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Forord 
Vi har nok alle tænkt tanken ”Jeg har sagt det 117 gange, og alligevel sker der ik-
ke noget” eller følt ”Puha, det er godt nok komplekst det her, jeg ved faktisk ikke 
lige, hvad der vil være fornuftigt at gøre nu.“. Det er udtryk for manglende in-
formationseffekt og for overvældende, uhåndterlig kompleksitet. 

Et firma, jeg arbejdede som konsulent for, øgede i løbet af to år den årlige om-
sætning fra 17 til 22 mio. kr. blot ved i beskeden grad at strukturere dokumentation og 
procedurer for projekter. De reducerede kompleksiteten, hvilket gav mere energi til den 
ordentlige handlekraft. Samme opgaver, kunder og medarbejderstab, men færre ups'-
ere og om'ere og mere ordentlig handlekraft.  

Omvendt berettes der ofte om projekter, der til overflod præges af ups’ere og 
om’ere, projekter der kuldsejler, fordi de enten ikke kan gennemføres, fordi 
kompleksiteten overstiger evnerne, fordi budgettet overskrides urimeligt, fordi 
ærgrelserne overstiger begejstringen, eller fordi brugerne undsiger resultatet, idet 
de i mellemtiden selv har fundet en anden, mere attraktiv løsning. Og det bliver 
jo bare ved med at ske. Hvorfor? Der må være noget grundlæggende galt mellem 
opgavestiller, producent, projektproces og bruger, som gør det så svært at gen-
nemføre projekter og opnå succes. 

Succes i projekter er mulig, men fiasko er snublende nær. Deri er der en udfor-
dring, og det er det, denne bog kommer med en løsning på. Bogens oprindelse 
var et spørgsmål om, hvordan beslutter man sig på et rationelt og bevidst grundlag 
for et indhold frem for et andet, og samtidig sikrer, at det valgte indhold når hel-
skindet gennem projektprocessen frem til brugeren. Det rationelle og bevidste står i 
modsætning til, at det ”blot” er personen med den kraftigste stemme, mest magt 
eller den som kan holde sig længst vågen, der beslutter indholdet i fx et it-projekt, 
en kommuneplan eller en familieferie. Senere kom andre aspekter til, og summen 
af det hele udgør denne bog. 

Gennem de seneste år har jeg kunnet afprøve bogens indhold på personer og 
projekter, og der er ingen tvivl om, at de udviklede teorier, modeller og metoder 
faktisk hjælper projektledere til at få reduceret kompleksiteten i sindet, finde fokus, sam-
tale ordentligt, få struktur i arbejdet, skabe attraktiv og effektiv information, lede, dokumentere 
og vise ordentlig handlekraft undervejs i et projekt med fokus på brugerens opgaver. 
Det giver større succes på den økonomiske bundlinje, og vigtigst af alt får bruge-
ren et bedre produkt, en bedre løsning, som muliggør korrekt, sikker og hurtig op-
gaveløsning. Det er alt i alt ret godt. 

Vejen til succes handler ikke, som jeg oprindeligt antog, om teknik og optime-
rede processer, men derimod om at kombinere dette med opgradering af ens 
mindset, om menneskers ordentlige omgang med hinanden, om at finde og lade 

FAKTA 

Informationsledelse handler om re-
spekten for det unikke i ethvert pro-
jekt, om at reducere kompleksitet, identi-
ficere og fastholde projektfokus på sag-
lighed og kvalitet med brugerens opgaver 
som pejlepunkt. 

Succes i projekter er betinget af 
overblik, struktur i arbejdet, attraktiv 
og effektiv information, ordentlige 
samtaler og ordentlig handlekraft. 

EKSEMPEL 

Chefens ”Ka’ du ikke lige …” har al-
drig ført noget godt med sig, ud over 
at tilfredsstille chefens trang til at vise 
handlekraft. 

”Ka’ du ikke lige …” betyder i vir-
keligheden: ”spring forberedelsen 
over, gå direkte i vane og reptilhjer-
ne-tilstand, og så må vi acceptere sto-
re budgetoverskridelser.” 

ORDBOG 

Ordentlig betyder redelig, anstændig og 
kravopfyldende. 

Ordentlig handlekraft er den nødven-
dige, kravopfyldende handling med 
redelighed og anstændighed overfor 
projektets formål, opgavestiller, pro-
jektdeltagere og ikke mindst bruge-
ren. 

