mindsker 
medarbejdernes kognitive ressourcer (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). 

Foruden de anbefalinger, som er specifikt skræddersyet til organisationsmiljøet, udfordrer anbefaling 
12 Tech industrien til at gennemgå deres applikationer og serviceydelser med hensyntagen til 
menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov. Som eksempler peger stresspanelet på 
kalender- og e-mailapps, som spørger brugerne, som de har brug for forberedelsestid før et møde 
eller e-mailudbydere, som kan spørge, om et svar skal leveres straks eller senere. Desuden udfordrer 
stresspanelet Tech industrien: 

- Undgå et design, som udløser specifik afhængighedsadfærd (fx bestemte spil) eller 
indeholder afhængighedsfremkaldende anvendelsesmønstre (fx autoplay-funktioner);   

- Promptbrugeren med anbefalinger om, hvor længe man bør bruge den bestemte 
applikation eller software for at undgå afhængighed; 

- Undersøg technoferens (et begreb, som bruges til at definere, hvordan teknologi 
interfererer i relationer) og brug det som samtalepunkt fx i praktiserende lægers eller 
jordemødres samtaler med nybagte forældre;  

- Forlang bedre og nemmere styring af notifikationer i iOS og Android, med et opt-in design, 
hvor notifikationer kan slås til at brugeren i stedet for det nuværende opt-out design; 

- Vær engageret i at følge den nyeste og uafhængige forskning på området, fx fra de 
nyetablerede Center for Digital Sundhed, og forstå og tag generelt mere ansvar for Tech 
industriens rolle i nutidens samfund. (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019) 

Analyse 
I følgende kapitel præsenterer og diskuterer vi de generelle pligtkategorier, som blev identificeret i 
vores interviewmateriale, og disses underkategorier. Vi fandt, at det var helt almindeligt, at ingen af 
medarbejderne har hørt om technostress, og således er dette ikke et etableret fænomen. Nogle af 
technostress-temaerne er dog velkendte - for eksempel balancen mellem arbejde og fritid. Det 
fremgår også tydeligt af analysen, at en given situation kan indeholde flere pligter, så der kan være 
overlap mellem kategorierne. 
 
Tabel 1 Pligter omkring anvendelse af IKT på arbejdspladsen 
Pligt Pligt underkategori 

Pligt til at være til 
rådighed 

Pligt til at kunne kontaktes 

Pligt til at udvise engagement 

Pligt til at være opmærksom 

Pligt til at have overblik Pligt til at holde sig opdateret 

Pligt til at kunne prioritere opgaver 

Pligt til at være forberedt 

Pligt til at være Pligt til at være effektiv (distraktioner, bruge tiden rigtigt og fokus) 
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produktiv Pligt til at komme til tiden 

Pligt til ikke at forsinke andre 

Pligt til at sikre god 
kommunikation 

Pligt til at undgå misforståelser 

Pligt til at vide, hvor et bestemt problem skal adresseres 

Pligt til at følge op på modtaget kommunikation 

Pligt til at styre 
individuelt 
velbefindende på jobbet 

Pligt til tidsstyring og plads til dybt arbejde 

Pligt til selvkontrol 

Pligt til at være resilient 

 Pligt til at adskille arbejde fra fritid 

Pligt til at styre balancen 
mellem arbejde og fritid 

Pligt til konstant at tjekke e-mails 

Pligt til at styre IKT Pligt til fejlsøgning 

Pligt til konfigurering af notifikationer 

Pligt til at få IKT til at 
fungere som forventet 

IKT burde kunne tale sammen 

IKT burde være mere ligetil 

Alle IKT-funktionaliteten burde altid virke 

IKT burde opføre sig som forventet 

 

Pligt til at være til rådighed 

Pligten til at være til rådighed er meget udbredt blandt vores interviewpersoner og repræsenterer en 
af vores mest omfattende pligtkategorier, når det gælder citater. De kritiske aspekter ved at være til 
rådighed kan behandles under tre overskrifter: At kunne kontaktes, at være opmærksom og at udvise 
engagement.  

Medarbejderes pligt til at kunne kontaktes giver sig både udtryk som deres pligt overfor andre og 
andres forventninger til dem. For eksempel føler de, at andre skal have lov til at ringe til dem, selv når 
de er på ferie, at de skal tilpasse sig til og kunne nås på de IKT-kanaler, som andre foretrækker, og at 
andre skal vide, at de kan få fat i dem, hvis de har bruger for det, selv når de ikke er på arbejde. På 
denne måde konstrueres deres kontaktbarhed omkring andres præferencer af tid medie, som en pligt 
for en selv, som gerne vil stå til rådighed og være fleksibel. 

På anden side påpeger vores informanter også, at andre forventer, at de kan kontaktes. Disse 
forventninger kommer til udtryk i form af afbrydelser (i en sådan grad at dybt arbejde ikke er muligt) 
eller som bemærkninger om oplevelser af forsinkede svar. For eksempel rapporterer en medarbejder, 
at hans chef sagde: ‘Nå, det ville have været rart at få dette svar noget tidligere’ (medarbejder 1, 
virksomhed 1), hvilket viser hvordan kontaktbarhed forventes og opbygges i arbejdsmiljøet. 

Vores respondenter diskuterer forpligtelsen til at være opmærksom, at tjekke deres ind-boks udenfor 
arbejdstiden af forskellige grunde. Mange medarbejdere rapporterede at arbejde med forskellige 
tidszoner forpligter dem til at tjekke deres e-mails, når andre er på arbejde, hvis der er opfølgende 
spørgsmål. En interviewperson hævede, at ‘i disse situationer, er det et bevidst valg at træde ind i en 
24/7 leveringscyklus' (mellemleder, virksomhed 2), da han skal sikre, at opgaverne overdrages 
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ordentligt til det udenlandske team ved at være til rådighed for opfølgende spørgsmål til hans e-mails. 
Dette synspunkt blev gentaget af en anden mellemleder, som hævede, at hun hellere vil tage sig tid 
til at svare indtil sent om aftenen end at forsinke det udenlandske team i 24 timer. I et andet eksempel 
på opmærksomhed, rapporterede en medarbejder, at hun tjekker sin e-mail hver dag, når hun er på 
ferie: ‘Vi var begyndt på en ny aktivitet som på en måde behøvede, som krævede at vi var meget 
opmærksomme' (medarbejder 1, virksomhed 2). Dette tyder på, at pligten til at være opmærksom 
blev placeret hos hende, og at hun følte den gjorde det nødvendigt og krævede, at hun skulle tjekke 
sin e-mail her dag, også i sin ferie.  Hun forsætter med at sige: ‘Jeg ved, at det ikke er så godt, men 
sådan er det i dag’ (medarbejder 1, virksomhed 2), hvilket indikerer, hvor almindeligt accepteret 
denne praksis er.  

Desuden er der en fornemmelse af en skjult engagementskultur blandt medarbejderne, som bidrager 
til deres tilgængelighed. En interviewperson understreger dette: ‘De har så mange med et stort drive, 
at de mennesker, som arbejder her, faktisk frivilligt arbejder langt flere timer, af passion, af 
engagement (...) Det er den skjulte kultur. Og hvis en så siger, godt, jeg arbejder kun fra ni til fem og 
slukker min telefon, tror jeg at man ville få det lidt dårligt, fordi de andre arbejder i flere timer' 
(medarbejder 3, virksomhed 2). I dette citat bemærker vi en spænding mellem at arbejde flere timer 
som et frivilligt valg, og at medarbejderen bemærker, at hun ville få det dårligt, hvis hun valgte at 
slukke telefonen efter frem, når hendes officielle arbejdsdag slutter. Andre interviewpersoner 
hentyder til denne type engagement ved at forklare, at en del af deres rolle er at være til rådighed, og 
at de skal stå til rådighed for andre efter arbejdstid. 

Pligt til at have overblik 

En anden rapporteret pligt er pligten til at have overblik, især over den indkommende 
informationsstrøm. I denne kategori ser vi tre temaer træde frem: at holde sig opdateret, prioritere 
opgaver og være forberedt. 

At være opdateret er en almindelig forudsætning for at have overblik. To adskilte årsager 
fremkommer. Den ene hænger sammen med at føle, at man har kontrol over den indkommende 
informationsstrøm, fx du skal konstant rydde op og flytte ting fra et sted til et andet og kontrollere en 
masse' (medarbejder 2, virksomhed 2). Den anden hænger sammen med at tjekke enten overfladisk, 
fx 'jeg tager måske et hurtigt kig, hvis der er noget, hvor der virkelig er brug for min opmærksomhed' 
(medarbejder 1, virksomhed 2) eller at holde øje med kritiske opdateringer, fx 'i nogle tilfælde, hvis 
man har en stram deadline (...) er vi faktisk nødt til at svare på "er det her du mener og ikke det der?" 
For at de kan fortælle leverandørerne, hvordan de skal ordne problemet i Kina' (mellemleder, 
virksomhed 2). 

Den indkommende informationsstrøm fører til en prioriteringspraksis med sortering at flytte tingene 
rundt og at vide, hvilke typer arbejde (ad hoc-opgaver eller dybt arbejde) der skal fokuseres på. Dette 
bliver endnu vanskeligere, for vores interviewpersoner rapporterer, at de bliver afbrudt af andre via 
forskellige kommunikationskanaler, og at de kontinuerligt modtager nye opgaver. Som en 
medarbejder formulerer det: 'Det er svært at prioritere, og så bliver man klar over, at man har brugt 
så meget tid og energi på bare at administrere, og ikke en gang har gjort det konstruktivt, men bare 
har behandlet informationsstrømmen og besluttet: hvad skal udsættes, hvad skal aflyses, hvad skal 
gøres straks' (medarbejder 1, virksomhed 1). 

Et andet interessant emne, som kom frem, er at være forberedt. Vores interviewpersoner fortæller 
om deres pligt til at være forberedt, hvilket viser sig i vaner som at tjekke e-mails derhjemme for at 
vide, hvor deres møde finder sted den næste dag og for at kunne føle sig mere afslappet på jobbet fx, 
'allerede før jeg tager hjemmefra og morgenen, tjekker jeg, hvad der kommet i løbet natten, uhm, 
men, men det giver en mere afslappet attitude, når man kommer ind på kontoret' (medarbejder 2, 
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virksomhed 2). En anden form for forberedelse, som diskuteres af nogle af vores interviewpersoner, 
er at ankomme til møderum tidligere for at sikre, at konfigurationerne giver mulighed for et online 
møde uden teknologiske udfordringer. 

Pligt til at være produktiv 

Adskillige medarbejdere gav udtryk for en pligt til at være produktive. Denne kategori kan opdeles i 
tre bredere temaer: pligt til at være effektiv, pligt til at komme til tiden og pligt til ikke at forsinke 
andre.  

Pligten til at være tids-effektiv kan observeres, når interviewpersonerne diskuterer opgaver, som de 
opfatter som tidsspilde, såsom fejlsøgning på hardware til online-møder, administration af forskellige 
kommunikationskanaler eller at bruge tid på at forstå ny IKT.  En interviewperson anfører med 
reference til defekt udstyr: 'Det er et mindre problem (...) folk bruger tid på de ting, i stedet at komme 
mødet og begynde at diskutere produktivt’ (medarbejder 1, virksomhed 1), hvilket tyder på en 
opfattelse af, at løsning af hardware problemer ikke er produktivt, men det er diskussioner ved et 
møde til gengæld. Ifølge samme tankegang, betragter medarbejdere ikke det at holde øje med 
forskellige kommunikationskanaler som en produktiv opgave. 

Vi har også observeret et emne i forbindelse med medarbejdernes pligt til at komme til tiden. Når de 
er forhindrede i at komme til tide til fx online-møder, oplever medarbejderne technostress pga. 
teknologien. Pligten til at komme til tiden kommer til udtryk i følgende citat: ‘Lad os sige, at man 
forbereder sig til et eller andet møde, det er om ti minutter, og man gerne vil åbne en præsentation og 
en applikation og blive tilsluttet en server (...), og noget ikke virker, så er det selvfølgelig irriterende, 
og så bliver man stresset og tidspresset’ (medarbejder 1, virksomhed 1), hvor vores respondent 
oplevede stress, skønt han har gjort alt, hvad der er menneskeligt muligt for at være forberedt. 

Det tredje emne i denne kategori er pligten til ikke at forsinke andre. Vi ser dette i vores data, på den 
ene side, eksemplificeret i citater relateret til forsinkelser af online-møder pga. defekt IKT, som i 
ovenstående eksempel, og på den anden side i beretninger om medarbejdere, som svarer på e-mails 
efter arbejdstid for ikke at forsinke deres udenlandske kolleger, hvilket vi også i høj grad har diskuteret 
i nogle af de foregående kategorier. 

Pligt til at sikre god kommunikation 

Et andet rapporteret problem var pligten til at sikre god kommunikation. Medarbejderne giver udtryk 
for forskellige perspektiver på undgåelse af misforståelser at vide hvor en given bekymring skal 
adresseres og opfølgning på modtaget kommunikation. 

Et par interviewpersoner diskuterer deres bekymringer angående formulering af deres skriftlige 
kommunikationer for at undgå misforståelser, fx 'Man skal formulere det sådan, at man er helt sikker 
på, at personen vil kunne forstå det' (medarbejder 1, virksomhed 1). Desuden er medarbejderne også 
omhyggelige med at sikre fuldstændig kommunikation, når de skriver en e-mail, som beskriver en 
opgave, som de gerne vil have deres fagfæller til at udføre, fx ' det er uetisk (...) jeg giver dem stress, 
hvis jeg ikke svarer i rette tid og på en kvalificeret måde' (mellemleder, virksomhed 5).  

Andre interviewpersoner diskuterer, hvordan de føler sig forpligtede til at vide, hvilke 
kommunikationskanaler der bruges til adressering af specifikke problemer og at overholde dette. 
Respondenterne forklarer endvidere, at de føler, at de altid skal følge op på den modtagne 
kommunikation og har en følelse af, at de ikke har tid til altid at følge op og hele tiden er bagefter, og 
denne medarbejder forklarer: 'Man har ikke rigtig tid til at svare eller gøre noget ved det og siger, 
okay, jeg gør det senere, ikke?  Og så gør man det ikke senere, for så kommer der andre ting, hele 
tiden’ (medarbejder 1, virksomhed 2). 
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Pligt til at styre individuelt velbefindende på jobbet 

Et almindeligt emne for vores interviewpersoner er deres pligt til at håndtere technostress, på 
baggrund af dette har vi lagt mærke til tre afledte emner: pligt til at styre tid og plads til dybt arbejde, 
pligt til selvkontrol og pligt til at være resilient. 

Der fremkom mange forskellige eksempler på pligten til at styre tid og plads til dybt arbejde. Der blev 
givet udtryk for, at medarbejdere føler, at det er deres ansvar at udtænke strategier til opnåelse af 
dybt arbejde. En interviewperson sagde det på denne måde: 'Jeg prøver at arbejde hjemme fra en dag 
om ugen ganske enkelt fordi, når jeg er her, er der så mange mennesker, som kræver min 
opmærksomhed og beder om hjælp'(mellemleder, virksomhed 3), hvilket tyder på, at han bruger sit 
hjem som et sted til dybt arbejde, fordi hans arbejdsplads ikke giver mulighed for et miljø uden 
afbrydelser. 

Et andet emne, som fremkommer, er pligten til selvkontrol. Flere medarbejdere beskriver deres 
bestræbelser på at kontrollere deres trang til at tjekke e-mail hjemmefra, styre afbrydelser eller være 
disciplinerede angående hvordan de brugeres deres tiden på arbejdet.    For eksempel følgende 
kommentar:  'Det kræver overvindelse at lukke den ned igen, det instinkt om at bare lige tjekke min e-
mail fra min telefon' (mellemleder, virksomhed 5), er udtryk for en almindelig kamp for medarbejdere, 
som påtager sig pligten til at styre deres trang. På samme måde udtrykker følgende citat, hvor meget 
energi der skal bruges for ikke at give sig selv lov til at blive distraheret: 'Vi skal virkelig være mere 
bevidste om at bruge vores tid rigtigt, fordi distraktionsniveauet er ret højt' (topleder, virksomhed 2).   

I vores data fremkom der et spændende pligtemne i form af pligt til at være resilient. En 
interviewperson siger utvetydigt: ‘Videokonference-teknologien, selv den sidste nye, er ikke perfekt.   
Så det er godt at have noget robusthed mod evt. fejl'(mellemleder, virksomhed 1). Citatet viser, 
hvordan resiliens mod fejl, som finder sted i arbejdsmiljøet betragtes som en individuel pligt. I andre 
udtalelser diskuteres resiliens som en overlevelsesstrategi eller til undgåelse af distraktioner, 
afbrydelser eller håndtering af multitasking. 'Det er sådan, jeg overlever, at jeg prøver ikke at få alle 
informationerne på samme tid' (medarbejder 4, virksomhed 2). 

Pligt til at styre balancen mellem arbejde og fritid 

Pligten til at styre balancen mellem arbejde og fritid er en andet godt repræsenteret kategori. Den 
kunne inkluderes i den tidligere kategori om styring af velbefindende på arbejdet. Men på grund af 
den store datamængde besluttede vi at behandle den separat. I denne kategori har vi bemærket to 
emner: en pligt til at adskille arbejde fra fritid og konstant tjekke e-mails. 

Pligten til at adskille arbejde fra fritid kommer frem som et emne, der viser interviewpersonernes 
kamp, når de påtager sig at bygge grænser mellem deres privatliv og arbejdet. For eksempel nævner 
en medarbejder: 'Jeg bliver ved med at sige til folk, at de ikke skal skrive til mig på Facebook, men 
sende en SMS i stedet' (mellemleder, virksomhed 5), hvilket viser medarbejderes ekstra 
foranstaltninger for at sikre adskillelse. Denne kamp gentages af mange andre medarbejdere, som 
udtænker foranstaltninger til beskyttelse af deres fritid og privatliv ved at have to mobiltelefoner: 'I 
mit tilfælde, har jeg to telefoner (...) dette er en arbejdstelefon, som det ikke er meningen, at jeg skal 
bruge privat, men det er også svært at kontrollere (...) Jeg foretrækker at holde mine private ting 
adskilt' (medarbejder 1, virksomhed 2). 

I den anden ende af spektret udtrykker vores informanter deres pligt til konstant at tjekke e-mails for 
ikke at føle sig overvældede, når de kommer på arbejde, som denne interviewperson formulerer det: 
'Jeg har også en tendens til at tjekke, hvad der kommer ind i løbet af natten, men det giver en mere 
afslappet attitude, når man kommer ind på kontoret. Jeg ved, at der ikke er noget der brænder på i 
min ind-boks' (medarbejder 2, virksomhed 2). Dette gentages af mange andre informanter, hvilket 
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tyder på, at medarbejdere bruger deres fritid til at sikre balance i deres arbejdstid. 

Pligt til at styre IKT 

Vores informanter udtrykker bekymring over pligten til styring af IKT i form af fejlfinding og 
konfigurering af notifikationer. 

Pligten til problemløsning i forbindelse med IKT formuleres klart af en mellemleder, som forklarer at 
fordi møderum er fællesrum, er det et fælles ansvar at handle, når der opleves fejl. Ellers får alle stress 
over det: ‘Hvis du har et problem, skal du handle på det (mellemleder, virksomhed 2). Dette antyder 
også, at pligten til fejlfinding altercastes til medarbejderne. Han fortsætter dog med at fortælle: 'Jeg 
er ikke sikker på, at alle ved, hvordan man skal gøre det' (mellemleder, virksomhed 2), hvilket antyder, 
at medarbejderne ikke er uddannet til at håndtere denne opgave. Dette indikerer også, at lederen 
forventer, at medarbejderne påtager sig IKT-fejlfinding som en del af deres arbejder. Samtidig siger 
flere andre medarbejdere det samme, at de føler, at det er deres pligt at fejlfinde og rapporterer 
frustration over denne opgave, fordi de hellere vil udføre andre opgaver, som de opfatter som mere 
produktive.  

Et andet emne, som blev diskuteret af vores interviewpersoner, var deres opfattede pligt til at 
konfigurere notifikationer. Dette område giver rådighedsproblemer for andre og deres personlige 
behov for at fokusere, som en interviewperson bemærker: 'Noget andet, som man skal administrere, 
er notifikationerne, og hvordan de ligesom forstyrrer dig. Men du ved på den anden side (...) folk skal 
kunne komme i kontakt med dig, hvis de har brug for (dig)' (medarbejder 1, virksomhed 2). 

Pligt til at få IKT til at fungere som forventet 

En distinkt kategori, som viser sig, er den, hvor medarbejdere altercaster pligten til at få teknologien 
til at fungere som forventet, efterfulgt af intense udtryk for vrede, frustration eller raseri.  I denne 
kategori ser vi fire fremherskende emner: IKT burde kunne snakke sammen, IKT burde være mere 
ligetil, alle IKT-funktioner burde altid virke og IKT bør opføre sig som forventet. 

Udsagnene om at IKT burde kunne tale sammen er særligt udtalt angående konfigurering af 
mødelokaler, hvor en medarbejder bemærker, at han er nødt til at tage sine forholdsregler, hvis han 
bruger et nyt mødelokale, fordi hans IKT måske ikke er konfigureret til netop det mødelokale, selvom 
han mener at det burde være det.  Andre bekymringer hænger sammen med den altercastede pligt, 
at IKT burde være mere ligetil, som en interviewperson udbryder: ' Det burde være mindre 
kompliceret, ikke, så jeg ikke bruger, øh, unødvendig tid på tingene' (medarbejder 4, virksomhed 2). 

Andre pligter, som nogle af vores interviewpersoner altercaster til teknologi, er at IKT-funktionaliteten 
burde fungere til enhver tid og opføre sig som forventet. En af vores respondenter bemærker, at ' 
nogle gange når noget ikke virker for mig (...) bare det basale, (...) bliver jeg nærmet rasende' 
(medarbejder 1. virksomhed 1) og tilføjer, at han ville være mere forstående, hvis han vidste at IKT'en 
var i prototypefasen. En anden respondent tilføjer: 'Det er belastningen fra de forskellige teknologier, 
når de ikke virker som jeg eller forbrugeren forventer' (medarbejder 2, virksomhed 2). 

Resultaterne i analysen indikerer pligter, som former medarbejdernes vaner, hvilket kan medføre 
technostress. Derfor bevæger det næste kapitel sig videre til at diskutere forholdet mellem vores 
resultater og den eksisterende technostress-litteratur. 

Diskussion 
I dette kapitel diskuterer vi, hvordan vores resultater relaterer sig til og udvider den eksisterende 
litteratur om technostress, og hvordan vores indsigter udfordrer den aktuelle politiske diskurs om, 
hvordan technostress i organisationer skal håndteres. Vores udgangspunkt er vores empiriske studie 
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af de opfattede pligter, som medarbejderne rapporterer, formet af IKT på arbejdspladsen, som en 
sociologisk tilgang til technostress.  Vores resultater afslører huller i den eksisterende politiske diskurs 
og tilgang til technostress og viser et behov for en ny og udvidet diskurs og nye politiske tiltag. 

Oplevelser af technostress på arbejdspladsen 

Et overraskende fund var, at ingen af vores interviewpersoner kender eller bruger begrebet 
technostress. De kommer dog alle med fyldige beretninger om technostress, som de betragter som 
en fast del af deres arbejde. Medarbejderne føler sig forpligtede og påtager sig ansvaret for at 
håndtere technostress ved at udtænke strategier til styring af deres tid og til at skabe plads til dybt 
arbejde, selvkontrol og resiliens, hvilket gør deres arbejdsbyrde større. 

Dette fund er interessant, idet vores data viser, at technostress set gennem pligtlinsen, er en funktion 
af det sociale miljø. I praksis oplever individerne det ikke desto mindre som deres ansvar. Det er et 
uventet resultat, som ikke er fundet i tidligere forskning i technostress. En forklaring på dette er, at 
fordi (techno)stress diskursen fokuserer på individet, fører dette også til at individer tager ansvar for 
deres oplevede technostress. 

Medarbejdere håndterer technostress på arbejdspladsen på mange forskellige måder. De føler en pligt 
til at skabe plads til dybt arbejde. Det er en kamp, da de oplever technostressorernes afbrydelser, 
distraktioner (Tarafdar et al., 2011), techno-overbelastning og techno-kompleksitet (Ragu-Nathan et 
al., 2008). Denne stressfyldte situation opstår pga. to modstridende pligter: at være produktiv gennem 
dybt arbejde og pligten til at være til rådighed og derved ikke forsinke andre. Alle medarbejdere 
diskuterede deres pligt til at læse e-mails, når de er på ferie, i weekender og før og efter arbejdstid. Vi 
finder flere forskellige grunde til denne adfærd: pligten til at beholde overblikket, pligten til ikke at 
forsinke udenlandske kolleger, som arbejder i andre tidszoner eller pligt til at stå til rådighed for andre.  
Men de anvendte strategier medfører techno-invasion, techno-overbelastning (Tarafdar et al., 2011), 
afhængighed og arbejdsnarkomani (Salanova et al., 2013). Som konsekvens kæmper medarbejderne 
med trangen til at tjekke arbejdet hjemmefra og at være disciplinerede angående deres fokus, selvom 
de ved, at det er usundt og kan medføre afhængighed og arbejdsnarkomani, to almindelige IKT-
relaterede technobelastninger (Salanova et al., 2013). Afhængigheden og arbejdsnarkomanien skabes 
således af deres strategier for at undgå technostress, da afhængighed skabes ved at gentage en vane, 
som først giver befrielse og tilfredsstillelse, og arbejdsnarkomani handler om at ikke kunne holde op 
med at tænke op arbejdet, selv når man har fri (Salanova et al., 2013). 

Anerkendelse af hvad der betragtes som (produktivt) arbejde er en anden afgørende udfordring.  
Nogle af opgaverne omkring IKT betragtes som uproduktive og ineffektive. Dette skaber et pres på 
medarbejderne, da de føler sig forpligtede til at være produktive, og situationen medfører en følelse 
af ineffektivitet, hvilket er en technobelastning (Salanova et al., 2013). For eksempel betragter 
medarbejdere fejlfinding på teknologi og det at få et overblik over deres ind-boks som uproduktivt 
arbejde. Desuden anerkender de ikke det at være til rådighed og tjekke/svare på e-mails uden for 
arbejdstid som arbejde. Det er problematisk, for alle skal have balance mellem den tid der bruges på 
arbejde, og den tid der bruges på hvile og restituering (Cooper et al., 2001). 

Det er også interessant at bemærke, at vores studie viser, at medarbejderne ikke er uddannede til at 
tackle alle de opgaver, som de føler sig forpligtet til at varetage, som IKT-fejlfinding. En potentiel 
forklaring på dette kunne være, at fordi dette ikke betragtes som en del af det produktive arbejde, så 
er uddannelse ikke nødvendig, og omvendt. Da der ikke gives nogen uddannelse eller oplæring, 
medfører dette at medarbejderne ikke betragter fejlfinding som en del af arbejdet. Men i praksis ser 
vi ofte, at medarbejderne er i gang med IKT-fejlfinding. Denne manglende bevidsthed om, hvad der er 
produktivt arbejde, fører til technostress. Vores data viser medarbejdere, som er irriterede over IKT-
fejl (technostressor), når de skal komme til tiden eller føler at de burde bruge deres tid på andre 
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opgaver (technobelastning). 

Technostress som sociale konstruktioner 

Den sociologiske pligtlinse hjælper os med at levere en anden redegørelse for, hvordan technostress 
udspiller sig på arbejdspladsen, og hvordan den udfordrer vores nuværende måde at tale om og tackle 
technostress på arbejdspladsen. Vi har etableret en forbindelse mellem individers følte forpligtelser 
og den technostress, de oplever. Det billede, som fremkommer, er en social konstruktion af følte 
pligter, som fører til at technostress betragtes som et individuelt snarere end et kollektivt ansvar. 

Vores interviewpersoner rapporterer om en skjult kultur med udvisning af engagement og passion ved 
at være kontaktbar og til rådighed. Dette er på linje med  Barley et al. (2011), som også i deres studie 
finder, at de medarbejdere, som svarer hurtigt, betragtes professionelle, virkelig omsorgsfulde og 
hensynsfulde overfor andre på kontoret. Samtidig, når andre ikke passer ind i dette billede, 
irettesættes de, som vi så i eksemplet med den medarbejder, hvis leder påpegede, at vedkommende 
ville have sat pris på et meget hurtigere svar. Lederens bemærkning fungerer som en form for 
altercasting, fordi medarbejderen bliver påmindet om sine forpligtelser (Clark, 1990). 

Desuden ser vi også, hvordan en interviewperson rapporterer, at hun ville have det dårligt, hvis hun 
ikke arbejdede efter arbejdstid, som andre gør, og ikke overholdt den skjulte engagementskultur. 
Ifølge Clark (1990), opstår nogle pligter, fordi man vil undgå skam og skyld (Barley et al., 2011). I dette 
tilfælde bidrager medarbejderen til den skjulte kultur, som hun udtrykkeligt fremstiller som en trussel 
mod hendes og andres balance mellem arbejde og fritid. 

Vi bemærker en altercasting som engageret betyder at være til rådighed efter arbejdstid, hvilket 
skaber en elektronisk lænke (Salanova et al., 2013), en almindelig technostressor for alle individer, 
som gerne vil se sig selv som engagerede fagpersoner. Derfor kan man sige, at den skjulte 
engagementskultur viser sig at være tæt forbundet med technostressorerne elektronisk lænke og 
kontinuerlig delvis opmærksomhed (Sellberg & Susi, 2014), techno-invasion og techno-overbelastning 
(Ragu-Nathan et al. 2008; Tarafdar et al., 2011) samt til technobelastningerne afhængighed og 
arbejdsnarkomani (Salanova et al., 2013). 

Teknologipligt - eller hjemløse ansvarsområder 

Et interessant fund er, at medarbejdere og ledere har en illusion om gnidningsfri og perfekt teknologi. 
Teknologi fungerer ikke som forventet, og dette skaber følelser af vrede og raseri, hvilket er negativ 
affektivitet, en almindelige technobelastning (Ayyagari et al., 2011). Den pligt, som altercastes på 
teknologi, som skal fungere som forventet, bringer denne pligt i knibe, fordi ingen som sådan har fået 
ansvaret for eller til opgave at få den til at fungere, mens det på samme tid forventes, at IKT til enhver 
tid bør fungere som forventet, som vores interviewpersoner tydeligt giver udtryk for.  

Implikationer for praksis 

Den sociale konstruktion er indtil videre, at technostress tackles som dem enkelte medarbejders 
ansvar.  Men den opfattede pligt er i meget høj grad socialt konstrueret. Derfor har organisationerne 
og politikerne ansvaret for at flytte technostress-debatten fra en individuel byrde til et kollektivt 
ansvar. 

I dette underkapitel undersøger vi, hvordan technostress tackles på samfundsniveau. Vi viser, hvordan 
de indtagne epistemologiske standpunkter påvirker, hvordan technostress betragtes, og hvordan den 
aktuelle forståelse medfører bagtalelse af teknologi og bebrejdelse af den fejlende medarbejder, som 
konstant skal opgradere sig selv for at kunne klare højt digitaliserede arbejdspladser og samfund. 

Disse dokumenter samt det politiske materiale om stress, diskuterer hverken technostress eksplicit 
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eller implicit, på trods af megen forskning, som advarer os om technostress og dets kumulative 
påvirkning af individet (fx Ayyagari et al., 2011; Riedl, 2012; Tarafdar et al., 2011, 2019). Eftersom der 
ikke er nogen regler eller officielle retningslinjer, som adresserer technostress, er det i lige så høj grad 
op til både organisationer og individer at tackle technostress, såfremt de bliver bevidste om det. 

 

Det vi ser på det politiske niveau er, at ikke alene er transaktionstilgangen til stress udeladt (Cooper 
et al., 2001), men heller ikke stimuli- eller responstilgangen til stress tager højde for technostress. Hvis 
stress diskuteres fra et responsperspektiv på samfundsmæssigt niveau, kan dette medføre 
individualisering af stress, og at skylden skydes på den 'forkerte' medarbejder, som kontinuerligt skal 
blive mere resilient, hvilket vores data viser. Ikke desto mindre, som technostress-forskningen viser, 
at skønt individers adfærd også spiller en rolle for, hvorfor de bliver stressede, medfører IKT en ny 
række udfordringer, som ligger udenfor det, de enkelte medarbejdere selv kan klare (Salanova et al., 
2013). 

Disse resultater har vigtige implikationer for at motivere det danske samfund (og alle andre samfund) 
til at omformulere, hvordan stress og technostress diskuteres og undersøges på samfundsniveau. 
Desuden, som vi hævder i vores teoretiske kapitel om technostress, har den måde (techno)stress 
defineres på i et hvilket som helst studie, afgørende epistemologiske konsekvenser for det givne 
studie, da den påvirker, hvad studiet kan fortælle (Cooper et al., 2001). Hvis den anvendte 
epistemologi fokuserer på individet (responstilgang), er der grænser for, hvad der kan siges om det 
sociale miljø og om den technostress, som opstår i de dynamiske transaktioner mellem individet og 
det sociale miljø. 

Det mest slående er, at technostress ikke diskuteres mellem individer eller på samfundsniveau. Men 
medarbejdere udtænker strategier til at overkomme deres stressfyldte IKT-udløste technostress 
oplevelser, hvor nogle af disse bliver til arbejdsmetoder og en del af deres almindelige arbejde og 
fritid. Disse praksisser fører til en forværring af netop de oplevelser, som de forsøger at undgå. 

Konsekvenser for teori 

I dette kapitel har vi forsøgt at svare på forskningsspørgsmålet: 'Hvilken viden kan den sociologiske 
pligtlinse tilføre den teoretiske forståelse af technostress?' Vores data gjorde os i stand til at etablere 

Teknologisk miljø 

Technostress 

IKT relaterede stressorer 

IKT fejl (Ried), 2010) 
Afbrydelser (Tams et al., 2020) 
Uklare roller (Ayyagari et al., 2011) 
Kontinuerlig delvis opmærksomhed (Sellberg og Susi, 2013) 
Elektronisk ‘‘lænke*’ (Sellberg og Susi, 2013) 
IKT's anvendelighed (Ayyagari et al., 2011) 
Techno-overbelastning (Tarafdar et al., 2011) 
Techno-invasion (Tarafdar et al, 2011) 
Techno-kompleksitet (Tarafdar et al.), 2011) 
Techno-uvished (Tarafdar et al., 2011) 
Techno-usikkerhed (Tarafdar et al., 2011) 

Technobelastning 

Angst (Salanova et al., 2013) 
Træthed (Salanova et al., 2013) 
Negative holdninger til teknologi (Salanova et 
al., 2013) 
Følelse af ineffektivitet (Salanova et al., 2013) 
Afhængighed (Salanova et al., 2013) 
Arbejdsnarkomani (Salanova et al., 2013) 

Organisationsniveau 

Samfundsniveau 
Sociologisk miljø 
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en forbindelse mellem pligter, som med-konstrueres i det sociale miljø og den technostress, som 
medarbejdere oplever. Som det vigtigste finder vi, at technostress er en funktion af det sociale miljø. 
Dette signalerer et behov for, at forskning i IS-technostress yderligere undersøger technostress med 
en transaktionstilgang (Cooper et al., 2001), og at den betragter miljøet som helhed: de teknologiske 
og sociologiske aspekter, som vi portrætterer i figur 2. 

Figur 2. Foreslået technostressstruktur med liste over IKT-relaterede technostressorer og 
technobelastninger 

Desuden foreslår vi en ny definition af technostress: technostress er stress, som opleves af 
medarbejdere i organisationer som resultater af deres interaktion med IKT i et miljø, som ikke 
understøtter stress-frit arbejde, pga. uudtalte pligter, uklart ansvar og kontinuerligt ændrede fysiske, 
sociale og kognitive krav til individet. 

Som konkluderende bemærkning, vil vi gerne kort nævne et par fremtidige forskningsretninger på 
grundlag af vores studie. Vi ser to mulige forskningsretninger. Den første retning kunne udvide det 
sociologiske fokus fra pligtteori til andre sociologiske teorier og begreber. For eksempel minder vores 
konstatering af, at medarbejdere føler sig forpligtede til at udvise engagement, om emotionelt 
arbejde, en teori udviklet af den anerkendte sociolog Arlie Hochschild (Hochschild, 1983). 

Den anden retning kunne vælge at zoome ind på bestemte technostressorer og pligten omkring denne 
technostressor. For eksempel kunne fremtidig forskning se på, hvilke pligter der bidrager til 
medarbejdernes oplevelse af technostress, når de håndterer IKT-fejl. 

Konklusion  
Med dette studie åbner vi en ny vej for forskningen i technostress ved at vise, hvordan en sociologisk 
pligtlinse kan give nye indsigter i technostress på arbejdspladsen. Denne nye tilgang til forskning i 
technostress afslører at: 1) det, som medarbejdere føler er deres pligt, bidrager til deres oplevelse af 
technostress, og 2) de følte pligter er medkonstruerede i samfundets, organisationers og individers 
anvendelse af IKT. 

Vi påpeger, at skønt vores data viser, at technostress er en funktion af det sociale miljø, er det, vi kan 
se i praksis, at individer tackler det som deres ansvar. Dette afgørende resultat hjælper os med at 
forstå forbindelsen mellem, hvordan technostress diskuteres på samfundsniveau og konsekvenserne 
for individuelle medarbejdere. De anvendte individuelle strategier fører ofte til afhængighed, 
arbejdsnarkomani, techno-overbelastning og techno-invasion. Vi argumenterer for nødvendigheden 
af, at samfundet tackler technostress og for en transaktionstilgang til technostress, hvor det sociale 
miljø, hvor technostress opstår, tages i betragtning.  Dette ville betyde løsninger til håndtering af det 
sociale miljø, snarere end at antyde, at individer kontinuerligt bør blive mere resiliente. Løsninger 
kunne omfatte arbejde med, hvornår man skal være til rådighed, behovet for hviletid, hvad produktivt 
arbejde er og hvem, der har ansvaret for at sikre, at IKT' virker som lovet. 

Vi bidrager teoretisk med et forslag til en ny technostressmodel, som vist i figur 2, hvor både de 
teknologiske og sociologiske miljøer tages i betragtning. Desuden foreslår vi en ny definition af 
technostress. 

Begrænsninger og fremtidig forskning 

Det aktuelle studie er på ingen måde en udtømmende redegørelse for pligter, som bidrager til 
technostress på arbejdspladsen.  Vores stikprøver er begrænset i antal, medarbejdertyper, Danmark 
som den nationale kontekst og har udelukkende fokus på IKT. Yderligere studier med udgangspunkt i 
de fundne pligter i dette arbejde er nødvendige for at uddybe den viden om pligter og de sociale 
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dynamikker omkring IKT og andre teknologier, som bruges på arbejdspladsen. Disse studier kunne 
bruge andre typer casestudier og omfatte andre typer medarbejdere samt medarbejdere og 
organisationer fra andre nationale og kulturelle rammer. 

Vores studie er begrænset til den politiske dagsorden og medarbejderes (herunder lederes) følte og 
oplevede pligter. Casestudier af organisationer kunne uddybe indsigterne yderligere ved at se på 
organisationspolitikker, retningslinjer, praksisser og kontekstualiserede dynamikker.  

Da anvendelsen af pligt som linse for forskning i technostress er nyt, og begrebet ikke er veldefineret 
som udgangspunkt for denne type analyse, udgør dette en begrænsning for studiet. Yderligere arbejde 
angående udvikling af pligt som linse vil være værdifuldt. 
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RESUME: Denne artikel gør opmærksom på nye kompleksiteter ved anvendelse af kunstig intelligens (AI) i 

følsomme kontekster, som tildeling af sociale ydelser. AI bruges i stigende grad i offentlig administration med 

løfte om forbedret beslutningstagning gennem prædiktiv modellering. For at kunne forudsige præcist skal AI bruge 

alle de aftalte kriterier, som er en del af beslutningerne, både formelle og uformelle. Denne artikel undersøger 

empirisk de uformelle klassifikationer, som anvendes af sagsbehandlere til at få arbejdsløse ansøgere om sociale 

ydelser til at 'passe' til de formelle kategorier, som anvendes i et dansk jobcenter. Vores resultater viser, at disse 

klassifikationer er dokumenterbare og derfor kan føres tilbage til AI. Men for sagsbehandlerne er de ikke i 

overensstemmelse med de pålidelige forklaringer, som forventes af alle bureaukratiske dokumentationssystemer, 

da de omfatter forhandlede og situationsbestemte bedømmelser af folks personlighed. Af moralske grunde finder 

sagsbehandlerne dem derfor upassende til formel repræsentation og prædiktive formål og vælger ikke at skrive 

dem ned. Som konsekvens, selvom klassifikationsarbejde er afgørende for jobcentrets aktiviteter, er den virkelige 

verdens (og det virkelige arbejdes) beslutningstagning i denne kontekst helt blottet for AI. Dette er et vigtigt 

resultat for CSCW, da det ikke kun drejer sig om, hvorvidt AI kan 'tage beslutninger' i bestemte kontekster, som 

tidligere forskning har argumenteret for. Denne artikel viser, at problemerne også kan skyldes folks manglende 

vilje til at levere data til systemerne. Formålet med denne artikel er at præsentere de empiriske resultater af denne 

forskning efterfulgt af en diskussion af konsekvenserne for AI understøttet praksis og forskning.  

NØGLEORD: Arbejdsløshed; usynligt arbejde; moralske ræsonnementer; dataarbejde; forudsigelser; AI.  

1. INDLEDNING  

“Internt inddeler vi 2.3’ere i ‘tunge’ og ‘lette’. ‘Lette’ er dem man forventer kan klare et deltidsjob [...] 

eller måske er ‘jobparate’ hvis de får den rigtige støtte. Så er der den anden gruppe. Hvis man kalder den 

‘tung’, lyder det ikke så pænt, men alligevel. Det er de syge, borgerens adfærd og andre forhold, som 

peger i retning af, at det ikke er særlig realistisk [at få et job]. Det er ikke noget, jeg kan kommunikere. 

De bliver allesammen kategoriseret som 2.3'ere."  

  

I jobcentre i Danmark skal sagsbehandlerne kategorisere arbejdsløse ansøgere om sociale ydelser på grundlag 

af deres 'arbejdsparathed'.  Sagsbehandlerne kan vælge mellem to kategorier: dem der er 'arbejdsparate' og dem 

der er 'parate til den aktivering', som er nødvendig for at kunne blive ansat. Kategorier er også juridisk kendt som 

matchgruppe '2.2' og 2.3’ 1og er skabt til at få folk væk fra sociale ydelser og tilbage i beskæftigelse [10]. 

Problemet er, at i praksis 'passer' ansøgere om sociale ydelser ofte ikke til de fastsatte kategorier. Mange kommer 

til at sidde fast i en 'gråzone' i arbejdsløshedssystemet, hvor de ikke er raske nok til at kunne klare et  

'normalt' arbejde, men på den anden side heller ikke kan dokumentere, at de permanent er ude af stand til at  

 
1 Matchgrupperne er senere blevet flyttet fra §2 til §6 i lovteksten og er blevet omdøbt til matchgruppe '6.2' og  

'6.3'.  
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arbejde. For at kunne arbejde i deres arbejdsfunktions gråzoner, har sagsbehandlerne deres egne klassifikationer 

af de individer, som de prøver at hjælpe. Men af grunde som vi vil vise i denne artikel, vælger de ikke at 

dokumentere dette arbejde – på trods af at det er en iboende del af deres aktiviteter, som gør dem i stand til at 

sagsbehandle i praksis. Sagsbehandlernes klassifikationsarbejde ville være gavnligt som læringsdata til 

AIsystemer. Men som det indledende citat tydeligt viser, forbliver det usynligt for det bureaukratiske 

dokumentationssystem og derfor også for AI.  

AI systemerne indgår i stigende grad i den offentlige administration med løfte om forbedret 

beslutningstagning [60]. I Region Hovedstaden arbejder de allerede på at 'hjælpe' sagsbehandlere med 

forudsigelser om arbejdsløse borgere [24, 76], såsom deres risiko for at blive langtidsledige [35, 62]. For at få 

denne opgave til at lykkes, skal systemet være baseret på en sikker forståelse af, hvordan beslutninger om individer 

faktisk tages. Forskning fra CSCW har tidligere givet anledning til bekymring angående den information, som er 

til rådighed for systemerne. Uformelle praksisser er ofte udeladt fra formel repræsentation, og typisk er kun de 

'formelle' kriterier for beslutningstagning synlige for systemet [13, 18, 56, 61]. Derfor betragtes teknologierne 

rutinemæssigt som ufærdige 'ordensenheder' [18].  Gennem ordning muliggør de (og former) hvad der gøres 

synligt og ikke synligt [fx 13, 47, 61, 81, 84]. Men fordi de har ufuldstændige oplysninger, ordner de dårligt.  

Ved første øjekast gør dette fordelene ved AI systemerne endnu større, da de kan håndtere kompleksitet og 

kombinere forskellige kriterier på måder, som adskiller dem fra tidligere teknologier.  Dette kunne omfatte 

indarbejdelse af uformelle klassifikationer. 'Intelligensen' i AI-systemer ligger ikke kun i deres evne til at behandle 

store datamængder, som langt overgår menneskers [32], da de kan behandle heterogene data og identificere mange 

mønstre i disse, hvor mængden ofte er nyttig, men ikke altid en forudsætning. De nye muligheder, som AI giver, 

kræver omfattende overvejelser over, hvad dette kan føre til [36]. I denne artikel argumenterer vi for, at det ikke 

kun er tekniske spørgsmål, som har betydning for at få succes med AI. Som Barocas og Selbst [5] påpeger, ‘det 

en model lærer afhænger af de eksempler, som den er blevet eksponeret for'. Big data er ikke altid bedre data, og 

større datamængder får ikke altid forskellige mønstre frem, hvis data er tvivlsomme [20]. Uanset hvor stort et 

datasæt er, er det sådan at hvis data er vildledende eller på anden måde dårlige, vil resultatet af deres analyse altid 

være lige så dårligt [9]. Det kan også have betydning, at nogle data er ubrugelige, utilgængelige eller ikke 

registrerede, da dette vil begrænse, hvad AI-systemer kan lære af. De resulterende mangler kan give anledning til 

flere spørgsmål end svar. De data, som behandles, kan også afspejle fordomme i samfundet og kan påvirke grupper 

af mennesker på konsekvent ufordelagtige måder [5, 7, 33, 50, 72]. Data er ikke kun et spørgsmål om, hvad 

maskiner lærer af, men handler også om de mennesker, som fodrer maskinerne med data [22].  

For længe siden henledte Bowker og Star [18] opmærksomheden på de moralske beslutninger, ved oprettelse 

og vedligeholdelse af klassificeringssystemer, hvor mange af disse ender i computersystemer. Indtil i dag er disse 

bekymringer hovedsageligt blevet behandlet af politikudviklere [fx 36, 51] eller systemudviklere [fx 1, 15]. En 

almindelig overbevisning er, at beslutninger om kategorisering ikke længere foretages på 'gadeplan', men af 

'bureaukrater på systemniveau' som tilpasser kategorierne fra gadeplanet til computerplanet [15]. Men dette 

perspektiv ignorerer en kompliceret gensidig afhængighed mellem gadeplanet og hvordan kategorier på 

computerniveau ofte er afhængige af menneskelige vurderinger foretaget af praktikere [79]. Det kategoriarbejde, 

som bruges til at skabe data, begynder på gadeplan og udføres af fx sagsbehandlere. Men overvejelser angående 

data sker sjældent fra sagsbehandlernes perspektiv. Vi har begrænset kendskab til den dataproducerende 

arbejdsgang, og dennes konsekvenser for de færdige datasæt, som bruges af AI-systemer, kendes stadig ikke.  

I denne artikel bygger vi videre på tidligere arbejde med disse aspekter af klassifikationssystemer for at 

adressere nye kompleksiteter ved anvendelse af AI i følsomme kontekster som tildeling af sociale ydelser. Vi 

beskriver sagsbehandleres beslutninger, når de klassificerer arbejdsløse borgere på sociale ydelser i et dansk 

jobcenter. Vi inddrager både de oplysninger, som genereres af sagsbehandlere, og de data, som gøres tilgængelige 

for AI, som metode til at forstå disse systemers muligheder og begrænsninger. I modsætning til tidligere studier, 

mener vi, at vanskelighederne ved at implementere AI ikke nødvendigvis afhænger så meget af de teknologiske 

funktioner i sig selv, såsom utilstrækkelig oplæring, rubricering af datasæt eller maskinlæringens dybde. I stedet 

kan problemerne, hvilket vi vil vise, også skyldes folks manglende vilje til at levere data. Undersøgelser af hvordan 

sagsbehandler tager disse beslutninger er vigtige og på høje tid, da AI kan blive indført med forhåbninger om at 

automatisere og forbedre dette arbejde. I begge tilfælde er de leverede datas tilstrækkelighed afgørende for, hvor 

godt det virker.  De spørgsmål vi prøver at besvare er: Hvorfor sagsbehandlere er tilbageholdende med at 

registrere alle de data om arbejdsløse borgere, som de selv bruger i deres klassifikationsarbejde, og hvad 

konsekvenserne er for AI som beslutnings-støtteværktøj i denne kontekst?  
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Vi begynder denne opgave med at beskrive relateret forskning, som er gennemgået til dette studie, efterfulgt 

af dets rammer og metoder. Derefter præsenterer vi vores resultater og konkludere med en refleksion over, hvad 

dette betyder for AI i velfærdssystemerne og andre steder. I dette studie anvender vi en bred forståelse af AI og 

karakteriserer det kun som databehandlende med mønsteranalyse som formål. Hvordan AI gør dette, eller om de 

pågældende mønstre bruges til velfærd eller andre opgaver, er uvæsentligt. Selvom vi er helt klar over, at 

AIsystemer kan være forskellige og 'mangeartede', vil vi tage deres potentiale alvorligt ved at forstå, hvordan de 

kan blive en del af og udvikles gennem sagsbehandlernes praksis [22]. Vi behandler først og fremmest praksis, 

med AI som konsekvens af denne praksis.  

2. RELATERET ARBEJDE  

Som socio-tekniske klassifikationssystemer er teknikaliteterne ved AI på mange måder relateret til social 

indordning af forskellige typers socialhistorie [22]. I det følgende bruger vi denne position, når vi vender tilbage 

til tidligere forskning om klassificering og hvordan klassificeringssystemer med deres stigende prædiktive styrke, 

kan bidrage til eller intensivere sociale processer for orden og kontrol [23]. Vi er også interesseret i kategoriernes 

betydning for individer, ikke bare det, der begrænser dem. Vi forbinder studier fra CSCW, HCI og STS for at 

adressere mere aktuelle overvejelser om AI inden for forskningsområdet. Til sidst beskriver vi de nye udfordringer 

ved implementering af AI i disse og andre følsomme beslutningstagnings-kontekster.   