Ordentlig samtale bygger på åbne 
spørgsmål, fælles bevidsthed om pro-
jektets information, dvs. hvad der 
bør tales om i hvilken rækkefølge, 
hvornår samtalen er fyldestgørende 
så alle er nogenlunde lige vidende, og 
om dokumentation af samtalen. 
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sagligheden råde, om at diskutere kvalitet og om ordentlig handlekraft i modsæt-
ning til den rå handlekraft. Begrebet ordentlig skal forstås som: redelig, anstændig 
og kravopfyldende.  

En anden væsentlig erkendelse for mig var, at innovation og kreativitet forudsæt-
ter bevidsthed om strukturen i den information, som der arbejdes med. Uden be-
vidst struktur ingen innovation eller kreativitet. Dette princip er modsat en ud-
bredt mening om, at struktur og systematik ødelægger innovation og kreativitet. 
Aversionen mod struktur er måske inderst inde et ønske om at komme hurtigt i 
gang med ”det sjove”, så man slipper for at bruge tid på at studere og skabe 
struktur. Men ak, ofte fører dette blot direkte til skønne, spildte kræfter og pro-
jekter, som skal laves om. Bevares, ofte har man da haft det sjovt så længe. Blot, 
hvem vil betale for det i længden. Systematik og struktur er også forudsætninger 
for at slippe for at skulle starte forfra, hver gang man går i gang med et projekt. 

Min oprindelige faglige baggrund er de tekniske og naturvidenskabelige viden-
skaber. Undervejs i min forskning blev det dog åbenlyst, at hvis man rationelt vil 
diskutere fornuft og kvalitet, og dermed også ønsker at være i stand til at begrunde 
sin egen og et projekts eksistensberettigelse, er det nødvendigt at inddrage visse 
af de humanistiske videnskaber, som fx Charles Sanders Peirces fænomenologi 
og semiotik og Hans Georg Gadamers filosofiske hermeneutik. Kombineres ud-
valgte elementer fra de tre hovedvidenskabsgrene på passende vis, muliggøres, at 
man kan lede informationsdannelsen, at man får det hele med, at resultatet bliver 
tilfredsstillende for brugeren, og at alle projektdeltagere er nogenlunde enige om 
indhold og struktur. Med det udgangspunkt er det muligt at gennemføre ordent-
lige, succesfulde projekter, som tilfredsstiller brugerens opgaveløsning. Brugeren 
er den ene af tre parter i spillet eller samarbejdet mellem opgavestiller, producent 
og netop bruger. 

Læs bogen i bidder og den rækkefølge, der passer dig 
Det er ikke nødvendigvis sådan, at bogens sider skal læses i rækkefølge fra første 
til sidste side. Pluk i stoffet, dyk ned i de kapitler og emner, som du synes er inte-
ressante. Der er ikke en bestemt logisk rækkefølge for læsningen af emnerne, som 
passer til alle; det er sådan lidt en pærevælling at arbejde med projekter og infor-
mationsledelse, det hele foregår lidt på en gang, fordi vi er mennesker. Læs bogen 
på samme måde. 

Hvis du er på bar bund: bogens emne-rækkefølge udtrykker den proces, du 
med fordel kan gå igennem, hvis du ønsker at starte forfra, vaske tavlen ren og 
begynde et nyt og lykkeligere liv med brugerfokuseret informationsledelse: fra 
ændret mindset til ordentlig handlekraft. 

EKSEMPEL 

Intuitivt eller struktureret 

Kager kan købes på et intuitivt og 
spontant grundlag. Men hvis du vil 
bage en kage, kan du ikke arbejde på 
et 100% intuitivt, spontant grundlag, 
hvis kagen skal være spiselig eller 
endda god. Skal du bage en god kage 
trænger der sig et behov på for, at du 
er bevidst om struktur og systematik, 
som fx at kigge i en bagebog eller læ-
re af en ekspert.  

Udeladelse af struktur og systema-
tik bliver rigtig problematisk, hvis du 
tænker på at bygge et nyt hus til at bo 
i, især hvis det skal være et godt hus, 
eller på udarbejdelsen af en kommu-
neplan som skal gøre hele kommunen 
effektiv og attraktiv. 

EKSEMPEL 

Et kort eller et godt kort 

Jeg skulle afholde et kartografikursus 
for et hold studerende og ville fortæl-
le om, hvordan man laver et godt kort. 
Lave et kort er ikke noget problem. 
Men nu var jeg kommet til at sige et 
godt kort. Det kunne jeg ikke forklare 
på det tidspunkt, og kurset blev elen-
digt.  