2.1 Sortering og 'opfindelse' af mennesker  

At klassificere er en del af det at være menneske, og som tidligere forskning viser, har vi altid sorteret mennesker 

i 'typer', som en måde at navigere i tid og rum og få verden til at give mening [29, 30, 31, 40, 81]. Klassificering 

kan også opfylde institutionelle behov. Offentlige institutioner, som jobcentre, har brug for at klassificere dem de 

betjener for at afgøre deres økonomiske støtte, og et centralt omdrejningspunkt er at gøre individer 'aflæselige', 

hvilket betyder korrekt klassificerede. Som bemærket af Garsten og Jacobsson [40] er aflæselighed afgørende, da 

det giver sagsbehandlerne i jobcentret mulighed for at verificere, kontrollere, sanktionere, belønne, følge op på, 

evaluere eller sammenligne interventionsprogrammer til ansøgere om sociale ydelser. Dette er på ingen måde en 

neutral proces, men den er informeret af organisatoriske prioriteringer og politiske ambitioner og meget mere [40]. 

Hvis vi et øjeblik ser bort fra deres kilde vil anvendelsen af disse kategorier, processen med at gøre individuelle 

tilfælde læsbare sikre, at kategoriernes liv fortsætter [88]. Administrative kategorier, som gør individer ‘læsbare’, 

forstærker og holder de samme standarder, som de artikulerer, i live. Det der i praksis betragtes som 'normalt' er 

det 'læsbare'.  

Der er dog forskellige analytiske tilgange til kategorier og anvendelsen af disse. En måde er at se på 

kategorierne i sig selv og gå ud fra, at kategorierne påtvinges mennesker. Videnskabsfilosoffen, Hacking [42], for 

eksempel, forbinder fremkomsten af et statistiksamfund med ideen om at ‘opfinde mennesker’ i det “mennesker 

og menneskelige handlinger bliver til hånd i hånd med vores opfindelse af de kategorier, som sætter dem i bås”. 

Klassifikationer, siger han, giver yderligere ‘bagslag’ da de former de klassificerede. De bliver dem, vi har 

defineret de skal være, hvilket til gengæld bekræfter vores klassificering og fører til yderligere klassificering. 

Klassifikationer er sociologisk performative da de bidrager til at bestemme yderligere handlinger og forventninger 

hos de klassificerede [40, 53]. Ud fra denne synsvinkel har det at klassificere store konsekvenser for de 

klassificerede – og især hvis de ikke passer ind i de almindelige standarder og 'matcher' de eksplicitte formodninger 

der findes om dem. Som bemærket af Bourdieu [14] ‘at samle en population, som er homogen i dens udstødelse, 

har også den virkning, at dette fremhæver udstødelsen'. Klassifikationer sætter ikke alene mennesker i bås. De 

kan også få konsekvenser for fremtiden og bestemme menneskers skæbne [46] eller medføre, at de bliver kastet 

rundt i systemet, [13], diskrimineret eller ladt i stikken.  

En anden måde at analysere kategoriarbejde på er at se på, hvordan folk tager kategorierne til sig og 

ræsonnerer over dem. Som Douglas [28, 29] minder os (dog i en meget anderledes kontekst), skal klassifikationer 

forstås i den kontekst, hvor de anvendes og af dem, som de angår. Det er individer, som finder ud af, hvordan 

lokale omstændigheder skal ses i forhold til faste kategorier, og om der er behov for at omformulere disse 

kategorier. Ofte er gadeplansbureaukraters, som sagsbehandleres, [54] funktion i situationer for kompleks til at 

kunne reduceres til faste svar. I stedet bruger de deres 'uformelle' magt til efter eget skøn at fortolke og bøje 

formelle regler før de tager beslutninger om interventioner i en eller anden form [11, 89]. Deres beslutninger 

informeres ikke kun af bureaukratiske regler og standarder, men også af kollektive [66] bedømmelser af for 
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eksempel moralske standarder [49, 59], som understreger anvendelsen af kategorier.  Disse kategorier kommer til 

udtryk i hverdagssproget og organiserer, hvordan verden forstås i kategorier.  

Sacks [74] bemærkede også, hvordan folk bruger kategorier som ‘apparater’ som forbinder typer med 

gerninger. For eksempel bruges typen 'normal arbejder' til at forudsætte noget om adfærd. Den er ikke kun en 

persons etiket (denne person er type X), men forbinder personen med bestemte adfærdstyper (dvs. fordi denne 

person er type X vil vedkommende have type Y adfærd). På baggrund af disse indsigter om anvendelse af 

kategorier, mener Maynard [58] at en sådan sprogpraksis er immanent i organisationers liv. I det juridiske miljø 

regner offentlige forsvarere med, at bestemte 'typer' opfører sig på bestemte måder. For eksempel er det 

sandsynligt, at ' en virkelig fattig' sandsynligvis vil stjæle 'en nødvendig genstand' fordi 'hun havde brug for den' 

og ikke fordi 'hun havde for travlt til at betale for den'. På samme måde fandt Keddell [48] at i børnesager, beskriver 

socialarbejdere ofte forældre med betegnelser for psykisk sygdom for at formidle årsagerne til deres 'manglende 

skyld'. Når det gælder kategorisering af medlemskab, holder dette dem ude af kategorien 'skyldig' og de kan blive 

i kategorien 'god' (men kæmpende) forælder. I henhold til Sacks [74] er de karakteristika, som bruges til at 

klassificere mennesker ikke ‘naturlige slags’, som bare venter på ‘opdagelse’ [31], de er en refleksiv konstitutiv 

del af hverdagslivet. Folk bruger enheder til kategorisering af medlemskab til at gøre verden meningsfuld, 

klassificeret og ordnet på måder, som giver mening for dem. Derfor ser Sacks og andre fra denne tradition på, 

hvordan folk bruger kategorier i deres særlige livssituation.  

Både det sociale syn på kategorier og deres kontekstuelle anvendelse, er relevant for eksemplet jobcentre i 

Danmark. De kategorier, som anvendes her, kan tænkes som sociale konstruktioner og derigennem tilføre mening, 

hvordan de bruges i bestemte tilfælde, åbner også for ræsonnementer som en menneskelig handling på bestemte 

steder. At kategorisere nogle som 'jobparat' indebærer en 'universel' skelnen mellem fx arbejdsdygtig og 

ikkearbejdsdygtig, men det udfoldes med reference til en bestemt person [83]. Analysen og udvikling af 

teknologier, som afhænger af kategoriske repræsentationer, som AI, kan forvirres af denne skelnen, mens 

kategorierne somme tider kan give en 'besnærende fornemmelse af objektivitet og uundgåelighed'. Dette kan gøre 

iteration af systemerne svært. Det kan også give anledning til spørgsmålet om, hvilke kategorier de skal artikulere 

[7]. Af de samme årsager, som vi kommer til som det næste, ses det ofte, at 'klassifikationssystemer' er begrænsede 

i deres evne til at indfange noget som 'falder ved siden af' [29].  

2.2 Teknologier og ufærdige 'ordensenheder'  

I konteksten offentlig administration behandles afvigelser fra den bureaukratiske orden typisk som manglende 

overholdelse af regler, men, som Garfinkel viser, regler og praksis har generelt et komplekst indbyrdes forhold. I 

'Good Organisational Reasons for Bad Clinic Records’, påpeger Garfinkel [38] på en afgrund mellem 

organisationsmæssige ordensmønstre og hvad der faktisk skal til for at beskrive praksis:  

“Dokumenternes’ betydning ændres som funktion af forsøget på at samle dem i en sagsbeskrivelse [...] 

Derfor vil et forsøg på at anvende et formelt rationale til indsamling og sammensætning af information 

have karakter af en tom øvelse, fordi de udtryk, som de ordnede dokumenter vil indeholde, vil skulle 

'afkodes' for at opdage deres virkelige betydning i lyset af de interesser og den fortolkning, som er 

gældende på anvendelsestidspunktet. [38]  

En bureaukratisk regel, som siger at noget skal gøres kan ændre den udarbejdede rapport om det arbejde, 

mens selve arbejdet stadig er det samme [71]. Når det er sagt, kan der være gode grunde til at arbejde uden om 

formelle systemer, hvilket også er et centralt fokus for CSCW-forskning. Kernen i CSCW er at forstå detaljerne i 

sociale miljøer for at kunne præge teknologidesign. Studier af 'usynligt arbejde' har allerede vist sig at være 

afgørende for udvidelse af vores forståelse af professionelt arbejde, og har vist sigt at være effektivt til at kaste lys 

over udførte opgaver, som ofte ikke anerkendes eller bemærkes af andre [fx 16, 18, 56, 57, 61, 84]. For eksempel 

prøvede Suchman [85] at anvende Garfinkel til spørgsmålet om maskinmanualer (især Xerox fotokopimaskiner) 

og lange mærke til, at manualer kun gav mening i praksis, når de blev brugt i den rigtige situation. I sig selv giver 

de ikke tilstrækkelig mening. De er for abstrakte. Men som Garfinkel [39] bemærkede, betyder 'løsheden', at deres 

generaliserede betydning kan tilpasses til relevante kontekster. Med andre ord er manualer, ligesom regler, skabt 

til at blive fortolket. Med Suchmans ord, 'planers effektivitet som repræsentationer opstår netop fordi de ikke 

repræsentere disse praksisser og omstændigheder i alle deres konkrete detaljer' [85].  

På baggrund af disse erkendelser, har flere studier undersøgt problemområdet mellem den information, som 

gøres tilgængelig for systemer gennem formel dokumentation, og den bredere information, som udgør den 
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'knowhow', som faktisk bruges i nogle situationer. Manualer og vejledninger er ressourcer og ikke 

arbejdsbeskrivelser, men hvordan de er ressourcer, er værd at undersøge. Ud fra Suchman [86] og Schmidt og 

Wagners [75] arbejde kan normgivende teknologier formentlig opnå effektivitet, ikke på trods af, på grund af det, 

de ikke specificerer. En formel plans iboende underspecificering giver plads til de handlinger, som er nødvendige 

for at realisere den [87]. Et lidt anderledes argument fremføres af Bowker og Star [18], som refererer til 

klassifikationssystemer som 'ordensenheder' [78] og mener, at en vægt på 'orden' kan overse det uformelle og 

'usynlige' arbejde, som er blevet udført for at skabe og opretholde orden. Efter deres mening er alle standarder i 

praksis overdeterminerede og ufuldstændige. Fifleri, reparation, undergravning eller omgåelse af vejledninger om 

standarder er nødvendige for at få dem til at virke [52].  Med denne synsvinkel er kategorier ikke ressourcer til 

individer, som Sacks ville have dem til være, men noget der skal 'modstås'.  

Disse to markante med beslægtede holdninger har givet anledning til en del forskning. For eksempel har 

tidligere studier empirisk undersøgt det usynlige arbejde, som indgår i at få klassifikationsskemaer til at 'passe' til 

lokale arrangementer. Martin et al. [56] finder, at arbejde kræver kontinuerlige in-situ beslutninger og 

nødløsninger fra aktører, som bl.a omfatter oprettelse af nye kategorier [56]. De kan være værdifulde og afgørende 

for den faktiske udførelse af arbejdsprocessen - men de er ikke synlige uden for den kontekst, hvor de anvendes. 

I CSCW-fællesskabet er disse kategorier blevet kendt som 'residualkategorier' (dvs. 'andet', 'ikke klassificeret 

andre steder' kategorier). Residualkategorier er ikke repræsenteret i noget givet klassifikationssystem, men 

alligevel er klassifikationssystemer ofte nødt til at bruge residualkategorier for at kunne betragtes som komplette 

[57]. For eksempel påpeger Bowker og Star [18] i deres analyse af den internationale klassifikation af sygdomme 

på de tilfældigheder og kampe, der indgik i klassifikationen af vira og den overraskende manglende forekomst af 

'alderdom' som officiel dødsårsag. Forskning på hospitaler viser også, at 'subtile kategorier' bruges til at definere 

patienter med potentiel cancer [61]. De omfatter formuleringer og begreber som 'patient tabte 20 kg' eller 'vægttab'. 

Begge skaber en definition, som ikke understøttes af de 'officielle' kategorier, som typisk antager, at 

tilstedeværelsen af cancer er 'klar'.  

Her, ligesom andre steder, ved medarbejderen, at flere faktorer bestemmer, hvorvidt en person behandles på 

en måde eller en helt anden, og nogle gange viser det sig først efter omfattende undersøgelser. Ukritisk 

afhængighed af teknologi kan derfor skjule kompleksiteten i den virkelige verdens (og det virkelige arbejdes) 

beslutningstagning [18]. Ifølge Bowker påvirker teknologier, hvad der vil blive og ikke vil blive synliggjort [18]. 

I sidste instans, "fungerer de ved at være usynligt udelukkende"[17]. Dette får til gengæld mange CSCW-forskere 

til at henføre spørgsmålet om synlighed til teknologierne og at konkludere, at vi skal bygge systemer, som er bedre 

til at tage de uformelle (og 'usynlige praksisser) i betragtning på basis af det implicitte synspunkt, at systemerne 

grundlæggende former, hvad der gøres synligt eller ej [fx 13, 47, 61, 81, 84].   

Mens et fokus på teknologiske mangler har været et godt udgangspunkt for en betragtelig forskningsmængde 

indtil i dag, er denne samtidig begrænset af teknologierne på det tidspunkt, hvor den blev skrevet. I lyset af de 

nylig fremskridt for AI og den stigende anvendelse af det i offentlig administration [60] har vi brug for nye 

perspektiver for at forstå de medfølgende udfordringer, når AI implementeres i følsomme beslutningstagende 

kontekster.   

2.3 Fra ekspertsystemer til maskinforudsigelser  

Interessen i CSCW for planer og situeret handling trækker på tidlige diskussioner med AI-fællesskabet og en kritik 

af ‘kontorautomatiseringsbevægelsen’ fra 1970'erne [85]. På dette tidspunkt var computersystemer 

grundlæggende 'dumme' [44]. Informationerne var organiseret i strenge og ufleksible hierarkier, og de var ikke i 

stand til at tilpasse kriterier til realiteterne i den virkelige verden (og i det virkelige arbejde). Det der betød noget 

i praksis, var ikke spørgsmålet om, hvad ord virkelig 'betød', men hvordan de kunne defineres i formelle termer. 

Med de nylige AI-fremskridt kan information nu organiseres på mere fleksible måder. Datastumper kan have 

mange forbindelser med andre data, og kategorier kan ændres over tid [41]. Derfor er det ikke længere nok at sige, 

at systemer bare er 'ufuldstændige' eller ude af stand til at understøtte folk i deres arbejde, som i tidligere 

forskningsrapporter. For eksempel kan residuale og subtile kategorier som 'alderdom' [18] og 'patient tabte 20 kg' 

[61] måske ikke formelt specificeres af praktikere, men det i sig selv udelukker dem ikke fra at blive en del af 

behandlingen af patienten. Med den aktuelle AI-teknologi kan deres betydning i nogle tilfælde udledes af andre 

datamønstre og stadig blive betragtet som dødsårsag eller et tegn på cancer. De nyeste maskinlærings- (ML) 

tendenser omfatter ikke-overvåget læring, en type ML, som søger efter hidtil uopdagede mønstre i datasæt uden 

tidligere eksisterende mærkning. Men selv med mere fleksible former for databaser er klassificering og 
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kategorisering stadig utroligt vigtigt, da der er en planlagt orden, som er nødvendig for at algoritmerne kan fungere; 

informationerne skal være formaliserede, så algoritmerne kan handle på dem uden regelmæssig menneskelig 

intervention eller opsyn [41].  

Attributter som nogens ‘virkelige’ alder kan være tilstrækkeligt formaliserede og objektiviserede i maskinen, 

men der opstår hurtigt udfordringer, når eksistensen af stabile forklaringer tages for givet [77]. Yderligere værdi 

kan tilføjes i interaktionen mellem folk, som kan give problemer for computere, da de ikke kan opleve verden på 

samme måde som mennesker og heller ikke den dynamik, som findes i disse kontekster [27]. Eksempler fra 

medicinsk forskning omfatter udvikling af ML-værktøjer til at forudsige blodforgiftning i patienter. Her fandt 

forfatterne, at der i praksis ikke var nogen standardmetode til diagnosticering af sygdommen. Derfor spørger de, 

"hvad kan udgøre en forklarlig algoritme i klinisk praksis, når definition og blodforgiftningens underliggende 

patofysiologi som udgangspunkt ikke kendes fuldstændigt?" [77]. Det er signifikant for teknologidesign, at "hvis 

en beskrivelse ikke er der, så kan tilsigtede handlinger under den beskrivelse heller ikke være der" [42], og så 

snart beskrivelserne er skabt, kan de blive svære at 'aftænke' [82]. Informationens transparens er ikke kun et 

spørgsmål om rapportering eller afsløring af information om en allerede eksisterende beskrivelse af en person. 

Den skaber også den person, som den prøver at gøre transparent [36]. Teknologi bliver så en afgørende, formende 

del, fordi den hjælper med at få folk til være til [8]. Den kan også intensivere sociale klassifikations- og 

kontrolprocesser [23]. Selv designet er et politisk handlingssted, og ved at gøre klassifikationer synlige udenfor 

deres anvendelseskontekst, kan de bruges politisk [68].  

Friedman, Bannon og andre minder os om, at der ikke findes noget værdifrit design [3, 4, 37, 63]. Især 

teknologier, som bruges til at understøtte service i den offentlige sektor "afspejler værdier fra den samme politiske 

kontekst, som de er affødt af" [90]. Når man ser på den offentlige sektor og derudover, er de aktuelle AI-systemer 

først og fremmest drevet af økonomiske incitamenter og effektivitetsidealer, og de designes rutinemæssigt til at 

profilere folk og forudsige deres fremtid [23, 62, 64, 65, 70]. I disse kontekster bliver fattige mennesker på sociale 

ydelser ofte testobjekter [33]. Det er bemærkelsesværdigt, at nylige resultater fra et deltagerorienteret 

designprojekt i et jobcenter viste, at forudsigelse af risiko for langtidsledighed ikke passede med sagsbehandlernes 

praksis [62]. I stedet ville sagsbehandlerne flytte opmærksomheden fra det individuelle til organisationen og bruge 

AI til at forudsige ventetid i sagerne, såsom den tid det tager at modtage borgernes lægejournaler. Dette resultat 

supplerer de tidligere bekymringer angående forudsigelse af risiko, som fokuserer på negative resultater på 

grundlag af negative inputs, som kan udløse negative tiltag. I stedet efterlyser Brown og kollegaer [21] modeller 

for forudsigelser, som vender risikofaktorer til positive variabler, som sandsynligheden for ikke at mislykkes.  

Data, som bruges til forudsigelser, kan også afspejle fordomme i samfundet og påvirke bestemte 

befolkningsgrupper negativt [5, 33, 72]. Lignende arbejde med klassifikation og AI til forudsigelser finder dette 

dybt problematisk. For eksempel i ‘Race After Technology’ udfordrer Benjamin [7] det synspunkt, at 

forudsigelsesmetoder generelt er gavnlige for samfundet. Eksemplificeret med en algoritme til maskinlæring, som 

bruges til at forudsige områder med høj kriminalitet, adresserer hun problemer med raceprofilering og spørger, 

om folk i disse områder automatisk vil blive opfattet som mistænkelige?  [7]. Jo tættere den bestemte forudsigelse 

kommer på store kategorier, som race og køn, desto mere foruroligende virker den. Det kan være endnu mere 

problematisk, hvis de sociale kategorier, som ligger til grund for læringsdata, er eksternt fastsatte og 

selvkendskabets rolle ignoreres i processen. Dette har været omdrejningspunktet for nogle aktuelle kritiske studier, 

som af automatisk genkendelse af køn, hvor køn generelt ses som en essentiel binær faktor, hvor der er to 

kategorier [50].  

Data bruges ofte af AI-værktøjer til at foretage en normativ skelnen mellem mennesker [33] og på baggrund 

af dette og andre eksempler ovenfor, kan det hævdes, at teknologier i nogle tilfælde bliver løsninger på noget, som 

i virkeligheden er sociale og politiske problemer [6]. Når man har med dataafhængig AI at gøre, som lærer af 

attributter i den virkelige verden, som udledes af menneskelige aktiviteter, om menneskelige forhold - skal vi tage 

disse og andre spørgsmål i betragtning. Nu, hvor den offentlige administration i stigende grad tager AI til sig, 

forsvinder disse perspektiver dog ofte i processen, og arbejdet med at producere læringsdata undersøges ikke. Før 

vi præsenterer vores empiriske resultater om dette emne, vil vi først se mere detaljeret på forskningsopstillingen 

og vores metoder.  

3. FORSKNINGSOPSTILLING  

Denne artikels empirigrundlag er et stort jobcenter i Region Hovedstaden i Danmark, som gerne vil eksperimentere 

med AI for at forudsige, og dermed forebygge, at deres borgere bliver langtidsledige. Kommunen er kendt som 
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frontløber for anvendelse af ny teknologi til understøttelse af beslutningstagning og har tidligere eksperimenteret 

med AI på områder, som ikke er relateret til arbejdsløshed. På tidspunktet for gennemførelse af vores forskning 

havde jobcentret en beskæftigelseschef, administrativt personale og fire afdelinger, som tog sig af kontanthjælp: 

1) ydelse og rådighed, 2) job og virksomheder, 3) job og kompetencer, og 4) job og ressourcer. Sagsbehandlerne 

i disse afdelinger bestod af et lille antal uddannede socialrådgivere og en større gruppe med forskellige baggrunde. 

Dette omfattede tidligere erfaring som salgschef, arbejdsløs, universitetsgrad osv. Alle sagsbehandlere deltager i 

obligatoriske kurser, men der kræves ingen tidligere erfaring på området.  

Jobcentrenes rolle i Danmark er, at levere et ensartet beskæftigelsessystem, som tilbyder en enstrenget 

adgang for alle borgere. Deres hovedopgave er at etablere et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og 

virksomheder [26]. Det er jobcenter-sagsbehandlernes juridiske ansvar at beslutte, hvorvidt en person som ansøger 

om kontanthjælp kan tage et fuldtidsjob inden for tre måneders arbejdsløshed. Hvis svaret er ja, placeres personen 

i en 'jobparat' matchgruppe, også juridisk kendt som '2.2'. Hvis personen også har andre udfordringer end 

arbejdsløshed og bedømmes som (aktuelt) ude at stand til at arbejde, betragtes vedkommende som 

'aktiveringsparat' og placeres i matchgruppe '2.3' [10]. Aktiveringsforanstaltningerne er udviklet til at gøre folk 

'jobparate' og kan omfatte kurser, hvor arbejdsevner og færdigheder vurderes. Illustrative eksempler på hvem der 

kan være ‘oplagte’ emner til matchgruppe 2.2 og 2.3 beskrives nedenfor. Alle, som ikke passer til disse 

matchgrupper betragtes som 'gråzoner'.  

Matchgruppe 2.2: Anne er en 32-årig kvinde, som for nyligt har taget en bachelor i markedsføring. Anne 

er passioneret omkring at finde et fuldtidsjob, hvor hun kan bruge sin nye uddannelse. Men mangel på 

erhvervserfaring gør det svært. Annes sagsbehandler skriver hende op til et praktikophold som 

administrativ medarbejder i metalindustrien. Ved første øjekast er både Anne og sagsbehandleren i tvivl, 

om det er det 'rigtige', men det viser sig, at kemien er god. Anne udviklede sine færdigheder i stigende 

grad, og da hun havde fundet sig til rette i sin nye rolle, tilbød virksomheden hende et fuldtidsjob.  

Matchgruppe 2.3: Carsten er en 50-årig mand, som for nyligt har fået en skizofreni-diagnose. Carsten har 

gået ti år i folkeskolen, men har ikke fået anden uddannelse og har aldrig haft fast arbejde. Han har boet 

et par år på et psykiatrisk plejehjem og har kæmpet med alkohol og hårde stoffer. I dag bruger han hash 

til at selvmedicinere sin mentale tilstand. Sagsbehandleren mener, at der ikke er nogen rimelig tvivl om, 

at han (endnu) ikke er i stand til at tage et fuldtidsarbejde, så der er ikke behov for at foretage en 

grundigere vurdering.  

Alle i matchgruppe 2.2 skal være aktivt jobsøgende. Sagsbehandleren fortalte os, at i praksis betyder det, at 

man skal sende mindst to jobansøgninger om ugen. Hvis det ikke sker, skal sagsbehandleren sanktionere borgeren 

(dvs. stoppe udbetalingerne i en periode) for at holde kontrol med velfærdsydelserne. Ifølge sagsbehandlerne og 

som illustreret i ovenstående eksempel, er det en meget større udfordring at aktivere eller sanktionere 2.3'ere. Pr. 

definition har de andre udfordringer end arbejdsløshed, hvilket skal tages i betragtning. Hvis en ansøger er under 

30 år gammel eller ikke opfylder kravene til kontanthjælp, kan de komme i en af 12 andre matchgrupper i henhold 

til den danske lov om aktiv jobskabelse. Vi vil ikke behandle disse yderligere i denne artikel, da vores forskning 

udelukkende fokuserer på sager, som handler om matchgrupperne 2.2 og 2.3 og dem, der falder imellem de to 

kategorier (dvs. gråzonen). Vi valgte disse sager i samarbejde med kommunen, da antallet er stort og de ofte er 

komplekse, og der derfor bør gøres opmærksom på behovet for grundige undersøgelser før anvendelse af AI 

overvejes.  

3.1 AI i jobcentret  

Dette studie er en del at et tværfagligt forskningsprojekt, hvor sagsbehandleres beslutningsaktiviteter undersøges 

etnografisk på tværs af danske kommuner for at informere og evaluere udviklingen og anvendelsen af AIværktøjer 

til understøttelse af beslutninger. Da dette studie fast sted, var sagsbehandlerne primære sagsbehandlingssystem 

'Momentum'. Momentum er udviklet og vedligeholdes som en cloudservice af en af forskningsprojektets 

branchepartnere. Desuden fik interne medlemmer af projektgruppen, som beskæftiger sig med AI-udvikling, 

afgang til at udtrække anonymiserede data, som blev brugt som en del af forskningsprojektet. Samarbejdet mellem 

medlemmer af projektgruppen og jobcenteret blev påbegyndt ved projektstart i 2018, og målet var, at 

implementere resultaterne fra forskningsprojektet løbende indtil færdiggørelsen i 2021, hvilket betød at 

sagsbehandlerne ville bruge AI til beslutningsstøtte til rigtige sager på et tidspunkt inden for denne tidsramme.  
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Da forskningen bag denne artikel fandt sted, udførte vores gruppemedlemmer fra computervidenskab 

samtidigt eksperimentelle studier af, hvorvidt det var muligt at forudsige langtidsledighed for virkelige, 

anonymiserede sager fra jobcentrets matchgruppe 2.2 og 2.3 borgere. Målet om at forudsige langtidsledighed var 

baseret på et ønske, som kommunen gav udtryk for. Et 'godt' resultat blev defineret som beskæftigelse inden for 

et år (i henhold til loven om en aktiv beskæftigelsesindsats [10]), og ideen var, at undersøge om det var mulig at 

træne klassifikationerne til at forudsige risikoen for et negativt resultat (dvs. langtidsledighed). De anvendte 

datakilder til de indledende studier omhandlede de begivenheder, som kan forekomme i et sagsforløb: 1) Den 

lovgivning, som regulerer processen og juristernes domænekendskab, 2) de IT-systemer, som bruges til 

sagsbehandling og systemudviklernes domænekendskab og 3) og de arbejdsgange, som udføres af sagsbehandlere 

og deres domænekendskab. Oplysningerne om sidstnævnte skulle indhentes direkte fra vores empiriske, 

etnografisk informerede praksisstudier. Eksperimentet gav dog flere udfordringer i forhold til at udføre en sådan 

forudsigelse.  

De udfordringer, som adresseres i denne artikel, var at vi fandt, at der manglede data til træning af modellerne, 

og at det muligvis ville forhindre vellykket implementering af de nye teknologier i fremtiden. Det vigtigste for de 

tidlige modeller, som blev udviklet af vores projektmedlemmer, var nogle borgeres matchgruppe historik (dvs. 2.2 

og 2.3). I begyndelsen brugte de lovtekster og databaseregistreringer for at få flere oplysninger om matchgrupper. 

Men de opdagede hurtigt, at der manglede afgørende oplysninger om sagsbehandlernes argumenter for placering 

eller flytning af borgere i eller mellem matchgrupper. Udviklerne fortalte os for eksempel at; den mest almindelige 

registrerede årsag til endeligt valg af matchgruppe var 'andet' eller 'skift til anden matchgruppe' - hvilket ikke siger 

ret meget og derfor ikke er specielt anvendeligt til forudsigelses formål. Dette blev en praktisk udfordring for 

mærkning af spor og forudsigelse af beskæftigelse, da udviklerne bl.a. havde brug for at vide, om en borgers sag 

sluttede med et job.   

På baggrund af denne viden, var målet med dette studie at undersøge de kriterier, som sagsbehandlerne 

bruger, når de tager beslutninger, formelle og uformelle, for at opnå en bedre forståelse af, hvordan borgere flyttes 

til og mellem matchgrupper, hvordan disse aktiviteter kommunikeres og dermed, hvordan de kan (og måske ikke 

kan) understøttes af AI. Vores interesser var derfor bredere og mere vidtgående end interesserne i forbindelse med 

de ovennævnte AI-eksperimenter. Det var ikke vores mål at bestemme hverken beskæftigelse eller om det var en 

'god' eller 'anvendelig' forudsigelse at foretage. Vi uddyber dette yderligere i nedenstående metodeafsnit.  

4. METODER   

Vores studie blev udført med anvendelse af etnografisk informerede feltstudier [10] af sagsbehandleres håndtering 

af sager, som omhandlede kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2.2 eller 2.3. Første og anden forfatter besøgte 

og genbesøgte stedet i løbet af syv måneder mellem efterår 2018 og foråret 2019 i alt i fire uger. Sammen med 

branchepartnere og interne medlemmer af forskningsprojektet deltog vi i oplæringskurser om aktuelle 

managementsystemer og workshops med både sagsbehandlere og udviklere af AI-systemer for at etablere et fælles 

grundlag for intervention. Desuden observerede og interviewede den første forfatter flere sagsbehandlere, deltog 

i kurser, møder mellem sagsbehandlere og borgere og analyserede dokumenter, som viste organisatoriske 

strukturer, politikker og lovgivning.   

Observationer og interviews var typisk struktureret i to faser. Den første dag observerede vi en 

sagsbehandlers administrative opgaver, møder med borgere og samtaler med kollegaer. Vi fulgte alle deres 

aktiviteterne den dag, gik ture med dem og spiste frokost med dem. Den anden dag blev fulgt op af yderligere 

observationer og semi-strukturerede interviews med sagsbehandleren, som hver varede 1 til 1,5 timer. Feltnotater 

blev nedskrevet under observationerne. Interviews blev brugt til bedre at fortolke resultaterne fra andre datakilder 

og grave dybere ned i sagsbehandlerens praksis. I alt observerede og interviewede vi syv sagsbehandlere i 

forskellige aldersgrupper, hvor fem var kvinder og to var mænd. Deres baggrunde var to uddannede 

socialrådgivere, en lærer, en kandidat i statskundskab/økonomi, en salgschef, en misbrugsrådgiver og en 

sagsbehandler med tidligere erfaring fra andre jobcentre. To af sagsbehandlerne delte deres egne oplevelser med 

at have været en del af ydelsessystemet tidligere. Alle gav udtryk for at være en del af et 'uretfærdigt' system og 

at ville gøre en forskel. Vi deltog også i samtaler med både borgere, ledere og sikkerhedsvagter i jobcentret. 

Interviews blev audio-optaget og transskriberet til struktureret analyse i NVivo 12 [67].  

Dataindsamling foregik på en relativt ustruktureret måde i begyndelsen og udviklede sig til at være mere 

struktureret og strategisk mod slutningen af studiet [43]. Denne proces gjorde os i stand til at indsamle, 

kategorisere, sammenligne og modstille fælles temaer og signifikante problemer, som blev fundet i vores data. 
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Vores løbende fortolkning blev brugt til at præge feltarbejdets retning [48]. I løbet af dataindsamlingens tidlige 

faser, opdagede vi et afgørende misforhold mellem de faktorer, som indgår i klassificering af borgere og de data, 

som var til rådighed for AI-udviklere til generering af forudsigende anbefalinger. Som tidligere nævnt førte denne 

indsigt os til analytisk at identificere den information, som bruges som en del af dette arbejde, og det der bliver 

synligt eller forbliver usynligt for teknologiske værktøjer [81].  

Vores etnografiske studie er inspireret af etnometodologiske perspektiver [39]. Derfor rettes vores primære 

opmærksomhed mod sagsbehandlernes argumentationspraksis - de årsager de giver for at forklare og beskrive 

deres klassifikationsarbejde [34]. Ved at vælge dette som fokus for vores forskning, følger vi også anbefalingen 

fra Harper et al. [45] som mener, at ‘årsager udgør fundamentet for, hvordan valg betragtes, forklares og 

ignoreres'. Når vi beskæftiger os med AI spørgsmål, er vi mest optaget af den klassifikationspragmatisme, som 

viste sig i observationer og interviews med sagsbehandlere. Dette indebærer anvendelse af en teoretisk umotiveret 

tilgang til aktiviteterne og at 'kigge bare for at se, hvad folk laver' [73]. Derfor er det ikke vores opgave at 

bestemme, hvordan tingene er, hvad der betyder noget, hvad der er vigtigt, trivielt eller ligefrem rigtigt eller 

forkert, men at finde ud af hvordan de giver mening for dem, der gør det [25]. Ved anvende en etnometodologisk 

tilgang undersøger vi desuden AI i forhold til, hvordan det 'allerede er indlejret' i særlige omstændigheder [22]. 

På tidspunktet for gennemførelse af vores feltstudier var alle sagsbehandlere i jobcentret bekendt med den 

igangværende AI udvikling og implementering i praksis i den nære fremtid, og med at målet for vores empiriske 

arbejde i sidste instans var at finde implikationer for designet. Det betyder også, at AI kan betragtes som allerede 

delvist indført i jobcentret, idet det allerede fylder i sagsbehandlernes bevidsthed og får dem til at agere og reagere 

på det på bestemte måder [22]. Denne erkendelse hjælper os med at forstå AI's nuværende rolle i jobcentret og de 

forhandlinger, som indgår i udviklingen af AI-værktøj i disse kontekster og den mulige modstand mod disse 

processer.  

5. KONKLUSIONER  

Inden vi går videre til at præsentere dette studies konklusioner, vil vi først redegøre for de formelle aspekter af de 

kategorier, som bruges af sagsbehandlere og beskrive deres praktiske begrænsninger. Dernæst vil vi rette 

opmærksomheden mod de uformelle klassifikationer, som er skabt og anvendt af sagsbehandlere for at adressere 

disse praktiske problemer. Til sidst vil vi præsentere de ræsonnementer, som sagsbehandlerne har, når de beslutter 

om de skal afsløre disse data og derudover gøre dem tilgængelige for AI til prædiktive formål.  

5.1 Klassificering af arbejdsløse  

Mens sagsbehandlernes formelle opgave er at hjælpe arbejdsløse med at finde jobs og virksomheder med at finde 

nye medarbejdere, har de i virkeligheden at gøre med mange mennesker, som har været ind og ud af systemet i 

årevis, nogle af dem har aldrig haft et job. Lovgivningsmæssigt betragtes kontanthjælp som midlertidig hjælp og 

lovgivningen er udformet for at få så mange som muligt væk fra sociale ydelser og (tilbage) i arbejde. Den måde 

reglerne udvikler sig understøtter dette yderligere. Hvor der engang var fem 'måder' at være arbejdsløs og få 

kontanthjælp, er der nu to [55]. Nyere regeringsstrategier prøver at flytte yderligere 20.700 danske 

kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 2.3 til 2.2 [2]. Sagsbehandlere tager beslutninger om placering af 

arbejdsløse borgere i disse stadigt færre antal matchgrupper. Deres beslutningstagning er baseret på, hvad man 

kan kalde normative modeller. Modellerne antager på forhånd, at enhver 'normal' person vil være villig til at 

arbejde af 'normale' grunde og vil have et økonomisk incitament til at gøre det. Dette normative rationale afspejles 

i den danske lov om aktiv jobskabelse, som illustreret i figur 1 nedenfor, hvor målet ikke alene er, at få alle på 

kontanthjælp tættere på beskæftigelse, men at karakterisere alle som jobparate, folks motivation tages for givet og 

den generelle funktionsevne anses som normal. Vi kan måske sige, at loven 'opmuntrer' nogle synsvinkler og 

måder at være til (og 'arbejde') og dømmer andre ude. Som tidligere bemærket karakteriseres borgere juridisk som 

enten 'jobparate' (matchgruppe 2.2) eller 'aktiveringsparate' (matchgruppe 2.3), hvilket efterlader en gråzone 

mellem binære betegnelser. En gråzone er inkluderet i nedenstående figur af illustrative årsager, men uden hensigt 

om at sløre dens mange nuancer.  

Figur 1: Det juridiske rationale bag matchgrupper til kontanthjælpsmodtagere.  
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Hvad enten det er normativt eller ej, skal sagsbehandlerne klassificere borgerne for at bestemme deres 

arbejdsdygtighed. Men der er meget på spil for de klassificerede. Derfor er det også et stort ansvar for 

sagsbehandlerne at sikre, at alle borgere kommer i den 'rigtige' matchgruppe. For at leve op til dette ansvar har 

sagsbehandlerne brug for den relevante viden for at få borgerne afklaret og behandlet, både meningsfuldt - og i 

rette tid. Når man møder nogen for første gang, og når tiden er kommet til at evaluere tidligere beslutninger, skal 

sagsbehandlerne svare på kritiske spørgsmål, såsom om personen er klar til aktiv jobsøgning eller deltage i 

aktiveringstilbud, som kan få vedkommende tættere på arbejdsmarkedet. Teknisk kan denne beslutning tages ved 

at bruge de tidligere beskrevne juridiske definitioner. Der er stadig kun få muligheder at vælge imellem, og 

logikken i det binære system har ofte meget lidt at gøre med virkeligheden. Som en sagsbehandler forklarede:  

"Din eneste udfordring i livet er, at du ikke har noget arbejde. Det er grundlæggende, hvad det betyder 

at være 'jobparat'."  

Derfor er et centralt problem for sagsbehandlerne, at mulighederne i systemet er for snævre og de føler, at de 

kæmper for at få dem til at fungere.  Sagsbehandlerne fortalte os, at i praksis er de fleste sager mangefacetterede 

og ikke 'passer' med uhåndgribelige værdier og ensidige karakteristika:  

"Vi oplever konstant [gråzoner] fordi vi har med mennesker at gøre, og mennesker kan ikke sættes i  

kategorier [...], men man skal gøre det.”   

At tage beslutninger om menneskers rettigheder og pligter uden at have alle de nødvendige oplysninger kan 

være problematisk og fyldt med konsekvenser. Når folk kommer ind i jobcentret, er de ofte i alvorlige situationer, 

som endnu ikke er blevet afklaret. Som vi fik fortalt, "man kan være vågnet op med en depression". Uanset hvad, 

skal alle argumenter for matchgruppe 2.3 og mod beskæftigelse underbygges af dokumentation. Dette omfatter 

lægejournaler, som beskriver misbrug, psykisk sygdom eller andre af borgernes udfordringer, som gør dem ude af 

stand til at arbejde. Indhentning af disse journaler kan tage mere tid end sagsbehandlerne har, og journalerne er 

ikke altid omfattende nok til deres formål.  Andre gange vil borgerne selv måske ikke gå med til at blive undersøgt 

i første omgang, eller de møder simpelthen ikke op i lægens konsultation. Uanset årsagen er konsekvensen, at 

sagsbehandlerne oplever, at de gentagne gange og ofte uvilligt klassificerer borgere som '2.2'ere på trods af, at de 

mener, at borgerne ikke er egnede og ikke parate til at opfylde de krav til dem, som kategorien indebærer. En 

sagsbehandler beskrev udfordringerne ved sådan en sag:  

"Hvordan kan han være [en 2.2]? Han har ikke været i arbejde i otte år. En 2.2 er en, som vi vurderer kan 

vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for tre måneder, og hvis han ikke har været på arbejdsmarkedet 

i otte år, bør det fortælle os, at der er noget galt. Så er det os, der ikke har de rigtige oplysninger. Der 

mangler dokumentation. Jeg ved ikke, hvorfor han er en 2.2. Jeg kan ikke bare gøre ham til en 2.3".  

Sagsbehandleren behøver kun at vide, at borgeren har været arbejdsløs i otte år for at kunne se, at det er 

uhensigtsmæssigt at regne med, at matchgruppen giver rigtige oplysninger. Sagsbehandlerne forklarede, at pga. 

sager som denne, tænker de på matchgrupper som noget, der hovedsageligt definerer en borgers rettigheder og 

pligter. Det fortæller dem stadig ikke nødvendigvis noget om personen bag eller om, hvorvidt de mener, at han 

eller hun hører til i matchgruppen.  Det siger mere om det arbejde, der skal gøres for at imødekomme eller 'tilpasse' 

regler og almene begreber. På samme måde betyder flytning af borgere fra en matchgruppe til en anden ikke 

nødvendigvis, at der er sket en ændring af borgerens situation. Husk, at de forskellige 'måder' at være arbejdsløs 

på og at modtage kontanthjælp i Danmark for nyligt blev begrænset og strammet op. Historiske og politiske 

Matchgruppe   
‘2.3’   

Matchgruppe   
‘2.2’   

Beskæftigelse   
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omstændigheder spiller bestemt en rolle for både oprettelse og vedligeholdelse af kategorier. Desuden er det (og 

skal være) ledelsens interesse at opfylde de stigende politiske krav om at få et større antal arbejdsløse i arbejde. 

Derfor vanskeliggøres ønsket om at flytte en borger til matchgruppe 2.3 også af ledelsesmæssige begrænsninger. 

Ved at etablere restriktioner, 'ser' det i det mindste ud som om, at jobcentret arbejder hen imod dette mål.  

At blive kategoriseret som en '2.3' er bestemt at foretrække for dem, der ikke er i stand til eller ikke vil tage 

et arbejde, da denne matchgruppe indeholder færre forpligtelser og mindre straf. Hvor alle i matchgruppe 2.2 

desuden skal være aktivt jobsøgende, har 2.3'ere pr. definition andre udfordringer end arbejdsløshed, som skal 

tages i betragtning. På den anden side fortalte en af sagsbehandlerne os at i praksis: 'Skal man nærmest være død 

for at blive en 2.3' Der er mange problemer i forbindelse med dette, da borgere med andre udfordringer end 

arbejdsløshed ikke bliver 'jobparate' bare fordi de får en anden etiket hæftet på sig. I stedet betyder det ofte, som 

tidligere nævnt, at de bliver kastet rundt i systemet eller ladt i stikken, ikke at de ender med at få et job. Vi fik at 

vide, at dem der er 'uegnede' til arbejde ofte klager over, at de bliver mere syge efter at have ansøgt om sociale 

ydelser pga. det større pres, som skyldes de krav og forventninger, som kategorierne '2.2' og '2.3' stiller.  

De formelle kategorier behandler tilsyneladende borgere udelukkende som abstraktioner med lille eller ingen 

opmærksomhed angående deres sociale eller historiske kontekst. Som vi har set, finder sagsbehandlerne de for 

'svært at putte dem i de kasser, som [jobcentret] vil have dem til at passe i.' Dette afspejles i deres arbejdspraksis, 

hvor viden om og forståelse for borgerne understøttes af yderligere oplysninger for at blive meningsfulde. Som 

det næste vil vi vise, at matchgrupper kan ikke stå alene (og gør det ikke). I stedet forhandles og anfægtes deres 

betydning som en del af situerede praksisser og af praktiske grunde.  

5.2 Bedømmelse af folks personlighed  

Vi fandt, at de formelle og institutionelle matchgrupper har en nyttig funktion i sagsbehandlingen under vores 

observationer og interviews med sagsbehandlere. Mens sagsbehandlerne erkender begrænsningerne og 

faldgruberne ved matchgrupper og de prædiktive formål, som de evt. bruges til, afviser de dem ikke helt i deres 

interne kommunikation. Derimod observerede vi, at de navigerer i de formelle kategorier og kompenserer for deres 

begrænsede information ved at tilføje lag af uformel viden. Dette sker i form af adjektiver, som nuancerer 

kategoriernes ellers kontante substantiver. For sagsbehandlerne er dette et nødvendigt greb for at kunne kende 

forskel på borgerne:  

"Vi er nødt til at finde vores egne ord eller måder at beskrive borgerne [...] for man kan ikke bare sige 

'en 2.3 og forstå, hvad en 2.3 er.  En 2.3 kan være mange forskellige slags mennesker."  

Gennem tilføjelser til ordforrådet bruger sagsbehandlerne deres 'uformelle' ret til selv at fortolke og bøje 

formelle regler på måder, som de mener er nødvendige for at gøre dem anvendelige. Ved hjælp af sprog og 

kategoriarbejde får sagsbehandlerne på en måde deres 'klienter' til at 'passe' ind i rammerne. På baggrund af vores 

observationer af interne møder og sagsbehandlernes daglige interaktioner med kollegaer samt 

opfølgningsinterviews, opdagede vi en fælles praksis for omtale af borgere som: 'lette', 'tunge', 'gode', 'dårlige', 

‘permanente’, 'de bedre' og 'de bedste’ 2.2'ere og 2.3'ere. Eksemplerne omfatter 'tunge 2.2'ere, som i henhold til 

sagsbehandlerne, er dem, der ikke opfører sig som 2.2'ere - hvilket hentyder til den juridiske definition af grupper 

og disses lange ('tunge') eller korte ('gode' eller 'lette') afstand til matchgrupper og i sidste instans beskæftigelse.  

Angående de 'tunge 2.2'ere, beskrev en sagsbehandler nødvendigheden af at klassificere denne 'type' mennesker:  

"Det er en speciel matchgruppe, fordi det er dem, der ikke passer ind andre steder. De er lidt i øst, vest, 

nord og syd med deres problemer."  

Sagsbehandlernes klassifikationer markerer et klart misforhold mellem de formelle kategorier og 

sagsbehandlernes egne skønsmæssige bedømmelser af folk. Disse bedømmelser hjælper sagsbehandlerne med at 

se forskellen mellem, hvad vi måske kan kalde et blik 'fra afstand' (se: figur 1) og et blik 'indefra'. Blikket indefra 

er ofte baseret på sensoriske indtryk fra hyppige og obligatoriske møder med borgere. Sagsbehandlerne fortalte 

os, at observationer af borgere er afgørende for at opnå en fuld forståelse af personen bag 'mærkaterne'. Dette 

omfatter formuleringer som "han lugter af alkohol" eller "hun bliver meget irriteret, når samtalen kommer ind på 

hendes helbred". Ved at skelne på denne måde, afdækker sagsbehandlerne flere af folks karakteristika, hvilket 

giver et bedre grundlag for at vælge de bedst egnede handlinger.  Som en sagsbehandler forklarede: 'der er bare 

så mange faktorer, der skal løses, udover at hjælpe dem med at finde et job'.  
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For eksempel vil dem, der har været i systemet i lang tid også være dem, der måske ikke får et job, og en 

'tung 2.2' vil ikke få den samme behandling som en 'god 2.2'. Et praktisk eksempel: En sagsbehandler, som havde 

ansvaret for at køre et kursus om 'udvikling af arbejdsevne' forklarede, at hun kun inviterede 'de bedste 2.3'ere' da 

de har større sandsynlighed for at blive 2.2'ere og derfor er i en situation, hvor arbejdsevner betragtes som mere 

aktuelle. Vi fandt også ud af, at ud over at adskille dem, der for eksempel er 'lette' fra dem, der er 'tunge', opfattede 

sagsbehandlerne desuden grupperne af borgere og de teams, som arbejder med dem, som forskellige ved at skelne 

mellem forskellige typer 'lette' og 'tunge'. Foruden at hjælpe sagsbehandlerne med bedre at kunne definere folks 

afstand til arbejdsmarkedet og de faktorer, som påvirker dette, fungerede det også som værdifulde retningslinjer 

for fordeling af sager efter sagsbehandlernes præferencer og færdigheder. Som en sagsbehandler i team 'tunge 

2.3'ere beskrev det:  

"Vi har alle vores kernekompetencer. Nogle er bedre til at håndtere 'de vanskelige, psykisk syge', andre 

er bedre til at håndtere 'dem med et misbrug', nogle håndterer dem, vi kalder 'psykopaterne'. Det kan være 

'voldeligt aggressive', har 'en voldelig baggrund', dem der er 'diagnosticerede psykopater."  

Medlemskab af kategorier som 'tung' og 'misbruger' skaber adjektiver som, ifølge sagsbehandlerne, tilfører 

nødvendige nuancer til arbejdet med kategorisering. Ved at kombinere formelle kategorier med klassifikationer, 

som de føler 'passer sammen', har de en måde at holde bestemte borgere væk fra at blive behandlet som 'jobparate'. 

Hvis nogen klassificeres som 'tung' og 'psykisk syg', kan vedkommende måske betragtes som uden skyld og derfor 

opretholde en konstruktion som en 'god' men 'kæmpende' person. Dette påvirker til gengæld sagshandleres måde 

at behandle situationen og vælge passende handlinger. Husk, at alle i matchgruppe 2.2 skal søge mindst to jobs 

om ugen, ellers bliver de udsat for sanktioner. Ikke desto minder er loven, som vi har vist, ikke den eneste faktor 

som påvirker, hvordan valgene foretages. Sagsbehandlerne er lige så optagende af sagens individuelle 

omstændigheder. En sagsbehandler, som arbejder med 'tunge 2.2'ere, gav os et eksempel til illustration af dette. 

Sagen omfattede en borger, som formelt tilhørte matchgruppe 2.2, men ikke kunne overholde de juridiske krav til 

jobansøgninger:  

"Jeg har haft ret mange i gåseøjne 'tunge' borgere. Sådan en som Lene (navnet er ændret pga. 

tavshedspligten ) [...] Bare det at komme op om morgenen, tror jeg, er en stor udfordring for hende  [...] 

Lene skal ansøge om to jobs om ugen, men jeg sagde til hende 'søg to i løbet af de næste to uger i stedet'. 

Fordi hun ikke kommer til at søge fire, vil jeg hellere sige, 'vi vil give dig denne goodwill, og jeg forstår 

dig, og jeg hører dig osv.' [...] Det er en gråzone, fordi loven siger, at jeg ikke kan gøre det. Loven siger, 

at man skal søge mindst to jobs om ugen [...], men jeg får ikke noget ud af at kontakte [team med ansvar 

for sanktionering af borgere] for at fortælle dem, at Lene ikke har søgt de jobs, hun skulle. Hvis jeg gjorde 

det, ville Lene være brudt helt sammen. Lad os langsomt prøve en anden tilgang, før vi begynder også at 

sanktionere dette."  

Der kan være forskellige årsager til, at en person betragtes som 'tung', som ovennævnte citat antyder. Alle 

situationer kræver fortolkning gennem at lytte og forstå, og hvis en person allerede gennemgår en svær periode og 

er på sammenbruddets rand, er der ingen grund til at fjerne vedkommendes ydelser, uanset hvad loven siger. Loven 

skal fortolkes, når den anvendes i konkrete kontekster. Dette betyder også, at sagsbehandleren ikke ser 

klassifikationer som 'svær' eller 'tung' som udelukkende negative eller positive. Derimod signalerer etiketterne, af 

folk i grupper som 'tung' eller 'svær' er der af forskellige årsager. Når klassifikationerne 'tung 2.3 og 'voldeligt 

aggressiv' bruges kombineret, forklarede sagsbehandlerne, hvordan de også kan tjene til at beskytte dem i mødet 

med borgere, som de mener udviser disse personlighedstræk, og at det sikrer, at disse 'typer' af sager gives til en, 

der er 'bedre til at håndtere dem' for at bruge sagsbehandlerens egne ord. Klassifikationer bruges således af 

sagsbehandlerne til at danne en fælles udvikling af andre kategorier i en situationsbestemt relevant 'enhed'. Det vil 

sige, at anvendelsen af særlige klassifikationer som 'tung' og 'psykisk syg' kan høres sammen med enheden 'god, 

men kæmper' (det ene antyder det andet), hvorimod voldelig eller aggressiv er anderledes. En sagsbehandler 

forklarede, at hvis en borger virker aggressiv, kan dette få dem til at tænke, at 'det er ikke ret sandsynligt at 

borgeren får et job', men af andre grunde end hvis borgeren blev klassificeret på andre måder.  

Det sagsbehandlerne grundlæggende gør er, at gøre det praktisk muligt at kategorisere borgere. Det har sine 

begrænsninger, fordi bedømmelserne ikke er uendeligt nuancerede, men det er nok til at sagsbehandlerne kan 'gøre 

deres arbejde'. De udarbejdede klassifikationer, med og ved hjælp af adjektiverne, er der af praktiske årsager – at 
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få de pågældende individer ind i det 'formelle' system. Vi kan kalde dem 'forhandlede termer'. De klassifikationer, 

som sagsbehandlerne har udformet, bruges gennem hele sagsbehandlingen til at hjælpe sagsbehandlerne med at 

danne et bedre billede af borgerne, når de skal bestemme deres behov og støtte, samt andre tiltag som skal tages i 

betragtning ved behandling af sagen.   

Nedenfor har vi tilføjet en tabel, som opsummerer de anvendte nøglekarakteristika, som bruges og genbruges 

af sagsbehandlere i kombination og samarbejde, for at forstå borgerne og få de formelle kategorier til at 'virke'. 

De præsenterede kategorier i denne tabel er grupperede på grundlag af den kombination af ord, som 

sagsbehandlerne bruger til at beskrive borgere. For eksempel betragtes 'gode' 2.2’ere som i stand til at arbejde, 

men i denne kategori, er der en forskel mellem dem, der gerne vil arbejde og dem, der anses for at være dovne 

eller trætte. Disse klassifikationer hænger sammen som en del af de medlemskabs-kategoriserende 'enheder', hvor 

de 'dovne' kræver en anden tilgang end dem, der 'gerne vil arbejde', men der findes en grundlæggende 

fællesnævner, da de begge betragtes som 'parate'.   

Tabel 1: Adjektiver brugt af sagsbehandlere til at klassificere og forstå borgere.  

 

1. De 'lette' eller 'gode' 2.2'ere  

Dem der kan arbejde 225 timer om året, de dovne, de trætte, dem der 

gerne vil arbejde, dem der (prøver at) snyde, dem der endnu ikke er 

afklarede osv.  

2. De 'tunge' eller 'dårlige' 2.2'ere  

Dem, der ikke passer i matchgruppen, dem, der har været her længe, dem, 

der er svære at hjælpe, dem, der ikke vil arbejde, dem der lugter af 

alkohol osv.  

3. De 'bedste' 2.2'ere  
Dem, der er tættest på beskæftigelse, dem, der har en god chance for at 

blive ansat osv.  

4. De 'bedre' 2.2'ere  
Dem imellem de lette/gode og de bedste 2.2'ere, dem, der måske kommer 

tættere på beskæftigelse i fremtiden osv.  

5. De 'kommende' 2.3'ere  
Dem, der venter på den nødvendige dokumentation for at blive 2.3'ere osv.  

6. De 'bedste' 2.3'ere  
Dem, der er tættest på at blive 2.2'ere, dem, der gerne vil arbejde, dem,  

der kan arbejde osv.  

7. De  'tunge'  eller  'permanente' Dem, der klager, de besværlige, de psykisk syge, misbrugere, psykopater,  

 2.3'ere  de voldeligt aggressive, dem med en voldelig baggrund osv.    

Af den ovenstående opsummerende liste fremgår det, at sagsbehandlernes klassifikationer har en moralsk 

dimension, idet de ikke kun refererer til vertikale forskelle, men også til normative hierarkier. Det viser sig, at det 

ikke så meget er et spørgsmål om disse oplysninger er 'uformelle' som om, hvordan sagsbehandlere definerer 

forholdet mellem mennesker og deres omstændigheder. Under forudsætning af at alting er 'godt' eller 'normalt' bør 

en person være i stand til at arbejde. Men evnen til at være 'normal' og passe ind i medborgerskabets normative 

modeller er baseret på formodninger om arbejdsdygtighed, som ofte begrænses af flere andre kategorier. For 

eksempel kan de, der har været i systemet i lang tid også være nogle, som har svært ved at finde et job, og dem 

der har personlige problemer, har måske ikke energi til at søge arbejde. Disse forhold er de omfattende 

overvejelser, som hjælper sagsbehandlerne med at informere og udforme beslutningstagningen. Det viser et synligt 

forhold mellem værdier, praktisk handling og arbejdets sociale organisering gennem sagsbehandlernes sprog, når 

de ræsonnerer over deres hverdagsrutiners praksis og de antagelser, som deres gyldige slutninger udformes efter.  

Eftersom klassifikationerne er uformelle, er delingen af dem også uformel og kommunikeres mund til mund, 

på interne møder og i de daglige interaktioner med kollegaer. Det vil sige, at de 'overleveres' til andre kollegaer, 

når sagerne diskuteres. Når de arbejder med sager sammen eller når de havde behov for hjælp med en sag, fortalte 

sagsbehandlerne os, hvordan klassifikationerne hjælper dem med at forstå en bestemt situation bedre, fordi 'en 2.3 

kan være mange slags mennesker.' Vi fandt også, at de fleste af klassifikationerne ofte ikke var individuelt 

konstruerede, men var overtaget fra andre, som når en sag overdrages til en kollega. Sagsbehandlerne ved, hvilke 

typer 2.2'ere og 2.3'ere deres kollegaer arbejder med. Når en sag overtages fra en kollega, som ikke længere 

arbejder i jobcentret, er der stadig måder at få fat i relevante oplysninger om borgeren. Som en sagsbehandler 

# Adjektiver til matchgrupper   Medlemskabs - kategorier   
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fortalte os: "Jeg kan se borgerens profil i systemet og se en liste over hans tidligere sagsbehandlere". Sådan 

hjælper den uformelle deling af klassifikationer med at sikre, at taksonomien ikke udfases, selvom sagsbehandlere 

stopper eller udskiftes, hvilket sker ret tit.  

Ikke desto mindre er det også den uformelle deling af klassifikationer, som hjælper med at opretholde disses 

fleksible natur og gøre dem meningsfulde at bruge, hvilket vi kommer til i næste afsnit. Disse dynamikker i 

klassifikationerne er afgørende for sagsbehandlerne. Efter deres mening handler den viden, som findes i 

klassifikationerne, ofte om personlighed og personlighedstræk.  Skønt den er dokumenterbar og derfor sporbar for 

forskellige måder at formalisere den, er den grundlæggende dømmende og værdiladet. Selvom disse vurderinger 

foretages med betydelig omtanke og bekymring, med professionel flair og omhu, er sagsbehandlerne moralsk 

imod udefrakommende granskning og føler, at de er helt uegnede til formel repræsentation.  

5.3 Moralske årsager til at holde oplysninger 'uden for referat'  

Vi oplevede en 'stor kløft' mellem internaliteterne og eksternaliteterne i sagsbehandlernes klassifikationer i vores 

observationer. Den 'usynlige' natur, som karakteriserer mange antagelser i deres fællesskab, holdes bevidst usynlig 

for andre. Klassifikationerne af borgere er kun beregnet til de sagsbehandlere, som er medlemmer af det 

'praksisfællesskab', som udformer, bruger og vedligeholder dem. Sagsbehandlerne forklarede, at de er meget 

forsigtige med at udlevere deres vurderinger af folk til de formelle systemer eller eksterne interessenter i det hele 

taget, da de synes at de er svære at udtrykke i bureaukratiske skemaer. Det er en moralsk vurdering af, hvad der 

skal skrives ned, og hvad der ikke skal skrives ned, og man skal være et kompetent medlem af et fællesskab for at 

foretage denne vurdering:  

"I vores team bruger vi et ikke så pænt sprog internt (med henvisning til adjektiverne, som er skabt til 

matchgrupperne), men det er noget, som vi aldrig nogensinde ville nævne for nogen udenfor disse fire 

vægge. Og det er noget vi har snakket om internt. At det kun er os. Vi snakker ikke om dem med 

managementkonsulenter og konsulenter på den måde, og det er også noget, som vi aldrig ville nævne for 

andre, og vi ville aldrig skrive det ned."  

En lignende bekymring, som de delte med os var, at data bliver endnu mere modstandsdygtigt mod 'korrekt 

forståelse', når det betragtes 'fra afstand' uden reference til den faktiske beslutningstagning i den virkelige verden.  

"Det ville vi aldrig skrive ned. Alt, hvad vi dokumenterer, har borgeren ret til at få adgang til. Hvordan 

ville du have det, hvis du blev omtalt som en 'tung' eller 'let' borger? Vi er nødt til at tænke på dette, for 

borgeren kan læse alt, hvad vi skriver ned."  

Sagsbehandlernes motivationer eller motiver for ikke at ville registrere og dele oplysninger udenfor deres 

praksisfællesskab er afgørende for at forstå deres praksis. Vurdering af personlighed kan ikke – og bør ikke – for 

eksempel blive opsummeret på en punktliste. Som vi har vist, er det alligevel borgernes personlighedstræk, som 

sagsbehandlerne mener vil være afgørende for, om det vil lykkes for dem at komme ud af kontanthjælpssystemet.   

Dette forklarer både deres retfærdiggørelse af og motiv for at skabe, bruge og vedligeholde oplysningerne internt, 

men af de nævnte årsager trækker de en moralsk streg i sandet ved de institutionelle grænser for, hvad der er rigtigt 

og forkert, når det gælder nedskrivning af oplysningerne og dermed at gøre dem sporbare for AI og tilgængelige 

for prædiktive formål. Når de spørger sig selv, hvilke oplysninger de skal gøre 'offentlige', tænker sagsbehandlerne 

på, hvad andre vil tænke om oplysningerne, når de ser dem fra afstand. For eksempel kan andre opfatte 

oplysningerne anderledes og ser kun en person som 'psykisk syg.'  

For sagsbehandlerne afhænger klassifikationernes betydning af konteksten. Fordi andre kan fortolke dem 

anderledes, vil de måske assimilere en ide anderledes end hvad der var hensigten og kom til udtryk. Når 

sagsbehandlernes klassifikationer forbindes med handlingsøjeblikke, opfylder de særlige formål. Perceptioner fra 

afstand, borgeres eller managementkonsulenters synspunkt, eller selv systemudvikleres, kan være helt modsatte. 

Fra afstand kan andre se på disse klassifikationer og mene, at de ikke bør se sådan ud. Men de ved ikke, hvordan 

de bruges i praksis. For at kunne se den troværdighed. som anvendelsen kan have, skal de forstås i praksis og med 

tanke på deres særlige formål – på det tidspunkt og det sted, hvor de bruges. Den måde klassifikationer vælges, 

bruges, kombineres og konfigureres er orienteret mod det forhåndenværende emne. Deres anvendelse i enhver 

bestemt situation er formålstjenlig eller praktisk til det emne i højere grad end abstrakte referencer og prædiktive 

ligninger.  
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Samtidig med bekymringer for forståelse af konteksten på afstand, gav sagsbehandlerne også udtryk for 

betænkeligheder ved at gøre klassifikationerne til standarder ved at skrive dem ned. De mener, at klassifikationer, 

herunder matchgrupper, har en tendens til at få større betydning for borgerne jo længere de bruges til at beskrive 

dem på grundlag af den antagelse, at man burde vide mere om borgeren. Derfor får borgere ikke uformelle 

klassifikationer hæftet på sig 'på en officiel måde' og af gode grunde:  

"Når det gælder matchgrupper, ville jeg være, sådan som jeg se det, jeg ville ikke kunne lide, hvis vi 

ligesom havde nogle underkategorier. Lad os sige, at vi har en der er virkelig 'smart'. Og så har vi en, der 

aldrig gør det han eller hun skal gøre. Det bliver hurtigt en etiket, tror jeg, fordi så kan borgere have en 

dårlig etiket hæftet på sig i et stykke tid, og så ændre sig. For det ser vi mange gange, at de ændrer sig. 

Den adfærd de plejede at have ændrer sig langsomt, og hvad man kan frygte er, at de har den etiket 

siddende på sig i for lang tid [sagt med eftertryk].”  

Midlertidigheden og vurderingens idiosynkrasi er på spil, hvis det skrives ned. Sagsbehandlerne giver sig 

selv lov til at tænke og tale om noget af det, men de gode hensigter er ikke tilgængelige udenfor en finmasket 

social kontekst. Adjektiverne bliver 'farlige', når de formaliseres, fordi de indebærer ræsonnementer, som vejer 

tungt for andre mennesker og i lige så høj grad for sagsbehandlerne selv. Så snart kategorier bliver standarder, 

tildeles de en 'inerti', sådan at ændring af dem eller at ignorere dem kan være svært og omkostningsfyldt, og denne 

type standardisering forhøjer risikoen. Klassifikationer, som personlighedsvurderinger, har en fleksibel karakter 

og sagsbehandlere er forsigtige med at generalisere fra en instans til at komme med påstande angående andre 

steder og tidspunkter. Dette eksemplificeres af en sagsbehandler, som engang behandlede en sag med en borger, 

som en kollega tidligere havde beskrevet som 'aggressiv'. Men, som hun forklarede os, hun oplevede ham slet ikke 

sådan og kunne vurdere ham anderledes. At holde oplysninger 'fortrolige' giver derfor sagsbehandlerne mulighed 

for at dele, bruge, genbruge og ændre følsomme oplysninger uden frygt for, at de vil ende i hænderne på 

udenforstående eller som formel repræsentation.  

Sagsbehandlernes frygt hænger også direkte sammen med deres skepsis angående indførelse af AI til 

prædiktive formål. De ved, at meningen med AI er at understøtte dem i deres beslutningstagende aktiviteter. De 

ved også, at systemet ikke har alle de nødvendige oplysninger om, hvordan de tager beslutninger. En del af dette 

skyldes information, som ikke på nuværende tidspunkt 'passer' i systemet, da der, som tidligere nævnt, kun er to 

matchgrupper at vælge imellem. Desuden forstærkes deres manglende vilje til at formalisere klassifikationerne 

også i lyset af AI. Så længe AI ikke har den nødvendige information, kan det ikke komme med meningsfulde 

forudsigelser om borgere, som passer godt. Som vi har set, mener sagsbehandlerne, at data bliver endnu mere 

modstandsdygtigt mod 'korrekt forståelse', når det betragtes 'fra afstand' uden reference til den faktiske 

beslutningstagning i den virkelige verden.  Under vores observationer og interviews gav sagsbehandlerne kraftigt 

udtryk for deres tro på, at den kommende indførelse af AI-teknikker er et udtryk for netop dette skridt. De er også 

bekymrede for, at de kan fjerne grænserne for deling og ændring af oplysninger, når hastigheden stiger og de 

bliver varigt opbevaret i maskiner.  

Sagsbehandlerne ved, at hvis de skriver deres klassifikationer ned, kan de måske blive brugt af andre i andre 

situationer. Det bidrager også til en følelse af frygt for, at oplysninger kan blive fortolket og brugt, hvis de kendes 

af andre. Hvad hvis borgere får etiketter hæftet på sig i 'for lang tid'? Virkningerne af denne formalisering er noget 

de er meget bevidste om og forsigtige med. Derfor er det ikke overraskende, at de også delte deres forbehold med 

os angående de fordele, som AI vil give, da det er implementeret til prædiktive formål. Disse forbehold er 

afgørende, da de ikke handler om, hvorvidt AI-værktøjer kan 'klare' forudsigelser. Det bliver et spørgsmål om, 

hvorvidt den information, som stilles til rådighed for sådanne værktøjer, vil være tilstrækkeligt omfattende. 

Sagsbehandlernes praksis betyder, at det ikke er tilfældet.  

6. DISKUSSION  

De præsenterede resultater i denne artikel har implikationer, som ikke kun er relevante for praksisstudier i CSCW, 

men for alle interesserede i implementering og evaluering af systemer af AI-typen i komplekse og følsomme 

beslutningstagende kontekster. Vores resultater viser, at medlemmer af arbejdsfællesskaber foretager moralske 

bedømmelser af omfanget af det materiale, som stilles til rådighed for AI. Det indeholder data, som AI kunne 

behandle, men disse medlemmer mener ikke, at de er egnede til 'dataficering' for at bruge et moderne udtryk. De 

passer ikke kun dårligt til AI men, som vores resultater viser, til alle bureaukratiske sagssystemer. I denne 

diskussion relaterer vi vores resultater til tidligere forskning og reflekterer over tre implikationer for AI, som 
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fremkom som resultat af dette. De handler om emnerne synlighed og forudsigelighed og forslag til fremtidig 

designpraksis, herunder AI's rolle.  

6.1 Mennesker i grå nuancer  

Vi begynder vores diskussion med overvejelser om klassifikationers natur og de forskellige former, de kan antage. 

Kategorier, som matchgrupper, påtvinges ofte af udefrakommende kræfter, men som vores resultater viser, er det 

gennem dialog og interaktionelt arbejde, at arbejdet med at klassificere borgere bliver gjort. Matchgrupper 

defineres af lovgivningen, men implementeres af sagsbehandlerne, og som det viser sig, er det i denne 

'grænseflade-zone', at borgerne i sidste instans defineres.  

På linje med tidligere forskning i skønsmæssige vurderinger [11, 66, 89], fandt vi, at sagsbehandlere er nødt 

til at fortolke og moderere formelle regler, før de tager beslutninger om borgere, og at de kan gøre dette, fordi 

matchgrupperne er uklare. Ifølge Garfinkel (Suchman [85]), er det deres mangel på konkrete detaljer, som i praksis 

gør dem anvendelige i denne forbindelse. Men vi må også se på matchgrupperne for at få vigtig information om, 

hvordan klassifikation 'virker'. Sagsbehandlere omtaler matchgrupper, som noget der ikke siger noget om 

menneskerne i dem. De bruger dem alligevel i deres vurderinger af menneskers personlighed. Vi ved, at kategorier 

er svære at 'aftænke', når de først er skabt, men i en jobcenter-kontekst, bakkes de yderligere op af statslige kræfter. 

De kan derfor skabe særligt stærke incitamenter til akkommodation [82]. Som Douglas retorisk spørger, "Hvordan 

kan vi overhovedet tænke på os selv i samfundet undtagen ved at bruge de klassifikationer, som er etableret i 

institutioner?’ [30]. Selvom de kender matchgruppernes begrænsninger og faldgruber, forklarer dette hvorfor 

sagsbehandlerne stadig bruger dem i deres interne kommunikation og kompenserer for deres begrænsede 

information ved at tilføje lag af uformelle nuancer, som de føler er nødvendige for at kunne 'gøre deres arbejde'.  

Som vi har set, tager denne viden form af klassifikationer, som 'tung 2.2', kombineret med andre 

medlemskabskategorier som 'psykisk syg'.  

Hvis klassifikationer som 'tung' og 'psykisk syg' bliver synlige for andre, har tidligere forskning vist, at det 

virker forstærkende og producerer tunge og psykisk syge mennesker [42]. Sagsbehandlernes problem er, at de ved 

at deres beskrivelser af mennesker ikke er stabile [28, 29]. At kende betydninger af klassifikationer er at se den 

faktiske anvendelse. Når de spørger sig selv hvilke oplysninger de skal gøre 'offentlige', grubler sagsbehandlerne 

over, hvordan andre mennesker kan tænkes at fortolke dem anderledes og få andre ideer end dem, der var tilsigtede 

i det øjeblik, hvor de blev brugt. Ville for eksempel en borger, som på et tidspunkt fik mærkaten 'doven', automatisk 

blive opfattet som mistænkelig eller kritisabel, hvis den læses af en algoritme? Når de klassificerer folk, ved 

sagsbehandlerne, at de også producerer en 'type', såsom en 'psykisk syg'. Disse typeinddelinger skabes, anvendes 

og genbruges i forskellige kombinationer, men mennesker kan ændre sig. At holde oplysningerne 'fortrolige' giver 

sagsbehandlerne mulighed for ikke bare at bruge, men også ændre deres klassifikationer.  

Klassifikationer findes af praktiske årsager. De er nødvendige for at forstå borgere og bruges til at legitimere 

organisationens handlinger, men de kan blive 'farlige', hvis de bruges i den forkerte kontekst. De passer måske 

ikke til de stabile kategorier, som forudsættes af bureaukratier – og det er de stabile, som typisk bruges i AI. Dette 

resultat ignoreres ofte i forskning i AI, som tager stabile forklaringer for givet, og det går udover den standardkritik 

af teknologier som kun 'ufuldstændige' ordensenheder.  

6.2 'Dårlige' forudsigelser af 'gode' moralske grunde  

Afgørende for vores resultater er sagsbehandlernes årsager til ikke at levere eller afsløre information. Vi fandt ud 

af, at årsagerne har rod i deres moralske indvendinger. På mange måder er denne opdagelse i samklang med 

Garfinkels klassiske arbejde [38] med det komplekse forhold mellem organisatorisk handling og organisatoriske 

optegnelser. I vores tilfælde viser det, at de oplysninger, som sagsbehandlerne bruger til at klassificere borgere, 

bruger både standarder og bevidste vurderinger af folks personlighed og sidstnævnte kommer ikke ind i de 

bureaukratiske registre, da de af ovennævnte grunde ikke passer til denne form. Optegnelserne er, som Garfinkel 

ville sige, 'dårlige' af 'gode' organisatoriske årsager. Vores resultater er dog ikke kun et ekko af Garfinkel, disse 

resultater peger på nutidige problemer. Vores forskning viser, at denne erhvervsgruppe, af deres egne 'moralske 

grunde', vælger hvordan AI skal fungere som en del af deres beslutningstagende aktiviteter. Det er dem, der vælger, 

hvor AI ikke skal assistere. Det er ikke, fordi AI ikke kan tage beslutninger og komme med forudsigelser, som 

tidligere forskning ofte antyder. Der er fordi den information, som sådanne værktøjer vil have som ressource, kan 

være utilstrækkelig – og af 'gode grunde'. For sagsbehandlerne er det en type data, som kun professionelle 

medarbejdere kan handle på. Det handler om vurderinger, som kun mennesker kan foretage om hinanden: om 
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personlighed, intentioner, pålidelighed, god tro og meget mere. Hvis vi for eksempel mener, at sagsbehandlernes 

vurdering af personlighed ikke kan – og ikke bør – blive opsummeret i punktform. Så vidt vi ved, er disse indsigter 

ikke tidligere blevet beskrevet i litteraturen.  

Vi ved fra tidligere forskning, at et datasæt ikke kan rumme hele det individs kompleksitet, som det 

repræsenterer [5]. Vores resultater viser, at sagsbehandlerne absolut er bevidste om dette. Derfor er deres 

optagethed af deres videns epistemologi, når de klassificerer borgere, meget vigtig. At gøre deres beskrivelser 

repræsentative og sporbare for AI ville, som beskrevet i dette studie, fjerne klassifikationerne fra den menneskelige 

ansvarlighed og de faktiske situationers sfære, hvor de beslutninger som de repræsenterer, tages. Sagsbehandlerne 

frygter den rolle, som AI kan komme til at spille i fremtiden, og derfor tilbageholder de information. I denne 

forskningssammenhæng blev forudsigelse af risikoen for langtidsledighed defineret af kommunen som et problem 

AI kunne løse. Men sagsbehandlerne er skeptiske overfor ideen om at nogen eller noget bør forudsige menneskers 

fremtid. De forholder sig skeptisk til AI, men også til tidligere vurderinger, som de selv og deres kollegaer har 

foretaget. En sagsbehandler eksemplificerede dette med sagen om den 'aggressive', hvor hun kunne revaluere og 

vurdere anderledes.  

For sagsbehandlere, bør deres mellemliggende vurderinger aldrig betragtes som enten en forudsigelse af 

nogens fremtid eller som noget iboende i dennes personlighed – hvilket kun er en indirekte måde at forudsige 

fremtider, hvis personligheder aldrig ændrer sig. Sagsbehandlere tror på, at mennesker kan og vil ændre sig - og 

at ændring af menneskers liv er omdrejningspunktet for deres job. Alt fra jobcentres officielle regler, 

standardprocedurer og nye AI-initiativer ser ud til at bygge på den ide, at sagsbehandlerne kan og skal forudsige 

folks fremtidige arbejdsdygtighed, undtagen sagsbehandlerne, som opfatter dette som en meget vilkårlig opgave.  

6.3 Datasynlighed og AI's rolle  

Forskning i CSCW har længe påpeget teknologierne begrænsninger i forhold til at gøre bestemt information synlig 

[fx 13, 18, 19, 47, 61, 80, 81, 84]. Men hvis AI kan håndtere kompleksitet og kombinere kriterier, som man ikke 

kunne forestille sig for bare få år siden, hvordan hænger problemer med data og 'synlighed' sammen med nutidens 

teknologier? Som nævnt i det relaterede arbejdsafsnit, kan ML nu udtrække mønstre fra en enorm datamængde, 

herunder data uden tidligere eksisterende etiketter. Disse og andre fremskridt ændrer, hvordan vi kan opfatte 

tidligere problemer med fx 'residual' kategorier. Mens disse måske ikke bliver klassificeret andre steder [18], kan 

deres betydning stadig være udledt af andre datamønstre og blive brugt til prædiktive formål. I vores 

forskningssammenhæng kan man hævde, at så længe AI-udviklere kan måle 'god nok' etiketter for, hvem der er 

en 'rigtig' 2.2 versus en 2.3, har de ikke brug for de mellemliggende argumentationsprocesser, som indgår i 

sagsbehandlernes beslutningstagning.  Selv hvis sagsbehandlerne vælger ikke at skrive deres klassifikationer ned, 

kan der være andre oplysninger fra databaserne, som kan afsløre noget om 'lette eller 'tunge' 2.2'ere og 2.3'ere. Fx 

viser vores resultater, at en person kan betragtes som 'tung', hvis vedkommende har været uden arbejde i mange 

år. Vi kan måske betragte denne attribut som en objektiv type og noget, som et AI-system kunne trække ud af 

andre datasæt. Dog viser vores studie, at beslutningen om, hvem der 'virkelig' er en 2.2 eller 2.3 ikke er stabil. Vi 

ved ikke, om alle langtidsledige betragtes som tunge, eller hvordan eller i hvor høj grad dette bedømmes som 

relevant af sagsbehandlere eller borgere på tværs af sager. Det er ikke den type objektiv, attributagtige kvalitet, 

som kan være mere passende til formelt at repræsentere nogens 'virkelige' alder eller kropsvægt [61].  

Lignende overvejelser, som behandles i denne artikel, drejer sig om klassifikationers permanens. Der er 

formentlig en risiko for, at sagsbehandlere uforvarende bliver afhængige af specifikke klassifikationer, hvis de 

bliver en del af de læringsdata, som bruges til understøttelse af beslutninger [7]. Under alle omstændigheder kan 

det være nemmere at følge systemets anbefaling end at gå imod den. Eubanks bemærkede, at selv når mennesker 

er i 'kredsløbet' angående AI-beslutningstagning, har de stadig en tendens til at rette sig efter maskindrevne 

anbefalinger [33]. Desuden viser vores resultater, at sagsbehandlerne får sensoriske indtryk i deres interaktioner 

med borgere, som 'han lugter af alkohol". Som ligeledes bemærket i tidligere forskning [27] er dette en udfordring 

for alle typer AI-systemer, som ikke kan få adgang til disse data, medmindre de registreres.  Som en generel pointe, 

skal vi overveje forskellen mellem mulighederne for at gøre bestemte aspekter af arbejde synlige, og hvor 

ønskværdigt det er at gøre det [12]. Under alle omstændigheder er det sværere at fange 'nøjagtigt' i de naturlige 

omgivelser, hvilket giver anledning til spørgsmål om, hvad der egentlig bør måles [65]. Der er ingen garantier for, 

at de informative funktioner til maskiner vil producere forklaringer, som er anvendelige for mennesker. I samme 

forbindelse spørger Bucher [22] "hvis data ikke afspejler verden, hvordan kan de forudsige, hvad der vil ske". 

Hvis vi skal tro på sagsbehandlerne, vil det være uklogt at forudsige menneskers fremtid og beskæftigelse, selv 
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hvis AI aldrig indføres. Denne afdækning passer med det, der er observeret i tidligere studier, hvor sagsbehandlere 

ville vende forudsigelser af borgere til deres organisations interne ineffektivitet eller skifte fokus fra negative 

resultater til positive.   

Vores resultater tyder på endnu en løsning, som fjerner fokus fra forudsigelse. Hvis vi ikke tænker på målet, 

som at forudsige fremtiden og erstatte sagsbehandlernes vurderinger, åbner der sig et rum for alternative 

muligheder. Forudsigelser er ikke selvindlysende, eller nødvendige. AI kan bruges til andre formål og kan 

understøtte sagsbehandlerne ved dagligdags, men yderst vigtige opgaver som at indhente, organisere og samle 

sagsdokumenter. Dette kunne hjælpe med at sikre, at sager behandles med de rigtige oplysninger og på det rigtige 

tidspunkt, hvilket også var et problem, som blev nævnt af sagsbehandlerne i vores analyse. I det mindste burde 

det være muligt at modstå ønsket om tage forudsigelsesværktøj i brug, især i følsomme kontekster som tildeling 

af sociale ydelser. Som bemærket i tidligere studier, er dette ikke nogen dem opgave, men snarere en fælles 

læringsproces, hvor sagsbehandlere inviteres til at påvirke designbeslutninger [62]. At forklare hvad fagpersoner 

gør, er et nødvendigt skridt i denne retning. Det frigør os fra ideen om, at borgere, i kontekster som denne, kan 

blive bedømt med 'kommensurable' metrikker, som er beregnet via maskinlæring [64]. Som vi har vist empirisk i 

denne artikel, er det ikke kun et spørgsmål om teknikaliteter, som har betydning, når AI implementeres til 

beslutningsunderstøttelse, men også sagsbehandlernes moralske vurderinger af, hvilke data der kan betragtes som 

problematiske at registrere.  

6.4 Retninger for fremtidig forskning  

Der er stadig plads til forbedring af bestemmelse af AI's rolle i følsomme kontekster, som tildeling af sociale 

ydelser. Vi håber, at vi har bidraget til en bedre forståelse af gadeplansbureaukraternes praksisser og værdier i 

denne kontekst. Yderligere studier af klassifikationen, set fra borgernes perspektiv, vil måske også blive 

gennemført. Dette er især relevant i en jobcenterkontekst, hvor ansøgere om sociale ydelser hovedsageligt 

defineres af andre. Fra tidligere forskning og vores erfaring i jobcentret, ved vi, at sagsbehandlernes formuleringer 

til beskrivelse af borgere ikke altid er de samme, som borgerne ville bruge til at beskrive sig selv. Vi ved også, det 

kan medføre nye problemer, hvis selvkendskabets rolle ignoreres i processen. Selv om dette ligger udenfor denne 

forsknings rammer, mener vi, at det er et lige så vigtigt emne at undersøge som en del af den fremtidige forskning.  

7. KONKLUSIONER  

På grundlag af etnografiske feltstudier af klassifikationsarbejde og dets implikationer for AI i det dansk jobcenter, 

viser denne artikel, hvordan sagsbehandlere kategoriserer borgere ved at tilføje uformelle klassifikationer til det 

binære ordforråd, som tilbydes af deres kommunale jobcenter. Klassifikationerne fortages på forhandlede og 

situerede vurderinger af folks personlighed, som gør det muligt for sagsbehandlerne at fungere i en formel ramme 

– dog med nok løshed til at kunne behandle de individuelle sager ordentligt og gøre det på måder, som andre 

sagsbehandlere forstår og kan handle på. Selvom disse vurderinger har en intersubjektiv karakter, vælger 

sagsbehandlerne at undlade at skrive dem ned. Deres argumentation har rødder i moralske bekymringer om 

opfattelse af information, når den bliver dokumenteret og derigennem synlig udenfor dens anvendelseskontekst. 

Ifølge sagsbehandlerne afhænger klassifikationernes betydning af anvendelseskonteksten, og dokumentationen 

kan derfor miste den faktiske beslutningstagningskarakter af at foregå i den virkelige verden. I forlængelse af dette 

udtrykker de dyb bekymring over, hvordan information kan blive fortolket og blive varig, når den gemmes af 

algoritmer og 'klæber´ til folk i for lang tid. Af disse grunde, selvom de er dokumenterbare og sporbare for AI, 

mangler de officielle registre en fundamental forståelse for, hvordan beslutninger faktisk tages. Dette studie 

bidrager til CSCW og HCI-forskning i følsomme kontekster, som tildeling af sociale ydelser, ved at give empirisk 

evidens for dette og vise, at problemet med at implementere AI nok ikke kun handler om selve teknologien, som 

tidligere forskning antyder, men også menneskelige spørgsmål om, hvad data er (og bør være) og hvad der bør 

gøres tilgængeligt for AI.  
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Abstrakt 

Udviklingen af digitale produktplatforme er en fremherskende tendens i mange 
brancher. Da virksomheder indbygger digitale teknologier i etablerede 
produktkategorier, er det nødvendigt at håndtere friktioner på flere organisatoriske lag, 
herunder strategi, teknologi og struktur. De seneste fund tyder på, at friktionerne mest 
sandsynligt kan håndteres ved at skabe fleksibilitet inden for ressourcer og koordinering. 
Denne artikel beskriver et longitudinalt studie af en sag vedrørende udviklingen af en 
digital produktplatform. Med basis i en teori om organisatorisk ambideksteritet 
identificerer vi fire mekanismer-omskrivning, centralisering, omdirigering og afkobling, 
hvorigennem virksomheden skaber fleksibilitet inden for ressourcer og koordinering. 
Den deraf følgende fleksibilitet inden for ressourcer og koordinering fører igen til en 
transformation af virksomhedens strategi, teknologi og interne struktur. Dette studie 
bidrager med at implementere et internt perspektiv og en indfaldsvinkel nedenfra og op, 
der hjælper med teoretisk at beskrive udviklingen af digitiserede produkter på digitale 
produktplatforme på en opdukkende måde. 

Søgeord: Digitale produktplatforme, digital transformation, organisatorisk ambideksteritet, 
selvkørende biler 

Indledning 
En forståelse af organiseringen med henblik på udvikling af digitiserede produkter interesserer forskere og 
praktikere meget (Yoo 2012; Lyytinen et al. 2018; de Reuver et al. 2018). Aktuelt integrerer virksomhederne 
i stigende grad digitale komponenter (f.eks. software) i fysiske produktmiljøer (f.eks. biler) for at udnytte 
nye muligheder for værdiskabelse (f.eks. selvkørende biler) (Yoo et al. 2012; Hukal and Henfridsson 2018). 
For at udnytte de digitale teknologiers integrerende kapacitet, justerer og rekonfigurerer virksomhederne 
løbende tekniske og organisatoriske ressourcer for at nå visse mål (Sandberg et al. 2020). Dette er 
imidlertid en udfordrende opgave, da eksisterende ressourcer sammen med akkumulerede videngrundlag 
er rettet mod eksisterende produkter, der er karakteriseret ved stabile indtægtsudsigter eller 
markedsgrænser (marts 1991; O’Reilly and Tushman 2013). Justering af organisatoriske ressourcer er 
således ledsaget af at omdanne det ”gamle” til det ”nye” (Gregory et al. 2019; Venkatraman 2017). 

For eksempel har de fleste bilproducenter udstyret deres køretøjer med automatiske funktioner for at 
hjælpe førerne på vej. Automatiske funktionaliteter udgør en industristandard for næsten nyproducerede 
luksuskøretøjer, og er derfor blevet institutionaliseret inden for organisatoriske grænser med dedikerede 
ressourcer og grupper. Et lovende markedssegment som Mobility-as-a-Service (dvs. MaaS) anses derimod 
for at være et risikabelt forretningsforetagende. At komme ind på MaaS-markedet kan skabe nye 
anvendelsesmuligheder, såsom autonom transport efter behov, men det kræver betydelige organisatoriske 
ressourcer og kapaciteter på områder, der omfatter udvikling af autonome køretøjer, drift på meget 
responsiv platformsarkitektur i reel tid, og sikker håndtering af tredjeparts software. Således vil de 
førnævnte digitale innovationer (Yoo et al. 2010) til produktion af nye markedstilbud (Nambisan et al. 2017) 
sandsynligvis forårsage transformative ændringer (Sandberg et al. 2020) i forskellige organisatoriske lag, 
såsom strategi, teknologi og operationelle strukturer (Gregory et al. 2019). 

84

84



Digitalisering af produkter mod platforme 

4 1 .  i n t e r n a t i o n a l e  k o n f e r e n c e  o m  i n f o r m a t i o n s s y s t e m e r ,  I n d i e n  2 0 2 0 
 

Når det er sagt, er en sådan transformation og dens implementering på det operationelle niveau inden for 
organisationerne (f.eks. styring af kompetencer, arbejdsprocesser eller produktudvikling) stadig på mange 
måder et understuderet område. Tidligere forskning har givet nyttig indsigt i, hvordan digital innovation 
fører til fremkomsten af ”nye” produkter, tjenester, forretningsmodeller og organiseringsformål (f.eks. 
Henfridsson and Bygstad 2013). Digital innovation i etablerede virksomheder er imidlertid ikke begrænset 
til fremkomsten af det ”nye”. det omfatter også udfordringerne ved at omdanne det ”gamle”. Studiet af 
Svang et al. (2017) afslørede f.eks. flere kulminationspunkter, som den svenske bilproducent Volvo stod 
over for, da de omdannede traditionelle biler til en platform for forbundne biltjenester (dvs. digitale 
produktplatforme). Konkret illustrerer studiet forskellige interne og eksterne udfordringer eller 
”problemer” på områder som innovationskapacitet, styring og samarbejde. Men den måde, hvorpå 
overgangen fra traditionelle biler til forbundne biltjenester blev forvaltet på driftsniveau, eller om de 
teknologiske ændringer ændrede de interne strukturer fundamentalt, er stadig uigennemsigtigt i det 
ovennævnte studie. 

Dette er imidlertid et vigtigt organisatorisk aspekt at forstå, da disse grundlæggende ændringer i forskellige 
organisatoriske lag gør det muligt for virksomheder at reagere dynamisk og kontinuerligt på drastiske 
markeds- eller teknologiske ændringer for at sikre deres langsigtede overlevelse (O'Reilly and Tushman 
2008). Med andre ord er det værd for forskningen teoretisk at undersøge, hvordan eller hvorvidt 
organiseringen af digital innovation fører til digital transformation (Gregory et al. 2019). På samme måde 
har tidligere studier ud fra et operationelt synspunkt generelt tydet på, at efterhånden som virksomhederne 
integrerer digitale komponenter i fysiske produkter, overgår de fra en intern produktionsorienteret logik til 
en ekstern forsyningskæde af innovativ organiseringslogik (Thomas et al. 2014; Sandberg et al. 2020). Men 
hvordan sådanne ændringer i et lag (f.eks. teknologi) forårsager efterdønninger i andre lag (f.eks. strategi 
eller interne faste strukturer), har fået begrænset opmærksomhed (Sandberg et al. 2020; Gregory et al. 
2019). Det er vigtigt at forstå sammenkoblingen af disse lag for at identificere drivkræfterne og banerne for 
digital transformation, og bedre styre dens opdukkende og betingede karakter (Staykova 2018; Warner and 
Wager 2019). For at forstå, hvordan digital transformation opstår, og hvordan den kan styres i forskellige 
organisatoriske lag, foreslår vi følgende forskningsspørgsmål: 

Hvordan udfolder den digitale transformation sig, når virksomheder digitiserer produkter mod digitale 
produktplatforme? 

For at tage højde for, hvordan organiseringen mod digital innovation fører til digital transformation inden 
for virksomhedernes indbyrdes forbundne organisatoriske lag (f.eks. strategi, teknologi og struktur), har 
vi analyseret sagen om den svenske bilproducent NEVS, da de besluttede sig for at komme ind på det 
lovende marked for mobilitetstjenester. I løbet af vores studie stod NEVS over for betydelige 
markedsusikkerheder (dvs. strategilag), samtidig med at de løbende omorganiserede deres selvkørende 
teknologi (dvs. teknologilag) og arbejdsgrupper (dvs. strukturlag) for at opnå MaaS-visionen. Via 
longitudinale førstehånds observationer a) beskriver vi friktionerne mellem eksisterende og nye 
nødvendige strategier, teknologier og strukturer, b) analyserer vi, hvordan NEVS afbalancerede disse 
friktionspunkter, og c) forklarer vi, hvordan disse friktioner førte til transformationer inden for NEVS 
'organisatoriske lag. Ved at studere friktionspunkterne i organisatoriske lag, der er forårsaget af digital 
innovation, anvender og bidrager vi til litteraturen om organisatorisk ambideksteritet (O'Reilly and 
Tushman 2013). Organisatorisk ambideksteritet giver en passende teoretisk afgrænsning til at forstå 
friktionen og afbalanceringen af logikken i organisationer, når det ”gamle” står over for det ”nye” på vej 
mod organisatorisk ligevægt. I dette studie er der friktion mellem det gamle (dvs. automatisk funktion af 
en bil) med pålidelige indtægtsudsigter og markedsgrænser og et nyt og udokumenteret markedssegment 
(dvs. MaaS), der kræver afbalanceringsmekanismer i de ovennævnte organisatoriske lag. 

Resten af artiklen er organiseret som følger. I næste afsnit forklarer vi, hvordan digitiseringen af produkter 
fører til friktioner i de organisatoriske lag. Afsnittet efterfølges af en redegørelse for organisatorisk 
ambideksteritet som en passende indfaldsvinkel for at studere disse friktioner og bestræbelser på at opnå 
organisatorisk ligevægt. Vi beskriver derefter forskningsomstændighederne og tilgangen og præsenterer 
resultaterne, som efterfølgende diskuteres. Artiklen slutter med konsekvenser og forslag til fremtidig 
forskning. 

Afbalancering af digital innovation 
At studere, hvordan virksomheder håndterer digitiseringen af fysiske produkter til digitale 
produktplatforme, udgør en passende afgrænsning for at fremkomme med en teori om forholdet mellem 
digital innovation og digital transformation. Aktuelt har allestedsnærværende databehandling og 
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modularitet samt tilgængeligheden af billigere, mindre og mere kraftfulde teknologier ændret næsten alle 
aspekter af virksomhederne, hvad angår hvordan de skaber og leverer værdi (Gregory 2019; Sørensen 2018; 
Tilson et al. 2010; Yoo et al. 2010). Med fleksible og omkostningseffektive rekonfigurationer af 
komponenter kan digitiserede produkter nemt genbruges til emergente anvendelser (Yoo, 2012). 
Efterhånden som virksomheder integrerer digitale komponenter i fysiske produktmiljøer, bliver disse 
digitiserede produkter hybrider eller digitale produktplatforme, der er karakteriseret ved agnostiske 
funktionaliteter med tredjeparter, der kan overstige de oprindelige produktanvendelser (Yoo et al. 2010). 
Sidstnævnte er synonymt med innovations- eller virksomhedsnetværk, og hvis det lykkes, kan indtægterne 
herfra overstige indtægterne fra de fysiske produkter, de er bygget på. Når det er sagt, er den fremherskende 
tendens for digitiserede produkter imidlertid, at der opstår flere udfordringer, især for traditionelt 
orienterede virksomheder på forskellige organisatoriske lag. 

Tag forretningsstrategier som et eksempel. Forretningsstrategier, der er afhængige af tætte og vertikalt 
integrerede værdikædeøkonomier, er særligt vanskelige at erstatte med nye og lovende strategier, som f.eks. 
digitiserede produkter til innovative netværk, da disse økonomityper har en anderledes værdiskabelseslogik 
(Gregory et al. 2019; Stabell and Fjeldstad 1998). Transformation af forretningsstrategier er særligt 
krævende for præ-digitale industrier som bilindustrien. Piccinini et al. (2015) afdækker i deres studie, 
hvordan IT-aktiverede virksomhedstransformationer skaber friktioner mellem at imødekomme den korte 
livscyklus for digitale teknologiske innovationer (f.eks. forretningsfleksibilitet), samtidig med at de forsøger 
at imødekomme den lange livscyklus for innovation inden for industriprodukter (f.eks. 
forretningsstabilitet). Forfatterne fremførte også behovet for at skabe balance i de omstridte forhold 
mellem kortsigtede investeringer i digital teknologi og investeringer i langsigtede digitale kapaciteter til 
markeder, der ændrer sig hurtigt. Disse problemer bliver velsagtens forstærket, når virksomhedernes mål 
er digitale innovationer inden for digitale produktplatforme, kombineret med ambitionen om at komme 
ind på nye markeder (f.eks. MaaS). Udover forretningsstrategier, forslår studiet af Svahn et al. (2017), at 
kombinationen af digitale og fysiske komponenter i de fleste tilfælde fører til arkitektoniske innovationer 
for eksisterende produktkategorier, hvilket igen transformerer eksisterende vidensgrundlag. På samme 
måde kræver det at være i stand til at reagere på hurtigt skiftende markedsdynamik kapaciteter inden for 
organisatoriske grænser, såsom justering af arbejdsstrukturer, der i første omgang kan reagere på den 
ovennævnte markedsdynamik (f.eks. Mohagheghzadeh and Svahn 2016). Dette er særlig vanskeligt for 
virksomheder med veletablerede arbejdsfordelinger, rutiner og institutionaliserede vidensgrundlag, som 
understøtter deres tidligere beslutningsproces (Winter et al. 2014; Gregory et al. 2019). 

Samlet set formidler ovennævnte studier to centrale spørgsmål relateret til digital omstilling; for det første 
tyder digitisering af produkter på konstante afbalanceringsaktiviteter i forskellige organisatoriske lag, 
såsom strategi (f.eks. produkt versus platform), teknologi (f.eks. produktarkitektur) og struktur (f.eks. 
arbejdsgrupper). I deres forsøg på at opstille en teori for skillevejen mellem digital innovation og digital 
transformation, identificerer Gregory et al. (2019) ligeledes tre overordnede organisatoriske lag, nemlig 
strategi, teknologi og struktur, og understreger, at disse lag konstant forhandler med hinanden om at opnå 
balance. I dette studie hævder vi, at digital transformation kan betragtes som et flerlags organisatorisk 
fænomen, hvor transformation i et lag kan forårsage efterdønninger i andre lag og omvendt. For det andet, 
da transformation i et lag kan udløse ændringer i andre lag, er digital transformation også et opdukkende 
fænomen (Gregory et al. 2019; Staykova 2018). Der er således behov for et holistisk synspunkt, som ikke 
kun identificerer flere udløsere af digital transformation, men også afspejler behovet for at organisere 
digitale innovationer på en dynamisk og betinget måde. 

Betydningen af at afbalancere sådanne friktioner, når virksomhederne går i gang med innovationerne, er 
blevet undersøgt i litteraturen om organisatorisk ambideksteritet. Tidligere studier af digitale 
produktplatforme (f.eks. Svahn et al. 2017) har ligeledes foreslået at implementere en indfaldsvinkel med 
organisatorisk ambideksteritet for at afdække logik eller mekanismer til at afbalancere friktioner omkring 
digital innovation inden for samme organisation. På samme måde er det meget passende at beskæftige sig 
med organisatorisk ambideksteritet i dette studie som vores analytiske indfaldsvinkel. Nye ejere af digitale 
produktplatforme som bilproducenter fortsætter med at betjene deres eksisterende markeder (dvs. salg af 
luksusbiler med automatiske funktionaliteter) og har derfor en udnyttende adfærd. Samtidig udforsker de 
selvsamme bilfabrikanter nye markeder og teknologier (dvs. selvkørende biler til MaaS-økonomien) inden 
for de samme organisatoriske grænser. Derfor fremfører vi, at ejere af digitale produktplatforme i sagens 
natur har mulighed for at blive organisationer med ambideksteritet. Derudover er det hensigtsmæssigt at 
anvende organisatorisk ambideksteritet som analytisk indfaldsvinkel til det specifikke formål med dette 
studie, dvs. at beskrive, hvordan håndtering af digital innovation fører til organisatorisk transformation. 
Dette skyldes, at ambideksteritet ikke kun handler om, hvordan virksomheder håndterer eller afbalancerer 
friktioner, når de beskæftiger sig med innovation (O'Reilly &Tushman, 2008). Snarere er det absolutte 
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afgørende for organisatoriske ambideksteritet virksomhedens langsigtede overlevelse ved målrettet og 
fundamentalt at transformere sine ressource- og videnbaser (Helfat, et al., 2007; O'Reilly &Tushman, 
2008; O'Reilly &Tushman 2013). 

Organisatorisk ambideksteritet: Fleksibilitet i ressource og 
koordinering 
En central forudsætning for organisatorisk ambideksteritet er forholdet mellem udforskning af nye 
muligheder og udnyttelsen af gamle kendte produkter (March 1991). Studier tyder på, at en virksomheds 
engagement i at udnytte etablerede metoder normalt sker på bekostning af at udforske nye. Omvendt kan 
en for stor vægt på at søge efter nye produkter udelukke udnyttelsen af gamle produkter, og føre til høje 
eksperimentelle omkostninger, hvor mange uudviklede idéer ikke udforskes (March 1991). I denne 
sammenhæng henviser organisatorisk ambideksteritet til virksomhedernes evne til at løse friktioner 
mellem udforsknings- og udnyttelsesprocesser i hurtigt skiftende miljøer (O'Reilly and Tushman  2013). 
Samlet set er forholdet mellem udforskning og udnyttelse blevet observeret fra tre overordnede 
perspektiver. I en sammenfatning af eksisterende litteratur om organisatorisk ambideksteritet, henviser 
Wei et al. (2014) til disse perspektiver som uforligelige, interaktive og relationelle synspunkter. 

Baseret på det uforligelige synspunkt anses udforskning og udnyttelse for at være uforligelige processer, 
der fører til organisatoriske friktioner, da de begge konkurrerer om knappe ressourcer og kræver forskellige 
organisatoriske kapaciteter (Wei et al. 2014; Papachroni et al. 2015; Koryak et al. 2017). Baseret på dette 
synspunkt skal virksomhederne derfor have separate episoder eller afdelinger, der er dedikeret til 
udnyttelse og udforskning. Det interaktive synspunkt ser tværtimod udnyttelse og udforskning som 
potentielt komplementære kræfter. En høj grad af udnyttelse kan f.eks. fungere som absorptionskapacitet 
til at generere en større pulje af komplementære ressourcer, hvilket igen forbedrer en virksomheds 
effektivitet i udforskningen af nye områder (Katila and Ahuja 2002; Cao et al. 2009; Wei et al. 2014). 
Virksomhederne kan således samtidig udføre udforskning og udnyttelse. Wei et al. (2014) hævder 
imidlertid, at begge perspektiver giver ringe indsigt i, hvordan virksomheder kan organisere deres socio-
tekniske konfigurationer for vedvarende konkurrencefordel. De hævder, at løsningen kan findes i det 
relationelle synspunkt. Ud fra et relationelt synspunkt skal virksomhederne fokusere på den dynamiske 
håndtering af deres ressourcer, i stedet for at fokusere på knapheden på ressourcer, der dominerer det 
uforligelige synspunkt. Hvis der mangler en dynamisk vej i håndteringen af ressourcer, vil det endda 
neutralisere de komplementære virkninger af at have en større pulje ressourcer, hvilket det interaktive 
synspunkt anbefaler (Wei et al. 2014). 

Ved at danne og afprøve forskellige hypoteser baseret på syntesen af tidligere studier, viser Wei et al. 
statistisk, hvordan to særlige former for dynamisk ressourcehåndtering bidrager til en øget organisatorisk 
ambideksteritet. Disse to former omfatter oprettelse af ressourcefleksibilitet og koordineringsfleksibilitet. 
Forfatterne definerer ressourcefleksibilitet som evnen til at akkumulere fleksible ressourcer med flere 
anvendelser, og koordineringsfleksibilitet som evnen til at skabe nye ressourcekombinationer gennem nye 
interne koordineringsprocesser (Wei et al. 2014). Det konkluderes således, at udnyttelse og udforskning 
hverken er uforligelige eller komplementære. I stedet bliver de afhængige af kontekstuelle forhold (jf. 
Benner og Tushman 2003; Junni et al. 2013; Koryak et al. 2017), såsom ressource- og 
koordineringsfleksibilitet. 

Der kan også udledes værdifulde erfaringer om vigtigheden af ressource- og koordineringsfleksibilitet fra 
litteraturen om informationssystemer. Studier af digitale platforme og digitale innovationer har givet os 
rigelig indsigt i strategier til håndtering af modstridende problemstillinger for at imødekomme både 
eksisterende og potentielle organisatoriske ressourcer (Henfridsson and Yoo 2014), forståelse af 
konkurrerende synspunkter om opdeling af innovativt arbejde blandt leverandører og producenter (Lee 
and Berente 2012), opbygning af dynamiske kapaciteter til digital transformation (Warner and Wager 
2019), udvikling af ledelsesværktøjer til evaluering af konkurrerende innovative strategier (Nylen and 
Holmstrom 2015), afbalancering af generativitet og infrastruktur kontrol (Eaton et al. 2014) eller 
håndtering af konflikten om ejerskab af platforme og open source-sponsorering (Ghazawneh and 
Henfridsson 2010). 

Tidligere litteratur om informationssystemer har imidlertid overvejende fokuseret på spørgsmål om 
ressource- og koordineringsfleksibilitet ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv og ud fra et eksternt 
synspunkt. Vi foreslår, at transformation ikke kun sker gennem strategiplanlægning oppe fra og ned 
(Leonardi 2020); Det er også vigtigt at forstå, hvordan digital transformation udfolder sig på ledelsesniveau 
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(f.eks. gruppens daglige aktiviteter). I tråd med det relationelle synspunkt på organisatorisk 
ambideksteritet samt informationssystemstipendiet om digital innovation og platforme understreger vi 
således også vigtigheden af at skabe ressource- og koordineringsfleksibilitet for virksomhedernes 
overlevelse på lang sigt. Men da vi ser organisatorisk ambideksteritet dukke op i dialektik af aktiviteter oppe 
fra og ned og nedenfra og op, fokuserer vi på den måde, ressource- og koordineringsfleksibilitet i sidste 
ende opnås i ledelsesgruppernes arbejde. 

Forskningsmiljø 
Vi valgte National Electric Vehicle Sweden (NEVS) til at være vores empiriske miljø. NEVS er en svensk 
virksomhed med produktionsanlæg i Kina og Sverige. I 2012 erhvervede NEVS aktiverne for SAAB, en 
tidligere stor svensk bilproducent, og fortsatte som tidligere med bilproduktionen, men stod over for 
økonomiske udfordringer med den nuværende produktlinje. I 2016 skiftede NEVS fokus fra traditionelle 
biler med forbrændingsmotorer til udelukkende at producere elektriske og autonome køretøjer, et nyt 
markedssegment i bilindustrien, som er karakteriseret ved store vækstmuligheder. For at udnytte disse 
muligheder reviderede NEVS også sin forretningsstrategi ved at forberede sig på at sælge 
mobilitetstjenester, herunder ridesharing, levering eller andre A-til-B-tjenester beregnet til slutbrugere. På 
denne måde har NEVS været i stand til at udvikle sin uafhængige profil og videnbase, selvom de arvede 
betydelig knowhow inden for traditionel bilproduktion. Denne ændring afspejles også i deres 
organisatoriske metoder og strukturer til at producere disse nye typer biler, og viser NEVS' transformation 
til en ’born digital’ organisation (Chanias 2018; Sebastian 2017). 

Et problem på vejen mod tilpasningen til en MaaS-forretningslogik var det eksisterende køretøjssystem, 
der krævede en fuldstændig og bekostelig revision. Et køretøjssystem indeholdt separate elektroniske 
enheder til at kontrollere køretøjets bevægelse, såsom fremdrift, styring og bremsning. Disse elektroniske 
enheder, der blev leveret af en kompleks leverandørkæde, blev leveret som separate dele. Hver elektronisk 
kontrolenhed (herefter ECU) indeholdt en hardwareboks, hvori kontrolsoftwaren var integreret. Ud over 
behovet for at indkøbe en betydelig mængde hardwaredele og forvalte en kompleks forsyningskæde, var 
systemets ydeevne ikke optimal ud fra et teknologisk synspunkt. Hastigheden af datakommunikation 
mellem de ovennævnte hardwaredele var i stedet designet til traditionelle biler, hvilket gjorde dem meget 
uegnede til kontrollere en autonom bil i det offentlige rum på sikker vis. Derfor identificerede NEVS et 
behov for at udvikle et mere softwareorienteret køretøjssystem. 

Det bør dog nævnes at processen med at udvikle et software-orienteret køretøjssystem internt til at begynde 
med var et uudforsket område for NEVS. Selvom NEVS' MaaS-vision var tydelig, var processen med at 
ombygge de interne komponenter til et nyt softwarebaseret køretøjssystem, der støttede denne nye vision, 
mindre klar. I det følgende har vi illustreret NEVS 'udforskning af nye veje til at redefinere køretøjssystemet. 
Det opstod først som en vag og uprøvet idé, og overlevede med begrænsede ressourcer og begyndte at få 
mere opmærksomhed og indflydelse inden for NEVS som en MaaS-ydende platform. Vi har studeret 
arbejdet i IVC-gruppen, som stod for udviklingen af det nye køretøjssystem. 

Dataindsamling 
Under hensyntagen til den udforskende karakter af vores studie, har vi fulgt andre forskeres arbejde ved at 
implementere en iterativ indfaldsvinkel til dataindsamling og analyse (Leonardi and Bailey 2008; 
Henfridsson and Bygstad 2013). I september 2017 startede vi vores feltarbejde hos NEVS med at få et 
overblik over virksomhedens agenda hvad angår udviklingen af selvkørende biler og MaaS. Vi erfarede, at 
NEVS udelukkende var fokuseret på at udvikle elektriske og selvkørende biler fra 2016, og de havde 
offentliggjort deres MaaS-koncept i juli 2017. Derfor syntes vi, at det var hensigtsmæssigt at følge 
udviklingen af forbundne biler og mobilitetstjenester som et eksempel på digitaliseringen af bilindustrien. 
Da vi startede vores feltarbejde hos NEVS, havde vi ikke til hensigt at studere arbejdet i IVC-truppen ("trup" 
er NEVS's navn for grupper). Vi brugte ca. 30 timer på at interviewe og deltage i møder med 15 
nøglepersoner inden for software- og konnektivitetsdivisioner, produktkvalitetsstyring, juridiske 
rådgivning om selvkørende køretøjer og global projektledelse. Vores udforskende indfaldsvinkel førte os 
også mod arbejdet i IVC truppen, igen og igen. 

I første omgang var det ikke klart for os, hvordan denne trups arbejde var relateret til området forbundne 
biler og MaaS. Truppen var mere involveret i omdannelsen af tidligere hardwarebaserede køretøjsenheder 
til softwarebaserede enheder (dvs. digitisering) i stedet for anvendelse af digitalt forbundne køretøjer til 
mobilitetstjenester (dvs. digitalisering). Efterhånden som studiet skred fremad, fandt vi ud af, at 
reformationen af køretøjssystemet kunne ses som et infrastrukturelt trin i udviklingen af 
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mobilitetstjenester (se Henfridsson and Bygstad, 2013). Vi kom til sidst til at sætte pris på overlevelsen af 
truppens arbejde - på trods af opstartens flere økonomiske ulemper -som et ”paradigmatisk eksempel” 
(Henfridsson and Bygstad 2013: p. 914) med at digitisere fysiske produkter til serviceleverende platforme. 

Den otte måneder lange etnografiske observation af IVC-truppen fandt sted fra november 2018 til juni 
2019. omkring et år efter den oprindelige IVC trup var begyndt at eksperimentere med idéer til det nye 
køretøjssystem, med kun 2-3 personer i truppen. Da vi startede vores observationer, havde IVC-truppens 
arbejde taget fart, og truppen bestod af seks medlemmer. Det var særlig gavnligt at blive en del af gruppen 
på dette tidspunkt, da de stadig havde en betydelig mængde arbejde tilbage, så vi havde muligheden for at 
få førstehåndsobservationer af deres arbejde. Endnu vigtigere var det, at personerne i truppen også kunne 
reflektere over dele af deres arbejde bagefter. Observationssessionerne omfattede mindst fire komplette 
arbejdsdage ugentligt og en dag dedikeret til at analysere dataene, hvilket derefter styrede næste uges 
forskningstrin. 

IVC-truppen bestod af 6 udviklingsingeniører (7, når den tidligere ledende softwareingeniør blev talt med), 
som alle sad i samme kontorområde uden nogen skillevægge. Dette rumlige arrangement gjorde, at de 
konstant kunne fordybe sig i samtaler for at brainstorme, fejlfinde eller diskutere arbejdsrelaterede 
spørgsmål. Førsteforfatteren, der udførte observationerne, sad i samme område som truppen. Da der ikke 
var nogen skillevægge, som delte truppens medlemmer, kunne hun både se og høre dem udføre deres 
arbejde uden afbrydelser. Under observationerne tog førsteforfatteren omhyggelige feltnoter, ikke kun om 
truppens aktiviteter og de artefakter, de brugte, men også om de emner, der blev diskuteret af truppens 
medlemmer, når de fordybede sig i samtaler for at udføre deres arbejde. Disse noter hjalp hende med at 
stille opfølgende spørgsmål og udforske nye emner og områder af truppens arbejde. Relevante samtaler 
blev lydoptaget og efterfølgende analyseret ved udgangen af hver uge. Observationerne lignede således, 
hvad Hennink et al. (2010) beskriver det som ”at se et drama udfolde sig med personer, begivenheder og 
historier” (s. 170). 

Vi interviewede også alle truppens medlemmer mindst to gange i to separate interviewrunder (se tabel 1). I 
første runde fokuserede vi mere på, hvad truppen havde gjort i løbet af sit virke og hvordan. I anden runde 
af interviewene var vi særligt fokuseret på at forstå udløseren for aktiviteter og initiativer i truppen. I denne 
runde var ’hvorfor’-spørgsmål særligt dominerende. For eksempel, ”hvorfor integrerer du overhovedet 
ECU'erne”, ”hvorfor mener du, at den måde, du arbejder på, ikke er optimal?”, og ”hvorfor er det vigtigt at 
udvikle et nyt kontrolsystem nu, hvorfor er det ikke sket før?” 
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Tabel 1. Interviewrunder 

Dataanalyse 
Vi gik først i gang med en udforskende tilgang til data for at undgå manglende dele, der lå uden for 
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rammerne af den valgte analytiske indfaldsvinkel (Walsham 1995). I denne indledende runde af vores 
dataanalyse forsøgte vi at identificere så mange aktiviteter og overordnede begivenheder som muligt, der 
karakteriserede IVC-truppens arbejdsgang. Det er dog ikke overraskende, at otte måneders intensivt 
etnografiske feltarbejde kan give data, der kan føre historien i flere retninger. En ”disciplineret forfølgelse 
og analyse af data" (Sarker et al. 2013), krævede således, at vi implementerede en fokuseret eller selektiv 
analyserunde (Bryman 2012). Styret af vores analytiske indfaldsvinkel krævede den fokuserede analyse en 
både induktiv og deduktiv orientering. Disse induktive og deduktive orienteringer svarer til to overordnede 
analysestrategier inspireret af Henfridsson (2014); 1. Rækkefølgen af begivenheder gøres meningsfuld og 
2. Navngivning og afgrænsning. 

Rækkefølgen af begivenheder gøres meningsfuld: Baseret på vores analytiske indfaldsvinkel var 
fokus på at finde processer, der muliggør ressource- og koordineringsfleksibilitet på tværs af de tre 
organisatoriske lag af strategi, teknologi og struktur. Vi ønskede at finde ud af 1. hvilke af de overordnede 
hændelser og aktiviteter, der blev identificeret i den indledende analyserunde, der kunne ses som eksempler 
på at skabe ressource- og koordineringsfleksibilitet, og 2. hvilket organisationslag disse hændelser og 
aktiviteter svarer til. Da det at fortælle en historie kræver en kausal bane, der driver den tidsmæssige 
progression af begivenheder og aktiviteter (Henfridsson 2014), var vi specifikt følsomme for at fastlægge en 
forklaring på hvorfor angående hændelser, aktiviteter og valg. Målet med denne deduktivt orienterede 
indfaldsvinkel (Bryman, 2012) var at skabe en afgrænsning for at fortælle historien. For at gennemføre 
denne plan stillede vi fire generelle spørgsmål, der er eksemplificeret nedenfor: 

Hvad laver de? Hvad er 
aktiviteten? 

Hvad er aktiviteten et 
eksempel på? 

Hvorfor gør de det? 

De danner grupper, der 
kan opløses på ethvert 
tidspunkt 

Danner 
opløselige 
grupper 

Koordinering af grupper 

Organisationsstruktur 

Den hurtigt skiftende 
kombination af kompetencer, 
der er nødvendige for at levere 
projekter 

Tabel 2. Identifikation af aktiviteter og hændelser relateret til den analytiske 
indfaldsvinkel 

Dette trin gjorde det muligt for os til sidst at bestille aktiviteter i rækkefølge og identificere tre overordnede 
forløb på tværs af de tre organisatoriske lag. Efter at have fundet de centrale bestanddele var det tid til at 
undersøge, hvordan disse dele dannede det overordnede plot. 

Navngivning og afgrænsning: Som tidligere nævnt havde vi til hensigt at fremhæve processernes 
”indbyrdes forbundne” og ”opdukkende” karakter med henblik på at skabe ressource- og 
koordineringsfleksibilitet. Her forsøgte vi at 1. identificere, hvordan hændelser, aktiviteter og lag var 
”forbundet” med hinanden og 2. angive, hvordan processer gradvist dannes på en opdukkende måde. For 
at analysere de indbyrdes forbundne hændelser, aktiviteter og lag fokuserede vi på fællestræk mellem 
aktiviteterne og gav dem navne, en proces Henfridsson (2014) kalder navngivning. Vi mente, at aktiviteter, 
der deler centrale karakteristika med hinanden, kunne betragtes som gentagelser af den samme 
organiseringsproces. Denne induktivt orienterede indfaldsvinkel gjorde det muligt for os til sidst at 
identificere mekanismer, hvorigennem en række aktiviteter på tværs af forskellige organisatoriske lag førte 
til dannelsen af ressource- og koordineringsfleksibilitet. Et eksempel på navngivning af de indbyrdes 
forbindelser er som følger: 

Aktivitet Hændelse Organisationslag Fælles punkt (mekanismer) 
Åbne nye 
kompetenceområder 
internt 

Intern 
udvikling 

Strategi Etablering af fleksibilitet i ressourcer 
og samarbejde gennem 
centralisering af eksternt 
udviklingsarbejde 

Oprettelse af en 
central arkitektur til 
forskellige 
styreenheder 

Ændring af 
softwarearkit
ektur 

Teknologi Oprettelse af fleksibilitet i 
ressourcerne gennem 
centralisering af separate 
teknologiske enheder 

Tabel 3. Navngivningsmekanismer for oprettelse af ressource- og 
koordineringsfleksibilitet 
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Endelig fokuserede vi på de forskelle og grænser, der adskilte mekanismerne og deres relaterede aktiviteter 
fra hinanden, for at analysere en ”opdukken” af disse mekanismer; en strategi Henfridsson (2014) kalder 
afgrænsning. Vi troede, at vi ved at fokusere på de punkter, hvor mekanismerne til at skabe fleksibilitet 
ændrer sig, ville få information om, hvornår og hvorfor forskellige ændringsmekanismer opstår. Denne 
strategi gjorde det i sidste ende muligt for os at identificere de faser, hvorigennem mekanismerne til sidst 
resulterede i ressource- og koordineringsfleksibilitet. Et eksempel på afgrænsning er følgende: 

Aktivitet Hændelse Organisationslag Forskelspunkt (faser) 
Oprettelse af en central 
arkitektur til forskellige 
styreenheder 

Ændring af 
softwarearkite
ktur 

Teknologi For det første skabes 
fleksibilitet i ressourcer ved at 
centralisere arkitektoniske dele 

Oprettelse af logikken 
for modularisering af 
arkitekturen 

Ændring af 
softwarearkite
ktur 

Teknologi Dernæst skabes fleksibilitet i 
ressourcer gennem afkobling af 
arkitektoniske dele 

Tabel 4. Afgrænsningsfaser for at skabe ressource- og koordineringsfleksibilitet 

For at kontrollere plausibiliteten af vores resultater (Henfridsson 2014; Avison and Malaurent 2014), 
præsenterede vi dem i tre separate officielle præsentationsmøder til 1. Lederen af hele softwareafdelingen 
2. Virksomhedens tekniske ledelse sammen med hele bestyrelsen i softwareafdelingen (herunder lederen 
af IVC-truppen) og 3. IVC-truppens medlemmer. Alle tre grupper var enige om, at resultaterne ikke bare 
var troværdige for deres arbejde, de fortalte også en historie, der gik videre end perspektivet af en gruppe, 
omfattede forskellige perspektiver, og den kumulative historie modsagde ikke perspektivet for nogen af 
grupperne. Styrken, som bestyrelsen for softwareledelsen og IV-truppens medlemmer påpegede, var, at 
resultaterne indfangede og gav en mental skabelon for, hvad der konstant havde været vanskeligt for dem 
at forklare på en konkret måde med hensyn til forbindelsen mellem separate hændelser, rækkefølgen af 
dem og hvordan der skelnes mellem dem. 

Resultater: NEVS' initiativ til et integreret køretøjskontrolsystem 
For at nå målet om at blive en fremtidig MaaS-leverandør, gennemgik NEVS' eksisterende 
køretøjskontrolsystem flere ændringer. Nogle af disse ændringer omfattede reduktion af mængden af 
hardware, der styrer køretøjets manøvrering, udvikling af en ny kraftfuld og central softwarekomponent til 
kontrol af køretøjer, der har erstattet tidligere adskilte og underpræsterende kontrolenheder, design af en 
fleksibel arkitektur til køretøjssoftware for at støtte fremtidige mobilitetstjenester, opbygning af en 
videnbase til udvikling og ændring af software til køretøjssystemet internt, og mindske afhængigheden af 
leverandører. Dermed har NEVS fuldstændig ændret arkitekturen i det eksisterende køretøjskontrolsystem, 
hvilket reducerede leverandørafhængigheden og gav det tekniske grundlag for hurtige og fleksible 
rekonfigurationer til fremtidige projekter. 

Fase 1: Nytænkning af bevægelser for mobilitetsservice (2016-2017) 
Da NEVS offentliggjorde MaaS-planerne i 2017, havde virksomhedens leder for softwareafdelingen og 
teknologistrategisten allerede argumenteret for, at det ville være et halvhjertet job at nyudvikle mobilitet 
uden nytænkning af bevægelsen. De ræsonnerede, at det specifikt var køretøjskontrolsystemet, der først og 
fremmest gør enhver form for mobilitet mulig. Men det eksisterende køretøjskontrolsystem stod i skarp 
kontrast til NEVS' marketinghistorie for mobilitet, hvor fokus er på at være ”hurtig, fleksibel og 
kundecentreret”, som virksomhedslederne udtrykte det. For det første blev forskellige dele af det 
eksisterende køretøjssystem udviklet af forskellige leverandører. At stole på en ekstremt kompleks 
leverandørkæde skabte interne forhindringer i at være hurtig og serviceorienteret 
(koordineringsfleksibilitet). Som lederen af softwareafdelingen gav som eksempel: 

Det vil ikke fungere at få leverandøren af bremsesystemet til at stole på en model, som 
leverandøren af styresystemet har udviklet, og det er svært at forestille sig, at de vil dele den slags 
oplysninger, da det er en del af deres intellektuelle ejendom. Så vi havde ikke noget valg. Og hvis 
vi skulle videreudvikle på et system, hvor en leverandør vil bruge en model fra en anden 
leverandør, så vil der være flere runder af kommercielle aftaler, en masse kontrakter og en masse 
forhandlinger for hver eneste ønskede ændring, og det ville bare forsinke projektet. Det er vigtigt 
at handle hurtigt. Så vi erkendte, at det var af strategisk vigtighed at rekonfigurere 
køretøjetssystemet. 
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Hvis vi ser bort fra den eksterne samarbejdshastighed, kunne de mange ufleksible hardwaredele i det 
eksisterende køretøjskontrolsystem næppe tiltrække et hav af udbydere af mobilitetstjenester. For 
eksempel indeholder det eksisterende køretøjskontrolsystem separate hardwareenheder med 
kontrollerende software til de forskellige manøvreringer af bilen. Den eksisterende konfiguration af 
hardware dele fylder betydeligt i køretøjet, og der er en langsom udveksling af data mellem separate 
enheder, så det er en stor forhindring for udviklingen af fleksible tjenester (ressourcefleksibilitet), hvilket 
blev bekræftet af test- og simuleringsingeniøren, der arbejder tæt sammen med IVC-gruppen: 

Det tager en masse tid og penge at udvikle en almindelig mekanisk komponent, så der bliver ikke 
udviklet så mange varianter. Hvad angår software kan man imidlertid bare fortsætte med at 
tilføje, fjerne eller opgradere funktioner. Og når tingene er så dynamiske, bør vi være klar til 
nyopdukkende ting. 

En kontinuerlig integration og ændring af softwaredele til forskellige mobilitetstjenester kræver mere end 
blot at genoverveje forholdet mellem hardware og software. Det kræver også udvikling i dedikerede og 
velbalancerede grupper, der er hurtige til at levere produkter og tjenester til et stigende antal heterogene 
projekter (koordineringsfleksibilitet). Køretøjskontrolsystemet skal f.eks. være klar til kontinuerlig 
integration og ændring i forskellige mobilitetsprojekter, herunder selvkørende tjenester. Men den 
traditionelle opdeling af arbejdskraft i bilindustrien med række efter række af ekspertise- og 
kommunikationshierarkier kunne ikke understøtte hurtige arbejdsiterationer eller holde takten med det 
stigende antal projekter. IVC's senior softwareingeniør gav som eksempel den sædvanlige og ufleksible 
arbejdsdeling følgende: 

Lad os sige at projekt A kræver fire forskellige komponenter til køretøjssystemet. Så du har en 
produktchef, og så er der individuelle ledere i forskellige organisationsafdelinger, der arbejder 
med de nødvendige komponenter. Så produktchefen vil fortælle disse afdelingsledere, hvad der er 
brug for, og hvordan de skal håndtere det. Derefter tildeler afdelingsledere arbejdet til forskellige 
ingeniører i deres afdeling. Det samme vil være tilfældet i alle de andre afdelinger, der er 
involveret i projekt A. Så du har produktchefen, afdelingslederne, ingeniørerne eller 
senioringeniørerne, i alt i 4 forskellige afdelinger. Det bliver til en form for hierarki. 

En omlægning af det eksisterende køretøjskontrolsystem var derfor et infrastrukturelt skridt i retning af at 
omdanne mobilitetstjenester. Virksomheden havde nu brug for at finde løsninger til at redefinere sine 
eksterne og interne samarbejdstiltag samt til at arrangere sine teknologiske og menneskelige ressourcer. 

Fase 2: Lancering af det integrerede initiativ til køretøjskontrolsystemer (2017-
2018) 
Et mere effektivt køretøjskontrolsystem var oprindeligt en del, der ville passe godt ind i den større vision 
for MaaS. Udskiftningen af hardware med software til digitalt drevne og forbundne køretøjer gav generelt 
god mening. Ligesom andre bilproducenter var NEVS begyndt at blive mere softwareorienteret for 
selvkørende køretøjer fra 2016. Men det var nødvendigt med en god del motivation for officielt at afsætte 
ressourcer til at omforme hele det eksisterende køretøjskontrolsystem, i betragtning af de finansielle 
begrænsninger NEVS som en opstartende virksomhed hidtil havde stået over for. Det faktum, at et helt nyt 
køretøjskontrolsystem ikke blev iværksat af topledelsen, gjorde også dilemmaerne større. Annonceringen 
af NEVS' eksklusive fokus på elbiler og selvkørende biler senere i 2016 gav således grundlag for en urokkelig 
forpligtelse til at omforme de eksisterende køretøjskontrolsystemer i løbet af 2017 og 2018. Planen var at 
fokusere på 1. At integrere alle de forskellige kontrolenheder til manøvrering af køretøjet i en central enhed 
og 2. at udvikle hele systemet internt. 

Udvikling af en integreret køretøjskontrolenhed (herefter IVC = det nye køretøjskontrolsystem) internt 
tjente flere strategiske mål. En IVC ville reducere brugen og de efterfølgende omkostninger ved 
hardwaredele. Endnu vigtigere er det, at man igen vil have kontrol over den teknologiske udvikling og 
innovationer, og ikke vil være afhængig af leverandørerne (ressourcefleksibilitet). Trods de åbenlyse fordele 
ved en sådan plan måtte initiativtagerne til IVC-projektet sejre over ret stærke modargumenter. Som en af 
IVC-udviklerne mindede os om: 

Ser du, der er allerede udviklet en komplet infrastruktur til at have separate kontrolenheder, så 
der er allerede meget viden derude. Det gør det nemt at bygge noget. Så det er allerede meget 
billigt; du behøver ikke at tildele arbejdskraft eller penge til forskning eller sådan noget. En 
integreret ECU er en god idé. Og der er ikke mange virksomheder, der arbejder med det. Med den 
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manglende viden ville det være svært for et stort selskab bare sådan at skifte strategi! De kan 
arbejde på det på nogle eksperimentelle køretøjer. Men alligevel vil der ikke være den nødvendige 
viden, der vil ikke være den nødvendige erfaring. 

Initiativtagerne til det nye køretøjskontrolsystem (IVC) hævdede derimod, at den interne udvikling af IVC 
gav mening ud fra flere perspektiver. For det første ville en IVC være mere effektiv. Digitisering og 
centralisering af separate køretøjskontroldele i robust centralt software vil erstatte underpræsterende 
hardwaredele. Men et mere værdifuldt aktiv var at få kontrol over køretøjets hjerne til udvikling af 
selvkørende funktionaliteter og mobilitetstjenester. De fremførte, at med behovet for at forberede 
køretøjets manøvrering, der skal forbindes til eksterne kommandokilder såsom fjernbetjeninger, eller 
Internet of Things enheder, skal køretøjskontrolsoftwaren være meget modificerbar. Det ville være 
tidskrævende og dyrt at sætte sin lid til, at leverandørerne ændrer softwaren. Det var derfor strategisk 
vigtigt at opbygge kompetencekendskabet internt og tage kontrol over køretøjsoftwaren i fremtidige 
eksterne projekter (ressource- og koordineringsfleksibilitet). Disse visioner blev realiseret i 2018, da der 
var blevet udviklet et ’proof of concept’ for det nye køretøjskontrolsystem (IVC), og virksomhedens navn 
var blevet etableret på listen over attraktive partnere i et europæisk økosystem af selvkørende tjenester 
(herefter AD). Lederen af IVC-truppen forklarede virksomhedens rolle i dette projekt som følger: 

Vores eksterne partner har nogle mål om at demonstrere nogle selvkørende funktioner i dette 
projekt. Og NEVS’ opgave er at levere en enabler med grænseflader, hvor IVC kan forbindes med 
AD-funktionalitet. Køretøjskommandoen vil blive defineret af den eksterne partner, og IVC’en vil 
være en enabler for denne kommando, og få bilen til at manøvrere i overensstemmelse hermed. 
Det er i bund og grund hensigten for os. at se, hvornår vi har opnået at producere denne enabler. 
At den arbejder sammen med andre systemer. 

Snart ville IVC's enablerfunktioner blive afprøvet i mange mobilitetsprojekter med forskellige formål. 
IVC’en var nu begyndt at overstige sit investeringsafkast i form af effektivitet. Og ikke kun det, IVC’en ville 
også være en effektiv komponent i udviklingen af virksomhedens egne AD-tjenester. Det var imidlertid 
vigtigere, at den ville være en platform for løbende ekstern udvikling. Nu passede NEVS-bevægelsesbegreb 
ikke kun til sit mobilitetskoncept, det begyndte også selv af få betydning. Med andre ord havde en 
grundlæggende komponent fået sin egen livscyklus (ressourcefleksibilitet). IVC’s tidligere senior 
softwareingeniør fremhævede den udvidede strategiske betydning af at omdanne IVC som en komponent 
til en fleksibel ressource: 

NEVS er ved at blive en softwareudviklingsorganisation. Det handler om at skabe mønsteret; det 
handler om ’hvordan’ du rent faktisk vil producere dit produkt. Din indfaldsvinkel skal give dig 
en form for fordel. Og hvorfor blive en softwareudviklingsorganisation? Ja, ved du, fordi næsten 
75 procent af komponenterne i moderne biler er softwarebaseret. Og hvis du har styr på den del, 
har du faktisk fuld kontrol over den bil. Det vil give skaberen en konkurrencemæssig fordel. Det 
er et af målene for NEVS. 

En sådan fleksibilitet i de teknologiske ressourcer måtte imidlertid understøttes af virksomhedens 
menneskelige ressourcer og interne aktiviteter. For at udvikle et nyt køretøjskontrolsystem måtte NEVS 
åbne nye kompetenceområder, der traditionelt ikke eksisterede internt. Dette krævede, at der blev ansat 
flere menneskelige kompetencer, og de blev også samlet internt. I september 2018 resulterede et års 
planlægning med henblik på at danne en Agile virksomhed (som henviser til de organisatoriske 
indfaldsvinkler, der er defineret i Agile softwaremanifestet) i en fuldstændig reorganisering af 
virksomhedens interne arrangementer. Reorganiseringen indebar flere aktivitetsforløb. 

For det første blev de gamle rækker med viden og arbejdsdeling opløst. I alt fire stammer (virksomhedens 
navn for større operationelle afdelinger) udgjorde nu virksomhedens operationelle side. Ideen var at 
fremhæve, hvad det var der bragte folk sammen i samme center, i stedet for at opdele dem i separate 
divisioner med håb om glattere kommunikation og dermed operationer (koordineringsfleksibilitet). For 
det andet blev der inden for hver stamme - i stedet for at skabe stive underafdelinger og permanent tildele 
et fast udbud af menneskelige kompetencer til dem - oprettet en pulje af menneskelige ressourcer med 
forskellige relevante kompetencer. Disse medarbejdere havde ingen faste aftaler med nogen grupper. 
Afhængigt af de nødvendige kompetencer for hvert projekt vil der i gennemsnit blive tildelt fem udviklere 
med forskellige kompetencebaggrunde i en gruppe, der arbejder på en projektlevering 
(ressourcefleksibilitet). For det tredje var alle de ingeniører, der var involveret i det faktiske 
udviklingsarbejde i den samme stamme, placeret på det samme fysiske område i virksomheden, væk fra 
ledere. På samme måde havde lederne deres eget rumlige center. 
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Da det nye køretøjskontrolsystem (IVC) var ved at blive en fleksibel platform for mobilitetstjenester, blev 
de interne strukturer også rekonfigureret til at være mere fleksible. Men det vil være forkert at konkludere, 
at NEVS havde helt styr på sin ressource og samarbejdsfleksibilitet. 

Fase 3: Overvejelser vedrørende de stigende kompleksiteter af IVC-arbejdet (2018-
2019) 
Halvvejs inde i IVC's udviklingsarbejde tilbød eksterne partnere NEVS et samarbejde vedrørende levering 
af køretøjssystemet som en platform til test og udvikling af selvkørende algoritmer. Ud over eksterne 
projekter krævede forskellige interne projekter også IVC til test af selvkørende funktionaliteter. For alle 
disse projekter var det nødvendigt, at IVC-truppen ændrede arkitekturen i IVC og redesignede deres 
arbejdsprocesser. Lederne var ganske tilfredse med udviklingen. Truppens medlemmer følte sig imidlertid 
i stigende grad presset til at justere deres arbejde og indbygge IVC ret hurtigt i flere parallelle interne og 
eksterne projekter. Bortset fra den stigende arbejdsbyrde var indfaldsvinklen til samarbejdet i gruppen en 
anden udløsende faktor for utilfredshed. Agile-strukturen fremhævede en direkte tildeling af en gruppe til 
projekter i stedet for at dele arbejdet mellem flere afdelinger. Denne indfaldsvinkel havde ført til, at 
ingeniører med betydeligt forskellige kompetencebaggrunde blev sat sammen i en gruppe. Ledelsen var 
overbevist om, at disse multikompetente grupper ville øge samarbejdsfleksibiliteten: 

På den gamle organisatoriske måde ville der være en komponentejer. Så for at udvikle en ECU 
har man brug for både software-og hardwarekompetence, og skal man så vælge en person 
primært med softwarekompetence eller en med hardwarekompetence til at være komponentejer? 
Ja, det er spørgsmålet! Men i denne Agile-struktur vil en komponent ikke være ejet af en person; 
Den vil være ejet af en gruppe med både hardware- og softwarekompetencer, fordi begge er 
nødvendige for at specificere kravene til en ECU på en god måde. 

De multikompetente grupper mente også, at det ville være gavnligt for at skabe ressourcefleksibilitet. Agile-
strukturen lagde vægt på en horisontal kompetenceudvikling frem for en vertikal kompetenceudvikling. Det 
vil sige, at i stedet for hele tiden at arbejde inden for et specifikt kompetenceområde og opnå dybdegående 
ekspertise, kunne gruppens medlemmer udvide deres kompetence på flere områder ved at samarbejde med 
og lære af de andre medlemmer i gruppen, mens projektkravene opfyldes. En sådan Agile-indfaldsvinkel til 
kompetenceudvikling ville skabe ressourcefleksibilitet set ud fra flere perspektiver, og lederen af 
softwarestammen hævdede: 

Agile-mindsettet lægger vægt på, at du skal prøve nye ting, du måske ikke er så komfortabel ved, 
og virkelig få et godt greb i opgaverne og udvide din viden. Det betyder, at folk vil vokse på flere 
områder. De bliver måske ikke alle ”eksperter”, men de vil vokse. Og det har også den ekstra fordel 
at skabe ekstra menneskelig kompetence på virksomhedsniveau. I modsætning til den gamle 
organisatoriske form, hvor arbejdet ville gå i stå, hvis en ekspert pludselig forlod organisationen 
eller gruppen. Fordi tankegangen ikke var at få andre personer til at lære ekspertise fra 
hverandre, så de kunne dække for hinanden. 

Men som arkitekturen i IVC var begyndt at blive mere kompleks, begyndte gruppens medlemmer at få 
behov for en mere dybdegående ekspertise. Det blev til sidst umuligt at forstå andre gruppemedlemmers 
perspektiver (koordineringsfleksibilitet), endsige lære af dem. Det hjalp heller ikke, at der hurtigt skulle 
responderes på et stigende antal interne og eksterne projekter, der indarbejdede IVC som en platform. De 
mente, at både IVC-arkitekturens stigende kompleksitet og antallet af IVC-relaterede projekter var ved at 
blive uforenelige med Agile-strukturens mål om samarbejde og kompetenceudvikling. At blive tvunget til 
at arbejde med mennesker med helt forskellige baggrunde, mens de responderede på flere projekter, 
forekom nu at være mere usystematisk fleksibelt, som en IVC-udvikler udtrykte det: 

Jeg tror ikke, at den horisontale udvikling er ’pointen’ med Agile-grupperne. Jeg tror, det er 
sådan, det sker. Fordi, jeg tror måske at det kun er i vores gruppe, hvor vi får denne form for 
horisontal udvikling. Jeg tror ikke, at alle de andre grupper inden for Agile-strukturen har denne 
horisontale udvikling. Det kommer fra hændelserne, og ikke fra meningen med det. 

Efterhånden som IVC-arkitekturen blev mere kompleks, var Agile-strukturen nødvendig for at 
imødekomme mere komplekse arbejdssituationer. IVC-udviklerne hævdede, at IVC ikke kun var ved at 
blive en kompleks komponent i at støtte NEVS's mobilitetstjenester, men det udviklede sig også til en 
platform til fremtidigt udviklingsarbejde. Disse to eksisterende sider af IVC skulle tages i betragtning, og 
Agile-strukturen skulle tilpasses IVC's arbejde for at afbalancere de skabte friktioner. Den lyse side med 
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Agile-rammen var imidlertid feedback-sessioner, hvor medarbejderne set i bakspejlet kunne reflektere over 
udfordringerne i deres arbejde. I disse sessioner kunne teammedlemmerne diskutere de karakteristiske og 
særlige betingelser for udvikling af det nye køretøjssystem. Disse retrospektive sessioner vil derefter danne 
grundlag for at løse problematiske sager iterativt. De indgåede løsninger leverede en ny version af Agile-
strukturen, som passede til de specifikke betingelser for at arbejde med IVC og samtidig overholde den 
overordnede Agile-struktur for virksomheden. 

Fase 4: Løsning af de stigende kompleksiteter af IVC-arbejdet (2019) 
Efterhånden som IVC-softwaren fortsatte med at udvide og blive en integreret del af forskellige projekter, 
skulle der defineres ordentlige designretningslinjer og softwarearkitektur. Dette betød en ændring i teamets 
fokus fra køretøjsdynamik til softwareudviklingsstandarder. Men hverken arbejdsretningslinjerne eller 
kompetencefordelingen i IVC-truppen opfyldte dette nye krav. Designretningslinjer og softwarearkitektur 
manglede for det meste. Den skriftlige IVC-software var ikke effektiv med hensyn til ydeevne og 
hukommelsesforbrug. Hele fokus havde hidtil kun været på integration af kontrolsoftware i stedet for 
hvordan IVC skulle implementeres som effektiv software. En del af problemet var forventet, da en stor del 
af IVC-truppens arbejde koncentrerede sig om forskning og udvikling. En større del af problemet skyldtes 
ikke desto mindre virksomhedens vægt på at tilpasse arbejdsprocesser i henhold til Agile-strukturen i stedet 
for at følge standardmåden til udvikling af software, mente truppens ledende softwareingeniør: 

Enhver softwareingeniør ved, at dette ikke er, hvordan du koder software. Se, alle i dette team 
kodede IVC software, men de har ikke en baggrund i softwareudvikling. Bare fordi vi er på 
samme hold, betyder det ikke, at vi kan gøre det samme. Det fungerede i hvert fald ikke. Omfanget 
af den oprindelige IVC-arkitektur var så lille, at alle bare kunne gøre hinandens arbejde og 
derefter implementere det i softwaren på den bedste måde en person fra køretøjsdynamikken 
kunne, og tænke at vi kunne få dette til at køre. Men nu, hvis men rent faktisk vil udvikle en 
produktionsklar software, skal du overveje hundrede forskellige ting, og så har du brug for folk 
med softwarebaggrund. Så er det ikke alle, der bare kan gøre hinandens arbejde, sådan som 
Agile-strukturen udstikker. 

Selv om virksomhedens organiseringstilgang som helhed insisterede at anvende Agile-strukturen, 
fremførte IVC-udviklerne, at der skulle tages hensyn til de specifikke betingelser for udvikling af IVC. For 
at forene de to måder konkluderede IVC-udviklerne og lederne af softwarestammerne, at der skulle 
foretages vigtige afkoblinger, både i IVC-arkitekturen og i gruppestrukturen. 

Til at begynde med skulle IVC-arkitekturen modulariseres. Modulariseringen indebar at definere 
grænserne mellem et sæt af de grundlæggende elementer på forskellige lag af IVC-arkitekturen, såsom 
netværket eller applikationslaget. Adskillelsen af disse dele inden for og på tværs af de arkitektoniske lag 
var vigtig af to grunde. For det første skulle afhængigheden af IVC's arkitektoniske dele reduceres 
(ressourcefleksibilitet), for at udvikle produktionsklar software. Dette vil gøre det muligt for den 
integrerede køretøjssystemplatform at tilbyde større fleksibilitet til fremtidigt udviklingsarbejde. Endnu 
vigtigere er det, at en definition af grænser mellem moduler bliver et pålideligt kriterium for at danne 
grupper, i takt med, at antallet af rekrutterede IVC-udviklere stiger. Det vil sige, at hold på 5-7 medlemmer 
vil blive sat i gang med at arbejde med et sæt lignende moduler (der f.eks. omhandler selvkørende 
funktioner på applikationslaget): 

Nu har du brug for så mange mennesker til at arbejde med forskellige dele. For at give dem 
tilstrækkelig fleksibilitet, så de kan arbejde på deres egen del, uafhængigt af andre, bør grænserne 
mellem disse dele være klart defineret. Og så bør modellen [arkitektur] også defineres på den 
måde. Så de ikke behøver at bekymre sig om afhængigheden mellem den del, de udvikler, og den 
del, andre grupper udvikler. Derfor skal vi bare definere modulerne på tværs af arkitektoniske 
lag. 

På denne måde skulle der i stedet for projektbaserede grupper dannes modulbaserede grupper. 
Modulbaserede grupper vil stadig være multikompetente. Men da arbejdet med et sæt lignende moduler 
ville kræve kompetencer, der er tættere forbundne, vil horisontal kompetenceudvikling blive mere 
håndterbart for gruppens medlemmer (koordineringsfleksibilitet). Men at adskille fokale 
kompetenceområder og afsætte flere ressourcer til dem krævede rekruttering af flere udviklere internt. Det 
var nødvendigt at få flere menneskelige ressourcer bakket op af stærke motivationer ud fra et 
forretningsstrategimæssigt synspunkt. IVC havde brug for at vise, at det potentielt kunne være mere end en 
komponent i NEVS’ fremtidige biler med nogle faciliterende anvendelsesmuligheder. Det var nødvendigt at 
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love potentielt forskellige forretningsværdier. 

Efter at have defineret en indledende proces for modularisering af IVC-arkitekturen, begyndte 
demonstrationer af IVC så endeligt i juni 2019 at åbne nye veje for innovation og forretningskoalitioner for 
NEVS. Da Protean, et førende firma inden for innovationer af hjulmotorer, observerede en demonstration 
af NEVS' nye køretøjskontrolsystem (IVC), fandt de straks, at det var en passende platform til udvikling af 
deres egne produkter. Protean, som allerede var ved at blive erhvervet af NEVS, fik nu endnu større tillid 
til koalitionen med NEVS. En af IVC-udviklerne kommenterede IVC's udvikling fra en idé til en potentiel 
indtægtskilde som følger: 

Der var kun få, der fik idéen med IVC. Ingen brød sig om meget om det. For eksempel, når jeg 
deltog i NEVS’ åbne møder blev IVC aldrig nævnt som en måde at gå fremtiden i møde på. Så i 
disse møder kunne jeg ikke rigtig forholde mig til noget. Der ville blive nævnt, hvad andre gjorde 
af store stykker arbejder i andre projekter, men aldrig IVC. Indtil IVC blev udviklet, var det meget 
svært at få det fulde overblik. Folk skal have en rigtig demonstration. Så jeg holdt for eksempel et 
demo i sidste uge for Proteans topledelse. Selv om Protean ikke var årsagen til dette møde, men 
når de så demoen, sagde hele ledelsen ’åh, det er præcis, hvad vi har brug for til vores biler, så 
kom og tal med vores ingeniører’. 

Protean kunne ikke kun bruge IVC som en platform til sine egne innovationer inden for in-wheel-motorer, 
men det kunne også bruge IVC-udviklernes indhentede viden og ekspertise (ressource fleksibilitet). 
Fremvisning af muligheden for en særskilt innovationslinje for IVC styrkede nu motivationen for at afsætte 
flere ressourcer til dens udvikling. For at implementere de nye løsninger blev den oprindelige IVC-gruppe 
således opløst i juni 2019. Omkring 20-30 udviklere blev til sidst rekrutteret til at arbejde med IVC (indtil 
januar 2020) i forskellige modulbaserede grupper. Det nye køretøjskontrolsystem (IVC) åbnede således nye 
og uforudsigelige veje for yderligere innovation og værdiskabelse, uafhængigt af NEVS' egne eksisterende 
produkter og tjenester. 

Diskussion 
Historien om NEVS' køresystem er et uddybende eksempel på, hvordan styring af digital innovation fører 
til transformation af organisatoriske strategier, teknologi og struktur på en sammenkoblet og opdukkende 
måde. Et kig på de forskellige faser af NEVS' overgang afslører, at ændringer af et organisatorisk lag 
påvirker og afhænger af konfigurationerne af andre lag. Historien om NEVS viser også, at ændringer af 
organisatoriske lag ikke blot skabes gennem planlagte og ledelsesinitiativer nedenfra og op. Ændringer 
motiveres snarere betinget af den daglige praksis af ledelsesgrupperne. Den måde, ressource- og 
koordineringsfleksibilitet ændrer NEVS' strategier, teknologi og struktur på, er beskrevet nedenfor. Vi har 
præsenteret NEVS' transformation i IVC-truppens arbejde i fire faser eller mekanismer. Kriteriet for at 
skelne mellem grænserne mellem disse faser er det fælles punkt, der forbinder og sammenkobler og danner 
en forbindelse mellem et sæt aktiviteter inden for et bestemt tidsrum: 

Omskrivning. I fase 1 er vi vidne til en række aktiviteter, der er fokuseret på at skabe ressource- og 
koordineringsfleksibilitet ved at gentænke og omskrive 1. Den måde koordinering med leverandører fandt 
sted, 2. Den måde køretøjsystemets teknologi blev konfigureret på, og 3. Den måde grupperne og driften 
var struktureret til at reagere på virksomhedens nye MaaS-vision. Det, der kendetegner denne fase, er en 
mekanisme, der får virksomheden til at reformere sin strategi, teknologi og struktur. Vi kalder denne 
mekanisme, der driver aktiviteterne i den omtrentlige tidsperiode 2016-2017 for omskrivning. 
Omskrivningsmekanismen kulminerer i at se reformationen af køretøjssystemet som et infrastrukturelt 
skridt i udformningen af virksomhedens mobilitetsvisioner. 

Centralisering. I fase 2 kan vi så se et skift i fokus for aktiviteterne. I denne fase er vi vidne til et sæt 
aktiviteter med det mål at skabe ressource- og koordineringsfleksibilitet inden 1. Åbning af et internt 
udviklingscenter for det tidligere eksterne og distribuerede arbejde for at understøtte en hurtig 
forretningsstrategi, 2. Centralisering af de tidligere separate ECU'er i en enkelt enhed for at skabe 
koordineringsfleksibilitet og effektivitet i teknologien og 3. At samle folk med forskellige 
kompetencebaggrunde i en gruppe for at skabe ressource- og koordineringsfleksibilitet i grupperne. Det, 
der kendetegner denne fase, er således en mekanisme, der gør virksomheden til et strategisk knudepunkt, 
et center for teknologisk innovation og et center for hurtig drift med små strukturelle blokke. Vi kalder 
denne mekanisme, der driver aktiviteterne i den omtrentlige tidsperiode 2017-2018 for centralisering. 
Centraliseringsmekanismen kulminerer i, at køretøjssystemet ikke kun bliver til en komponent i NEVS' 
endelige produkt, men en platform til at forme virksomhedens MaaS-vision. 
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Omdirigering. I fase 3 ser vi, at problematikken går i retning af at evaluere de stigende kompleksiteter 
og finde løsninger, der kan kompensere for dem. I denne fase er vi vidne til trupmedlemmernes forsøg på 
at argumentere for ressource- og koordineringsfleksibilitet med 1. Der lægges vægt på det stigende antal 
projekter, hvor IVC spiller en strategisk rolle, 2. Reaktion på de stigende kompleksiteter af IVC, når det 
udvikler sig fra et forsknings- og udviklingskoncept til en produktionsklar teknologi og 3. Tilpasning af 
gruppestrukturerne til den stigende kompleksitet og omfanget af kompetencer, der kræves for at udvikle 
IVC. Det, der kendetegner denne fase, er således en mekanisme, der gør virksomheden til en opmærksom 
agent, der aktivt evaluerer og omdirigerer sin strategiske, teknologiske og strukturelle positionering. Vi 
kalder denne mekanisme, der driver aktiviteterne i den omtrentlige tidsperiode 2018-2019 Omdirigering. 
Omdirigeringsmekanismen kulminerer med at fremhæve IVC's særlige karakteristika, som kræver andre 
arbejdsvilkår end virksomhedens overordnede strategiske, teknologiske og strukturelle retningslinjer. 

Afkobling. Endelig fokuserer aktiviteterne i fase 4 på at skabe vigtige sondringer ud fra et strategisk, 
teknologisk og strukturelt synspunkt. For at skabe ressource- og koordineringsfleksibilitet er der behov for 
at 1. Fremhæve den karakteristiske forretningsværdi relateret til det nye køretøjssystem til forskel fra 
forretningsværdierne i virksomhedens MaaS-visioner, 2. Trække klare grænser mellem modulerne i IVC's 
softwarearkitektur og 3. Adskille omfanget af gruppens kompetenceområder baseret på grænserne mellem 
softwaremoduler og -lag. Hvad karakteriserer denne fase er således en mekanisme, der gør det muligt for 
virksomheden at have særlige kapaciteter ved at skabe løse forbindelser i sin strategi, teknologi og struktur. 
Vi kalder denne mekanisme, der driver aktiviteterne i den omtrentlige tidsperiode for 2019 Afkobling. 
Afkoblingsmekanismen kulminerer med at fremhæve IVC som en potentielt særskilt ressource for 
yderligere innovation og værdiskabelse. Disse mekanismer og deres tilknyttede aktiviteter er vist i tabel 5. 
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Tabel 5. Mekanismer for ressource- og koordineringsfleksibilitet 

De ovennævnte mekanismer beskriver, hvordan NEVS opnåede ressource- og koordineringsfleksibilitet 
inden for sine organisatoriske grænser, hvilket igen understøttede NEVS i overgangen fra sin gamle 
forretningsstrategi (salg af forbrændings-/elbiler) til en moderne MaaS-leverandør. Et nærmere kig på 
tabel 5 viser, at de fire mekanismer ikke altid er rettet mod at skabe tilpasning og konvergens mellem 
organisationsstrategi, teknologi og struktur. Det er klart, at for at omskrive den organisatoriske strategi 
var der behov for at omskrive de organisatoriske struktur samt dens teknologiske domæne. Men positive 
resultater blev ikke nødvendigvis skabt gennem konsensus og enhed (Robey & Boudreau, 1999). Disse fire 
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mekanismer ville snarere undertiden resultere i ressource-og koordineringsfleksibilitet og løse friktionerne 
ved at give anledning til divergenspunkter. Et eksempel er, hvordan gruppestrukturen i IVC-truppen afveg 
fra NEVS' overordnede Agile-struktur. Et mere symbolsk eksempel er, hvordan de tilsyneladende 
modstridende mekanismer som ”centralisering” og ”afkobling” var nødvendige for at skabe ressource- og 
koordineringsfleksibilitet. Disse forskelle viser, at ressource- og koordineringskapaciteten er dannet af løse 
koblinger (Lee and Berente 2012, Gregory et al. 2018), både inden for og på tværs af organisatoriske lag. 
Med andre ord i dette komplekse indbyrdes forhold mellem sociotekniske elementer (Winter et al. 2014), 
sameksisterer pluralistiske og potentielt modstridende elementer (Lee and Berente 2012). 

Dette har konsekvenser for, hvordan processer for digital innovation er organiseret. F.eks. indebærer 
dialektikken om divergens og konvergens, at det bliver stadig vanskeligere at forudsige en organisations 
overordnede formelle struktur baseret på designet af det underliggende tekniske system (mirroring-
hypotese) (Sanchez and Mahony 1996). Som Colfer and Baldwin (2016) understreger, og som NEVS-
historien viser ”muliggør digitale teknologier nye former for koordinering, der gør det muligt for grupper 
at afvige fra klassisk spejlings-hypotese” (s. 710). Derfor skal design og organisering af en virksomheds 
interne drift omkring digital innovation være en dynamisk og betinget proces. 

Understregningen af den indbyrdes forbundne og opdukkende måde, hvorpå NEVS administrerede 
ressource- og koordineringsfleksibilitet gør det muligt for os at teoretisere om digital transformation i form 
af dynamiske kapaciteter. Dynamiske kapaciteter er kapaciteter, der bestemmer, i hvor høj grad og hvor 
hurtigt en virksomheds ressourcer kan tilpasses uforudsete miljøændringer (Teece 2014). Dynamiske 
kapaciteter er ikke knyttet til aktuelle produkter eller formål (Teece 2014), og de kan derfor ikke forudsiges 
og implementeres som bedste praksis eller ledelsesveje ovenfra og ned. I NEVS' tilfælde blev mobilitet som 
en tjeneste f.eks. affødt af virksomhedens teknologiske fremskridt som en uforudsigelig strategi, der ville 
give virksomheden en konkurrencefordel, selv om mobilitet som en tjeneste var virksomhedens 
overordnede strategi ovenfra og ned. 

At afskrive digital transformation i form af dynamiske kapaciteter er også i overensstemmelse med 
organisatorisk ambideksteritet. Som tidligere nævnt indfanger en håndtering af friktionerne mellem 
udnyttelse og udnyttelse (innovation) ikke kernen i organisatorisk ambideksteritet (O'Reilly and Tushman 
2013). I stedet opnås organisatorisk ambideksteritet, hvis virksomheden er i stand til fundamentalt at 
omkonfigurere og transformere sine ressourcer til at overleve i lyset af ændrede markedsvilkår, da det 
forsøger at løse friktioner (O'Reilly and Tushman 2008; O'Reilly and Tushman 2013). Ændringerne i 
forskellige organisatoriske lag gjorde det muligt for NEVS at gennemføre en tosidet indfaldsvinkel ved 
fortsat at optimere det eksisterende teknologiske fundament for køretøjssystemerne (dvs. Ved at være 
udnyttende), samtidig med at de var parate til at betjene fremtidige MaaS-markeder (dvs. udforskende). 
Som tidligere forklaret er udviklingen af evnen til at optimere eksisterende og udforske nye markeder et 
centralt element i ambidekstrale-organisationer. 

Slutteligt har studiere af eksisterende digitale platforme givet indsigt i evolutionen af platforme i 
samarbejde med eksterne partnere (Ghazawneh and Henfridsson 2010; Eaton et al. 2015) eller i samarbejde 
med slutbrugere og medskabere af værdi (Skog et al. 2018). Vi supplerer denne forskningslinje ved at 
studere en platform i forberedelsesfasen, dvs. hvordan platformen oprindeligt er designet og udviklet, før 
vi er klar til eksternt samarbejde. Denne forskning kan give begrænsninger med hensyn til at være et enkelt 
casestudy og være relevant i andre empiriske sammenhænge. Bilproducenter opererer i en 
sikkerhedsfølsom branchesammenhæng, hvor virksomheder er underlagt strengere regler for 
markedsadgang, hardware og software, hvilket igen kan have indflydelse på graden og fluiditeten af 
innovation og samarbejdsmuligheder. På den anden side repræsenterer disse begrænsninger fremtidige 
muligheder for forskning til gennemførelse af cross-casestudier i (ikke) sikkerhedsfølsomme 
branchesammenhænge for at validere eller udvide vores resultater eller have et dybdegående fokus på 
grænseressourceudvikling fra et internt organisatorisk perspektiv. 
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Digitale platforme er en organisatorisk form, der består af en teknologisk arkitektur og styringsmekanismer til håndtering af 
autonome komplementører. En platforms succes afhænger af deres engagement i værdiskabelse og -indfangning. Tidligere studier 
af et sådant engagement har hovedsagelig fokuseret på en platforms styringsmekanismer uden at anerkende deres indbyrdes 
afhængighed af dens teknologiske arkitektur. Der er derfor en begrænset forståelse af, hvordan samspillet mellem styring og 
arkitektur konfigurerer platformsorganisationer, og hvorfor disse konfigurationer giver forskellige niveauer af 
Komplementørengagement. I denne artikel giver vores analyse af et 12-års studie af et fælles platformsinitiativ tre konfigurationer 
af platformsorganisationer: vertikal, horisontal og modulær. Baseret på disse konfigurationer udvikler vi udsagn, der teoretiserer 
konsekvenserne af disse organisatoriske former for komplementørengagement. Vi foreslår endvidere, at disse indsigter, som vi 
afleder fra en fælles platform, er særligt relevante for blockchain-baserede platforme. 

1. Indledning 

Digitale platforme1 som en opdukkende organisatorisk form (Gawer, 2014; 
Nambisan et al., 2017) er kendetegnet ved (1) teknologi: en teknologisk 
arkitektur, der består af en modulær kerne, standardiserede grænseflader og 
komplementære udvidelser (f.eks. Baldwin and Woodard, 2009; Karhu et al., 
2018) og (2) sociale processer: et sæt styringsmekanismer til at håndtere et 
økosystem af uafhængige komplementører, der fuldender platformens 
værditilbud ved at være med til at skabe dens værdi (f.eks. Adner, 2017; 
Nambisan, 2017). Ved at mediere interaktionerne mellem sådanne 
komplementører giver platforme mulighed for flerdimensionale markeder, der 
er en uundværlig del af vores moderne økonomi (Ceccagnoli et al., 2012; Lusch 
and Nambisan, 2015). 

Især i brancher, der er karakteriseret ved netværkseffekter, afhænger en 
platforms værditilbud af komplementører til at implementere og udvikle det 
(f.eks. de Reuver et al., 2018; Parker et al., 2017). Det er dog udfordrende for 
platformsorganisationer at ”opdage og implementere et komplekst værditilbud 
via et innovationsøkosystem og samtidig sikre, at det vil drage fordel af 
resultaterne fra den kollektive indsats” (Dattée et al. 2018, p. 470). Sikring af 
komplementørengagement, dvs. komplementørernes bidrag til værdiskabende 
komplementariteter og deres overholdelse af platformens regler og processer 
(Jacobides et al.,2018), er således den mest kritiske succesfaktor for sådanne 
organisationer (f.eks. Boudreau, 2012; Eaton et al., 2015). 

Tidligere platformsforskning fremhæver, at styringen af 

komplementørengagement er fyldt med modsætninger (Wareham et al., 2014). 
For at fremme generativitet (dvs. evnen til udvikling) skal uafhængigheden af 
komplementører, der arbejder selvstændigt for at opfylde kundernes behov, 
fremmes og faciliteres (Huber et al., 2017; Song et al., 2018). For at skabe og 
opretholde en sammenhængende, fælles identitet for platformen (dvs. stabilitet) 
skal komplementørernes udøvelse af deres egne interesser imidlertid afvejes 
med andre parters interesser i økosystemet (Eaton et al., 2015; Parker et al., 
2017). Mens der er rigelig forskning i udfordringen med at afbalancere en 
platforms stabilitet med dens evne til at udvikle sig (Dattée et al., 2018; Tilson 
et al., 2010), fokuseres der overvejende på styringsmekanismer som den 
primære metode til at forene disse konkurrerende krav (Lindgren et al., 2015). 

En platforms teknologiske arkitektur repræsenterer imidlertid en anden 
vigtig metode til at opnå komplementørengagement (e.g., Tiwana, 2015a,b). 
For eksempel har modulariteten af platformens kerne vist sig at være en vigtig 
determinant for positive netværkseffekter (Pagani, 2013), fordi den maksimerer 
komplementøruafhængighed og kreativitet ved at sikre interoperabilitet mellem 
komponenterne (Pagani, 2013). Platformsarkitekturen har også konsekvenser 
for dens styring, simpelthen fordi rettigheder og regler kan indlejres i og dermed 
håndhæves af selve teknologien (Jacobides et al., 2018; Nambisan, 2017). 

Der er få platformsstudier, der udforsker den gensidige afhængighed 
mellem arkitektur og styring, og som teoretiserer om konsekvenserne for 
komplementørengagement. Det faktum, at mest af den empiriske 
platformsforskning beskæftiger sig med proprietære platforme, hvor adgangen 
til platformens udvikling er begrænset, og ejerne har gjort både arkitektoniske 
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og styringsmæssige beslutninger forud for at gå live (Eisenmann et al., 2011), 
synes at bidrage til den aktuelle mangel på forskning om fremkomsten af 
arkitektoniske styringskonfigurationer og de niveauer af 
komplementørengagement, de danner. Kun en håndfuld nylige studier 
omhandler fælles platforme, som udvikles og drives af kollektiver af heterogene 
parter i en mere gennemsigtig proces (f.eks. Jha et al., 2016). Da disse studier i 
vid udstrækning er afhængige af rekonstruktionen af hændelser fra historiske 
data, er deres evne til at kaste lys over den gensidige udformning af teknologisk 
arkitektur og styringsmekanismer i konfigurationen af platformsorganisationer 
og engagement af komplementører begrænset. 

Den konfigurationsmæssige dynamik i teknologi og social praksis i 
platformsøkosystemer fortjener yderligere opmærksomhed. F.eks. former 
platformsledernes beslutninger og valg vedrørende forholdet mellem graden af 
arkitektonisk åbenhed og tildelingen af beslutningsrettigheder ikke kun formen 
for appel og tilgængeligheden af komplementørmuligheder, som platformen 
giver, men også komplementørernes opfattede usikkerhed og deres vilje til at 
håndtere den (Nambisan, 2017). Spørgsmål om den gensidige indbyrdes 
afhængighed mellem teknologiarkitektur og styringsmekanismer skal 
undersøges for at forstå, hvordan man optimerer komplementørengagementet 
for at få succes med platformen. I dette henseende ser et longitudinalt 
forskningsdesign, som er i stand til at spore, om mekanismer, der styrer et 
platformsøkosystem af komplementører, ”ændrer sig som en funktion af 
modularitetens skiftende karakter” (Jacobides et al., 2018, p. 2269) meget 
lovende ud. 

I denne artikel er vi inspireret fra arbejdet udført af Dattée et al. (2018), 
Jacobides et al. (2018) og Jha et al. (2016) med henblik på at udvikle ny 
teoretisk indsigt i samspillet mellem arkitektur og styring i forbindelse med 
konfiguration af platformsorganisationer, der er i stand til at udvikle og 
opretholde et højt niveau af komplementørengagement. Vores 
forskningsspørgsmål lyder: Hvordan genererer samspillet mellem teknologisk 
arkitektur og styringsmekanismer platformsorganisationer, der producerer 
forskellige niveauer af komplementørengagement? 

For at besvare dette spørgsmål konkluderer vi på data indsamlet i løbet af 
et longitudinalt 12-års (2002-2013) platformsinitiativ i den svenske 
vognmandsbranche. Formålet med dette projekt var at give små 
vognmandsfirmaer mulighed for at integrere indlejrede, mobile og stationære 
teknologier. Det, der opstod, var en fælles (Eisenmann, 2008) eller en 
standardbaseret platform (Markus and Bui, 2012), der blev kollektivt udviklet 
og styret af et branchekonsortium bestående af kunder (dvs. vognmænd) og 
komplementører (dvs. softwareleverandører og lastbilproducenter). Ved 
anvendelse af overlapning som en teoretisk linse (Leonardi, 2011) er vores mål 
at (i) identificere og konceptualisere arkitekturstyringskonfigurationer på 
vedtagne fælles platforme, (ii) få indsigt i den indbyrdes afhængighed af deres 
teknologiske og sociale dimensioner, og (iii) teoretisere konsekvenserne af 
disse konfigurationer for komplementørengagement. Især giver vores fokus på 
delte platforme os mulighed for at udvikle indsigter, der er relevante for 
blockchain-platforme, som begynder at fremstå som peer-baserede og mere 
omkostningseffektive alternativer til proprietære platforme (Beck et al., 2018). 
Som sådan har de meget lighed med delte platforme. 

2. Komplementørengagement 

 I betragtning af, at platformsorganisationer består af en arkitektonisk 
kerne, der skal udfyldes med perifere komponenter fra tredjeparter, der øger 
dens værdi (Boudreau, 2010,2012), er udvikling og vedligeholdelse af 
komplementørengagement en kritisk succesfaktor for denne form for 
organisering (Wareham et al., 2014). Begrebet komplementørengagement 
indbefatter en platformsorganisations mål om at udnytte 
komplementørekspertise og -opfindsomhed, f.eks et forskelligartet 
udviklersamfund (Benlian et al., 2015; Ceccagnoli et al., 2012), for at skabe nye 

kapaciteter, der vil realisere det generative potentiale (de Reuver et al., 2018; 
Nambisan, 2017). 

Som rationelle partnere stræber komplementørerne efter 
konkurrencedifferentiering med fokus på deres egen portefølje af 
domæneekspertise, markedsmekanismer, relationskapital og sektorkendskab 
for at skabe lokalt relevante løsninger. De skal dog også bidrage med viden, der 
gavner den kollektive og økosystemets samhørighed, for selv om moderat 
konkurrence har en tendens til at stimulere innovation, vil intens konkurrence 
sandsynligvis underminere den (Boudreau, 2012). Platformene skal således 
skabe balance mellem komplementariteten og konkurrenceevnen blandt 
komplementører (de Reuver et al., 2018), hvilket indebærer, at modsætningen 
mellem en platforms evne til at udvikle sig for at fremme generativitet og 
stabilitet muliggør effektivitet og komplementørernes værdiindfangning 
(Wareham et al., 2014; Sarker et al., 2012). 

Tidligere platformsforskning har rapporteret om en positiv sammenhæng 
mellem antallet og heterogeniteten af komplementører og de mange forskellige 
komplementer en platform tilbyder. Jo større udvalg af komplementører, der 
bidrager komponenter til platformen, jo højere er sandsynligheden for, at den 
vil følge en vellykket evolutionær vej mod dominans (Eisenmann et al., 2011; 
Jacobides et al., 2018). Komplementørheterogenitet har imidlertid også vist sig 
at føre til en betydelig varians i kvaliteten af komplementer (Wareham et al., 
2014). 

Mens mest platformsforskning har prioriteret styring som et middel til at 
håndtere komplementørengagement (f.eks. Huber et al., 2017; Sarker et al., 
2012), har nogle studier begyndt at anerkende ”at valgene om, hvem der burde 
træffe hvilke beslutninger, er sammenknyttet med arkitekturen i den styrede 
informationsteknologiartefakt” (Tiwana 2015b, p. 40). Tabel 1 indeholder en 
oversigt over litteratur, der udforsker platforme som konfigurationer af 
arkitektur og styring, der har konsekvenser for komplementørengagement. 

De fleste af disse papirer (11 ud af 15) (f.eks. Kapoor and Agarwal, 2017; 
Karhu et al., 2018; Ozalp et al., 2018). Da platformsejeren udvikler platformen 
og dermed træffer alle tekniske beslutninger, beskæftiger disse artikler sig kun 
med samspillet mellem det tekniske og det sociale i håndteringen af 
komplementørengagement, efter at platformen er operationel (Cennamo et al., 
2018). 

For eksempel, Ondrus et al. (2015) hævder, at styringsmekanismer er 
særligt relevante, når der findes en platformskerne, hvis værdiforslag skal 
udfyldes ved komplementørudvidelser. Det er imidlertid den arkitektoniske 
kerne (konfigurationen af dataadgang, komponentkompatibilitet og 
kerneudvidelseskobling), der i vid udstrækning bestemmer en platforms 
markedspotentiale før komplementørengagement. Derimod foreslår Kazan et 
al. (2015), at beslutninger om platformsadgang (direkte, indirekte eller åben 
adgang), som bestemmer, hvilken værdi komplementører kan udlede, i sig selv 
er relateret til arkitektoniske valg, der træffes i løbet af platformens udvikling. 
Tiwana (2015b) tager et lignende perspektiv og hævder, at komponentafkobling 
og grænsefladestandardisering kan reducere koordineringsomkostningerne, 
men hvis arkitekturen ikke er i overensstemmelse med komplementørernes 
beslutningsrettigheder, vil de sandsynligvis i sidste ende opgive en platform. 

Kun nogle få af disse platformsstudier (De sidste fire artikler i tabel 1) 
overvejer fælles platforme, dvs. bestræbelser på, at flere uafhængige 
komplementører i fællesskab udvikler en platformsorganisation med tiden. Den 
største udfordring, som disse platforme, som er udviklet og vedligeholdt i et 
samarbejde, står over for, er, at konkurrencedynamikken blandt 
komplementører er til stede fra platformens begyndelse, og sandsynligvis vil 
forme ikke kun platformens tekniske design, men også dens 
styringsmekanismer. Desuden har historien om samspillet mellem 
komplementørerne og de styringsmekanismer, der anvendes til at koordinere 
interesseparterne under udviklingsindsatsen, konsekvenser for 
komplementørernes vilje til at afsætte deres ressourcer til platformen, efter den 
er driftsklar.

  

102

102



ARTIKEL I TRYK 

F. Saadatmand, et al. Research Policy xxx (xxxx) xxx-xxx 
 

3 

Tabel 1 
Artikler, der udforsker platforme som konfigurationer for arkitektur og styring. 

Artikler 

Karakteristika 

Platform Arkitektur Styring Bidrag 

Cennamo et al. 
(2018) 

Videospilkonsoller, der kræver, at 
komplementørudviklerne anvender 
proprietær sprogkodning 

Modulære, lagdelte arkitekturer 
bestående af teknologikerner og 
grænseflader skaber forskellige 
niveauer af integrationskompleksitet 

Udvikling af produkter til flere 
platforme (dvs. multihoming) 
påvirker konkurrencen mellem 
platformsejere og komplementører 

Strategiske og tekniske parametre 
skal overvejes for at forklare 
dynamikken i platformens 
evolution 

Wareham et al. 
(2014) 

Teknologiøkosystemer omfatter 
kernekomponenter fremstillet af en 
platformsejer og komplementer 
udviklet af autonome virksomheder i 
periferien 

Lagdelt arkitektur med løst eller tæt 
koblede grænseflader (dvs. 
arkitektoniske kontrolpunkter) 
mellem kernekomponenter og 
komplementer 

At dyrke et økosystem af 
komplementører til generativitet ved 
at forene forandringsparadokset (dvs. 
stabilitet vs. evnen til at udvikles) 

Styringsmekanismer til 
håndtering af friktioner, der er 
relevante for 
teknologiøkosystemer 

Tiwana 
(2015b) 

Softwareplatforme er skabt af en 
enkelt platformsejer og tjene som et 
udvideligt teknologisk fundament, 
som eksterne virksomheder kan bygge 
applikationer på 

Modulariseret arkitektur, der 
minimerer den indbyrdes 
afhængighed mellem delsystemer, og 
giver dem mulighed for at ændre sig 
uafhængigt, men som stadig kan 
samarbejde 

Visning af beslutningsrettigheder og 
arkitektur som et system af indbyrdes 
forbundne valg, der i fællesskab 
påvirker 
koordineringsomkostningerne 

Konsekvenserne af samspillet 
mellem beslutningsrettigheder og 
arkitektoniske konfigurationer 
(dvs. komponentafkobling og 
grænsefladestandardisering) 

Kapoor and 
Agarwal 
(2017) 

Forretningsøkosystemer iværksat af 
en enkelt platformsejer, der fastsætter 
reglerne for komplementører 

Teknisk arkitektur bestående af 
komponenter (eller delsystemer), der 
påvirker komplementørernes 
produkter 

Håndtering af strukturelle (dvs. 
teknologisk indbyrdes afhængighed) 
og evolutionære (dvs. teknologiske 
overgange) egenskaber af et 
økosystem former værditilegnelse 
blandt komplementører 

Varierende niveauer af 
økosystemets kompleksitet fører 
til kompromiser, som 
platformsejere og 
komplementører skal forene over 
tid 

Karhu et al. 
(2018) 

Åbne digitale platforme, der hostes af 
en enkelt virksomhed, som inviterer 
tredjeparter til at bidrage med 
forbedringer og tilføje supplementer 

Arkitekturmoduler med 
standardiserede grænseflader, der kan 
kombineres for at generere alternative 
produkter og platformsfunktioner 

Design af grænseressourcer, så de 
maksimerer generativiteten og 
minimerer udnyttelsen (dvs. forking) 

Platformsøkosystemer er 
fjendtlige konkurrencemiljøer, 
der kræver proaktive 
forsvarsstrategier 

Kazan et al. 
(2018) 

Digitale platforme omfatter en ejer og 
komplementører, der samarbejder om 
at skabe firmaspecifikke 
komponenter, som danner 
værdiderivater 

Teknisk arkitektur, der består af 
modulære komponenter, som 
tredjeparter udnytter til værdiskabelse 

Konfiguration af arkitekturer er et 
middel til platformsdrevne strategiske 
grupper, så de styrker deres 
konkurrenceevne 

Integrerede og integrerbare 
arkitekturer giver direkte, 
indirekte eller åben adgang til at 
fordele værdi blandt parterne 

Ondrus et al. 
(2015) 

Flerdimensionale platforme, der styres 
af en organisation, som skaber værdi 
ved at aktivere interaktioner mellem 
to (eller flere) forskellige typer kunder 

Sæt af stabile komponenter, der 
understøtter variation og evnen til at 
udvikle sig ved at begrænse 
forbindelser mellem de andre 
komponenter 

Det er afgørende at finde det rette 
niveau af åbenhed på platformen for 
at maksimere markedspotentialet og 
sandsynligheden for efterfølgende 
succes 

Strategisk beslutningsmodel, der 
hjælper med at verificere, om en 
platform opfylder de nødvendige 
betingelser for åbenhed for 
tænding 

Ozalp et al. 
(2018) 

Videospilkonsoller, der ejes af en 
produktproducent, der iværksætter en 
population af spiludviklere 

Modulariseret teknisk arkitektur, der 
kræver specialiseret 
programmeringssprog gennem sine 
grænseflader 

Balance mellem afvejning af 
platformskapacitet og 
komplementørudfordringer gennem 
arkitektonisk design og rutinemæssige 
opfindelser 

Indbyrdes afhængighed mellem 
teknologiske overgange og deres 
indvirkning på komplementører 
forstyrrer værdiskabelsen i 
økosystemerne 

Pagani 
(2013) 

Flerdimensionale platforme, der 
administreres af en enkelt part, som 
styrer funktionelle komponenter for at 
organisere kant- og kernekompetencer 
hos parterne i økosystemet 

Komponentbaseret arkitektur, der 
giver værdiskabelse og -opsamling i 
digitale økosystemer 

Konfiguration af kontrolpunkter 
muliggør implementering af 
funktionelle komponenter, der kræves 
for at levere et servicetilbud 

Strategiindsigt om den 
dynamiske proces, hvorved 
todimensionale markeder og 
understøttende 
platformsløsninger opstår 

Parker et al. 
(2017) 

Digitale platforme styres af en 
individuel virksomhed, der 
samarbejder med et økosystem af 
eksterne udviklere 

Lagdelt arkitektur af digital teknologi, 
der omfatter enhed, netværk, service 
og indholdslag 

Indflydelse på udviklerinnovation 
gennem platformsressourcer og 
licensaftaler 

Platformsvirksomheder 
maksimerer væksten ved at 
optimere deres egne ordninger for 
intellektuel ejendomsret 

Song et al. 
(2018) 

Todimensionale platformsmarkeder, 
der er kendetegnet ved et 
softwarefirma, der iværksætter både 
slutbrugere og tredjepartsudviklere, 
som leverer komplementære apps 

Teknologisk arkitektur, der omfatter 
kodebaser, der kan udvides, for 
softwaresystemer, der leverer 
kernefunktionaliteter 

Udformning af den gensidige 
indflydelse mellem app-siden og 
brugersiden af softwareplatforme 

Styringsmæssige konsekvenser af 
den tidsmæssige dynamik, der 
ligger til grund for den indbyrdes 
afhængighed mellem de to sider 
af en platform 

Spagnoletti et al. 
(2015) 

Digitale platforme udgør et 
socioteknisk grundlag, hvorpå 
forskellige parter kan udvikle 
komplementære produkter, 
teknologier eller tjenester 

Lagdelt modulær arkitektur bestående 
af centrale og perifere komponenter 
og grænseflader, der forbinder dem til 
supplementer 

Udarbejdelse af 
koordineringsmekanismer, der bygger 
på gensidige, reciprokke justeringer 
samt hierarkisk og formel kontrol 

Forslag, der hjælper med at 
designe og implementere 
kerneelementer, grænseflader og 
komplementer af digitale 
platforme 

Jacobides et al. 
(2018) 

Interorganisationssystemer, der 
fastsætter aftalte og prædefinerede 
måder at samvirke på 

Teknologisk modularitet medieret af 
regler for engagement, standarder og 
kodificerede grænseflader 

At binde økosystemets medlemmer 
sammen i et net af indbyrdes 
afhængige, men stadig autonome 
aktiviteter (dvs. koordinering uden 
hierarki) 

Modularitets rolle og 
påvirkningen af forskellige typer 
komplementariteter 
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Tabel 1 (fortsat) 

Artikler 

Karakteristika 

Platform Arkitektur Styring Bidrag 

Dattée et al. 
(2018) 

Industriplatforme, der bygger på fælles 
standarder og grænseflader 

Lagdelte digitale infrastrukturer, der 
omfatter lag på lavere niveau (f.eks. 
fysiske komponenter) og lag, som 
brugeren ser (f.eks. programmer) 

Afbalancering af værdiskabelse og -
opsamling karakteriserer økosystem-
samspillet mellem initiativtagere og 
andre parter 

Generativitet af en muliggørende 
teknologi udnyttes af dynamiske 
kontrolpunkter, der distribuerer 
generering af alternativer til 
egnede parter 

Jha et al. 
(2016) 

Teknologi-muliggjorte økosystemer 
samler komponenter fra forskellige 
parter 

Modulariseret infrastruktur baseret på 
løst forbundet integration 

Tilpasning af komponenter i et 
økosystem, så de påvirker hinanden 
og udvikler sig til integrativ 
innovation 

Interessenter skaber værdi for 
dem selv, når de øger den 
kollektive pulje af menneskelige, 
økonomiske og materielle 
ressourcer 

Mens platformens arkitektoniske funktioner, f.eks. modularitet, skaber 
betingelserne for en gnidningsløs koordinering (Jacobides et al., 2018), er 
styring fortsat nøglen til udviklingen af fælles platforme, da den giver processer 
til at løse konflikter og tilskynder til tilpasning gennem regler for engagement 
(Jha et al., 2016). I takt med at mulighederne for værdiopsamling for 
komplementører udvikles i en fælles platform, skal styringsmekanismerne 
desuden reagere mere dynamisk på de tekniske og sociale skift i samarbejdets 
udviklingssammenhænge (Dattée et al., 2018). 

3. Platformsorganisationer 

I overensstemmelse med Gawer (2014) hævder vi, at teknologiarkitektur 
og mekanismer til styring af komplementørernes økosystem udgør den 
organisatoriske form, der er platformen. Men for at forstå, hvordan arkitektur 
og styring sammenknyttes for at blive platformsorganisationer, er vi nødt til at 
konceptualisere alle disse elementer igen. 

3.1. Teknologiarkitekturer 

Tiwana et al. (2010) fremhæver, at en platforms teknologiske arkitektur 
består af tre komponenter: (1) en kerne, (2) grænseflader og (3) komplementære 
moduler, der udvider kernens funktionalitet. Denne definition er baseret på de 
generelle principper fra Baldwin and Clark (2000) for design af modulære 
systemer, som fastsætter, at systemer har moduler, hvis designparametre er 
skjulte (indkapslede kernemoduler) og synlige designregler, der letter 
interaktion mellem moduler (specificerede grænseflader). Mens kernen er det 
skjulte lag af en platforms arkitektur, gøres grænsefladen offentligt tilgængelig 
(Baldwin and Woodard, 2009; Karhu et al., 2018). 

Den arkitektoniske kerne, som udgør ”en del af eller delsystemet i et 
teknologisk system i udvikling, med en stærk, funktionel indbyrdes 
afhængighed af de fleste af de andre komponenter i systemet” (Gawer and 
Henderson 2007, p. 4), fungerer som en medierende anordning, der overfører 
meddelelser mellem forskellige dele af platformen. For at kvalificere sig som 
en kerne, ”bør det udføre mindst én væsentlig funktion ... eller løse et væsentligt 
problem inden for en branche" (Gawer and Cusumano 2008, p. 29), og som 
minimum skal det formidle kommunikation mellem to enheder ved hjælp af 
funktioner som brugerregistrering, adressering af beskeder og validering af 
beskeder. Kernen gøres tilgængelig for andre, muligvis tredjeparter, med 
moduler via en grænseflade, som er de facto-standarden for interoperabilitet 
mellem platformskomplementører (Boudreau, 2010,2012). Derfor fungerer 
grænsefladen som en ”traktat mellem to eller flere underelementer” (Baldwin 
and Clark 2000, p. 73), der tvinger moduludviklere til at formatere deres input- 
og outputparametre på måder, som andre moduler let kan sende beskeder til og 
modtage beskeder fra det fokale modul (Baldwin and Woodard, 2009). 

Kvaliteten af en platforms arkitektur kan vurderes efter to nøglemålinger: 
modulernes synergistiske specificitet og konformabiliteten af kerne-
/periferigrænsefladen (f.eks. Sanchez and Mahony, 1996). Førstnævnte måler 
en platforms arkitektoniske modularitet med hensyn til graden af afhængighed 
mellem kerne- og udvidelsesmodulerne. For at opnå lav synergistisk 
specificitet, dvs. en løs kobling, skal kernemodulerne være mere generelle, 
genanvendelige og igen kunne kombineres (Sanchez and Mahoney, 1996). Høj 

synergistisk specificitet, dvs. en tæt kobling, indebærer, at udvidelsesmodulerne 
er meget specifikke for kernemodulerne (Schilling, 2000). Mens en arkitektur 
karakteriseret ved højere synergistisk specificitet typisk genererer en mere 
ensartet brugeroplevelse (da forskellige moduler er specielt designet til at 
arbejde sammen), muliggør en lavere synergistisk specificitet generativitet, 
fordi udviklerne af udvidelserne kan handle mere uafhængigt, og de er i stand 
til at forfølge deres egne interesser. 

En meget tilpasselig grænseflade er klart specificeret, utvetydig, stabil, 
veldokumenteret og standardiseret (Tiwana, 2015a). Tabel 2 opsummerer hver 
af disse dimensioner. Platformsudbydere kan tilbyde konfigurationsværktøjer, 
såsom softwareudviklingssæt, skemaer eller skabeloner for at øge en 
grænseflades tilpasselighed ved at hjælpe komplementørteknologier med at 
overholde arkitekturstandarderne (Ghazawneh and Henfridsson, 2013). Mens 
høj grænsefladekonformitet gør det lettere for komplementører at tilpasse sig 
kernearkitekturen, kan den grad, de er i overensstemmelse med en platforms 
foreskrevne grænsefladespecifikationer, variere betydeligt (Tiwana, 2015a). 
Derfor er der behov for styring. 

3.2.  Styringsmekanismer 

Styring spiller en fremtrædende rolle i den eksisterende platformslitteratur 
(e.g., Adner, 2017; Benlian et al., 2015; Svahn et al., 2017), i høj grad fordi 
komplementører er rationelle parter, hvis interesser ofte er forkert afstemt med 
platformsejerens og de andre komplementørers interesser, som de konkurrerer 
med (Yoffie and Kwak, 2006). Hvis de ikke styres, vil komplementører med 
højere status (f.eks. producenter af de bedste produkter i klassen og/eller med 
store installationsbaser) sandsynligvis dominere platformen, hvilket gør den 
mindre attraktiv for andre komplementører (Wareham et al., 2014). Dette 
begrænser i sidste ende netværkseffekterne (f.eks. Zhu and Ianisti, 2012). Et 
centralt mål med styringsmekanismerne er derfor at tilbyde komplementørerne 
tilskyndelser for at tilpasse interesserne for de forskellige interesseparter 
(Kapoor and Agarwal, 2017; Song et al., 2018). Tabel 3 opsummerer de 
styringsmekanismer, som tidligere platformsforskning har identificeret. 

Styringsmekanismer på fælles platforme drejer sig typisk om at give 
myndighed over kontrolpunkter til platformsparterne og sikre overholdelse af 
platformens mål og regler (Huber et al., 2017; Tiwana et al., 2010). Tildeling 
af myndighed indebærer tildeling af beslutningsrettigheder over 
kontrolpunkterne på platformen (placeringer i en arkitektur, der bestemmer en 
platforms største værdi eller styrke) til komplementører og platformsejeren 
(Dattée et al., 2018; Pagani, 2013). 

Forskellige sæt beslutningsrettigheder skal tildeles på en sådan måde, at 
omkostningerne ved at koordinere og beskytte ressourcerne kan indhentes med 
den værdi, der skabes gennem platformen (f.eks. Tiwana, 2015b). I dette 
henseende kan beskyttelse af intellektuel ejendomsret og andre juridiske 
rettigheder til udelukkelse enten gives eller afslås (Benlian et al., 2015). 

At sikre, at komplementørerne overholder dette indebærer, at 
platformsudbyderne ”udformer regler og former økosystemets 
udviklingsproces for at binde sig til komplementører og få dem til at overholde 
dem"(Jacobides et al., 2018, p. 2263). Denne styringsmekanisme kræver, at 
platformens værdier og den adfærd, der forventes af komplementørerne, er klart 
formuleret (Huber et al., 2017). Hvad angår betydningen af cross-side-
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netværksvirkninger for platformsorganisationerne udgør en ansporing af 
komplementørerne til at bygge produkter med den funktionalitet og kvalitet, der 
skaber konkurrencefordele for platformen, et centralt ledelsesproblem 
(Boudreau, 2010,2012; Song et al., 2018; Wareham et al., 2014). 

4. Et konfigurationsperspektiv 

Den særlige konfiguration, der udgør en given platformsorganisation, 
udvikler sig ud af samspillet mellem dens teknologiske arkitektur og 
styringsmekanismer. På den anden side bestemmer konfigurationen 
platformens evne til at producere og opretholde komplementørengagement 
(Gawer, 2014). Selvom noget af den eksisterende litteratur fremhæver denne 
interaktion inden for proprietære platforme (Tiwana, 2015b), lover opdukkende 
platformskonfigurationer og deres konsekvenser for komplementørengagement 
i fælles platforme en særlig værdifuld indsigt i disse forhold (Dattée et al., 2018; 
Jacobides et al., 2018). 

Imbrikationslinsen (Leonardi, 2011) er et procesperspektiv, der giver os 
mulighed for at spore den gensidige udformning af de teknologiske 
(komponenter, grænseflader) og sociale (processer, regler) aspekter af en fælles 
platform over tid. Mere specifikt tilskynder den konceptuelle struktur til at 
samle sociale og materiel handlefrihed i forskellige øjeblikke, der former 
hinanden og med tiden konfigurerer platformsorganisationerne gennem 
sedimentering af socio-materiel praksis i en infrastruktur. Dette perspektiv 
fastholder, at menneskelig handlefrihed (evnen til at handle med forsætlighed, 
motivation og rationalitet) og teknologisk handlefrihed (”ikke-menneskelige 
enheders evne til at handle på egen hånd, bortset fra menneskelig indgriben” 
(Leonardi 2011, p. 148)) udgør byggestenene i praksis. Når menneskelig og 
teknologisk handlefrihed sammensættes (dvs. imbrikeres) i en sammenkoblet, 
overlappende ordning, skaber de teknologier og rutiner (”sekventielle mønstre 
for social handling” (Leonardi 2011, p. 148)). Disse imbrikerer til gengæld og 
danner en organisatorisk konfiguration, hvis arrangement bestemmer, om 
teknologien ses som enten at støtte eller begrænse brugerne i deres bestræbelser 
på at udøve deres handlefrihed. 

Desuden teoretiserer imbrikationsperspektivet, at konfigurationen af 
menneskelig og materiel handlefrihed også bestemmer, om folk vil ændre 
teknologien eller ændre deres rutiner. Når teknologien betragtes som en 
affordance, dvs. en handlingsmulighed for en bestemt bruger i en bestemt 
sammenhæng (Gibson, 2014), sættes en sekvens af imbrikations i gang, der 
ændrer, hvad folk gør. For eksempel giver en modulær platformsarkitektur, der 
muliggør generativitet, kunderne et valg mellem komponenter, og hvordan de 
kombineres. Dette resulterer dog i en ændring af styringen fra en hierarkisk 
ovenfra og ned-mekanisme til en mere ligelig samarbejdsmekanisme (Jacobides 
et al., 2018). 

I modsætning hertil genereres en sekvens af imbrikationer, der ændrer 
teknologien, når den opfattes som en begrænsning. Mozillas Firefox er et 
eksempel på en udvidelse (add-on), der udviste en lav grad af modularisering, 
og begrænsede udviklingen af både komplementer og det samlede økosystem 
(Tiwana, 2015a). Firefox responderede ved at udtænke en fire-trins 
screeningsrutine (styringsproces), der kun tillader, at kvalitetsudvidelser tilføjes 
til platformen. Alle problemer, der identificeres i screeningsprocessen, skal 
rettes af komplementøren, før Firefox igen udfører sin screening. 

5. Forskningsdesign 

Formålet med projektet var kollektivt at udvikle en ny standardbaseret 
platform til integration af data fra de tre teknologisystemer, som vognmændene 
brugte: stationære virksomhedssystemer, mobile applikationer og indlejrede 
køretøjssystemer. Projektet blev designet som aktionsforskning og var baseret 
på etablerede traditioner inden for IS-disciplinen. Denne indfaldsvinkel var 
domineret af problemløsning med bestræbelserne på at generere og analysere 
interessante indsigter, der opstod under beslutningstagningsaktiviteterne 
(Lindgren et al., 2004). Vi prøver med vores casestudy-metode at generalisere 
fra vores empiriske materiale til teori, og ikke blot generalisere til populationen 

af fælles platforme (Lee and Baskerville, 2003). Den beretning, der præsenteres 
i denne artikel, afspejler også kun én af de mange mulige teoretiske baner, der 
blev identificeret i løbet af den flerårige indsats med abduktionsteoretisering 
(Locke et al., 2008), som har draget fordel af et godt fundament af empirisk 
materiale og platformslitteratur. 

5.1. Casestudy 

Vognmandsbranchens arbejde er afhængig af indlejrede teknologier og 
mobile enheder til at koordinere arbejdet med hovedkvarterer, der anvender 
virksomhedssystemer til rutestyring og omkostningsstyring (Andersson and 
Lindgren, 2005; Lindgren et al., 2008). Tabel 4 viser et resumé af disse tre 
vigtigste teknologiklasser, der anvendes i et typisk vognmandsfirma. 

Manglen på en branchespecifik, standardiseret fælles platform betød 
imidlertid, at det var vanskeligt for de svenske vognmænd at digitalisere deres 
processer og dermed opnå den effektivitet, de havde brug for i konkurrencen på 
et stadig mere åbent logistikmarked, hvor der kom flere og større internationale 
vognmandsfirmaer (f.eks. DHL, Schenker) til landet. Desuden skabte de 
proprietære integrationsløsninger, som de fleste vognmænd havde investeret i 
med tiden, ikke kun lock-in-effekter, der førte til ineffektivitet i de enkelte 
virksomheder, men de forhindrede også et tværorganisatorisk samarbejde, der 
kunne optimere udnyttelsen af køretøjerne og nedsætte CO2-emissioner 
(Lindgren et al., 2008). 

I 2002 blev der taget initiativ til en fælles platform for at hjælpe de relativt 
små, heterogene og uafhængige svenske vognmænd med at forblive 
konkurrencedygtige ved hjælp af gnidningsfri transaktioner og større 
informationsgennemsigtighed på tværs af flere teknologier. Initiativet Mobil-
Stationær Grænseflade (MSI) kan klassificeres som en brancheindsats, der har 
til formål at lette en gnidningsløs koordinering af transportprocesserne både for 
den enkelte vognmand og inden for branchen. Ud over at forbedre effektiviteten 
og produktiviteten af vognmændenes aktiviteter, forsøgte platformsinitiativet at 
skabe nye digitale muligheder og forretningsmuligheder for 
teknologileverandører. 

5.2. Dataindsamling 

MSI-projektet2 blev oprindeligt ledet af Viktoria Institute (en 
forskningsfokuseret konsulentorganisation), hvis kunder hovedsagelig 
omfattede transportvirksomheder og bilproducenter. Det 
transportindustrinetværk, som Viktoria Institute koordinerede, bestod af 14 
teknologileverandører, to lastbilproducenter, en række vognmandsfirmaer og 
en konsulentorganisation, der ejes af 15 svenske transportorganisationer (se 
tabel 5 for en klassificering af de deltagende parter). 

Brancheparterne bragte betydelig erfaring med indlejret, mobil og 
stationær teknologi til projektet, mens aktionsforskerne bragte ekspertise inden 
for designorienteret aktionsforskning (Lindgren et al., 2004) samt i indlejrede 
og mobile computerinfrastrukturer (Henfridsson and Lindgren, 2005). Selvom 
Viktoria Institute indledte projektet, blev myndigheden tildelt en gruppe af 
praktikere og forskere, efter klient-forsker-aftalen (Davison et al., 2004) blev 
underskrevet i 2003. I de forskellige faser af projektet ændrede myndigheden 
og kontrollen sig blandt deltagerne, og der blev over tid lagt større vægt på 
branchens interesser. Den anden forfatter fungerede imidlertid i større eller 
mindre grad som koordinator, indtil MSI's modulopbyggede 
platformsarkitektur var færdig i efteråret 2012 (se tabel 6 for 
hovedkomponenterne). 

Der blev genereret data i løbet af de tolv år med MSI-platformsinitiativet. 
Dataene omfattede formelle interviews, deltagelse i planlægning af møder og 
workshops samt dokumenter fra e-mails via strategi og tekniske dokumenter til 
pressemeddelelser. Derudover blev der i 2016 udført interviews med MSI-
medlemmer, der havde spillet nøgleroller i initiativet, for at få en forståelse af 
platformsinitiativets langsigtede konsekvenser (se tabel 7 for en oversigt over 
datakilder). 

 
  

 
2 VINNOVA (det svenske agentur for innovationssystemer), Swedish IKT (forskningsinstitutgruppe), MSI Group og de deltagende organisationer finansierede projektet. 
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Tabel 2 
Dimensioner af teknologiske arkitekturer. 

Karakteristika for design af teknologisk 
arkitektur 

Definition Reference 

Høj/lav synergistisk specificitet Synergistisk specificitet refererer til graden af kobling mellem platformskernen og dens 
komplementer (dvs. periferi). Udvidelsesmoduler, der er meget specifikke for kernemoduler, 
udviser høj synergistisk specificitet. For at disse udvidelsesmoduler skal fungere, skal 
komplementørudviklerne og kerneudviklerne udveksle flere oplysninger om 
systemspecifikationerne på begge sider. Dette bringer oplysninger, der gemmer sig på begge sider, 
i fare. 

Sanchez and Mahony (1996), 
Schilling (2000) 

Lav/høj grænsefladekonformabilitet Denne konformabilitet af kernens grænseflade opnås, hvis det er: 
• Klart specificeret, dvs. funktioner og parametre har selvforklarende, konsekvente navne. 
• Entydige dvs. relaterede begreber navngives entydigt. Det skal være nemt at knytte navnene til 

de rigtige begreber uden at slå dem op i dokumentationen. 
• Veldokumenteret, dvs. der foreligger specifikationer for datatyper og funktioner, og et 

introduktionsdokument, der binder det hele samen i en logisk enhed. 
• Stabil dvs. objektmodellen kan tilpasses fremtidige ændringer. 
• Standardiseret dvs. giver forskellige teknologier mulighed for at arbejde sammen, uanset sprog 

og design 

Hvis mere end to af de 5 kriterier ikke er opfyldt, har grænsefladen lav konformitet. En højere 
grænsefladekonformitet indebærer, at komplementører kan integrere deres system til platformen 
uden behov for kommunikation uden for platformen. 

Sanchez and Mahony (1996), 
Tiwana (2015a) 

5.3. Dataanalyse 

Vi fulgte en abduktiv indfaldsvinkel til dataanalyse og teoriopbygning 
(Locke et al., 2008), som involverede (1) anvendelse af en etableret teori, (2) 
observation af en overraskelse i det empiriske fænomen, set i lyset af teorien, 
og (3) formulering af en ny teori, der løser overraskelsen (Alvesson and 
Karreman, 2007). Vi gennemførte disse trin iterativt ved at bevæge os frem og 
tilbage mellem data og teori. Dernæst beskriver vi, hvordan de begreber, 
kategorier og deres relationer, som vi rapporterer her, dukkede op. 

Vores analyse begyndte med at læse og genlæse det empiriske materiale og 
arrangere hændelserne i stadig mere sammenhængende fortællinger. Denne 
tidsmæssige organisering (se figur. 1) fremhævede, at MSI-projektet udviste tre 
forskellige udviklingsfaser, som hver især førte til en særskilt 
platformsorganisation (dvs. arkitekturstyringskonfiguration). Ved at trække på 
de arkitektoniske træk ved hver platform mærkede vi faserne hhv. Open Service 
Gateway-initiativet (OSGi), Web Services (WS) og Business Process Modules 
(BPM). 

Disse forskellige udviklingsfaser gav en konstant sammenligning. 
I løbet af denne fundamentale forståelsesproces spillede medforfatternes 

konceptuelle forståelse af platformene en integreret rolle i kategoriseringen. 
Som medforfattere jonglerer vi mellem at gennemgå platformslitteraturen for at 
generere ideer om, hvilke begreber og teorier, der kunne hjælpe med at forklare 
MSI-initiativets udvikling, og genlæse dataene i lyset af de nyligt identificerede 
begreber. Ved at udnytte begreber, der opstod som grundlæggende for 
platforme som organisatoriske former, kodede vi dataene i Atlasti 7 i kategorier, 
der samledes i tre overordnede konstruktioner: teknologiarkitektur, 
styringsmekanismer og komplementørengagement. Interviews, møder, 
workshops, e-mail-korrespondance, projektrapporter, tilskudsansøgninger og 
udviklernotater blev alle kategoriseret i henhold til koder som synergistisk 

specificitet, grænsefladekonformitet, datasikkerhed, intellektuelle 
ejendomsrettigheder, beslutningsrettigheder, kontrolpunkter, platformsejerskab 
og konkurrence/samarbejde. For at vurdere komplementørernes engagement 
kodede vi adfærd, såsom at deltage i møder og workshops, engagement i 
teknologiudvikling og markedsføring af initiativet. I alt kodede vi dataene i 11 
kategorier. Derudover undersøgte vi de indbyrdes komplementørrelationer for 
at forstå, hvordan kooperative og konkurrencedygtige komplementører var i 
hver af de tre faser. 

Baseret på hvad vi opfattede som et hul i platformslitteraturen, nemlig at 
underdrive samspillet mellem teknologiarkitektur og styringsmekanismer over 
tid, udforskede vi procesteorier, der fokuserede på, hvordan de tekniske og 
sociale aspekter af organisationer gensidigt former hinanden. Vi enedes om 
imbrikationsteorien (Leonardi, 2011), da den gav betydelig støtte til analyse af 
longitudinale data. Vores mål var at forstå den gensidige konfiguration af 
arkitektur og styring i nogle relativt stabile organisatoriske former, og deres 
konsekvenser for komplementørengagement. Efter meget frem og tilbage 
mellem imbrikationsmodellen og dataene opstod et stabilt billede af MSI-
platformens udvikling, efterhånden som der opstod ændringer i dens 
arkitekturstyringskonfigurationer (figur 2). 

6. Empiriske resultater 

Ved at anvende imbrikationsperspektivet på hver af de tre faser af MSI's 
fælles platformsinitiativ præsenterer vi nu vores resultater i tre imbrikationspar 
(se figur 2). For hver af dem identificerer vi, hvordan de materielle (arkitektur) 
og menneskelige (styringsmekanismer) handlefriheder gensidigt formede 
platformens organisatoriske form, og hvilke konsekvenser det har for 
komplementørengagement.
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Tabel 3 
Mekanismer til styring af økosystemer. 

Styringsmekanisme Komponenter Tilbud 

Støttende myndighed Udvikling af ressourcegarantier 
(f.eks. IP-aftaler, patenter) 

”Ledere bør beskytte mod to typer IP-relaterede krav på platformsværdi. For det første kan en part hævde 
patentkrænkelse. En anden type af et IP-baseret krav kan opstå, hvis delte platforme er afhængige af mange forskellige 
patenterede teknologier”. Eisenman (2008, p. 47) 

 Tildeling af 
beslutningsrettigheder 

”Deling af beslutningsrettigheder henviser til, hvordan beslutningsmyndigheden deles mellem platformsejeren og 
moduludviklerne. Beslutningsrettighederne henviser blot til, hvem der har myndighed og ansvar for at træffe specifikke 
beslutninger”. Tiwana et al. (2010, p. 679) 

 Tildeling af kontrolpunkter ”For at forhindre, at kontrollen bliver episodisk og flygtig, skal organisationerne installere kontrolpunkter i et spirende 
system og strategisk navigere i processen med at opdage værdiskabelse for at sikre en eventuel værdiopsamling”. 
Dattée et al. (2018, p. 490) 

Sikring af overholdelse Tilpasning af tilskyndelserne 
mellem platformens købs- og 
salgssider 

”styringspolitikker, der anses for at være fordelagtige for platformsejeren, kan medføre gensidige 
tilpasningsudfordringer for andre deltagere i økosystemet. For eksempel, trods fordelene ved platformsopdateringer er 
det ofte uundgåeligt, at processen med at frigive opdateringer forstyrrer det glatte samarbejde på alle sider. ” Song et 
al. (2018, p. 137) 

 Tilpasning 
komplementørtilskyndelser 

”Under disse betingelser med en storstilet kollektiv kreativitet er det vigtigt at etablere tilskyndelser for medlemmerne 
til at investere i komplementære innovationer - det vil sige at arbejde sammen om at samle forskellige kapaciteter og 
ekspertise for at skabe effektive og holistiske løsninger for kunderne”. Wareham et al. (2014, p. 4) 

 Åbent kommunikerende 
styringsomkostninger 

”Resultaterne af bestræbelserne fra de partnere som følge af planlægning, tilpasning og beskyttelse af de ressourcer, 
der bidrog til partnerskabet" Huber et al. (2017, p. 567) 

 Overvågning af output ”Fokus fra kontrolstyringer er ikke begrænset til output-kvalitet, men bør også tage fat på spørgsmål om samlet 
komplementmængde, fordelingen af komplementørindsatsen på tværs af heterogene markedsnicher, hyppigheden af 
komplementfrigørelse og andre ledelsesmæssige beslutninger, der direkte eller indirekte påvirker kvaliteten, 
karakteren, distributionen og tilgængeligheden af komplementforsyning”. Wareham et al. (2014, p. 4) 

Tabel 4 
Tre store teknologiklasser, der anvendes hos vognmænd. 

Klasse Infrastruktur Funktionalitet 

Indlejrede systemer: med henblik 
på at forbedre effektiviteten af 
køretøjer/chauffører 

Aktivt tændingsfølsomt software 
Stregkodescannere 
CAN-bus 
GPS-modtager 
RFID-teknologi 
Ruteregistrerende software 

Analyse af at bryde og ændre adfærd 
Analyse af chaufførernes arbejdstid 
Sporing af kørsels- og stoptider 
Overvågning af brændstofforbrug og rejseafstand  
Information om mobile medarbejderes positioner  
Vedligeholdelsesplanlægning 
Navigationsstøtte 

Mobile systemer: fokus på at 
forbedre effektiviteten af mobile 
medarbejdere 

Nomadiske enheder i cockpittet (koblet til køretøjselektronik) 
Køretøjsmonterede kommunikationsterminaler (delt platform 
med køretøjscentrerede applikationer) 

Køretøjskommunikation mellem stationært personale og mobile medarbejdere 
Fjernstyret adgang til stationære planlægningssystemer 
SMS-beskeder 

Stationære systemer: fokus på at 
forbedre effektiviteten af 
udsendere/ledere 

Geografiske informationssystemer 
Flådestyringsapplikationer (integreret med ERP-software) 

Hændelsesudløste advarsler og geofencing Geo-positionering 
Ordrestyring 
Ruteoptimering 
Overvågning og sporing af last og køretøjer 

6.1. Fasen Open Service Gateway-initiativet (OSGi): januar 2002 til april 2004 

6.1.1. Imbrikation #1: humant " materiale 
Tilbage i begyndelsen af årtusindet stod svenske vognmænd, hvoraf de 

fleste var små til mellemstore parter, der specialiserede sig i at transportere 
materiale (f.eks. tømmer, væsker), over for to vigtige forhindringer, når de 
digitaliserede deres forretningsprocesser: deres mangel på teknologisk 
ekspertise og en fragmenteret IT-infrastruktur bestående af brancheførende 
indlejrede, mobile og stationære systemer, der var blevet implementeret som 
isolerede løsninger gennem årene. Noget så simpelt som at beregne 
omkostningerne ved en levering skulle gøres manuelt ved at downloade, matche 
og manipulere data fra disse forskellige systemer. Vognmændene var derfor 
begyndt at investere i specialbyggede systemgrænseflader, som blev 
vedligeholdt af den leverandør, de havde til opgave at udvikle 
integrationsløsningerne. Disse grænseflader var skrøbelige og ustabile; 
ændringer i en leverandørs systemer kunne forstyrre dataflowet. 

Samlet set følte mange små vognmænd sig magtesløse over for magtfulde 
arter som lastbilproducenter, der ofte foretog ændringer i deres indlejrede 
systemer og dermed foretog tvungne ændringer i vognmændenes IT-
infrastrukturer: 

 

”Lastbilproducenterne forsøger hele tiden at skabe nye behov og 
overbevise os om at investere i deres proprietære materiale. De udstyrer 
lastbilen med masser af nye ting, og så forventer de, at vi bruger den. Jeg 
aner ikke, hvad vi kan forvente at få ud af det. Jeg er sikker på, at vi snart 
når et punkt, hvor vi ikke længere er interesseret i at købe deres stadig mere 
digitaliserede lastbiler.” (Forretningschef i en af vognmandsfirmaerne) 

Det fjendskab, som vognmændene følte over for lastbilproducenterne, 
bidrog til vognmændenes fragmenterede IT-infrastrukturer, da de opsøgte niche 
IT-leverandører, der var villige til at imødekomme deres unikke behov: 

”Teknologileverandørerne kan kategoriseres i to grupper. De store spillere 
er lastbilproducenterne... de har indtil nu domineret. Så har vi små 
nichevirksomheder, der bruger nye teknologier til at udvikle nye løsninger. 
Vognmændene er mistænksomme over for lastbilproducenterne på grund 
af deres mærkespecifikke tankegang, så de finder de mindre leverandører 
lidt mere fleksible. Disse leverandører gør hvad de kan for at overbevise 
vognmændene om at implementere deres specifikke produkter.” 
(administrerende direktør for Vehco)
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Tabel 5 
Klassifikation af MSI platformskomplementører. 

Kategori for parter  Navne på parter 

Udbyder af indlejret teknologi Lastbilproducent Vehicle 
Telematics 

 Volvo, Scania 
Vehco, Gatespace Telematics, Drivec, Transics/BNT 

Udbyder af indlejret teknologi 
Enterprise Resource Planning (ERP) systemudbyder 

 DPS, Pocket Mobile, Mobistics, MobiOne, CyberCom, Consafe Logistics, Barkfors, Systeam, Halda 
NL Partner (senere Locus Scandinavia), Hogia, IBS, Prolog, Transware, Netlink 

 

Tabel 6 
MSI platformskomponenter. 

Komponent Beskrivelse 

Kommunikationsarkitektur Der var ingen central beskedfunktion (dvs. central server eller adressebog), så alle IT-systemer, der implementerede standarden, havde sit eget 
navneområde med unikke adresser inden for det lokale domæne. Kombineret med domænenavnet var disse adresser unikke globalt. 

XML-baseret grænseflade XML-rodelementet var ’besked’, som omfattede det faktiske informationsindhold i MSI-besked samt metaoplysninger, der var nødvendige for 
adressering og besked-routing. Samlet set specificerede XML-skemaet en begrænset domæneterminologi til kommunikation af data om 
vognmandstransport mellem integrerede, mobile og stationære IT-systemer (system-til-system-kommunikation). Det var struktureret omkring formelt 
aftalte kerneobjekter, der blev fastsat med hensyn til indhold og relationer. Derudover foreskrev grænsefladen dokumentskemaerne og den betingede 
koreografi af dokumentudvekslinger for vognmandsprocesser, der omfattede flere parter. 

Kontekstskema Denne funktion gav både IT-leverandører og vognmænd fleksibilitet til at tilpasse en delmængde af væsentlige globale parametre til deres lokale og 
særlige integrationskrav. 

Forretningsprocesmoduler Ordrestyringsmodulet håndterede ordreopfyldelse, dvs. planlægning af leverancer, så de fandt sted inden for den kundespecificerede tidsramme, samt 
beregning af leveringsomkostningerne for en ordre. Formålet med ressourcestyringsmodulet var at gemme oplysninger om vognmandens heterogene 
ressourceforbrug, der skulle spores og redegøres for mens ordren blev opfyldt, f.eks. personale, lastbiler, benzin. Brugsmønstre for 
ruteoptimeringsmodulet omfattede sekventering af leverancer, så transportomkostningerne blev minimeret under hensyntagen til det leveringsvindue, 
der blev specificeret af kunden, samt trafikoplysninger. En udvidelse af ruteoptimeringen var ruteomlægningsmodulet, som gav mulighed for en 
dynamisk, just-in-time-genberegning af den optimale rute, som transportforholdene ændrer sig, f.eks. ved en trafikulykke eller mekaniske problemer. 

Vehco kom ind på dette marked, et universitetssponsoreret opstartsfirma 
med speciale i indlejret IT, der positionerede sig som en tjenesteudbyder, der 
var i stand til at hjælpe vognmænd med at forbedre deres konkurrenceevne og 
udvikle miljømæssigt bæredygtige forretningsmetoder. Vehco havde netop 
afsluttet et studie af vognmændenes IT-krav og det konkurrenceprægede 
landskab hos de IT-leverandører, der formidlede tjenesteydelser til branchen, 
og havde udviklet en prototype (EcoHauler) med en industriplatform for 
integration af indlejrede, mobile og stationære systemer. 

EcoHauler genererede ikke kun rapporter, der beregnede omkostninger pr. 
levering, de leverede også en beregning af emissioner pr. levering. For at få 
indlejrede data fra lastbilen havde telematiktjenesteudbydere som Vehco to 
muligheder: at stole på Fleet Management System (FMS)-standarden for at få 
adgang til de parametre, som lastbilproducenterne stillede til rådighed, eller 
udlede data ved reverse engineering af lastbilens CAN-bus. Ligesom andre 
telematikvirksomheder (f.eks. Transics) valgte Vehco sidstnævnte, fordi de 
data, der blev leveret via FMS-standarden, var meget begrænsede og ikke 
tilstrækkeligt opdaterede, hvilket i sidste ende begrænsede tredjeparters evne til 
at innovere: 

”Vi undersøgte FMS på et meget tidligt tidspunkt [da det blev udgivet] for 
alle mærkerne: Iveco, Mercedes, Scania og Volvo. Men vi blev bekymrede 
over de fejl, det havde, især i visningen af brændstofforbrug... [Nu] vi har 
samarbejde med Drivec... [en virksomhed, der] tager dataene direkte fra 
CAN-BUS.” (administrerende direktør for Transics) 

Lastbilproducenterne opponerede mod dette tilsyneladende hack og 
hævdede, at det kompromitterede integriteten - og dermed sikkerheden - af 
deres køretøjer: 

”Hvad [Vehco] gjorde, var faktisk dårlige installationer. de hægtede sig på 
CAN. Det fik CAN-netværket til at fungere forkert, og i nogle tilfælde 
forårsagede det endda ulykker. Vi så det ikke som et stort problem, men 
alligevel vil man ikke have, at andre leger med det centrale system.” 
(Global Telematics Manager, Volvo Trucks) 

Selvom Volvo Trucks betragtede EcoHauler-prototypen som en 

garantiovertrædelse, anlagde selskabet ikke sag. I betragtning af Vehcos 
opstartsstatus og dets forpligtelse til at hjælpe de små vognmænd i Sverige med 
at øge deres effektivitet og miljømæssige bæredygtighed ville en retssag have 
skabt negativ omtale for lastbilproducenten. Alligevel var fjendtligheden 
mellem telematikudbyderne og lastbilproducenterne håndgribelig, især da 
lastbilproducenterne udviklede deres egne telematiktilbud. 

I maj 2002 iværksatte telematikgruppen hos Vehco og Viktoria Institute i 
fællesskab MSI-platformsinitiativet. I erkendelse af, at de havde brug for 
deltagelse fra centrale parter i vognmandsbranchen, besluttede projektlederne 
at præsentere EcoHauler-prototypen for branchens parter i et forsøg på at gøre 
målet for initiativet mere håndgribeligt og ved at frembringe vognmændenes 
synspunkter, for at tilpasse incitamenterne mellem platformens købs- og 
salgsside. De to seminarer (der blev afholdt i efteråret 2002) vakte stor interesse 
blandt medlemmerne af den svenske vognmandsforening (SRHA). Derudover 
meldte mange af IT-leverandørerne sig til at samarbejde om 
platformsudvikling, dels for at sikre kompatibiliteten af deres egne løsninger 
med den udviklende platform, dels for at holde sig orienteret om - og muligvis 
for at påvirke - skiftet i konkurrencelandskabet. I sommeren 2003 var omkring 
et dusin parter i branchen medlemmer af MSI-initiativet. Udover Viktoria 
Institute, Vehco, Gatespace og en række vognmænd var de stiftende 
medlemmer af det fælles platformsinitiativ softwareleverandører Hogia, 
Prolog, Transics og NL Partner, samt lastbilproducenterne Scania og Volvo 
Trucks. 

På det tidspunkt markedsførte Gatespace, en leverandør af 
telematikløsninger, OSGi (Open Service Gateway-initiativ) som en åben 
platformsarkitektur, der hjalp integration af vejgodstransportsystemer. De 
samarbejdede også med Volvo Trucks om at udvikle en løsning, der brugte 
CAN-busdata til at analysere chaufførens arbejdstid. Af disse årsager var 
Gatespace ivrig efter at deltage i MSI-projektet. OSGi-arkitekturen gjorde det 
muligt for softwareleverandørerne at implementere et stort udvalg af wide-area-
netværkstjenester ved at skabe en struktur for at integrere forskellige indlejrede, 
mobile og stationære systemer. Dette gjorde det til en mulighed at imødekomme 
vognmændenes integrationsbehov. Da OSGi allerede var blevet anvendt til at 
udvikle nogle åbne platformsinitiativer inden for telematikdomænet, og især i 
Volvo Trucks, besluttede MSI-projektlederne sig for at anvende denne 
arkitektur til platformsudviklingen. 
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Tabel 7 
Oversigt over datakilder. 

Datakilder Antal 

Interviews 136 (gennemsnit: 80 min) 

Projektmøder 30 (gennemsnit: 240 min) 

Arbejdsmøder 75 (gennemsnit: 120 min) 

Workshops 18 (gennemsnit: 300 min) 

Bestyrelsesmøder 17 (gennemsnit: 75 min) 

E-mails (udelukkende omhandlende vigtige sager) 267 

Præsentationer (Word-dokumenter, Power Point) 83 

Projektapplikationer 9 

Breve med beslutninger 5 

Strategidokumenter (It-forhandlere, MSI-gruppen) 32 

Tekniske dokumenter (IT-leverandører, MSI-gruppen) 21 

Systemdemonstrationer 18 

Standardapplikationer 22 

Miljørapporter 14 

Modulspecifikationer 12 

Pressemeddelelser 12 

Populære presseartikler 11 

6.1.2. Imbrikation #2: materiale " humant 
OSGi's struktur kørte oven på en Java virtuel maskine, og det gav mulighed 

for et delt eksekveringsmiljø, der installerede, opdaterede og afinstallerede 
programmer (dvs. ”bundter”). For at softwareleverandørerne kunne dele 
oplysninger med hinanden, havde de brug for sådanne bundter til at 
sende/modtage dataene til/fra en beskedtjeneste. OSGi-serveren leverede en 
grænseflade til hver af disse tjenester, dvs. et stykke kode, der gav en skabelon 
af variabler og funktioner, som tjenesten skulle have. Den registrerede også den 
tjeneste, som et bundt havde anmodet om. 

OSGi-arkitekturen opnåede dataintegration på følgende måde: (1) 
Leverandørerne implementerede dataudvekslingsprotokollen mellem deres 
interne system og OSGi-bundtet, (2) De indlæste og installerede JAR-filen 
(Java Archive), der omfattede OSGi-bundterne, (3) OSGi-bundtet i 
afsendersystemet læste de data, det havde brug for fra leverandørens system ved 
hjælp af en global datastruktur, og (4) sendte dataene til OSGi-serveren og 
anmodede om en tjeneste til at sende dataene, (5) OSGi-serveren registrerede 
tjenesten for at sende dataene, (6) tjenesten sendte dataene til anmoderen, og 

(7) OSGi-pakken sendte dataene til anmoderens system via en global 
datastruktur. Hver leverandør implementerede afsender 

mekanismer, hvor de var nødvendige baseret på deres systemers funktion 
(f.eks. sendte et ordrehåndteringssystem data om en ordre, når denne ordre blev 
ændret). De modtagne oplysninger blev konfigureret hos vognmanden i 
henhold til integrationsreglerne. 

OSGi-arkitekturen var kendetegnet ved høj synergistisk specificitet 
mellem platformskernen (dvs. OSGi-serveren) og udvidelserne (dvs. IT-
leverandørernes systemer). Dette betød, at IT-leverandørerne skulle tilpasse 
deres systemer til at opfylde de specifikke krav i OSGi-bundterne, hvilket 
begrænsede deres systems genanvendelighed ved andre 
integrationsbestræbelser. Behovet for aJAR-filen på hver komplementers egen 
infrastruktur gav også anledning til sikkerhedsproblemer, simpelthen fordi 
OSGi-serveren ville være i stand til at få adgang og opdatere denne klientfil på 
afstand. Leverandører var bekymrede for, om OSGi-arkitekturen ville 
kompromittere integriteten af deres infrastrukturer. 

OsGi-bundter på klientsiden var også specifikke for en given IT-
komplementers infrastruktur. Da dataene og funktionerne i disse bundter ikke 
standardiseres, og med begrænset vejledning om, hvordan klientsidens bundter 
implementeres, var grænsefladens konformitet lav. OSGi viste sig at være et 
dårligt match til en fælles platform i betragtning af dens høje synergistiske 
specificitet af kerneudvidelsen og den lave grænsefladekonformitet. I denne 
situation blev forsøg på at præsentere vognmændene med en konsekvent og 
robust brugeroplevelse udnyttet af Vehco (ejer af EcoHauler) til at betjene og 
vedligeholde MSI-platformen centralt. Med andre ord fik Vehco tildelt de 
vigtigste kontrolpunkter i platformens kerne. 

Men i betragtning af implementeringen af den OSGi-baserede arkitektur 
blev MSI-medlemmerne mere og mere bekymrede for denne 
platformskonfiguration, da det gav Vehco betydelig kontrol. Konkret ville 
Vehco mediere kunde-leverandør relationer for alle IT-leverandører, når deres 
systemer blev forbundet, hvilket i sidste ende truer deres markedsposition på to 
måder. For det første havde Vehco som platformsoperatør vognmændenes 
opmærksomhed, og ville sandsynligvis blive repræsentant for alle leverandører. 
Som følge af sin centralitet ville Vehco også være i stand til at udøve kontrol 
over de andre leverandører og potentielt pålægge dem sine arkitektoniske 
beslutninger. Platformen fik således en vertikal form (se figur 3), hvor Vehco 
disintermedierede mellem platformens komplementører og deres kunder. 

For det andet gjorde OSGi's komplekse indfaldsvinkel til 
dataadgangsstyring og den sikkerhedsrisiko, som det udgjorde for de IT-
leverandører, der forsøgte at bruge MSI-platformen, denne arkitektur 
uacceptabel for konkurrerende komplementører:

  

Figur 1. Tidslinje for hændelser på MSI-platformen. 
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Figur 2. MSI-platformens udvikling som arkitekturstyringskonfigurationer.

 ”Man har brug for så meget kontrol over OSGi’s arkitektoniske løsning. 
Standardisering af ting på måder, som alle kan forstå, kan helt sikkert lade 
sig gøre, men at implementere OSGi på tværs af alle disse leverandører af 
teknologi, ved du, ville være som mission impossible ... 
dataadgangsaspektet er så komplekst at administrere.” (Administrerende 
direktør for Vehco) 

De vertikale platformsorganisationer blev opgivet på grund af IT-
leverandørernes lille engagement i at forfølge en gennemførelse af OSGi-
baseret arkitektur, der blev medieret af en enkelt, almægtig operatør 
(udfordrende magtbalancen blandt komplementører). Netværket af kunder og 
komplementører blev imidlertid ikke opløst..Den hidtidige samarbejdsindsats 
havde fastslået, at vognmændenes problemer var reelle og at det var nødvendigt 
med en løsning. 

6.2. Webservice (WS)-fase: maj 2004 til december 2009 

6.2.1. Imbrikation #3: humant " materiale 
For at kickstarte virkningen af platformsudviklingen igen, hyrede 

medlemmerne en konsulent til at identificere arkitektoniske alternativer. 
Lastbilproducenterne understregede, at de foretrak en arkitektur med en 
standardiseret grænseflade, der kunne tjene som et lag over deres egne 
indlejrede komponenter med skrivebeskyttet adgang til et begrænset sæt CAN-
busparametre (leveret af FMS-standarden). Deres høje status i det fælles 
platformsinitiativ betød, at disse krav effektivt reducerede projektets 
anvendelsesområde til blot at integrere mobile og stationære systemer. Ved at 
undersøge tilpassede integrationsprojekter, som MSI-medlemmerne allerede 
havde implementeret, identificerede den nyansatte konsulent arkitekturen i 
Pharos Mobile-standarden som den mest lovende kandidat til den fælles 
platform. Det var en grænseflade, der var blevet udviklet til kontraktansatte 
vognmænd med speciale i pakkelevering. Disse parter var imidlertid større end 
vognmændene, og de udførte rutinemæssige og foruddefinerede 
transportopgaver med ringe variation i informationsbehovene. 

Pharos Mobile-arkitekturen var afhængig af XML-meddelelser for at 
integrere data på tværs af teknologier, og flere MSI-medlemmer var allerede 

bekendte med det. Udvikleren, e-Com Logistics, blev derfor opfordret til at 
afholde en workshop for MSI-medlemmer. Selvom medlemmerne 

anerkendte fordelene ved en beskedbaseret arkitektur, bemærkede de ikke desto 
mindre, at Pharos Mobile-beskedskemaerne (deres indhold og struktur) 
sandsynligvis ville kræve betydelige modifikationer: 

 ”Pharos Mobile er udviklet af e-Com Logistics, og er en standard, der er 
specielt beregnet til transporter udført af kontraktansatte vognmænd. For os 
er problemet, at det er for stort, for detaljeret, men alligevel for lille. Fokus 
er simpelthen på cargo/pakketransport.” (uddrag fra rapport fra workshop) 

I sommeren 2004 konkluderede MSI-medlemmerne, at det ville være 
lettere at udvikle en arkitektur fra bunden end at tilpasse Pharos Mobile. De var 
dog forpligtet til at tilpasse XML (eXtensible Markup Language) til deres 
grænsefladeprotokol og webtjenester (WS) som arkitektur for platformskernen. 
De fleste af dem havde erfaring med WS, og de brugte enten allerede XML som 
dataudvekslingsformat eller forsøgte at overholde det. Hogia (en leverandør af 
stationær teknologi) havde betydelig erfaring med WS-baserede mobile-
stationære interoperabilitetsløsninger, og tilbød deres XML-beskedskema til 
MSI-projektet. Hogias proprietære XML-struktur blev hurtigt udgangspunktet 
for den fælles platforms grænseflade. 

6.2.2. Imbrikation #4: materiale " humant 
Formidlingen ved hjælp af WS-arkitekturen blev udført som følger (se 

figur. 4): (1) Både afsender og modtager implementerede koden til at 
kommunikere med webtjenesten og pakke XML-filen og pakke den ud. (2) 
Afsenderen forberedte den XML-fil, der indeholdt de nødvendige data 
specificeret af MSI-grænsefladestandarden. (3) Afsenderen sendte XML-filen 
til MSI-webserveren. (4) Efter at have vurderet, at XML-filen var i 
overensstemmelse med MSI-grænsefladestandarderne, sendte MSI-
webtjenesten en bekræftelse til afsenderen. (5) MSI-webtjenesten sendte 
derefter dataene til anmoderen. (6a) Efter modtagelsen af XML-filen sendte 
anmoderen en bekræftelse til webtjenesten, og (6b) pakkede XML-filen ud, 
ekstraherede dataene og omdannede dem til modtagerens egen datastruktur.
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Figur 3. OSGi-arkitektur og tilhørende platformsorganisationsstruktur.

Dette arkitektoniske design krævede ikke komplementører til at installere og indlæse tredjepartsmoduler på deres infrastruktur for at oprette forbindelse til MSI-
platformen. De var simpelthen nødt til at indarbejde send- og modtage-tags i deres systems kommunikationsmodul for at kontrollere, hvilke data der blev transmitteret 
ind og ud. Dette reducerede effektivt synergistisk specificitet (løs kerneudvidelseskobling), hvilket gjorde det muligt for komplementører at vælge, hvilke 
dataanmodninger der skulle responderes på, og med hvilke data. I stedet for at dele en datastruktur med et fremmed modul på kørselstidspunktet, knyttede 
leverandørerne blot deres interne datastrukturer til XML-skemaet, hvilket eliminerede dominoeffekten af ændringerne. 

Det standardiserede XML-beskedformat banede vejen for en meget standardiseret grænseflade. Komplementørernes tidligere erfaring med WS reducerede også 
tvetydigheden omkring grænsefladen, fordi de forstod, hvordan den blev brugt, og hvordan den påvirkede deres data. Men da XML-standarden indeholdt mange, 
leverandørspecifikke varianter af parametre, der var næsten identiske med hinanden, var dens grænsefladekonformitet lav. Fleksibiliteten i XML-kontekstskemaet 
og etos med lige muligheder, som styringsmekanismen for at forhindre komplementørdominans havde skabt, tilskyndede til, at en lang række af 
softwareleverandørernes specifikke behov blev imødekommet, og dermed overfyldte grænsefladen og gjorde den mere kompleks. 

På grund af arkitekturens modularitet, som krævede færre ressourcer fra IT-leverandører for at implementere, samt forventningen om, at hver komplementør nu 
kunne fungere som en integrator på platformens fælles-styrede kerne (figur 4), tiltrak MSI-initiativet mange nye medlemmer. Disse omfattede Consafe Logistics (en 
stationær udbyder) og tre mobiludbydere Barkfors, Cybercom og Pocketmobile. 

Men efter at MSI-medlemmerne havde arbejdet med MSI XML-datastrukturerne i omkring et år, gik platformsinitiativet brat og uventet i stå i september 2005. 
Hogia, hvis XML-standard havde tjent som udgangspunkt for MSI's nye platformsarkitektur, meddelte, at ønskede at lukke ned og sagsøge initiativet på grund af 
krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder. I en e-mail sendt til Viktoria institute blev forskerne beskyldt for at give misrepræsentere omfanget af 
platformsinitiativet: 

”Da vi blev bedt om at dele vores erfaringer med standardisering... antog vi at Viktoria var et forskningsinstitut, og derfor delte vi frivilligt vores materiale med 
gruppen. Så vidt jeg ved, var det dog ikke en del af den aftalte plan, at Viktoria så ville præsentere en standard, der konkurrerede med os og andre leverandører.” 

Hogia ville aldrig give noget væk, som en anden kunne videreudvikle til et alternativ til vores eget produkt.” 
IBS, en leverandør af enterprise resource-planlægningssystemer, tilbød følgende fortolkning af Hogias reaktion: 

”Hogias argument er stadig. ’vi har vores egne integrationsløsninger og vores egen standard, så hvorfor skulle vi deltage i denne indsats?’ Det er simpelthen 
deres forretningsmodel, og det er profitabelt for dem at lave specifikke løsninger til hver eneste kundevirksomhed. Men så tænker du over, hvad en standard 
faktisk betyder. det er en løsning, som mange bruger. IBS har allerede lavet flere integrationsløsninger, der bygger på MSI.” (salgschef hos IBS) 

Andre MSI-medlemmer reagerede på samme måde på IBS som respons på Hogias pludselige holdningsændring til MSI-platformen, og bemærkede, at visionen 
om en samlet platform ville gøre alle komplementører bedre stillet: 

”[MSI-platformen] giver medlemmerne en konkurrencemæssig fordel, fordi den fungerer som en mekanisme, der neutraliserer konkurrencen fra virksomheder, 
som ikke er medlemmer. Jo flere involverede parter, jo bedre fungerer det.” (Marketingdirektør for Pocketmobile,leverandør af mobile computerløsninger) 
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De resterende MSI-medlemmer samledes om at underskrive et brev, der anfægtede Hogias påstande og forsøg på at ødelægge platformsinitiativet. De var mere 
villige end nogensinde til at afsætte ressourcer til udvikling af en fælles platform. Da Hogia blev stillet over for den kollektive modstand fra MSI-medlemmerne, 
trak de til sidst deres forestående retssag tilbage. MSI-gruppens styringsstrategi om at forhindre komplementørdominans ved ikke at give en enkelt part myndighed 
over de kontrolpunkter, der udgjorde den arkitektoniske kerne, skabte betingelserne for konflikt mellem MSI-kollektivet og en individuel part (f.eks. Hogia), men 
holdt også komplementørengagementet i live. Det skabte en horisontal platformsorganisation (figur 4), der gav komplementørerne lige muligheder for 
værdiopsamling. 

Da efterdønningerne fra Hogia-hændelsen havde lagt sig, blev det fælles platformsinitiativ omdannet til et kommercielt branchekonsortium, kaldet Mobile 
Stationary Interface Group (MSIG), i efteråret 2007. Det blev finansieret via medlemsgebyrer, og det udviklede en formel organisationsstruktur med en bestyrelse, 
et strategiteam og et teknisk udvalg. 

 

  

 

Figur 4. Webservice-arkitektur og tilhørende organisationsstruktur af platformen.

Denne reorganisering blev ledsaget af en beskyttelse af koncernen og dens 
ressourcer mod krav vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret, hvilket 
indebar en formalisering af virksomhedens retlige status på en måde, der 
beskyttede individuelle MSI-medlemsvirksomheder mod fremtidige retssager. 

6.3. Forretningsprocesmodulfase: januar 2010 til juni 2016 

6.3.1. Imbrikation #5: humant " materiale 
Oprettelsen af MSIG vakte stor opmærksomhed i branchepressen, og 

gruppens medlemmer blev ansporet til at fremme initiativet med nyfunden 
energi ved en række nationale vognmandsarrangementer. De erkendte i 
stigende grad, at den nye platform hjalp dem med at reducere den nødvendige 
tid og indsats for at forbinde forskellige leverandørers IT-systemer. En mere 
synkroniseret arkitektonisk forståelse blandt leverandører betød, at selv 
tilpassede integrationsprojekter, der ikke brugte MSI-platformen, nød godt af 
deres øgede viden om hinandens teknologier. Hogia indså hurtigt, at 
dynamikken i dette vertikale markedssegment var ved at ændre sig betydeligt, 
og de besluttede sig for at vende tilbage til det fælles platformsinitiativ, så de 
ikke blev efterladt. 

Ud over teknologileverandørerne var der også store vognmandsfirmaer, der 
anerkendte fordelene ved MSI-platformen: 

”MSI-standarden er en absolut nødvendighed for os for at klare fremtidige 
markedskrav. Det giver os mulighed for at bruge mere tid på at øge vores 
markedspenetrering, hvilket vil resultere i forbedret rentabilitet for os selv 
og vores kunder. Det kan også bidrage til at neutralisere (uønsket) 
konkurrence på markedet ved at sænke omstillingsomkostningerne og 
dermed gøre teknologikomponenter lettere at erstatte.” (IT-direktør hos 
Samfrakt, et stort vognmandsfirma) 

I begyndelsen af 2010 anmodede en af de største vognmænd i Sverige, 
LBC Frakt Varmland, om forslag til integration af deres forskellige systemer 
ved hjælp af MSI-platformen, efter den favorable presseomtale af MSI-
platformen. I betragtning af projektets størrelse gav flere MSI-medlemmer 

tilbud på denne opgave, men deres foreslåede løsninger var afhængige af 
proprietære grænseflader, og ikke den nye platform. Efter offentligt at have 
kommunikeret sin skuffelse over forslagene, valgte LBC Frakt Varmland til 
sidst to leverandører på mobilsiden og Locus Scandinavia til den stationære del 
af arkitekturen, og gav dem til opgave at udnytte MSI-platformen. Desværre 
viste integrationsindsatsen sig at være meget udfordrende, hovedsagelig på 
grund af den relativt lave grænsefladekonformitet af WS’s arkitektur. LBC 
Frakt Varmland konkluderede, at disse problemer begrænsede 
integrationsløsningen for hårdt til yderligere at forfølge MSI-arkitekturen. I 
stedet blev den proprietære grænseflade, der blev promoveret af en af 
integrationspartnerne, brugt som udgangspunkt for at udvikle en 
integrationsløsning, der ikke desto mindre var MSI-kompatibel. 

For at imødekomme MSI-arkitekturens opfattede manglende 
anvendelighed besluttede MSIG at opdele MSI-grænsefladen i moduler, der 
behandlede specifikke forretningsprocesser. Grænsefladen blev nedbrudt i fire 
moduler: ordrestyringsmodulet behandlede planlægning af leveringer, så de 
fandt sted inden for den kundespecifikke tidsramme og med beregning af 
leveringsomkostningerne for en ordre, ressourcestyringsmodulets formål var at 
lagre oplysninger om vognmandens heterogene ressourcer, der skulle spores og 
redegøres for under ordrens opfyldelse ruteoptimeringsmodulet repræsenterede 
brugstilfælde som opdeling af leveringer en i rækkefølge, så 
transportomkostningerne kunne minimeres under hensyntagen til det 
leveringsvindue, der blev angivet af kunden, samt trafikoplysninger, og 
ruteomlægningsmodulet udvidede ruteoptimeringsmodulet ved at give den 
dynamiske, just-in-time genberegning af den optimale rute som 
transportforholdene ændrede. Beslutningsrettighederne til hvert modul vil blive 
tildelt komplementører med ekspertise i det givne moduls tilsigtede 
funktionalitet. 

6.3.2. Imbrikation #6: materiale " humant 
Ved at anvende logikken i maksimal genanvendelighed delte MSIG MSI-

grænsefladen langs horisontale og vertikale linjer (figur 5): (1) headertags, der 
specificerede beskeden (f.eks. type, afsender, modtager), blev flyttet til et 
’generelt’ modul, som alle beskeder skulle arve for at arbejde på MSI-kernen, 
og (2) XML-tags, der angiver parametrene relateret til en af de fire 
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forretningsprocesser, der dannede de ’underordnede’ moduler. 
BPM-grænsefladen var både mere strømlinet og bredere i sin funktionalitet 

end den WS-baserede arkitektur, som den var bygget på. I betragtning af de 
problemer, der var i forbindelse med grænsefladens konformitet for 
sidstnævnte, har redesignet af skabelonerne for XML-beskederne harmoniseret 
grænsefladen og dermed standardiseret formatet og betydningen af hver 
variabel. Forenklingen af grænsefladen, kombineret med forbedret 
dokumentation, øgede dens konformiteten betydeligt. Derudover, ved at 
begrænse designfokus til en bestemt forretningsproces, blev parametersættet 
udvidet for at understøtte en dybere og mere meningsfuld repræsentation af en 
forretningsproces. Mange af disse nye XML-koder var foregribende. 
efterspørgslen på dem var der ikke endnu, men forventedes at dukke op i 
fremtiden. De IT-leverandører, der konkurrerer om integrationsarbejdet i en af 
de fire vertikale markedssegmenter, blev derfor givet muligheden for at udvikle 
nye brugertilfælde omkring disse nye parametre. Især ved at skabe en løst koblet 
arkitektur, støttede øget modularisering generativiteten. 

De øgede indirekte netværkseffekter, der blev muliggjort af graden af 
åbenhed i den mere procesorienterede BPM-arkitektur, motiverede nye parter 
til at give tilbud af høj kvalitet, der støttede en bestemt forretningsproces, så de 
kunne blive en del af platformens økosystem. MSIG tog imod dem med åbne 
arme, da disse nye medlemmer ville bidrage med den nødvendige viden til at 
videreudvikle modulerne. Deres indtræden betød imidlertid også større 
konkurrence for de etablerede MSI-medlemmer i en given vertikal proces (figur 
5). En af disse nytilkomne medlemmer var DPS, hvis ruteoptimeringssoftware 
var blevet anerkendt som indeholdende en af de bedste 
ruteoptimeringsalgoritmer i Europa. MSI-platformen med sin modulære 
arkitektur og den resulterende fleksible integration, gav betingelserne for, at 
DPS for første gang kunne overveje at komme ind på det svenske 
vognmandsmarked: 

”For at være ærlig, så synes jeg, at alle vognmænd burde have forsøgt at få 
fat i det, vi laver, for 15 år siden... Men det gjorde de ikke, så derfor er MSI 
så interessant for os. I betragtning af det sprog, det tilbyder, og dets fokus 
på fleksibel teknologiintegration, får vi i sidste ende den indflydelse, vores 
produkt fortjener. Vi har brug for denne standard til at reducere barriererne 
og materialisere plug and play-visionen. Og så er vi klare til at gå i gang.” 
(DPS's administrerende direktør) 

Mens ordrestyringsmodulet i vid udstrækning var udviklet af Locus for 
LBC Frakt og derfor blev betragtet som relativt komplet, var ressource- og 
ruteændringsmodulerne afhængige af implementeringen af ordrestyrings- og 
ruteoptimeringsmodulerne. Selv om ordrestyringsmodulet blev anset for at 
spille den mest centrale rolle i vognmændenes integrationskrav, blev 
ruteoptimeringsmodulet, der blev understøttet af en fornyet vægt på 
miljømæssig bæredygtighed, den primære genstand for opmærksomheden. 

På trods af DPS’ status som nytilkommen i MSIG-økosystemet, fik de 
tildelt designbeslutningsrettigheder over centrale kontrolpunkter i de tre 
moduler, der vedrørte ruteoptimering. Dette gav outsiderfirmaet betydelig 
kontrol og magt over udviklingen af den fælles platform. Denne 
forvaltningsmekanisme med tildeling af en myndighed til en af parterne over 
en betydelig del af kontrolpunkterne i det vertikale ruteoptimeringssystem fik 
støtte fra alle MSIG-medlemmer, der mente, at MSI-platformen ville drage 
fordel af DPS's ekspertise. DPS tog denne førerposition til sig, idet de mente, at 
kvaliteten af deres tilbud ville bevare konkurrenceevnen: 

”Vi glæder os faktisk over at dele vores ekspertise åbent. Det er 
sandsynligt, at det vil føre til potentielt flere forretningsforhandlinger for 
os, og jeg forventer, at vi vinder dem alle i sidste ende. Vi har lært, at det 
tager en masse tid og ressourcer at udvikle en effektiv optimeringsmotor, 
så jeg vil gætte på, at andre forstår, at de er langt bagud i forhold til os. Det 
bekymrer os derfor ikke, hvis konkurrencen vil intensiveres på den måde.” 
(DPS's administrerende direktør) 

Færdiggørelsen af ruteoptimeringsmodulerne blev imidlertid forhindret af 
lastbilproducenternes grundlæggende uvilje mod at stille sensordata til 
rådighed, ud over kravene i FMS-standarden. Som ejere af de integrerede data 
var de i stand til at begrænse omfanget af MSI-ruteoptimeringsmodulet og i 
sidste ende begrænse værdiskabelsespotentialet for IT-leverandører, der 

udnyttede integrationspotentialet i den fælles platform. På det tidspunkt var 
Volvo trucks i gang med at udvikle deres eget ruteoptimeringsmodul internt. 
Da Volvo Trucks og Scania endnu en gang nægtede at samarbejde fuldt ud, 
besluttede de sig for at forlade MSIG. I 

2011 indgik de i stedet et samarbejde med DHL om at udvikle en fælles 
platform med et lignende mål som MSI. 

De fire forretningsprocesmoduler blev overdraget til MSIG i slutningen af 
2012. Komplementørengagementet fortsatte med at falde efter 

lastbilproducenten forlod dem. Da lastbilproducenterne gentagne gange 
nægtede at stille indlejrede sensordata til rådighed, blev IT-leverandørerne mere 
og mere i tvivl om udsigterne til at udvikle innovative løsninger til vognmænd. 
De gjorde derfor ingen indsats for at anspore diffusionen af modulerne til deres 
integrationsprojekter. Da de vendte tilbage til deres praksis inden MSI med at 
opbygge brugerdefinerede og proprietære grænseflader, gjorde deres 
forbedrede kendskab til andre leverandørers systemer det imidlertid nemmere 
at implementere deres egne integrationsløsninger til konkurrencedygtige priser. 
Desuden var mange IT-leverandører i stigende grad klar over, at MSI-
platformen ikke umiddelbart kunne genbruges i andre omstændigheder, hvilket 
gjorde det vanskeligt for dem at få deres investering i den 

fælles platform tilbage, især i lyset af den lille størrelse af det svenske 
vognmandsmarked. Set i lyset af disse overvældende odds besluttede MSIG's 
bestyrelse at afslutte platformsinitiativet i foråret 2013. 

7. Diskussion 

Formålet med vores studie er at undersøge følgende forskningsspørgsmål: 
Hvordan genererer samspillet mellem teknologisk arkitektur og 
styringsmekanismer platformsorganisationer, der er i stand til at producere 
forskellige niveauer af komplementørengagement? For at besvare dette 
spørgsmål kiggede vi på indsigt fra platformslitteraturen, især om arkitektur 
(Baldwin and Woodard, 2009; Tiwana et al., 2010) og styring (Huber et al., 
2017; Wareham et al., 2014), og imbrikation som en procesteori (Leonardi, 
2011) for at teoretisere på baggrund af et longitudinalt casestudie af udviklingen 
af en fælles platform for hele den svenske vognmandsbranche (Eisenmann, 
2008; Markus and Bui, 2012). I betragtning af at vi søgte en forståelse af den 
gensidige udformning af teknologiarkitektur og styringsmekanismer i 
konfigurationen af platformsorganisationer, og disse konfigurationers 
konsekvenser for komplementørengagement (Dattée et al., 2018; Gawer, 2014; 
Jacobides et al., 2018), viste den kollaborative MSI-platformsudvikling sig 
uvurderlig, da data om dens udvikling var tilgængelige for vores procesanalyse. 

Via imbrikationsanalyse undersøgte vi fremkomsten af arkitekturstyrede 
konfigurationer, som gav tre forskellige typer platformsorganisationer: vertikal, 
horisontal og modulær. En vertikal platform er en organisatorisk form, der 
bygger på en teknologiarkitektur, som udviser høj kerneudvidelseskobling og 
tildeler beslutningsrettigheder over centrale kontrolpunkter til en enkelt 
komplementør i økosystemet. Denne komplementør, der tildeles denne 
magtfulde position, baseret på høj status (f.eks. erfaring med en innovativ 
løsning), formidler derefter forholdet mellem de to sider af økosystemet, dvs. 
kunder og komplementører. 

Ved at bygge videre på en teknologiarkitektur med lav 
kerneudvidelseskobling er en horisontal platform en organisatorisk form, der 
fordeler beslutningsrettighederne mellem komplementører i økosystemet og 
derfor giver dem relativt lige muligheder for værdiopsamling. I modsætning til 
vertikale og horisontale platforme er en modulær platform en organisatorisk 
hybridform bestående af mulige parallelle konfigurationer for arkitekturstyring, 
som hver især kan omfatte en anden form. I MSI-sagen afspejlede et modul den 
vertikale platformsorganisation, mens et andet modul tog formen af den 
horisontale organisation under platformens modulære konfiguration. 

I overensstemmelse med antagelser i platformslitteraturen (Gawer, 2014; 
Jacobides et al., 2018) viser vores analyse, at alle disse arkitektoniske 
styringskonfigurationer producerer forskellige grader af 
komplementørengagement. For eksempel, mens der blev produceret et relativt 
lavt komplementørengagement af den vertikale platformsorganisation, var 
komplementørengagementet relativt høj i den horisontale konfiguration. Som 
en del af den modulære platformsorganisation førte udviklingen af et sæt af 
ruteoptimeringsmoduler af en virksomhed med den nødvendige ekspertise til 
en evolution til en vertikal arkitekturstyringskonfiguration, der førte til en 
relativt lav grad af komplementørengagement. Selvom den forudgående 
udvikling af ordrestyringsmodulet med dets mere etablerede funktionalitet 
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afspejlede en horisontal konfiguration, der producerede relativt høje niveauer 
af komplementørengagement, blev fremdriften i den fælles platform som 
helhed udhulet på grund af det lave engagement af komplementører rundt om 
ruteoptimeringsmodulerne. 

Dette fund peger på vigtigheden af at opretholde en konsistent arkitektur 

og styring på tværs af en platform, hvor en komplementør kan trække på flere 
moduler (Wareham et al., 2014). Ved at konceptualisere vores resultater og 
bemærke de mønstre, der opstod gennem vores imbrikationsanalyse, 
opsummerer vi nu vores resultater i fire udsagn for at stimulere fremtidig 
forskning i platformsorganisationer og komplementørengagement.

 

Figur 5. Forretningsprocesmodul-arkitektur og tilhørende organisationsstruktur af platformen.

Forslag 1. En vertikal platformsorganisation producerer lavt 
komplementørengagement 

Dette forslag indfanger ikke kun forholdet mellem den organisatoriske 
form, vi kalder den vertikal platform, og komplementørengagement, men også 
forholdet mellem platformsarkitektur og styringsmekanismen for tildeling af 
centrale kontrolpunkter til en enkelt komplementør (Dattée et al., 2018; de 
Reuver et al., 2018). Ved at tildele beslutningsmyndighed på en fælles platform 
til en enkelt komplementør, forhøjes denne parts position i forhold til de andre 
tjenesteudbydere på platformen (Pagani, 2013; Wareham et al., 2014). Da 
denne forhøjede komplementør ikke desto mindre er en konkurrent, gør dette 
andre komplementørers evne til at skille sig ud på platformen og til at opsamle 
værdi usikker. Denne usikkerhed begrænser igen de ressourceforpligtelser, som 
komplementørerne aftaler, i den kollektive bestræbelse på at udvikle en fælles 
platform. 

Vores analyse viser også, at denne styringsmekanisme er forbundet med 
platformsarkitekturen. I MSI-sagen fandt den høje kerneudvidelsesspecificitet 
i OSGi-arkitekturens udtryk i JAR-filer på klientsiden, der kunne opdateres 
eksternt af OSGi-serveren, når ændringer i platformens kerne skulle 
imødekommes. Dette udgjorde en betydelig sikkerhedsrisiko for 
komplementørerne. Desuden udviste OSGi-arkitekturen lav 
grænsefladekonformitet, da den var afhængig af globale datastrukturer, der var 
specifikt skræddersyet til systemerne fra hver IT-leverandør. Ud over ikke at 
være standard, var grænsefladen også dårligt dokumenteret. 

For at få sådan en arkitektur med høj synergistisk specificitet og lav 
grænsefladekonformabilitet til at fungere på en platform, der samler fra 
forskellige komplementører, skal arkitekturens kontrolpunkt, dvs. dens 
værdikilde og/eller styrke, tildeles en betroet part (Dattée et al., 2018; Pagani, 
2013). Tilliden til den platformsudbyder, der har kapacitet til at foretage 
ændringer eksternt i en komplementørs infrastruktur, er en vigtig forudsætning 
for platformsorganisationens levedygtighed. Således nødvendiggjorde den 
materielle handlefrihed af OSGi-arkitekturen en styringsmekanisme, der 
tildelte kontrolpunktet (nemlig kernens løbende drift) til en betroet part. 

I tilfælde af MSI var Vehco den virksomhed, der fik myndighed over 
kernen, da deres EcoHauler prototype havde indledt dannelsen af platformen 
ved at bringe centrale parter i branchen sammen. Deres forhøjede status var 
baseret på erfaringerne med en løsning - selvom den var begrænset - som viste, 
at en platform var en holdbar løsning til integration af 
transportvirksomhedernes tre teknologiøer. Vehcos effektive ejerskab af kernen 
betød imidlertid, at kundernes (dvs. vognmændene) sandsynligvis ville opfatte 
Vehco som deres integrationsudbyder, da Vehco ville mægle i andre 
komplementørers kunderelationer. Den konkurrencemæssige trussel, som 
denne vertikale styringskonfiguration af arkitekturen udgjorde, betød, at 
komplementørengagementet blev udfordret. 

Dette forhold mellem en vertikal konfiguration og 

komplementørengagement synes at være yderst relevant for blockchain-
platforme (Beck et al., 2018), som repræsenterer en ny type fælles platform, 
hvis arkitektur er væsentligt forskellig fra den måde, hvorpå fælles platforme 
traditionelt er blevet implementeret. Ikke desto mindre vil blockchain-baserede 
platforme sandsynligvis blive styret på meget centraliserede måder, især når de 
først udvikles. Komplementøren med alle beslutningsrettigheder fremstår som 
en ”godtgørende diktator” i blockchain-platforme (Beck et al., 2018). I lyset af 
udviklingen af et platformsmonopol (Eisenmann, 2008) vil komplementørernes 
vilje til at afsætte ressourcer til platformen sandsynligvis blive mindre. 

Et eksempel på denne situation er Mærsks blockchain-projekt, TradeLens 
(Lal and Johnson, 2018). Formålet var at kæde alle deltagere i globale 
forsyningskæder sammen (dvs. leverandører, tredjeparts-logistikudbydere, 
inspektører, toldvæsener osv.), men dette joint venture mellem Mærsk og IBM 
har kæmpet med at sikre den grad af indførelse i hele branchen, der er 
nødvendig for at levere den forventede effektivitet og værdi (Lal and Scott, 
2018). Især med Mærsk som komplementør på denne platform har 
konkurrenterne tøvet med at tilslutte sig TradeLens, fordi de er bekymrede for, 
at Mærsk som majoritetsinteressent i platformens joint venture får adgang til 
deres fortrolige handelsdata. Deltagelsen vil således risikere at styrke Mærsks 
konkurrenceposition. Da denne blockchain-platform er under forudsætning af, 
vinderen tager alle dynamikker (Eisenmann, 2008), kan komplementørerne 
være bedre stillet ved at deltage i opbygningen af en fælles platform, hvor 
platformens og komplementørernes incitamenter er afstemt. 

Forslag 2. En horisontal platformsorganisation producerer højt 
komplementørengagement 

Den væsentligste forskel mellem en vertikal og en horisontal 
platformskonfiguration er i ejerskabet af de arkitektoniske kontrolpunkter. 
Mens en komplementør i den vertikale platform fremstår som den dominerende 
part, er en horisontal platformsorganisation afhængig af styringsmekanismer, 
der fordeler kontrolpunkterne mere eller mindre ligeligt for alle 
komplementørerne. Ved at skabe et mere ligeligt beslutningsmiljø er 
komplementørernes interesser mere afstemt med interesserne for platformen 
som helhed, hvilket skaber de økonomiske incitamenter til at afsætte ressourcer 
til at fuldføre platformens værditilbud (Adner, 2017; Jacobides et al., 2018). 

Det er dog vigtigt at bemærke, at komplementørengagement er givet af en 
arkitektur, der udviser lav synergistisk specificitet. Da 
kerneudvidelseskoblingen er lav, bør de investeringer, som kunderne foretager 
i udviklingen af et unikt servicetilbud på én platform, let kunne genbruges på 
en anden. I forbindelse med MSI-projektet gjorde WS-arkitekturen det muligt 
for komplementører at udvikle deres udvidelser relativt uafhængigt, og dermed 
støtte generativitet, hvilket igen lovede større cross-side netværksvirkninger og 
samlet platformssucces. 

En sandsynlig konsekvens af et mere ligeligt udviklingsmiljø er imidlertid 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Leverandør 

Vognmanden XSD 
Generelt 

XSD 
rute 

XSD 
ruteomlæg

ning 
XSD 

ressourcer 

XSD 
ordre 

Leverandører, der 
arbejder på/med 

modul 1 

Leverandører, der 
arbejder på/med 

modul 2 

Leverandører, der 
arbejder på/med 

modul 3 

Leverandører, der 
arbejder på/med 

modul 4 

114

114



ARTIKEL I TRYK 

F. Saadatmand, et al. Research Policy xxx (xxxx) xxx-xxx 
 

15 

en grænseflade, der er af lav konformitet, trods en arkitektur (dvs. 
webtjenester), der gør en utvetydig, klart specificeret, veldokumenteret og 
standardiseret grænseflade mulig (dvs. XML). 
I MSI-sagen så vi, at udviklingen af en meget konformérbar grænseflade blev 
udfordret af, at der ikke var nogen ejer af platformen til at håndhæve en 
arkitektonisk retning. I stedet for at håndtere den konflikt, der ledsager 
harmoniseringen af parametre, som udgør transportbranchens XML-skema, og 
de prioriteter, som dette krævede, materialiserede en inklusiv indfaldsvinkel, 
der imødekommer integrationsbehovene hos alle komplementørerne. Som følge 
heraf blev grænsefladen oppustet med betydelige overflødigheder, der skabte 
tvetydigheder, øgede dokumentationsbyrden og øgede omkostningerne ved at 
implementere MSI-baserede integrationsløsninger. 

Dette forslag fremhæver sammenknytningen af platformsorganisationens 
materielle og sociale dimension. En arkitektur med lav 
kerneudvidelsesspecificitet betyder, at adgangsbarriererne opløses, og at flere 
softwareleverandører sandsynligvis vil forsøge at få adgang til platformens 
økosystem (Adner, 2017; Jacobides et al., 2018). Med øget 
komplementørdeltagelse og -engagement får det deraf følgende 
konkurrencepres komplementørerne til at søge differentiering (Ceccagnoli et 
al., 2012; Cennamo et al., 2018). Dette genererer igen større diversitet i 
grænsefladeparametrene og reducerer dermed grænsefladekonformiteten. Da 
grænsefladekonformiteten imidlertid er et resultat af de etablerede 
komplementørers specifikke systembehov (hvilket dermed reducerer 
implementeringsomkostningerne), øges komplementørengagementet mellem 
de etablerede parter. Lav grænsefladekonformitet reducerer imidlertid 
sandsynligheden for, at nytilkomne parter vil afsætte ressourcer til platformen. 

Lige mulighed for at opsamle værdi fra platformstransaktioner samt evnen 
til at påvirke designet af platformens kerne og grænseflade vil sandsynligvis 
tilskynde til større komplementørengagement for alle typer platforme, dvs. 
proprietære, fælles og blockchain. Baseret på distribueret regnskabsteknologi 
og peer-baseret transaktionsbehandling er blockchain-platforme bygget på 
løftet om decentraliserede, horisontale organiseringsmetoder. Som Beck et al. 
(2018) påpeger, er decentraliseret styring målet for ejere af blockchain-
platforme, som typisk udfylder den centraliserede ejerrolle i de indledende faser 
af platformens udvikling. Selvom typiske styringsmekanismer, såsom 
forhandlinger og incitamenter, digitaliseres i blockchain-platforme (dvs. 
intelligente kontrakter og tokens), kræver det intensivt samarbejde og 
forhandling mellem komplementørerne at blive enige om de regler, der skal 
digitaliseres. De høje transaktionsomkostninger, som denne proces medfører, 
betyder imidlertid, at medlemskabet af kernegruppen skal begrænses. Styring 
af succesen og væksten af den horisontale platform skaber derefter udfordringer 
i forbindelse med free-riding (Eisenmann, 2008), da nye parter, der ikke har 
bidraget til bestræbelserne på at udvikle platformen, alligevel drager fordel af 
den. 

Forslag 3. En modulær platformsorganisation producerer 
komplementørengagement gennem styringskonfigurationer med parallel 
arkitektur. 

En modulær arkitektur betragtes som den mest ønskværdige i 
platformsudvikling, da den ansporer til generativitet og udvider de mange 
forskellige komplementer, der produceres (f.eks. de Reuver et al., 2018; Parker 
et al., 2017). Dette skyldes, at en arkitektur med lav synergistisk specificitet for 
kerneudvidelse og en meget konformérbar grænseflade sænker 
adgangsbarriererne og giver nye komplementører mulighed for at generere og 
opsamle værdi på måder, der let kan tilpasses til at ændres og genbruges på 
andre platforme. En sådan platformsarkitektur øger imidlertid konkurrencen 
mellem komplementører (Boudreau, 2012; Wareham et al., 2014), hvilket øger 
negative bivirkninger af samme side af netværket. Platformsarkitekturens 
tiltrækningskraft sætter således gang i en konkurrencemekanisme, der taler 
imod selve resultatet (dvs. komplementørengagement), som den forventes at 
producere. For at løse dette tilsyneladende paradoks kan platformsejerne 
bestræbe sig på at opbygge en sensibilitet for kollektivitet blandt 
komplementørerne (Boudreau, 2012; Wareham et al., 2014). For eksempel kan 
komplementørerne tilskyndes til at skabe løsninger, der gavner platformen som 
helhed, og en følelse af kollektiv identitet kan indpode et større vision hos dem. 

MSI-gruppen forfulgte en strategi med incitamenter, da den tildelte retten 
til at træffe designbeslutninger vedrørende XML-skemaet for tre af de fire 
forretningsprocesmoduler til DPS, en ny art i MSI-økosystemet. DPS var blevet 

anerkendt for sin ruteoptimeringssoftware uden for det svenske 
vognmandsområde. Hvad angik beslutningsrettighederne over udformningen af 
XML-skemaet for de tre moduler relateret til ruteoptimering besad DPS 
øjeblikkeligt en dominerende stilling i udviklingen af disse moduler, trods det, 
at de var nytilkomne til platformsinitiativet. 

DPS udnyttede sin beslutningsmyndighed og skabte en vertikal 
konfiguration i platformens ruteoptimeringsfunktionalitet. Selvom DPS' 
dominerende stilling forventedes at fremskynde udviklingen af de tre nye 
moduler (Forslag 3), og for at undgå, at de skemaer blev oppustet, hvilket havde 
fundet sted i den horisontale platformsorganisation (Forslag 2), faldt 
engagementet blandt komplementørerne. I første omgang var det 
lastbilproducenterne, der forlod projektet på grund af deres uvilje mod at give 
mere indlejrede parametre til ruteoptimeringsmodulerne. Udvandringen af disse 
højt profilerede spillere gjorde derefter MSI-initiativet mindre attraktivt for 
andre komplementører (Wareham et al., 2014). 

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en horisontal konfiguration var tydelig 
i udviklingen af det mere etablerede ordrestyringsmodul, skrumpede netværket 
af udbydere som følge af det faldende komplementørengagement i 
ruteoptimeringsmodulerne så betydeligt, at netværkseffekterne blev 
undermineret, og MSI-platformen blev kort efter blev nedlagt. Styring af en 
modulopbygget konfiguration kræver således årvågenhed, så hvert modul - eller 
funktionelt delsæt af platformen - genererer tilstrækkeligt 
komplementørengagement. Dette skyldes, at tabet af komplementører i en 
funktionel delmængde af platformen sandsynligvis vil underminere 
platformens netværkseffekter. 

En risiko for en modulær platformskonfiguration er, at det kan føre til 
forking, dvs. kopiering af den eksisterende kode, som derefter kan udvides på 
en måde, der danner en særskilt version fra originalen. Forking er ofte forbundet 
med blockchain-platforme (Beck et al., 2018), og repræsenterer en strategi for 
håndtering af den øgede konkurrenceevne for platforme, der implementerer en 
modulær arkitektur. Jo flere komplementører, der forsøger at differentiere sig 
inden for blockchain-platformen, jo mere sandsynligt er det, at de udvikler 
proprietære udvidelser. Dette indebærer, at platformen sandsynligvis vil blive 
mere og mere fragmenteret, hvilket underminerer opnåelsen af kritisk masse og 
netværkseffekter i et eller flere af modulerne eller ’forks’. 

Forslag 4. Når disse komplementører med tidligere erfaring i funktionaliteten 
af en fælles platform ophøjes til lederstillinger, forsøger de at udvikle og 
fremskynde platformens udvikling på kort sigt, men de begrænser også 
komplementørengagement på lang sigt. 

Udviklingen af en fælles platform kræver engagement af en bred vifte af 
komplementører, hvis interesser kan gå i forskellige retninger (f.eks. Jacobides 
et al., 2018). Denne heterogene interesse er en formidabel udfordring for den 
fælles bestræbelse på at udvikle en fælles platform. F.eks. vil omkostningerne 
af styringen sandsynligvis stige, efterhånden som en bred vifte af 
komplementører forsøger at nå til enighed (Eisenmann, 2008). 

MSI-sagen fremhæver en pragmatisk løsning på denne udfordring. Ved at 
starte designprocessen med en levedygtig løsning, f.eks. en fungerende 
prototype, der derefter kan tilpasses kollektivt, er komplementørernes 
økosystem mere tilbøjeligt til at udvikle en funktionel platformskerne (Dattée 
et al., 2018). At have noget håndgribeligt (f.eks. kode, datastrukturer) at 
fokusere komplementørernes opmærksomhed på, og tilpasse deres forskellige 
mål er især nyttigt i fælles platforme, der kræver konsensus blandt 
medlemmerne. 

Tildeling af arkitektonisk myndighed til individuelle komplementører vil 
dog sandsynligvis producere vertikale platformskonfigurationer, hvilket 
reducerer komplementørengagementet på længere sigt (Forslag 1). Dette tyder 
på, at succesen med et platformsdesign afhænger af konsortiets evne til at skifte 
fra en vertikal konfiguration, der fremskynder den teknologiske udvikling på 
kort sigt, til en horisontal konfiguration, der fremmer 
komplementørengagement, kollektiv identitet, generativitet og 
netværkseffekter på lang sigt. Hvordan man genkender det optimale punkt, hvor 
man skal skifte fra en platformskonfiguration til en anden, kunne være et emne 
for fremtidig forskning. 
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8. Bidrag til forskning og praksis 

Mens nyere platformsforskning har lagt stigende vægt på en 
sammenknytning af teknologiarkitektur og styringsmekanismer, er denne 
forskning i vid udstrækning begrænset til proprietære platforme og deres 
tilknyttede forretningsmodeller (f.eks. Cennamo et al., 2018; Kapoor and 
Agarwal, 2017). Det betyder, at den nuværende forståelse af, hvordan 
komplementørengagement fremmes primært vedrører 
iværksættelsesbestræbelserne for platformsejerne, når platformsarkitekturens 
styringskonfiguration er blevet udviklet. Som følge heraf er der stadig meget at 
lære om konfiguration af platformsorganisationer og om at engagere 
komplementører i værdiskabelse og værdiopsamling (Adner, 2017; Jacobides 
et al., 2018). Dette er især af vigtighed for opbygningen af blockchain-
platforme (Beck et al., 2018), som afspejler de centrale aspekter for fælles 
platforme. Faktisk er tokenisering og smarte kontrakter, der digitaliserer 
styringsmekanismen, som ellers ville blive vedtaget manuelt, meget lovende for 
at gøre delte platforme økonomisk levedygtige. 

Trods eksistensen af en håndfuld studier, der udforsker udviklingen og 
evolutionen af fælles platforme (f.eks Eisenmann et al., 2011; Jha et al., 2016), 
hvor komplementørengagement er en del af platformen fra starten (Dattée et al., 
2018) - hvilket betyder, at det kan studeres over tid - ingen af disse studier giver 
et procesperspektiv på, hvordan de teknologiske og sociale aspekter af 
platformens konfiguration gensidigt former hinanden, og hvilken effekt dette 
har på komplementørengagementet. Faktisk repræsenterer konceptualiseringen 
af platforme som organisatoriske former et nyt perspektiv på platforme (Gawer, 
2014), som retter vores opmærksomhed mod en forståelse af forgængerne for 
komplementørengagement på en holistisk måde, snarere end som en liste over 
individuelle faktorer (f.eks. Cennamo et al., 2018; Kazan et al., 2018). 

Det primære bidrag til platformsforskningen fra vores studie er at få indsigt 
i, hvordan arkitektur og styring sammenknyttes for at danne bestemte 
konfigurationer, der giver større og mindre grader af komplementørengagement 
i fælles platforme. Vi indfanger disse indsigter i de første tre udsagn, som ikke 
kun identificerer tre forskellige platformsorganisationer (dvs. vertikale, 
horisontale og modulære), men også forklarer, hvordan de opstår gennem 
samspillet mellem sociale og tekniske aspekter af organisering. Derudover 
diskuterer vi de fordele og udfordringer, som hver af disse organisatoriske 
former udgør for komplementørengagementet. Selvom den vertikale platform 
f.eks. sandsynligvis vil opnå en tidsmæssig tilpasning blandt 
komplementørerne, og derfor føre til en hurtig udvikling af en indledende 
arkitektonisk kerne, giver den ikke de nødvendige incitamenter for de fleste 
komplementører til at afsætte ressourcer til at samarbejde om at skabe værdi for 
platformen. 

Denne nuancerede forståelse af samspillet mellem arkitektur og styring og 
dens konsekvenser for komplementørengagementet tilføjer ny indsigt til den 
eksisterende platformslitteratur (Adner, 2017; Dattée et al., 2018; Jacobides et 
al., 2018). Det rejser også nye forskningsspørgsmål, herunder: Hvornår skal en 
horisontal arkitekturstyringskonfiguration, som er nyttig for en effektiv 
udvikling af en innovation i første omgang, overgå til en vertikal 
organisationsform, der er mere befordrende for at producere mere langsigtet 
komplementørengagement? Hvilken organisatorisk form skal en fælles 
platform overgå til for at sørge for, at der sikres en kerneudvidelsesgrænseflade 
med høj konformitet? Hvordan kan arkitekturstyringskonfigurationerne i de 
forskellige funktionelle moduler i en modulær platformsorganisation styres, så 
deres indbyggede diversitet ikke kompromitterer de samme side-
netværkseffekter over tid? 

Disse forskningsspørgsmål peger også på implikationerne af vores studie 
for udøverne. Vores studie giver en vigtig indsigt i, at styring af 
komplementørengagement kan sammenlignes med en koreograferet dans, hvor 
et teknisk trin efterfølges af et social trin for at skabe et kontinuerlig 
evolutionsflow. Platformsejere bør ikke blot være parate til at forebygge ved at 
skifte fra en arkitekturstyringskonfiguration til en anden, således at svaghederne 
i en konfiguration løses af styrken af den næste (Forslag 4), men også gennem 
hele udviklingsprocessen, så designprioriteter blandt de forskellige 
interessentgrupper, der udgør siderne på platformsmarkedet, skifter. 

Efterhånden som interessen for blockchain-baserede platforme vokser 
(f.eks. Beck et al., 2018), giver vores studie vigtig indsigt i, hvad der skal til for 
at opnå den ambitiøse model for en vertikal platformskonfiguration. Selvom 
den distribuerede regnskabsinfrastruktur adskiller sig væsentligt fra den 
teknologi, som MSI blev bygget på, ser de konfigurationer, der blev 

identificeret i denne artikel, ud til at materialisere sig i blockchain-miljøet, f.eks. 
den ”godtgørende diktator”, der bliver de facto-platformsejer (Beck et al., 2018) 
afspejler den vertikale platformskonfiguration. Ved at fokusere på 
udfordringerne ved distribueret ledelse gennem udviklingen af en fælles 
platform og dens løbende drift, fokuserer vi på et fænomen, der er værd at 
undersøge nærmere (de Reuver et al., 2018; Nambisan, 2017). 

9. Begrænsninger 

Der er behov for at kvalificere disse forskningsbidrag ved begrænsningerne 
ved vores studie. For det første undersøger vi det samlede arbejde af en 
begrænset gruppe af komplementører i den svenske vognmandsbranche, hvor 
der blev fokuseret på udviklingen af MSI-platformen, begrænset til en fælles 
platformsbestræbelse, baseret på specifikke teknologier inden for en særlig 
branche. Vores analyse beskæftiger sig således med de specifikke problemer, 
der opstod i denne sammenhæng, samt de indfaldsvinkler, processer og 
værktøjer, der blev brugt til at udvikle en bestemt platform. Påstande om 
generalisering på tværs af sager i andre empiriske sammenhænge er således 
malplacerede. 

Vores studie opnår imidlertid generalisering inden for sagen (Lee and 
Baskerville, 2003). Ved at udvikle et procesperspektiv af platforme som 
arkitekturstyringskonfigurationer, og trække på en omfattende udforskning af 
den tidligere litteratur om komplementørengagement, og undersøge vores data 
via denne teori (og vice versa), opnår vi generalisering fra empirisk beskrivelse 
til teori. Som et resultat af vores afhængighed af abduktion for vores 
dataanalyse - og skift mellem induktion og deduktion - lever vores 
forskningsresultater op til løftet om at være både testbare og empirisk gyldige, 
især for designere og ledere af platformsorganisationer. 

For det andet rejser dataenes mangfoldighed og volumen legitime 
spørgsmål om fuldstændigheden og nøjagtigheden af registreringerne, under 
hensyntagen til den longitudinale karakter af det12-års casestudie, vi 
analyserer. For at løse problemer med datakvaliteten har vi været afhængige af 
en række teknikker, herunder udvikling af detaljerede tidslinjer, anvendelse af 
forskellige indfaldsvinkler til vores dataanalyse (f.eks. forholdet mellem 
komplementører på tværs af de tre udviklingsfaser). Derudover påtog de tre 
medforfattere sig forskellige roller i hele dataanalysen på baggrund af deres 
nærhed til det faktiske MSI-projekt og de data, der repræsenterede det. 

Den første forfatter, der havde begrænset involvering i MSI-projektet (dvs. 
hun var en del af moduludviklingsteamet i BPM-fasen), fokuserede på at 
analysere dataene. Den anden forfatter havde det mest indgående kendskab til 
projektet på grund af hans engagement som projektleder fra tid til anden i løbet 
af MSI's 12-års eksistens. Han var i stand til at udfylde huller i 
dataregistreringen og give den kontekstuelle baggrund (herunder parternes 
følelsesmæssige tilstande) for at hjælpe os med at få mening med visse 
begivenheder. Den tredje forfatter, som ikke var direkte involveret i projektet, 
fokuserede på at forholde sig kritisk til dataene og de to medforfatteres 
fortolkninger. Hun udfordrede løbende de andre forfattere til at give 
sammenhængende forklaringer på og beviser for begivenheder og deres 
betydning. Selv om denne fremgangsmåde var besværlig og cirkulær, støttede 
den vores abduktive holdning til at teoretisere, og gjorde os rimeligt sikre hvad 
angår pålideligheden af vores analyse. 

10. Konklusioner 

Som organisatoriske former, der er afhængige af komplementører til at 
fuldføre dem og til at tilbyde et overbevisende værditilbud til deres 
flerdimensionelle kundesegmenter, er det nødvendigt at udvikle og 
vedligeholde komplementørengagement under udviklingen af en fælles 
platform. Faktisk er udviklingen af effektive arkitekturstyringskonfigurationer 
afgørende for denne bestræbelse. I betragtning af den eksisterende 
platformslitteraturs anerkendelse af, at der er meget mere at lære om 
konsekvenserne af samspillet mellem en platforms teknologiske arkitektur og 
dens styringsmekanismer med hensyn til at engagere komplementører, er fokus 
i vores artikel at fremme en stor forståelse af, hvordan og hvorfor specifikke 
arkitekturstyringskonfigurationer opstår i udviklingen af en fælles platform, og 
hvad deres respektive konsekvenser er for komplementørengagementet. 

I denne artikel identificerer vi tre organisationer - vertikale, horisontale og 
modulære platforme - som hver især genererer forskellige grader af 

116

116



ARTIKEL I TRYK 

F. Saadatmand, et al. Research Policy xxx (xxxx) xxx-xxx 
 

17 

komplementørengagement. Interessant nok udgør hver af disse 
platformsorganisationer imidlertid betydelige udfordringer for komplementør-
engagementet. For eksempel, selvom arkitekturstyringskonfigurationen, der 
repræsenterer den horisontale platform dannede det største komplementør-
engagement i vores studie, fremmede ligeligheden blandt de anvendte 
komplementører også et arkitektonisk design karakteriseret ved lav 
grænsefladekonformitet, som manifesterede sig i et oppustet XML-skema, der 
omfattede de etablerede parters specifikke integrationsbehov. Selvom dette 
øgede komplementørengagement blandt de etablerede virksomheder på kort 
sigt, vil det sandsynligvis gøre ressourceforpligtelserne uinteressant for nye 
komplementører. Det langsigtede komplementørengagement ville således være 
i fare. Vores artikel indfanger med fire forslag disse og andre nuancerede 
indsigter om den gensidige udformning af arkitektur og styring i 
platformsorganisationer, og hvad konsekvenserne er ved at engagere en kritisk 
masse af komplementører. Vi håber, at fremtidige forskningstests og 
diskussioner bekræfter disse i andre empiriske indstillinger. 
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Resume: Den sociale blockchain-bevægelse var ikke kun modstand mod det økonomiske system efter finanskrisen 

i 2009, den gav et håndgribeligt teknologisk alternativ gennem computerkodning og anvendelse af Open Source (OS) 
principper. Den sociale bevægelse mobiliserede gennem velkendte OS-strukturer og aktiviteter som 
aktionsrepertoirer. Selvom denne åbenhed opmuntrede til mobilisering, løb den en risiko for at miste kontrollen, da 
enkeltindivider brugte OS-koden til deres egne formål udenfor den sociale bevægelses område. Anvendelsen af OS-
aktionsrepertoirer gav måder at koordinere, lufte frustrationer og opbygge konsensus. Den resulterende dissens, da 
den opstod, gjorde desuden bevægelsen mere relevant ved at udvide den og mobilisere individer på komplementære 
områder, drevet af økonomiske incitamenter. OS-repertoiret af åbent iværksætteri faciliterede også mobilisering, og 
gav bevægelsen større indflydelse. 

1. Indledning  

Fremkomsten af kryptovalutaen bitcoin skete på et tidspunkt, hvor det daværende finansielle system stod overfor 
en tillidskrise. De eksisterende eliter og institutioner var blev kritiseret for at udnytte almindelige mennesker (ofte 
kaldet de 99%) for at tjene penge til den 1%, herunder gennem bankpakker [1]. Det afgørende er, at mange pegede på 
en systemisk fejl i det finansielle system, som muliggjorde denne problematiske adfærd, nemlig centralisering f.eks. 
[2]. Den decentraliserede Open Source (OS) teknologi bag bitcoin, nemlig blockchain, blev udlagt som et teknisk 
alternativ "som et system til elektroniske transaktioner uden at være afhængig af tillid [til tredjepart]" [3]. Herigennem 
1) blev en OS-teknologi tilbudt som alternativ til eksisterende måder at gennemføre transaktioner, som 2) gav større 
transparens for, hvornår og hvornår nye penge blev skabt og 3) byggede på OS-repertoirer angående både organisering 
og styring [4].  Denne digitalt medierede form for tillid opstod på samme tid som andre anti-establishment økonomiske 
sociale bevægelser, som Occupy Wall Street [5] og andre digitale og decentraliserede alternativer indenfor finans, 
som crowdfunding [6], [7] og peer-to-peer lån [8]. 

Skønt mange aktivister er skeptiske angående nye teknologier [9], kan teknologier både være et redskab i en 
social bevægelse for eksempel, når aktivister kæmper for en bestemt kræftbehandlingsteknologi [10] eller resultatet 
af aktivisme, som når dyrevelfærdsaktivisme fører til teknologiske alternativer til dyreforsøg [11]. At en teknologi 
kan omfatte den proces, hvor aktivismen forekommer, snarere end som et redskab eller et resultat af aktivisme, er 
måske ikke overraskende, når fremskridtene i forståelsen af det materielle i den digitale i organiseringen tages i 
betragtning [12], [13].   

Mobilisering med henblik på at nå en kritisk masse er et fælles mål for sociale bevægelser. Hvis blockchain-
teknologier i dette tilfælde skulle blive et alternativ til dette ene element i det finansielle system, ville det ikke bare 
kræve selve teknologien, men tilslutning fra en kritisk masse. Det vil gøre teknologien til et levedygtigt alternativ til 
status quo og legitimere sagen [14] og samtidig tiltrække ressourcer, som ville støtte aktivisme [15]. Aktivister 
mobiliserer typisk gennem organisations- og proteststrukturer, kendt som aktions repertoirer [16]. 

Sociale bevægelser (SB'er) eller "netværk af uformelle interaktioner mellem en pluralitet af individer, grupper 
og/eller organisationer, som er engageret i politiske eller kulturelle konflikter på basis af fælles kollektive identiteter" 
[17. p. 1] ofte har en forkæmper, som leder bevægelsen [18], udnytter og generer viden [19] og tiltrækker andre 
ressourcer [15]. Men en OS-bevægelse har ikke nødvendigvis en enkelt leder. I stedet bygger den på åbenhed for at 
tiltrække ressourcer og viden [20]. Denne tilgang forhindrer dog ikke at ressourcer og viden forlader fællesskabet eller 
bliver anvendt til ikke godkendte formål [21]. Dette er blevet fremhævet som et paradoks: åbenhed fremmer 
tilslutning, anvendelse og innovation via genbrug og genanvendelse, hvilket fremmer et OS-projekts vækst (og dermed 
en social bevægelses vækst).   Men dette har en pris i form af manglende kontrol og evne til at opstille mål på kollektivt 

118

118



 

niveau [22]. 
At denne åbenhed er et tveægget sværd, gør dens implikationer for den sociale bevægelse uklare. På den ene side 

forfølger individer i en OS social bevægelse måske samme mål, men på forskellige måder og med forskellige 
incitamenter.  På den anden side kan denne åbenhed medføre fragmentation. Derfor er forståelse af, hvordan OS 
sociale bevægelsers repertoirer anvendes og til hvilke formål, afgørende for at forstå, hvordan disse repertoirer 
påvirker den sociale bevægelse. Vi stiller derfor spørgsmålet: 

Hvordan påvirker anvendelsen af OS-repertoiret til mobilisering den sociale blockchain-bevægelse? 
Denne artikel bygger på litteratur om OS-fællesskaber f.eks. [20],[22], [22], sociale bevægelsers repertoirer 

[18],[24] og dynamikkerne omkring en social bevægelse, som medieres af en teknologi [10],[11]. Mere specifikt 
behandler den virkningen af mobilisering gennem OS-repertoirer for 1) den sociale bevægelse med blockchains 
hovedformål, nemlig at fremhæve manglerne i det eksisterende økonomiske system og at præsentere et levedygtigt 
alternativ og 2) hvad der sker, når en teknologi medierer en social bevægelse. 

For at besvare dette spørgsmål anvendte vi en 'blandet metode' undersøgelse af den sociale bevægelse, baseret 
på forumdata fra en periode på 6 år, trianguleret i forhold til andre kilder. Efterfølgende diskuterer vi, hvordan OS-
funktioner giver et velkendt taktisk repertoire, og hvordan de bruges til at mobilisere i den sociale blockchain-
bevægelses navn. Derefter vender vi os mod en analyse af blockchain som social bevægelse. 

2. Blockchain som OS social bevægelse 

Sociale bevægelser benytter typisk en krise som finanskrisen i 2008/2009 som politisk mulighed [5],[25]. Denne 
særlige krise var i bedste fald karakteriseret af et beklageligt uheld i et komplekst system [26], eller i værste fald af et 
markedsøkonomisk forlis [27] i et system domineret af eliter [2]. Det centrale er, at den viste svaghederne i det tidligere 
legitime finansielle system. Blockchain-tilhængere argumenterede for, at ikke kun de sociale systemer havde fejlet, 
men at der var et problem med disses materielle systemer, nemlig det faktum at de var 1) centraliserede og derfor 2) 
kontrollerede af eliter med egeninteresser. Den tilbød så et alternativ i form af en ny teknologi. 

Eksisterende forskning har påpeget, hvordan digitale teknologier har transformeret sociale bevægelser på en af 
to måder: enten ved at 1) påvirke aktivisme-processen gennem anvendelse af digitale redskaber, især sociale medier 
eller 2) fremme nye teknologier, i stigende grad digitale, som resultat af aktivisme. Disse to forskningsområder er 
opsummeret i tabel 1. 

2.1. OS, digitale teknologier og sociale bevægelser 

Da begivenhederne tog en ny drejning, valgte den sociale blockchain-bevægelse at gå imod det økonomiske system 
ved ikke bare at protestere mod det, som andre havde gjort, f.eks. [28], men ved at levere et (open source) alternativ 
til, hvordan det økonomiske system kunne fungere. I processen gjorde den brug af et repertoire af velkendte narrativer 
og aktiviteter for at promovere teknologien med vægt på mobilisering. 
 

Tabel 1: Digitale teknologiers påvirkning af sociale bevægelsesprocesser og resultater 
Beskrivelse Case Eksempel reference 

Digitale teknologier 
giver nye 
mobiliserings- og 
handlingsmuligheder 

Nye former for kollektivt engagement under olieudslippet i den 
Mexicanske Golf f.eks. Vaast et al. 2017 

Online-aktivisme ved G20-topmødet i London i 2009 under 
den globale finanskrise f.eks. Bennett og Segerberg 2011 

Omgåelse af portvagter under oprøret på Tahrir-pladsen  f.eks. Tufekci og Wilson 2012 
Uformel læring under #OccupyWallStreet f.eks. Gleason 2013 
Digital empowerment under protester mod en fabrik til 
raffinering af sjældne jordarter. f.eks. Leong et al. 2015 

Digitale aktionsrepertoirer hos Amnesty International f.eks. Selander og Jarvenpaa 2016 

Teknologiske løsninger 
som resultat af sociale 
bevægelser 

Teknologiske alternativer til dyreforsøg f.eks. Weisskircher 2019 
Digital uddannelse gennem MOOC'er f.eks. Longstaff 2017 

Skabelse af ny (teknologisk) viden f.eks. Casas-Cortes, Osterweil og 
Powell 2008 

Demokratisering af iværksætterfinansiering gennem 
crowdfunding 

f.eks. Gleasure 2015; Ingram Bogusz, 
Teigland og Vaast 2019 
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At samle en masse af følgere og inddrage individer i den sociale bevægelse kendtes som mobilisering. 
Mobilisering tilstræbes af tre grunde: for det første sådan at bevægelsens narrativer og aktiver kan opfattes som 
indflydelsesrige og relevante [29], [30], for det andet for at mobilisere ressourcer [31] og for det tredje for at overvinde 
dødvandet, hvor der ikke er noget individuelt incitament til at handle (eller selv incitamenter for individuelle 
medlemmer af kollektivet til at være ‘gratister’ [32]), kendt som kollektiv handling. 

Fortalere for en social bevægelse vil med større sandsynlighed blive mobiliseret omkring et problem, hvor der 
er eksisterende, velkendte organisationsstrukturer og velkendte protestformer eller aktionsrepertoirer [16]. OS-
repertoirer er veletablerede, når det gælder software og hardware projekter. Men så vidt vi ved, har et sådant projekt 
aldrig udgjort grundlaget for en tilsigtet og organiseret social bevægelse, også hvis de indirekte har formet samfund. 
Koordineringsmekanismer i OS er blevet anerkendte og legitime i deres fællesskaber [33]. 

OS softwareprojekter beskrives ofte ikke alene som de mest succesfulde eksempler på online samarbejde [41]-
[43], men som hurtigt samarbejde [44] af spredte og selvmotiverede grupper [45], [46]. Det afgørende er, at arbejdet 
ikke alene er åbent og kollaborativt — men også frivilligt, hvilket tyder på, at der sjældent er økonomiske incitamenter 
bag OS-samarbejder [44], [46]. Undtagelsen fra dette er virksomheders stigende involvering i OS-projekter [47] og 
fremkomsten af såkaldte "åbne iværksættere", som kommercialiserer tilføjelser til OS-koder eller bygger spin-outs 
[48], [49]. 

Til de mest etablerede af disse repertoirer hører koordinering via udviklermaillister [20], [47] forumdiskussioner 
[50], kodedeling [51] og kodegafler [52], [53]. I tabel 2 kommer vi med beskrivelser af disse repertoirer i den 
eksisterende litteratur, beskriver disses formål og typiske resultater og giver eksempel referencer. 

Vi har præsenteret den teoretiske baggrund for vores studie og går nu videre til præsentation af vores case og 
resultater. 

Tabel 2. Opsummering af eksisterende OS-aktionsrepertoirer 
OS-
aktionsrepertoir
e 

Beskrivelse Intention Resultat Eksempel referencer 

Udviklermaillist
e diskussion 

Udviklerspecifik 
registrering af 
bekymringsområder og 
udvikling i projektet 

At komme i forbindelse 
med udviklere med 
interesse for, og som 
ofte er aktive, i et 
projekt 

Bugstyring, registrering af 
versionskontrol og diskussion 
af udvikler-spørgsmål 

f.eks. Lindberg et al., 
2016; Shaikh & Vaast, 
2016; West & 
O’Mahony, 2008 

Offentlige 
forumdiskussion
er 

Steder til offentlig 
diskussion af et OS-
projekt.  Omfatter typisk 
udviklere, men også 
brugere, som ikke er 
udviklere 

Offentligt 
diskussionsforum for 
interaktion mellem 
udviklere, brugere og 
andre interesserede 
aktører 

Overlap med udviklermaillister, 
men med betydeligt indhold fra 
ikke-udviklere (f.eks. 
brugerproblemer, anmodning 
om rådgivning osv.) 

f.eks. Dahlander & 
Magnusson, 2008; 
Demil & Lecocq, 2006; 
Ingram Bogusz & 
Morisse, 2018 

Kodedeling 

Delt computerkode, ofte 
via et offentligt 
lagersted som GitHub, 
typisk med en OS-licens 
på plads 

For at muliggøre 
genbrug af OS-kode 

OS-kode deles og genbruges, 
både af OS og ikke-OS-
projekter (sidstnævnte er dog 
kontroversiel) 

f.eks. Bergquist & 
Ljungberg, 2001; 
Dahlander & 
Magnusson, 2008; 
Hemetsberger & 
Reinhardt, 2009 

Kodegafler 

Computerkode 
genanvendt, ofte (men 
ikke altid) via et 
offentligt lagersted 

For at muliggøre 
genbrug og 
genanvendelse af kode i 
nye projekter med eller 
uden godkendelse fra 
det originale projekt 

OS-kode genbruges, skaber nye 
versioner af et projekt, for 
eksempel når der er 
uoverensstemmelse mellem 
udvikler eller en hobby-
interesse 

f.eks. Andersen & 
Ingram Bogusz, 2019; 
Fleming & 
Waguespack, 2007; 
Nyman & Lindman, 
2013 

Kode/funktionst
ilføjelser 

Tilføjelse af nye 
funktioner, for eksempel 
ny arbejdspakke eller en 
brugergrænseflade 

Nye kodemoduler 
bygges på det originale 
projekt og tilføjer ny 
funktionalitet 

Tilføjelser til OS-koden, typisk 
afhængigt af enten den 
originale OS-kode eller en 
forgrenet version. Disse kan 
være gratis eller betalte 
tilføjelser (åbent iværksætteri) 

f.eks. Dempsey et al., 
2002; 
Krishnamurthy, 2002; 
Yetis-Larsson et al., 
2015 
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3. Case og forskningsdesign 

Interessen for blockchain har i de senere år hovedsageligt drejet sig om, hvor hurtigt værdien er vokset – fra omkring 
30 amerikanske cents pr. bitcoin i januar 2011 til over 9.000 USD i juli 2020, med et højdepunkt på næsten 20.000 
USD pr. bitcoin sidst i 2017. På samme tid er den underliggende blockchain-teknologi blevet approprieret af 
organisationer og regeringer til at opbygge nye systemer, for eksempel R3-Corda fra banker og TradeLens fra Maersk 
og IBM til tracking af skibstransport-forsyningskæder. Mens anden og tredje generationer af teknologien ofte styres 
centralt, var det ikke tilfældet for den originale bitcoin blockchain. 

Det faktum, at den originale bitcoin blockchain ikke var centralt styret, er vigtigt for at forstå, hvordan den 
opstod. Dette decentraliserede design, og med en korrelation mellem styring og interesse i systemet, var tænkt som en 
måde at beskytte brugerne af systemet [53]. 

I vores case opstod der en spænding mellem de oprindelige intentioner hos dem, der byggede systemet, nemlig 
at holde det helt centraliseret og erkendelsen af, at denne decentralisering var ineffektiv og forhindrede systemet i at 
udvikle sig til at kunne klare stigende anvendelse og efterspørgsel. 

4. Dataindsamling og analyse 

Vi indsamlede samtaletråde fra bitcoin-diskussionsafsnittet i onlineforummet bitcointalk.org.  Bitcointalk.org er et 
forum dedikeret til diskussioner om bitcoin, primært på engelsk. Det hører til de mest prominente fora, som anvendes 
af blockchain-entusiaster. Men i modsætning til mainstream fora, som Reddit.com, bruges det ofte specifikt af 
blockchain-professionelle, hvilket betyder at interaktioner på Bitcointalk.org især drejer sig om udviklingen af bitcoin-
fællesskabet og den underliggende blockchain. Desuden indeholder bitcoin-diskussionsafsnittet tråde af både generel 
og specifik karakter, for eksempel tråde om blockchain-teknikaliteter og minedrift samt diskussioner om fællesskabets 
ideologiske grundlag. 

Vores data består af 314.551 digitale sporregistreringer, som dækker 13.032 samtaletråde i perioden fra oktober 
2010 til september 2015. Denne periode blev valgt, fordi den indeholder mindst fem vigtige begivenheder, hvor 
blockchain-fællesskabet var tvunget til at mobilisere, herunder Harakury bedragerihændelsen, hacking og tyveri fra 
bitcoinveksleren Mt.Gox, indførelse af bitcoin som digital valuta, splittelse i fællesskabet over blokstørrelse og 
tilføjelse af kredit, forhandler og sidekæder til blockchain-infrastrukturen. 

Vores udgangspunkt var at behandle forumdata, som repræsentativt for interesserne hos dem, der bruger, 
vedligeholder bitcoin og den underliggende infrastruktur. Vi brugte databehandlingsmetoder til at samle de mest 
almindelige søgeord i klynger, som vi derefter kodede manuelt for at identificere de vigtigste diskussionsemner. Vi 
triangulerede vigtigheden af disse emner i forhold til vores egen viden og mediearkiver [63]. 

Vi gennemførte en kvalitativ dataanalyse af de indsamlede digitale sporregistreringer af interaktioner mellem 
medlemmer af bitcoin-fællesskabet. Dataanalysen blev gennemført i tre trin; Først anvendte vi begrebet 
frekvensbaseret emnemodelleringsalgoritme [61] latent dirichlet-fordeling (LDA) [62] for at generere deskriptiv 
kodning af observerede interaktioner, som identificerer anvendelsen af OS-repertoirer i blockchain-fællesskabet. 

Det andet trin var at fortolke disse deskriptive klynger og klassificere dem ved at identificere distinkte 
diskussioner af OS-repertoirer i data, analogt til hvad der gøres i rent manuel kodning [53]. Det tredje trin var at 
forbinde de fremkomne OS-repertoirer med den eksisterende teori. Disse trin og de anvendte metoder opsummeres i 
tabel 3.

 
Tabel 3. Oversigt over analyse og metoder 

Analytisk trin Analytisk teknik Analytisk resultat 

1. Første kodning for anvendelse af OS-
repertoire 

Emnemodellering med anvendelse af 
latent 
dirichlet-fordeling (LDA) 

Identificerede 45 spørgsmål medieret af 
OS-repertoirer 

2. Aksial kodning til distinkt OS-
repertoire-diskussion og anvendelse 

Manuel koding af emneklynger, som 
resultat af emnemodellen 

Udtrækning af fem OS-repertoirer og 
instantiering af 11 under-repertoirer 

3. Teoretisk kodning Teoretisk kodning af data for at udlægge 
OS-repertoire anvendelse 

Forklaring af virkningen af anvendelse 
af OS-repertoire på det sociale 
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5. Resultater

Vi vender os nu mod udlægning af de OS-repertoirer, som vi har set i blockchain-bevægelsen (opsummeret i tabel 4). 
Generelt finder vi, at OS-repertoirer ikke alene giver mulighed for koordinering og deling af problemløsning, på linje 
med den eksisterende OS-forskning, men også at OS-repertoirer skaber incitamenter til aktiviteter på individuelt 
niveau, som fremmer den større bevægelses mål, især gennem mobilisering og håndtering af uenigheder ved at skabe 
plads til at få luft for dem. 

5.1. Udvikler-mailliste og offentlige forumdiskussioner  

Offentlige fora, som stilles til rådighed for repertoirer med konsensusopbygning, og hvor fællesskabets medlemmer 
kan give udtryk for deres frustrationer, eller det vi kalder ventilation. Konsensusopbygning var synligt i hvordan 
medlemmer af fællesskabet diskuterede bekymringer for reguleringer på landeniveau, samt hvordan der skal reageres 
på korruption i blockchain-fællesskabet. Nogle gange var denne konsensusopbygning mislykket med samtaler, der 
sluttede uden konsensus, som i sagen om, hvordan der skal reageres på dominerende spillere, for eksempel 
minearbejdere i Kina: 

”Det ser skidt ud for BTC uden Kina inde i billedet, og man kan sige, at vi ikke har brug for Kina – andre lande 
anerkender det, og der vil blive massetilslutning, men se på værdien af BTC nu uden Kina inde i billedet. Kina er klart 
en stor spiller og jeg kan ikke se BTC ramme en ny milepæl eller selv toppen på 1.300 dollars BTC, men jeg håber, at 
jeg tager fejl. Hvad tror du?” (18. december, 2013, kl. 10:54:17) 

Samtidig brugte individer stedet til at få luft, uden at have til hensigt at opbygge konsensus, som det skete da en 
stor bitcoin-veksler ved navn Mt.Gox gik fallit. 

"... ser ud som om grønne adresser svigter, disse ting er ikke bekræftede adresser, som skulle være beskyttet af 
MTGOX.... fordi bitcoinnetværket ikke har bekræftet endnu, ser BITSTAMP ikke ud til at have dette problem, heller 
IKKE BTC Kina! Så det er IKKE et generelt bitcoinproblem, men et gox grøn adresse problem. Så DETTE ER KUN 
ET GOX PROBLEM!, ikke bitcoin! Hvis det var en generel btc-fejl ville Bitstamp have haft det samme problem, og 
det ville BTC Kina også!” (10. february 10, 2014, 10:50:20) 

5.2. Kodedeling og fejlretning 

Da vi gik i dybden med de aktiviteter, som udføres af udviklere (efter råd fra det bredere fællesskab) pegede vores 
analyse på, hvordan kodedeling og fejlretning blev brugt i praksis.  Dette repertoire, som trækker på fælles OS-praksis, 
så udviklere koordinere med hinanden og medlemmer af fællesskabet (under-repertoire udvikler-koordinering) 
omkring kodestrømlining, vedligeholdelse og mindre forbedringer. Vi observerede to markante tilfælde, hvor dette 
fandt sted, nemlig i diskussioner af hvor effektiv bitcoin var sammenlignet med andre blockchains, og hvordan der 
skulle reageres på bitcoins oplevede mangler, især vanskeligheder med at opskalere til den stigende efterspørgsel. 

"Som standard vil bitcoin ikke oprette blokke større end 250kb, selvom det kunne gøre det uden en hård gaffel. 
Vi har nu nået denne grænse. Transaktionerne stables op i hukommelsespuljen og bliver ikke tømt hurtigt nok. 

Det som det betyder er, man er nødt til at tage en beslutning og gøre et af følgende: 
• Start din node med -blockmaxsize flaget indstillet på noget højere end 250kb, for eksempel - 

blockmaxsize=1023000. Dette vil betyde, at man skaber større blokke, som bekræfter flere transaktioner. 
Du kan også justere størrelsen på det område i dine blokke, som er reserveret til frie transaktioner med 
blokprioriteringsstørrelsesflaget. 

• Skift dine nodekoder til at nedprioritere eller ignorere transaktioner, som du er ligeglad med, for 
eksempel Luke-Jr udelukker SatoshiDice transaktioner, hvilket giver plads til andre brugere. 

• Gør ingenting. 

Hvis ingen gør noget, så vil folk begynde at skulle tilføje større og større gebyrer for at komme ind i blokke, 
indtil bitcoin-gebyrerne ender med ikke at være konkurrencedygtige med konkurrenter som PayPal. (6. marts, 2013, 
09:44:20) 

Det skal bemærkes, at der var en forbindelse mellem udviklerkoordinering og senere ændringer på kodeniveau, 
som respons på denne koordinering. Med andre ord var der et overlap mellem repertoiret for udviklerkoordinering, 
funktionstilføjelser og kodeforgrening. 
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Mens udviklerkoordinering gjorde det muligt for bevægelsen at gøre fremskridt, når det gjaldt 
vedligeholdelsesproblemer, faciliterede både kodedeling, fejlfinding og hardware-fejlfinding dog forbedringer af 
brugeroplevelse snarere end kodeoplevelse ved at sikre, at eksisterende funktioner virkede, som de skulle – og ved at 
finde og reparere fejl og inkompatibiliteter, når de opstod.    

5.3. Kode- og funktionstilføjelser 

Ændringer på kodeniveau, som ikke var tilfælde af mindre strømlininger eller vedligeholdelser foretaget gennem 
udviklerkoordinering, var i stedet kode- og funktionstilføjelser eller et repertoire fra den underliggende bevægelse, 
som enkeltpersoner kunne bruge til at opbygge noget, som de kunne kommercialisere.  Der var mange tilfælde af dette 
via iværksætter-diversificering eller det, der andre steder kaldes åbent iværksætteri [48], [49].  En del af denne 
diversificering var respons på markedsbekymringer fra fællesskabet, mens andre tilfælde fokuserede på at gøre 
fællesskabet, og dermed bevægelsen, mere relevant for udenforstående. 
 

Tabel 4. Hvordan OS-repertoirer medierer mobiliserer, karakteristika, eksempler og virkning 

OS-aktions-
repertoire 

Understøttede 
mobilisering via 
underrepertoirer  

Karakteristika Eksempler Virkning for bevægelse 

Udvikler-
mailliste og 
offentlige 
forumdiskussio
ner  

Konsensus-
opbygning 

Forumdiskussion i to eller 
flere perioder uden divergens 

Boykot af Bitcoin XT 
Tilsyneladende 
konsensus om respons 
på opfattede sociale og 
tekniske trusler 

Respons på reguleringer 
Respons på opfattet 
kompromittering af 
Bitcoin.org 

Mislykket 
konsensus-
opbygning 

Forumdiskussion slutter efter 
en periode, omsættes aldrig til 
konkret kode-baseret forslag 

Holdning til (og mulig 
respons på) kinesiske 
minørers dominans 

Manglende enighed i 
fællesskabet om respons 
på opfattede sociale og 
tekniske trusler 

Holdning til (og mulig 
respons på) bitcoin-
svindlere 

Ventilering Uafhængigt diskussionssted, 
uden konsensus eller respons Respons Mt.Gox fallit Kortfristet svar udløst af 

eksterne begivenheder 

Kodedeling og 
fejlretning 

Udvikler-
koordinering 

Diskussion i to eller flere 
perioder uden divergens, 
rummer både fora og udvikler-
mailliste (links il posts i 
forumdata) 

Sammenligning med 
alternativer til bitcoin 
(f.eks. Ether) 

Koordinering omkring 
forbedring af 
eksisterende anvendelse 
af kode mht. sociale og 
praktiske overvejelser 

Kodedeling og 
Fejlfinding 

Reference til kodestykker i 
forsøg på udbedring af 
fejl/bugs 

Delt kode Støtte fra andre 
medlemmer af 
fællesskabet til at holde 
de tekniske dele af den 
sociale bevægelse 
kørende 

UI output 

Hardware 
fejlfinding 

Søgning efter support til 
hardwareproblemer, som 
påvirker kodedrift 

Hardwaresvigt 

Kode/funktions
tilføjelser 

Realiseret (åbent) 
iværksætteri 

Realiseret tilføjelse til 
underliggende kodegrundlag, 
separate applikationer synlige 
i diskussion og verificeret 
gennem triangulering med 
andre kilder 

Forhandlerapplikationer Innovation i teknologi, 
anvendelse af kode som: 
1) Opretholder den 
sociale bevægelses 
relevans eller faciliterer 
stigende mobilisering 

Forbrugerappikationer 
Online-betalinger 
Investering 
Valuta-hedging 

Ikke realiseret 
iværksætteri 

Foreslået men ikke realiseret 
tilføjelse til underliggende 
kode (verificeret gennem 
triangulering) 

Kreditgivning 

Kan medføre 
kodeforgrening for at 
muliggøre ikke realiseret 
tilføjelse 

Kodegafler Korrektion af sub-
optimalitet 

Konkrete kodebaserede 
forslag til ændring af eller 
tilføjelse til eksisterende kode 
efter fællesskabskonsensus  

4mb blokstørrelse ændring Opsplitning af 
teknologien pga. uløste 
ideologiske forskelle får 
typisk brugere til at 
forlade den oprindelige 
bevægelse 

2mb blokstørrelse ændring 

Bitcoin kerne 

123

123



   
 

 

Ideologiske 
omdrejnings-
punkter 

Konkrete kodebaserede 
forslag til ændring af eller 
tilføjelse til eksisterende kode 
efter fællesskabskonsensus 

BitcoinXT 
Teknisk implementering 
af kode, som skaber nye 
fællesskaber, der evt. 
kan tiltrække både nye 
og eksisterende 
medlemmer af 
bevægelsen 

Alternative blockchains 

Spin-offs 

Konkrete kodebaserede 
forslag nødvendiggør et nyt 
projekt, med eller uden 
konsensus, typisk 
kontroversielt 

Nye blockchains med andre 
karakteristika, især 
Ethereum 

“...Vi vil gerne høre fra fællesskabet, hvad er det mest irriterende/frustrerende du oplever med bitcoin og gerne vil 
have en løsning på? Du skal bare frit fortælle om alle problemer, også selvom de virker uløselige eller for abstrakte 
(f.eks. bitcoin er ikke sikkert nok for den gennemsnitlige bruger) Rettelse: Efter læsning af alle svar, kan jeg roligt 
opsummere, at det største problem for Bitcoin nok er manglende tilslutning. Og hovedårsagerne til den manglende 
tilslutning er nok utilstrækkelig brugervenlighed og sikkerhed. Vi er et team af iværksættere og softwareudviklere, 
som vil bruge de kommende måneder/år på udvikling af et nyt produkt. Et af de mest tiltrækkende markeder for os er 
bitcoinmarkedet. Vi vil prøve at få så meget at vide som muligt gennem jeres svar og prøve at tackle problemerne 
direkte” (27. juni 2015, 03:19:37) 

Mange af disse tilføjelser var svære at implementere, da de ville kræve ændringer af fællesskabets karakter og 
systemiske ændringer af koden – ikke bare i tillid til den eksisterende kode, som i tilfældet med tilføjelse af en 
kreditfunktion: 

"Hvis der ikke er nogen bagstopper, som den centralbankerne leverede i 2008, kan man potentielt se en hurtig 
sammentrækning af kredit ned til nul og et fuldstændigt kollaps i hele systemet, fordi alle prøver at veksle deres kredit 
til noget håndgribeligt. ”(28. december, 2012, kl. 02:34:03) 

Disse mislykkede forsøg på at tilføje funktioner førte i stedet til dannelse af kodegafler. 

5.4. Kodegafler 

Det er almindeligt kendt, at deltagere i OS-softwareprojekter er uenige om, hvad der skal gøres eller hvordan [44]. 
Det gælder også for den sociale blockchain-bevægelse. Når forsøg på udvikler-koordinering eller konsensusopbygning 
i fællesskabet mislykkes, genanvender medlemmerne af den sociale bevægelse den eksisterende kode i nye projekter 
[52], [53]. I dette tilfælde forekommer kodegafler som et af tre underrepertoirer. 
Først suboptimal korrektion, som betyder dramatiske ændringer af den underliggende kode ([53])for at forbedre den 
eksisterende bevægelse. Med andre ord, dem der er involveret i suboptimal korrektion gør det for at hjælpe og gøre 
den sociale bevægelse mere relevant: 

"Nogle gang opstår der flaskehalse, for meget ubekræftet transaktion når blokstørrelsen kun er begrænset til 
1mb, og det påvirker din transaktion, ventetiden bliver længere end normalt, og nogle gange tog den omkring 1 time 
eller mere, det er helt sikker et problem, jeg tror ikke - jeg er sikker på at du ikke gider at vente ~1 time, når din kunde 
venter på transaktionen. Jeg kan godt se din pointe makker, du har helt ret i, at nogle gange er transaktionen af bitcoin 
blevet forsinket eller faktisk forstyrret. 
Men jeg håber, at det problem vil blive løst af udviklere af bitcoin. " (27. maj, 2016, 11:15:24) 

Derimod handler ideologiske omdrejningspunkter ikke om at forbedre den eksisterende bevægelse, men snarere 
om at gøre den relevant ved at udvide den til nye brugergrupper. I processen vil eksisterende brugere måske forsvinde 
– eller de tilbageværende medlemmer af det originale projekt vil også samtidig støtte et nyt projekt. Uenighederne her 
er typisk af ideologisk karakter – med praktiske implikationer. Bitcoin XT sagen er typisk: som konsekvens af stigende 
brug var bitcoins blockchain blevet langsommere pga. større efterspørgsel. En foreslået løsning var at forøge de 
enkelte blokkes størrelse fra 1mb til 4mb. Dette ville reducere antallet af minearbejdere, som kunne drive softwaren 
(pga. problemer med processorkraft) og centralisere kontrollen med blockchain, men ville forøge blockchain-
kapaciteten til transaktionshåndtering i en ny version af blockchain kendt som BitcoinXT. Denne centralisering var et 
ideologisk spørgsmål i fællesskabet, da det blev beskrevet som at gøre bevægelsen mindre demokratisk, derfor opstod 
den ideologiske splittelse. 

Til sidst forekom der spin-offs, når brugere eller udviklere besluttede at starte et nyt projekt af grunde, der stort 
set ikke havde noget at gøre med den eksisterende blockchains oplevede effektivitet, men snarere med dens kapabilitet 
eller omfang. Med andre ord ønskede de at kunne gøre mere med den underliggende teknologi, end den eksisterende 
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bevægelse gav mulighed for. 
Efter at have diskuteret, hvordan OS-repertoirer manifesterede sig i den sociale blockchain-bevægelse (tabel 4), 

vender vi os nu mod en diskussion af disse resultaters konsekvenser for vores forståelse af digitale sociale bevægelser 
og samspillet mellem OS og en social bevægelse. 

6. Diskussion: OS-aktionsrepertoirer 

6.1. OS-repertoirer til koordinering 

Indenfor både software f.eks. [64], [65] og musikproduktion [24] har OS-bevægelser omformet konkurrence 
dynamikker og forretningsmodeller, og har gjort produkter gratis og tilgængelige online – og har dermed udjævnet 
digitale forskelle på hele kloden. I denne artikel viser vi ikke alene, at OS-repertoirer leverer velkendte 
organisationsstrukturer og handlinger til koordinering og aktivitet [16], men udlægger også, hvordan disse OS-
repertoirer anvendes til at mobilisere blockchains sociale bevægelse.  

På denne måde kæder vi anvendelse af blockchain-mobiliseringsaktiviteter sammen med eksisterende, velkendte 
OS-repertoirer. Disse blockchain-specifikke anvendelser af OS-repertoirer giver mulighed for mobilisering i den 
sociale blockchain-bevægelse gennem udviklerkoordinering, kodedeling, fejlfinding, og hardwarefejlfinding. 
Desuden er OS-fora en kontekst, hvor udviklere og deltagere i bevægelsen kan opbygge konsensus eller bare få luft, 
hvilket ikke alene er en måde at koordinere, men også måder at få afløb for deres frustrationer uden at underminere 
hele bevægelsen. 

Når denne koordinering mislykkes, hjælper yderligere OS-repertoirer med at hægte efterfølgende projekter på 
moderprojektet gennem suboptimal korrektion, ideologiske omdrejningspunkter og spin-offs, som kollektivt betegnes 
som kodegaffel repertoiret. 

Det er interessant, at muligheden for at bygge videre på systemet gennem funktionstilføjelser kanaliserer 
individer til at undersøge systemet og gøre det både mere relevant og mere betydningsfuldt. 

6.2.  (Åbent) iværksætteri mobiliserer 

Som tidligere understreget er der en spænding i OS-projekters åbenhed, som både tiltrækker ressourcer og  viden 
[20] og dræner dem [21]. Vi ser tegn på dette i den sociale blockchain-bevægelse, dog hovedsageligt med positive 
resultater, især fordi viden her er uadskillelig – genbrug og genanvendelse af kode tager ikke nødvendigvis noget fra 
det oprindelige projekt, og brugere og udviklere kan være involverede i flere projekter, hvis de ønsker det.   

Hvor det kunne have været tilfældet, at individuelle iværksætteres aktiviteter ville underminere det oprindelige 
projekt [22], [66], var det vi så i stedet, at anvendelse af OS-repertoirer muliggjorde koordinering, når der var behov 
for det, muligheder for at lufte frustrationer og for en produktiv håndtering af uenigheder (politiske), herunder 
ideologiske uenigheder, i form af kode.  

Derfor gavner anvendelsen af åbent iværksætteri ikke kun de individer, som har økonomisk fordel af det, men 
den sociale bevægelse som helhed. Åbent iværksætteri støtter ikke bare bevægelsens stræben efter indflydelse og 
relevans [29], [30], den faciliterer den indad rettede strøm af ressourcer ved at tiltrække nye brugere og fortalere og 
selv ekstern kapital [31].  Til sidst løser det kollektive handlingsproblemer ved at skabe økonomiske incitamenter til 
handling på individuelt niveau, som støtter bevægelsen på kollektivt niveau [32]. 

6.3. Digital økonomisk social bevægelse 

Den sociale blockchain-bevægelse reagerede på oplevede svagheder i eksisterende økonomiske institutioner. 
Dog tilbød de ikke alene et alternativt økonomisk verdenssyn [67], [68], de byggede et komplet alternativt system i 
form af kode. 

Da de gjorde dette, støttede deltagerne sig til eksisterende repertoirer kendt fra OS-projekter til at koordinere og 
finstemme bevægelsen. Det afgørende er, at disse repertoirer også understregede, hvordan økonomiske incitamenter i 
OS-projekter  

fører til iværksætteri [48]. I dette tilfælde førte drivkraften til iværksætteri til funktionstilføjelser, som holdt den 
sociale bevægelse relevant, og desuden gjorde den mere tiltrækkende for potentielle deltagere. Drivkraften til 
iværksætteri fører også til skabelse af nye projekter gennem ideologiske omdrejningspunkter og spin-offs. 
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Vi mener, at denne udnyttelse af økonomiske incitamenter i en digital social bevægelse ikke alene gør blockchain 
til en ny digital social bevægelse, som reagerer på opfattede økonomiske fejl, men snarere til en økonomisk social 
bevægelse – hvor økonomiske incitamenter mobiliserer og driver selve bevægelsen, opretholder dens relevans, giver 
den mulighed for at vokse og mobilisere nye deltagere i bevægelsen. 

7. Konklusion 

Generelt mener vi, at spændingen mellem mobilisering og fragmentering er en drivende mekanisme, som fremmer 
mobilisering og derigennem relevans og indflydelse i blockchain som økonomisk social bevægelse. Denne mekanisme 
fungerer specifikt gennem aktiviteter på individuelt niveau, når deltagere i den sociale blockchain-bevægelse ikke 
alene gør brug af allerede eksisterende OS-repertoirer til at koordinere, få luft og opbygge konsensus omkring 
problemer, men at anvendelse af disse repertoirer hjælper med at opretholde bevægelsens relevans. Desuden mener 
vi, at mens åbenheden i en social bevægelse baseret på OS-principper kan føre til mangel på kontrol, var det der skete 
i dette tilfælde, at åbenhed opmuntrede til åbent iværksætteri – og til yderligere mobilisering i den sociale bevægelses 
navn. Endelig tyder anvendelsen af iværksætteri og de deraf følgende økonomiske incitamenter på, at blockchain ikke 
kun er en social bevægelse, som reagerer på de opfattede mangler i det økonomiske system, men en social bevægelse 
med sin egen økonomiske karakter, hvilket gør den til en økonomisk social bevægelse. 
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Abstrakt 

Tilstedeværelsen af digitale infrastrukturer ændrer grundlæggende markedsvilkår, forretnings- og IT-strategi 

og dermed organisationsstrukturer. Denne forskning undersøger, hvordan begrebet digital forretningsstrategi fører 

til øget organisatorisk innovation og virksomhedspræstation. Vi demonstrerer, hvordan IT-kompetencer bidrager til 

organisatorisk innovation og fremkalder CIO'ens positive rolle for IT-aktiveret forretningsinnovation. Ved hjælp af 

en online undersøgelse blandt 228 IT-beslutningstagere i viden intensive brancher i USA viser resultaterne, at 

organisatorisk innovation er betydeligt mere påvirket af IT-viden hos virksomhedens medarbejderne i organisationer, 

der giver den digitale forretningsstrategi stor betydning, mens topledelsens IT-viden spiller en større rolle, når digital 

forretningsstrategi har lav prioritet. Med denne forskning leverer vi de første resultater af konsekvenser for 

organisationer, der gennemfører en digital forretningsstrategi og bidrager til diskussionen om IT-aktiveret 

innovation, CIO-ledelse og den stigende relevans af IT-kompetencer i hele organisationen. 

1. Indledning 

I mere end fire årtier er spørgsmålet om, hvorvidt teknologien er i stand til at generere nye produkter eller ej 

blevet diskuteret [26]. I dag kræver højt digitaliserede markeder, at organisationerne bliver mere og mere innovative 

[16], da den almindeligt anvendte digitale infrastruktur ikke er nok til at forblive konkurrencedygtige, da den hurtigt 

kan kopieres eller efterlignes [7, 13, 46]. Fremkomsten af digitale infrastrukturer har gjort det nemmere for nye 

konkurrencer at komme ind på markedet, og det er blevet lettere for kunderne at skifte [34]. En måde hvorpå 

organisationerne håndterer disse digitaliseringsudfordringer på, er ved at udvikle en digital forretningsstrategi (DBS), 

der fusionerer forretnings- og informationsteknologi (IT)-strategier [7] til en samlet strategi. En DBS giver 

organisationer mulighed for at skabe mere forretningsværdi fra IT, og dermed profitere på meget konkurrenceprægede 

markeder [24, 45]. For at gennemføre et DBS på vellykket vis er det nødvendigt at etablere en kontinuerlig kultur for 

hele virksomheden mod innovation [55]. 

Organisatorisk innovation er et udtryk for en organisations evne til at skabe innovationer ud fra samspillet 

mellem tekniske og administrative innovationer [20]. Da især IT bidrager til at forstå, syntetisere og anvende teknisk 

viden til udvikling af innovationer [23], koncentrerer denne forskning sig om CIO'ens rolle som sætter af dagsordenen, 

influencer og formidler af IT-viden i organisationerne [31]. Især inden for service- og viden intense brancher er IT-

viden en afgørende organisatorisk ressource [6, 30, 32, 48], og det bliver mere og mere tydeligt for erhvervslivet på 

grund af tvungen digitalisering af forretningsprocesser [13, 52]. Innovative organisationer er kendetegnet ved, at 

lederne afbalancerer påvirkninger ”udefra” med kapaciteter og viden ”indefra” for at vurdere potentielle 
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innovationsmuligheder [27]. Her er CIO'ens rolle kritisk for missionen, da han eller hun har ansvaret for at gøre IT-

kapaciteterne til IT-aktiveret forretningsinnovation [39]. 

Denne forskning har til formål at forklare CIO'ens rolle mere detaljeret ved at fokusere på, hvordan fordelingen 

af IT-viden til erhvervslivet bidrager til organisatorisk innovation, som i sidste ende fører til organisatorisk præstation. 

Vi undersøger også, hvordan forskellige grader af udført DBS fører til forskellige organisatoriske 

innovationsresultater, som vil afsløre de første indsigter i organisatoriske konsekvenser af DBS. Således besvarer vi 

følgende forskningsspørgsmål (RQ): 

RQ1: Hvordan påvirker CIO'ens ledelsen kendskabet til IT på forretningssiden, på ledelsesniveau og 

medarbejderniveau i virksomheder, der udfører en højere og lavere grad af DBS? 

RQ2: Hvordan påvirker kendskabet til IT på forretningssiden, på ledelsesniveau og medarbejderniveau 

organisatorisk innovation i virksomheder, der udfører en højere og lavere grad af DBS? 

RQ3: Hvordan påvirker organisatorisk innovation virksomhedens præstation i virksomheder, der udfører en 

højere og lavere grad af DBS? 

Resten af artiklen er organiseret som følger: Først fremhæves den teoretiske baggrund for de undersøgte begreber 

som DBS, organisatorisk innovation og organisatorisk viden yderligere. Efter at have udviklet de understøttende 

hypoteser tester vi den efterfølgende forskningsmodel ved hjælp af en analyse af flere grupper ved modellering med 

strukturelle ligninger, baseret på resultaterne af en online-undersøgelse blandt 228 IT-beslutningstagere i viden 

intensive organisationer i USA. Til sidst diskuterer vi resultaterne og begrænsninger og rådgiver fremtidig forskning. 

2. Litteraturbaggrund 

2.1. Digital forretningsstrategi 

En forretningsstrategi repræsenterer en organisations tema, der bestemmer, hvordan man adskiller sig fra 

konkurrenter og øger værdien på et valgt marked [18, 33]. Forretningsstrategier fungerer som et centralt medium 

mellem marked og organisation ved at udgøre og udløse virksomhedernes planlægning og eksekvering (internt) med 

henblik på at nå de erklærede mål for markedet (eksternt) [18]. Konceptet DBS blev først introduceret af Mithas og 

Lucas [28] og efterfølgende præciseret af Bharadwaj et al. [7]. Det ekstra ”digital” tilføjer ideen om ”... udnyttelse af 

digitale ressourcer til at skabe differentieret værdi” [7, s.472] til definitionen af en forretningsstrategi. Dette udvidede 

begreb stiller spørgsmålstegn ved fastsatte overvejelser, såsom IT-tilpasning [7, 13]. Samtidigt åbner det teoretiske og 

praktiske muligheder for at forny og overvinde IT-perspektivet som traditionel forretningssupport og 

serviceleverandør [32] mod en uadskillelig og vigtig komponent i forretningsprocesser, forretningsmodeller og 

forretningsstrategier. 

DBS-konceptet kan specificeres i henhold til fire temaer [7]: omfang, skala, hastighed og kilde. Omfanget 

beskriver porteføljen af henvisende (digitale) produkter og tjenester og tilsvarende udfordringer for hele forretningens 

økosystem [24, 54]. Skala omfatter netværkseffekter, der er forbundet med DBS, og som omfatter øget konnektivitet 

via digitale infrastrukturer [46], som er tilgængelige for organisationen, dens eksterne partnere og for konkurrenter. 

Som følge heraf accelererer hastigheden af forretningsaktiviteterne, da alle markedsparter let kan få adgang til og 

imitere på grundlag af disse infrastrukturelle evner [13, 33]. Kildetemaet i DBS fokuserer således på oprettelse af 

forretningsmæssig værdiskabelse og konsekvenser i omdannelsen af forretningsmodeller, forsyningskæder og 

værdikæder [24, 29]. 

På grund af den brede adgang til IT-infrastruktur for alle markedsdeltagere (leverandører, konkurrenter, 

forbrugere) [34, 46] falder de operationelle fordele hurtigt, og strategisk positionering er fortsat den eneste måde, 

hvorpå man kan skabe et overskud til kunden i form af merværdi, der i sidste ende fører til overskud for virksomheden 

[24, 33, 45]. Hvad angår DBS-temaerne omfang, hastighed og kilde bliver lederfunktionerne endnu mere tydelige [5] 

for at forstå det eksterne konkurrencemiljø og overføring af den deraf følgende indsigt til intern anvendelse ressourcer, 

der ikke kan imiteres [18]. I betragtning af DBS' ”digitale” aspekter undersøger denne forskning den højeste IT-

repræsentants lederrolle i organisationerne, CIO [4, 50], i højt digitaliserede viden intensive virksomheder. Især de 

mange resultater for specificering af tekniske strategier giver en solid forskningsbaggrund [17, 55]. 

2.2. Organisatorisk innovation 

Mintzberg [27] beskrev en innovativ organisation som stærkt orienteret mod dens miljø, og karakteriserede 

endda miljøet som ”præcedens” [27, s.217]. Markedsorienterede virksomheder, der er åbne for at observere deres 

forretningsklima, samt konkurrenter, har således en konkurrencefordel over gennemsnittet [20, 22]. 

Organisatorisk innovation udtrykker en organisations åbenhed for at integrere, absorbere, afsløre og skabe 

nyheder. Ikke overraskende er innovation tæt forbundet med organisationskulturer, der stimulerer læring, udvikling 

og fælles beslutninger [22]. Navnlig påvirker organisatorisk innovation i høj grad virksomhedens præstation på 

turbulente markeder [20], hvor en teknologicentreret strategi fungerer som mægler mellem organisatorisk innovation 

og virksomhedens præstation [17]. På disse højt digitaliserede og konkurrenceprægede markeder formodes 
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organisatorisk innovation at tjene som organisatorisk kapacitet af længerevarende karakter, som er meget vanskelige 

at efterligne, og med forventede positive virkninger på konkurrencefordelen [16]. 

I denne forskning undersøger vi organisatorisk innovation som følge af en dybdegående viden om IT, svarende 

til begrebet IT-aktiveret innovation [2, 15, 23], og analyserer derfor indflydelsen af kendskabet til IT på organisatorisk 

innovation. Derudover bidrager vi til diskussionen om digitale innovationer, der fokuserer både på IT som katalysator 

for at skabe innovationer, samt på de teknologiske aspekter af digitale eller digitaliserede produkter [1, 53, 54]. 

2.3. Organisatorisk viden 

Organisatorisk viden beskriver samlingen af kollektive forståelser i en organisation [47], hvilket er afgørende 

for at opnå konkurrencefordele ved anvendelse af organisatoriske ressourcer [6]. I organisationer gemmes viden ikke 

kun i dokumenter, arkiver eller databaser [3], men den kan også indarbejdes i organisatoriske normer, rutiner og 

praksis [47], såsom organisatorisk innovation. Udveksling og kombination af viden fører til en højere præstation af 

virksomheden [12], men denne praksis er dyr, før den udmønter i vellykkede produkter, processer eller tjenester [27, 

45]. Værdiskabelsen af nutidens produkter stammer primært fra udvikling og håndtering af immaterielle intellektuelle 

ressourcer [48]. 

Især i viden intensive brancher er hierarkisk eksponerede topledere effektivt til at stimulere organisatorisk læring 

for at skabe organisatorisk viden [43], hvor læring svarer til internalisering af organisatorisk viden [30]. Ledere 

fungerer som (informations)kilder og (interpersonelle) energikilder til at skabe viden [27], og viste sig at påvirke 

skabelsen af viden i organisationen, baseret på såvel individuel som organisatorisk læring [25, 30, 43]. I innovative 

organisationer skal ledelsesfunktionen afbalancere påvirkninger ”udefra” for løbende at overføre dem ”til indersiden” 

for at give organisationen brede retningslinjer til at give medarbejderne tilstrækkelig plads til at handle innovativt 

[27]. 

Viden, IT og innovation er tæt forbundet: IT udgør et afgørende element for organisatorisk viden [3, 30], og 

viden spiller en afgørende rolle i innovationsprocesserne [23, 55]. Innovation kræver en integration af heterogene 

viden ressourcer fra både eksterne og interne kilder for at skabe kreative ideer, opgaver eller procedurer [53]. IT giver 

grundlag for at erhverve, indsamle og internalisere data og information og derved forbedre en organisations analytiske 

kapacitet og bidrage til at opbygge organisatorisk viden [23]. Især for komplekse og tekniske opgaver hjælper digitale 

platforme med at forstå, syntetisere og anvende viden om udviklede innovationer [14, 53]. Denne forskning 

undersøger derfor IT-viden som en væsentlig organisatorisk ressource for at opnå en IT-aktiveret organisatorisk 

innovation, da den strategiske relevans for IT-viden blev omfattende etableret [6, 30, 32, 48]. 

3. Forskningsmodel og operationel gennemførelse 

3.1. Hypoteser og forskningsmodel 

Ifølge den præsenterede definition af en digital forretningsstrategi som medium mellem marked og organisation 

koncentrerer denne forskning sig om interne organisatoriske konsekvenser (IT-ledelse, IT-viden), og hvordan disse 

kan føre til mere forretningsværdi (organisatorisk innovation, markedsbaseret præstation). Denne eksplorative 

forskning fokuserer især på, hvordan de betragtede påvirkninger varierer i overensstemmelse med graden af etablerede 

DBS. Baseret på teoretiske overvejelser foreslår vi, at virkningen for højt prioriterede DBS-organisationer er højere 

for hver hypotese for at validere disse antagelser og få de første kvantitative resultater om realiseret DBS i 

organisationer. 

Figur 1. Forskningsmodel 

 

Hånd i hånd med ITs stigende relevans internt i organisationerne bliver avancerede ikke-tekniske kompetencer 

lige så vigtige for at opfylde CIO'ens funktion, navnlig for at udvikle IT-baserede muligheder for 

forretningsperspektivet [36]. Som højeste IT-repræsentant i en organisation [4, 50] foreslår vi derfor CIO eller den 

tilsvarende stilling i en organisation, såsom CTO eller CDO, som viden leder i IT-relaterede spørgsmål i henhold til 

TMT’s IT-
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Mintzbergs ledelsesmæssige overvejelser [27, 50]. Navnlig i viden intensive brancher fastlægger en indflydelsesrig 

IT-ledelse dybdegående IT-kapaciteter [8] og IT-bidrag til virksomhedens effektivitet og strategisk vækst [9]. Da 

strategisk innovationsorienterede virksomheder har vist sig at udnytte IS til at flytte viden i deres innovationscyklus 

[14, 45], foreslår vi: 

H1: CIO-ledelsen har en højere positiv indvirkning på TMT’s strategiske IT-viden i organisationer med en højere 

grad af DBS. 

H2: CIO-ledelsen har en højere positiv indvirkning på virksomhedens strategiske IT-viden i organisationer med 

en højere grad af DBS. 

CIO'ens rolle har også ændret og udvidet sig hvad angår muliggørelse af eksplorative IT-kapaciteter og 

forretningsinnovationer [4, 9]. Jo større CIO'ens deltagelse er i ny produktudvikling, jo større er potentialet for IT-

aktiveret forretningsinnovation [39]. Mens udførelsen af DBS har en positiv effekt på en organisations 

innovationsevne [7], skal især organisationsledere give ”fri plads” til at lade innovationsprocesser ske [27]: 

H3: CIO-ledelsen har en højere positiv indvirkning på virksomhedens innovation i organisationer med en højere 

grad af DBS. 

IT-aktiverede immaterielle aktiver såsom IT-kapaciteter har en positiv indvirkning på virksomhedens resultater 

[6], og især TMT's IT-viden viste sig at påvirke organisationens succes [36]. Da IT-kapacitet fører til 

produktinnovation [10], og virksomheder på højt digitaliserede markeder i stigende grad er afhængige af IT-aktiveret 

innovation [16], opstiller vi følgende hypotese: 

H4: TMT strategiske IT-viden har en højere positiv indvirkning på organisatorisk innovation i organisationer 

med en højere grad af DBS. 

Vi skelner opmærksomt mellem IT-viden på TMT- og medarbejderniveau i virksomheden: Selvom der er stor 

indsigt i, hvordan man opbygger IT-viden og konsekvenserne heraf i forholdet mellem CIO og TMT i forbindelse 

med social tilpasning [36], er CIO'ens indflydelse på kendskabet til IT for virksomhedens medarbejdernes endnu ikke 

blevet diskuteret dybdegående med IS-forskning [51]. IT er et effektivt middel til at integrere og anvende teknisk 

viden i udviklingen af innovation [23, 53], da anvendelse af organisatorisk viden danner grundlag for organisatorisk 

innovation [55]. Da organisatorisk viden kan indarbejdes i normer, rutiner og praksis [47] med DBS, der har til hensigt 

at skalere denne organisatoriske viden [7], foreslår vi: 

H5: Virksomhedens strategiske IT-viden har en højere positiv indvirkning på organisatorisk innovation i 

organisationer med en højere grad af DBS. 

Højere grader af organisatorisk innovation svarer til et øget antal innovationer implementeret på vellykket vis 

[22]. Tekniske og administrative innovationer viser en direkte positiv indvirkning på virksomhedens præstation [20], 

især antallet af (tekniske) innovationer bidrager til et højere afkast af aktiverne [44]. Da teknologiorienterede strategier 

formidler mellem organisatorisk innovation og virksomhedens præstation [17], opstiller vi følgende hypotese: 

H6: Organisatorisk innovation har en højere positiv indvirkning på virksomhedens præstation i organisationer 

med en højere grad af DBS. 

3.2. Operationel gennemførelse af konstruktioner 

For at teste vores hypoteser empirisk gennemførte vi en online undersøgelse i 2016 blandt IT-beslutningstagere. 

Alle relevante målinger blev vedtaget eller baseret på konstruktioner fra AIS' senior scholar basket-publikationer eller 

professionelt bedømte internationale IS-konferencer (tabel 1). 

Tabel 1. Måleelementer 

Alle målt med en 5-punkts Likert-skala: 1 = ikke velinformeret, 5 = yderst velinformeret 

CIO-ledelse [50] 

At give nye medarbejdere på virksomhedssiden tilstrækkelig uddannelse til introduktion til de IT-relaterede 

arbejdsopgaver ved hånden. 

Evaluering af kvaliteten af medarbejdernes IT-præstationer på forretningssiden. 

Indsamling af oplysninger om IT-tendenser uden for organisationen. 

Tildeling af IT-udstyr eller relateret materiale. 

Mere information om nye ideer uden for din afdeling. 

TMT’s IT-viden [36] 

Hvor vidende er din virksomheds TMT om potentialet og begrænsningerne ved den nuværende IT? 

Hvor vidende er din virksomheds TMT om potentialet og begrænsningerne ved ”next generation” IT? 

Hvor vidende er din virksomheds TMT om, hvordan jeres konkurrenter anvender IT? 

Virksomhedens IT-viden ([51]; oprindeligt modificeret fra [36]: TMT’s IT-viden) 
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Hvor vidende er medarbejderne i din virksomhed om potentialet og begrænsningerne ved den nuværende IT? 

Hvor vidende er medarbejderne i din virksomhed om potentialet og begrænsningerne ved ”next generation” IT? 

Hvor vidende er medarbejderne i din virksomhed om, hvordan jeres konkurrenter anvender IT? 

Organisatorisk innovation [49] 

Min organisation accepterer let innovationer baseret på forskningsresultater. 

Ledelsen i min organisation er aktivt på udkig efter innovative ideer. 

Innovation accepteret let i denne organisation. 

Folk straffes for nye ideer, der ikke virker. (Omvendt kodet) 

Innovation i denne organisation opfattes som for risikabelt og modvirkes. (Omvendt kodet) 

Virksomhedens præstation: Markedsbaseret virksomhedspræstation [37] 

Vi er meget hurtigt kommet ind på nye markeder. 

Vi har bragt nye produkter og tjenester på markedet hurtigere end vores konkurrenter. 

Succesraten for vores nye produkter og tjenester har været meget høj 

Til CIO-ledelsen bruger vi elementer fra en nylig undersøgelse, der omfatter moderne, IT-specialiserede og 

moderniserede IT-lederroller baseret på Mintzbergs teoretiske koncepter [50]. Emnerne indfanger relevansen af IT-

udbud til forretningssiden i form af træning i IT-færdigheder og evaluering af virksomhedens IT-præstation, som en 

antaget forgænger for IT-viden. Desuden spiller tildelingen af IT-ressourcer også en afgørende rolle. Endelig afspejler 

emnerne også indsamling af ekstern information fra forretningssiden for at demonstrere ledernes funktion i at 

arrangere den erhvervende nye organisatoriske IT-viden. 

Punktet for TMT's strategiske IT-viden blev vedtaget ud fra en velkendt analyse af den sociale tilpasning mellem 

CIO og TMT, som er egnet til at måle indvirkningen af viden på organisatoriske fænomener på seniorniveau [36]. 

Emnerne dækker TMT viden om aktuel og fremtidig IT samt markedsorienteret IT-viden, der understreger den viden 

om IT, som konkurrenterne anvender. For virksomhedens strategiske IT-viden blev instrumentet taget fra nylig 

forskning inden for feltet IT-tilpasning [51], der tilpassede den tidligere nævnte skala fra Preston og  Karahanna [36]. 

Selvom IT-kapacitet almindeligvis er blevet betragtet som begrænset til IT-afdelingens rutiner [37], har den aktuelle 

forskning vist, at der er behov for at udvide konceptet til hele organisationen på grund af IT's stigende kapacitet til 

forretningsprocesser [52]. Den foreliggende forskning koncentrerer sig om den relevante forgænger for IT-kapaciteter 

[32], nemlig IT-viden, for at tage hensyn til denne væsentlige organisationsmæssige ressource på forretningssiden. 

Foranstaltningerne blev tilpasset fra [22] og udtrykte organisatorisk innovation som en side af 

organisationskulturen, repræsenteret ved fem punkter, der let var blevet anvendt inden for IT-rammerne [49]. 

Markedsbaseret præstation blev konceptualiseret ved at anvende en konstruktion med tre dele, der blev anvendt til 

måling af virksomhedens præstation i den oprindelige kilde. Den blev tilpasset fra et studie med en lignende 

innovationsorienteret kontekst, der undersøgte hhv. IT-ressourcers og -kapaciteters indflydelse på virksomhedens 

præstation, især for virksomheder, der er kommet ind på nye markeder og har lanceret nye produkter med succes i 

løbet af de seneste tre år [37]. 

4. Dataindsamling og forskningsanalyse 

4.1. Eksempel på dataforberedelse og undersøgelse 

For at teste de foreslåede hypoteser blev der indsamlet studiedata fra et eksempel med 228 senior IT-

beslutningstagere i USA i en kvantitativ, spørgeskemabaseret onlineundersøgelse. 1.015 deltagere i et CIO-panel, der 

drives af et stort internationalt markedsundersøgelsesinstitut, blev inviteret fra december 2016 til januar 2017 til at 

besvare undersøgelsen. Vi fokuserede især på viden intensive organisationer, klassificeret af OECD [31] for at 

koncentrere os om virksomheder, der med størst sandsynlighed vil have en DBS (tabel 2). . 

Tabel 2. Alle karakteristika i eksemplet 

Køn Alder 

Mand Kvinde 26-35 54 56-65 31 

147 81 36-45 79 66-75 7 

64 % 36 % 46-55 56 76-85 1 

Stilling 

CEO, Sr V.P., V.P. 53 23,2% 
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CIO / vicepræsident for IT, chief technology officer, chief 
security officer 

68 29,8% 

direktør for systemudvikling, direktør for IT/IS-operationer, 
internet teknologistrateg 

76 25,0% 

andre IT-beslutningstagere 31 35,2% 

Videnintensiv industrisektor (n>10) 

Computer (hardware, software, tjenester) 48 

Uddannelse, træning 43 

Bankvæsen, finansielle tjenesteydelser, forsikring 30 

Industriel produktion 28 

Sundhedspleje, medicin, farmakologi 25 

Rumfart, køretøjer, forsvar 12 

Reklame, konsulentvirksomhed, markedsundersøgelser 12 

Andet 30 

Ud over kontrol for industrisektoren sørgede vi for virksomhedsstørrelser med over 50 medarbejdere og IT-

afdelinger med mere end to medarbejdere. Flere plausibilitetskontroller blev implementeret i online-spørgeskemaet 

for at forbedre datakvaliteten på forhånd, og delene blev arrangeret tilfældigt for at undgå ordrebias. En sekundær 

datakvalitetsprocedure baseret på en analyse af tre sporingsspørgsmål og sandsynligheden for en given demografi 

udelukkede yderligere 49 respondenter. Målt på grundlag af Sharma og Rai's fastlagte skala [42] observerer vi en høj 

grad af ledende IT-beslutningstagere blandt respondenterne, mens de sporede administrerende direktører desuden også 

fungerer som CIO'er (tabel 2). Den gennemsnitlige CIO i eksemplet er 43,9 år gammel, er i 64 % af tilfældene mænd 

med en IT-erfaring på 14,8 år, og en anciennitet i organisationen på 12,4 år. Ved at analysere virksomhedens 

karakteristika blev gennemsnitsvirksomheden i vores eksempel grundlagt i 1975, og har 28.557 medarbejdere og en 

IT-afdeling med 5.016 IT-medarbejdere (tabel 3). Sammenfattende giver eksemplet en godt fordelt indfaldsvinkel på 

CIO'er i viden intensive industrier i USA for at evaluere tilstedeværelsen af DBS og organisatorisk innovation. 

For at differentiere graden af udført DBS inden for de viden intensive organisationer, bad vi respondenterne om 

at angive, i hvor høj grad denne erklæring gælder for deres organisation (bedømt på en 5-punkts Likert-skala): ”Vores 

organisatoriske strategi er formuleret og udført ved at udnytte digitale ressourcer til at skabe differentieret værdi”, 

tilpasset fra den givne DBS-definition (7, s.472). En beskrivende analyse af variablen (gennemsnit=3,6; median:4, 

SD=0.877), der blev udført ved hjælp af IBM SPSS Statistiksoftware version 21, førte til en gruppefordeling, der 

resulterede i lav-DBS (n=98, for Likert-værdier 1-3) samt organisationer med høj DBS (n=130, højere Likert-værdier 

4 og 5) og er i overensstemmelse med anbefalingen for lige store gruppestørrelser [40]. Sammenligningen af de to 

grupper viser flere relevante og signifikante afvigelser for beskrivende variable (tabel 3): hovedsagelig er 

virksomheder med høj DBS betydeligt større end virksomheder med lav-DBS. På samme måde korrelerer 

markedsandel og størrelsen af IT-afdelingen med virksomhedens størrelse og viser højere værdier for høj DBS. Selv 

med disse virkninger taget i betragtning resulterer den beregnede relation mellem virksomhedens størrelse og IT-

afdelingens størrelse i en signifikant højere IT-medarbejderintensitet i virksomheder med høj DBS, hvilket resulterer 

i, at 8,5 medarbejdere betjent af en IT-medarbejder i en virksomhed med høj DBS-virksomheder, mod 10,2 i 

virksomheder med lav DBS. IT-erfaring og anciennitet af en CIO i organisationen er lidt højere i virksomheder med 

høj DBS (ca. et år), men forskellen er ikke signifikant. For hele eksemplet blev den gennemsnitlige virksomhed 

grundlagt i 1975, ligeligt for begge grupper, uafhængigt af DBS. 

Tabel 3. Forskellige i gruppekarakteristik 

Gennemsnit af grupper 
Virksomhedsstørrels

e 
Markedsandel Størrelse IT-enhed F.Størrelse/IT-enhed 

Lav DBS 3.166 35 149 10,2 

Høj DBS 47.698 46 8.684 8,5 

Hele eksemplet 28.557 41 5.016 9,2 

4.2. Validering af målemodel 

For at teste de foreslåede hypoteser beregnede vi forskningsmodellen inden for en strukturel ligningsmodellering 

(SEM) ved hjælp af SmartPLS v.3.2.3 [38]. Før man analyserer de forskelle stier, der afhænger af DBS-grupperne, 

viser kvalitetskriterierne meget gode egenskaber for de reflekterende målekonstruktioner (tabel 4): For 

konstruktionspålidelighed afslørede Cronbachs alfa for alle konstruktionsværdier over det ønskelige Nounally mindst 

0,7 (0,835 og højere), for konstruktionsvalidering lå gennemsnitlig ekstraheret varians (AVE) fra 0,6 til 0,85, som 
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udtrykkeligt er højere end den postulerede tærskel på 0,5 [11], og komposit pålidelighed (CR) fra 0,883 til 0,946. For 

diskriminant gyldighed fandt vi at kriteriet fra Fornell and Larcker blev opnået ved at identificere AVE for hver 

konstruktion som højere end kvadratroden af korrelationen med alle andre konstruktioner. R2-værdierne for alle 

afhængige konstruktioner indikerer en stor mængde forklaret varians [11]. 

Tabel 4. Pålidelighed, validitet, determination 

Konstruktion AVE CR Alfa R2 

CIO 
Ledelse 

0,602 0,883 0,835 - 

TMT IT 
Viden 

0,853 0,946 0,914 0,342 

Virksomhedens IT-viden 0,822 0,933 0,892 0,270 

Organisatorisk innovation 0,757 0,903 0,840 0,554 

Markedsbaseret præstation 0,822 0,933 0,891 0,525 

AVE = Gennemsnitlig ekstraheret varians, Alfa = Cronbachs alfa, CR = kombineret pålidelighed, R2 = C.for 
determination 

For en dybere forståelse af indflydelsen af implementeret DBS for de interessante hypoteser, gennemførte vi en 

gruppesammenligning mellem organisationer med høj DBS og lav DBS. Begrundelsen for at foretage en 

gruppesammenligning skyldes den enorme heterogenitet mellem mindst to grupper af respondenterne, hvilket førte til 

meget forskellige modelforhold [19]. I denne analyse anvendte vi PLS multigruppeanalysen (MGA) [21] til at teste 

for foreslåede stiafvigelser mellem disse grupper. Efter beregningsmetoden i SmartPLS 3 [38] gennemførte vi en 

multigruppe-bootstrapping baseret på 5.000 delprøver og en tosidet bootstrapping-testtype med et signifikansniveau 

på 0,05 [40]. 

Alt i alt viser fem af de seks hypoteser interessante resultater inden for MGA: tre multigruppeforskelle er 

signifikante (figur 2), to viser stabil præstation i begge prøver, hvilket betyder gennem hele prøven, og en forskel er 

ikke signifikant, men viser en klar tendens. Alle sti-koefficienter i delprøverne er signifikante på 5 % niveau eller 

højere, for det meste på 0,01 niveau, hvilket giver mulighed for at fortolke både forskellene og de adskilte værdier. 

Kun stiforskellen fra virksomhedens IT-viden om organisatorisk innovation er ikke signifikant på grund af dens værdi 

af nærliggende nul gruppen med lav DBS, som dog er et relevant fund og vil blive diskuteret i detaljer i 

resultatafsnittet.

 

For det første finder vi signifikant større indflydelse af en CIO's ledelses aktiviteter på IT-viden i virksomheder 

med høj DBS (H1, H2) hvad angår både TMT og virksomhedens IT-viden. Dette bekræfter tidligere resultater for, 

hvordan CIO'en påvirker IT-viden i hele organisationen [8, 36, 52], og understreger den ekstraordinære rolle af IT-

viden på alle hierarkiske niveauer i videnintensive brancher. Derudover angiver vi CIO'ens ledelsesfunktion som en 

mere afgørende rolle, især i organisationer med høj-DBS. 

For det andet angiver vi en signifikant lavere effekt af TMT's IT-viden på organisatorisk innovation i 

virksomheder med høj DBS, som forbliver på det lavere niveau på 0,181 i virksomheder med lav DBS (afvisning af 

H4). Denne reducerede effekt for virksomheder med høj DBS er særligt interessant, mens indflydelsen af 

virksomhedens IT-viden på organisatorisk innovation stiger parallelt (hvilket bekræfter H5). Sidstnævnte effekt findes 

navnlig udelukkende for virksomheder med høj DBS, da der kunne findes næsten alle indflydelser på virksomhedens 

IT-viden på organisatorisk innovation i virksomheder med lav DBS (0,049). Den identificerede gruppeforskel for H5 

viser en fejlprobabilitet på p=0,094, hvilket er ganske godt, men ikke tilstrækkeligt til den anbefalede signifikans på 

5 % for MGA [40]. Vi mener denne statistiske unøjagtighed er et mindre problem, da disse modsatrettede effekter af 

H4 og H5 på organisatorisk innovation er rimelige og verificerer DBS som en hurtigere og mere præstationsorienteret 

forretningsstrategi ved at integrere medarbejdernes IT-viden. 

Figur 2. Resulterende gruppeforskelle TMT’s IT-
viden 
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Endvidere er CIO'ens direkte indflydelse på organisatorisk innovation næsten den samme i begge delprøver, vist 

ved en ikke signifikant stiforskel på 0,032 (afvisning af H3). Endelig blev det også fundet, at indflydelsen af den 

organisatoriske innovation på markedsbaseret præstation var ens for hele prøven (afvisning af H6), hvilket 

understregede den generelle betydning af denne organisatoriske evne for virksomhedens præstation i videnintensive 

virksomheder. 

Beregnet ved hjælp af en komponentbaseret indfaldsvinkel med en bootstrapping-teknik for 500 prøver, viser 

resultaterne for den komplette prøve (figur 3) meget signifikante stier (p < 0,01) for alle hypoteser, undtagen 

for forbindelsen fra virksomhedens IT-viden på organisatorisk innovation, signifikant med p =0.04. Vi finder tre 

store effekter fra CIO'ens ledelse på både TMT-viden og virksomhedens IT-viden samt fra organisatorisk innovation 

på markedsbaseret præstation. Disse signifikanser understøtter statistisk de vigtigste resultater af den gennemførte 

MGA. I overensstemmelse med de foreskrevne procedurer [19, 35] gennemførte vi en medieringsanalyse af alle 

mulige yderligere forbindelser, der gik ud over de udførte hypoteser. Derfor fandt vi svage direkte inputs fra både 

TMT-viden og virksomhedens IT-viden om markedsbaseret præstation, og da indflydelsen er signifikant lavere end 

de hypoteserede resultater, betragter vi dette som mindre problem. Desuden viser CIO-ledelsen direkte indflydelse på 

markedsbaserede resultater (0,255), hvilket forudsætter, at organisatorisk innovation ikke er det eneste aspekt, hvor 

IT-ledere påvirker virksomhedens præstation. Da dette svarer til de foreliggende resultater i litteraturen om IT-

tilpasning og ledelsespåvirkede organisationskulturer, betragter vi denne effekt som rimelig og at den støtter vores 

resultater. 

Figur 3. Strukturel model fuld prøve 

 

5. Resultater og diskussion 

Denne forskning udførte en gruppesammenligning af organisationer, der enten havde DBS på højt eller lavt 

niveau, baseret på data fra 228 IT-beslutningstagere i USA Især fandt vi forskelle i CIO'ens indflydelse på IT-viden, 

relevansen af IT-viden for organisatorisk innovation og endelig for virksomhedens præstation. 

Generelt kan vi understrege de dyre og - ved første øjekast - ineffektive processer med at dele og skabe 

organisatorisk viden som relevant for organisationer til at klare de udfordringer, der opstår på højt digitaliserede 

markeder ved hjælp af organisatorisk innovation [27]. Især organisationer, der bruger DBS, udnytter den centrale 

ressource af IT-viden på ledelsesniveau og forretningens medarbejderniveau. Vi ønsker primært at fremhæve, at de 

positive konsekvenser af virksomhedens IT-viden udelukkende opstår i organisationer, der udfører DBS for at opnå 

organisatorisk innovation. Dette forudsætter, at den type strategi, en organisation udfører, i væsentlig grad påvirker, 

hvordan organisatorisk viden udnyttes til organisatorisk innovation, hvilket i samme trin fører til en øget 

virksomhedspræstation. På grundlag af en stikprøve af brancher, der er grupperet efter graden af videnintensitet fra 

OECD [31], kan vi bekræfte de seneste overvejelser om, at organisationer bliver mere og mere afhængige af IT-

baserede innovationer [16]. 

Så vidt vi ved, er den foreliggende forskning den første inden for IS, der beviser, hvordan implementeringen af 

DBS har en positiv indflydelse på organisatorisk innovation og dermed virksomhedens præstation. Dette skyldes de 

innovationscentrerede aspekter af DBS-konceptet [7]. Denne forskning validerer og udvider tidligere resultater, hvor 

det blev antaget, at teknologiorienterede strategier bidrager til organisatorisk innovation [55] og virksomhedens 

præstation som følge heraf [17]. Især for det analyserede eksempel med DBS kan vi empirisk bekræfte den høje 

sammenvævning af forretningsstrategi og innovation i videnintensive industrier [45]. Denne forskning fandt 

overbevisende empirisk dokumentation for, hvordan videnintensive organisationer overfører eksterne påvirkninger 

ved hjælp af en IT-relateret forretningsstrategi, nemlig DBS, til effektive interne organisationsstrukturer og ressourcer, 

som anbefalet for markedsorienterede organisationer [27]. Dette er især afgørende af konkurrencemæssige årsager, da 

evnen til organisatorisk innovation er endnu sværere at efterligne som en del af organisationskulturen [15, 22, 23]. Vi 

præsenterer, hvordan udfordringerne på markeder med en høj grad af digitalisering og konkurrencedygtighed fører til 

en allerede påbegyndt grundlæggende ændring af traditionelle interne strukturer, organisatoriske ressourcer og 

kapaciteter og strategikoncepter, som det formodes i [7, 13, 16, 46]. 

Mere detaljeret fandt vi meget evidens for to generelle forhold på grundlag af alle prøverne: for det første virker 
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indflydelsen af den organisatoriske innovation på markedets præstation på samme måder i begge delprøver (H6), som 

det allerede er blevet anført i tidligere forskning [17, 20, 44]. Dette understreger relevansen af forretningsstrategierne 

i en effektiv overføring af innovationer til markedet generelt [18]. Desuden er CIO'ens indflydelse på organisatorisk 

innovation næsten ligeligt fordelt for begge grupper (H3), hvilket understreger den afgørende indflydelse af CIO'ens 

potentiale for IT-aktiveret forretningsinnovation [39]. 

For hele prøven kan vi angive en hierarkisk sammenlignelig indflydelse af CIO'en på IT-viden for både TMT og 

virksomhedens medarbejdere (H1, H2). Men hvis vi skelner mellem de to DBS-grupper, finder vi en signifikant større 

indflydelse af CIO'ens ledelse på begge typer IT-viden (H1, H2), hvilket understreger de empiriske resultater, at både 

IT-viden og CIO-ledelse spiller en mere aktuel rolle i DBS-organisationer [7] samt at CIO'ens ledelse påvirker IT-

viden [5]. Med hensyn til hele eksemplet synes indvirkningen af TMT's IT-viden på organisatorisk innovation ved 

første øjekast at være højere end for virksomhedens medarbejdere, mens resultaterne fra multigrupper afslører et 

differentieret perspektiv: Den store indflydelse af TMT's IT-viden gælder hovedsagelig for organisationer med lav-

DBS-organisationer, for så vidt som den falder til et lavere niveau i virksomheder med høj DBS (afvisning af H4). 

Dette er især vigtigt, da indflydelsen af virksomhedens IT-viden øges i organisationer med DBS (H5). Vi kan oplyse, 

at organisationer med høj-DBS drager en mere intensiv fordel af de forbedringer, der tilbydes ved at udnytte IT og IT-

kapaciteter til innovationsprocesser [10, 45, 53]. IT-aktiveret innovation synes at være mere fastlagt i DBS-orienterede 

organisationer. Desuden kan vi konkretisere tidligere resultater for, hvordan det hierarkiske niveau adskiller sig efter 

påvirkning af vidensprocesser [41]. 

For IT-ledere i praksis forsikrer og intensiverer vores resultater CIO'en til at udnytte IT til forretningsinnovation 

[9]. Vi anvendte en moderniseret omfattende IT-ledelseskonstruktion [50], der understregede CIO'ens funktion som 

afgørende institution i udførelsen af en (digital) forretningsstrategi som mediator mellem det eksterne miljø og interne 

strukturer og ressourcer, da de anvendte elementer udtrykker en indsamling af oplysninger uden for organisationen, 

samt ideer fra forretningssiden til at erhverve ny organisatorisk viden som en del af IT-lederrollen. Vores resultater 

bekræfter yderligere de organisatoriske lederes indflydelse på at skabe viden og formidling, i overensstemmelse med 

eksisterende litteratur [30, 43]. Organisationer, der bruger DBS, genererer organisatorisk innovation ved at integrere 

mere virksomheds IT-viden end TMT IT-viden, sammenlignet med organisationer med mindre DBS. I praksis skal 

CIO'er i højt digitaliserede forretningsmiljøer koncentrere sig om at styrke denne fordelagtige 

medarbejderniveaubaserede organisatoriske ressource. 

Som en begrænsning reducerer den undersøgte virksomhedsstørrelse med mere end 50 medarbejdere den mulige 

generalisering af DBS-resultaterne til mindre organisationer. I fremtidig forskning skal CIO-funktionen analyseres 

yderligere for at bestemme, hvordan CIO'ens øgede indflydelse på IT-viden på begge undersøgte niveauer betyder en 

større indflydelse fra CIO’en på strategiske spørgsmål, da organisatoriske ledere generelt har ansvaret for 

9strategiindstilling [18]. 
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