Så måtte jeg jo i gang med at finde 
ud af, hvordan man bevidst laver god 
information. Det førte mig gennem 
Peirces fænomenologi og semiotik, 
Gadamers filosofiske hermeneutik, 
kommunikationsteori og retorik. Det 
gik nemlig op for mig, at kvalitet kun 
kan diskuteres ordentligt ved at 
kombinere humanistiske teorier med 
teknisk-naturvidenskabelige princip-
per. 
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Information er et essentielt brændstof i alle aktiviteter 
Har du tænkt tanken ”Jeg har sagt det 117 gange, og alligevel sker der ikke no-
get”, så trænger du til at tænke informationsledelse. 

Alle aktiviteter har en fælles egenskab, nemlig information som essentielt brænd-
stof for, at der overhovedet kan ske noget og et resultat nås. Forestil dig det 
modsatte, at ingen information er tilgængelig. Det vil ikke kunne lade sig gøre at 
komme i gang endsige gennemføre en aktivitet af nogen som helst art.  

Skabelse og vedligeholdelse af den essentielle information er stort set uafhængig af 
aktivitetstypen. Derfor kan det rigtig godt betale sig at blive god til at skabe og 
formidle essentiel information som essentielt brændstof. Uanset hvad du så ellers 
arbejder med, har gang i eller overvejer at gøre noget ved, er du midt i en vældig 
gang informationsdesign og informationsledelse, som du skal beherske og sørge for dur 
til noget. Også du er en informationsdesigner og informationsleder. 

Vi organiserer os i projekter for at mestre kompleksiteten 
Har du haft følelsen ”Puha, det er godt nok komplekst det her, jeg ved faktisk ik-
ke lige, hvad der vil være fornuftigt at gøre nu.“, så trænger du til at tænke projekt. 

Vi organiserer aktiviteter i passende "kasser", som gør, at vi kan reducere, over-
skue, afgrænse, finde udveje, skabe fællesskab og beskrive kompleksiteten. Disse 
kasser har man så fundet på at betegne med begrebet projekt. Hvis nu vores hjer-
ner var så store, at vi kunne overskue og forstå hele verden med alle dens detaljer 
på en gang, ville det ikke være nødvendigt med projekter eller fx statistik. Des-
værre er vi mennesker udstyret med begrænset hjernekapacitet, som kun kan 
rumme en lille del af verdens mangfoldighed og detailrigdom. Derfor er vi nødt 
til at organisere aktiviteter i projekter og informationsstrukturer.  

Projekter har visse generelle fællestræk, som kalder på struktur. Ethvert projekt 
begynder med en idé om, at der skal ske en forandring og nås et resultat. Mellem idé 
og resultat er der to essentielle informationsprincipper, nemlig et om information 
som nødvendigt projektbrændstof og et om den viden, der skal skabes i bruge-
ren, som muliggør korrekt, sikker og hurtig opgaveløsning. 

Fokus i dit projekt betyder effektiv genvej til gode resultater 
3/4 af alle projekter skal laves mere eller mindre om, fordi de igangsættes med et 
forkert, løst eller uden fokus. De igangsættes, uden at man har gjort sig klart, 
hvad man egentlig vil opnå til glæde for hvem på hvilke præmisser. Om tallet 3/4 
er for højt eller lavt, kan diskuteres, men hvis der bare er lidt om snakken, er der 
et gigantisk potentiale for, at også du kan forbedre effektiviteten i dine projekter 

ORDBOG 

Projekt: alt som igangsættes af foran-
dringstrang kan med fordel betragtes 
som et projekt. Princippet om projekt 
står i modsætning til vanearbejde. 

Organisering af aktiviteter i projekter 
gør det muligt at overskue, forstå og 
dokumentere forandringsprocessen. 
Eksempler på projekter: 
- en ferierejse 
- organisationsudvikling 
- bygning af en bro 
- uddannelse af SOSU’er 
- etablering af egen virksomhed  
- børneopdragelse 
- skrive en bog 
- ældrepleje 
- udarbejdelse af en kommuneplan 
- borgermøde om kommuneplanen. 

FAKTA 

Der kan være forskellige incitamenter 
til at lave et projekt mere eller mindre 
om, fx dårlig økonomi. Blot er disse 
umiddelbare, direkte synlige incita-
menter sjældent årsagen til proble-
merne, men derimod netop sympto-
mer.  

Årsagen er oftest manglende fokus 
informationsledelse og respekt for 
det unikke i ethvert projekt. 

FAKTA 

Ethvert projekt består af delprojek-
ter, lige som ethvert projekt er en del 
af et større projekt. Husbygningspro-
jektet består af delprojekter: finansie-
ring, design, byggeri, retssager og 
ibrugtagning. Husbygningsprojektet 
er en del af det store FAMILIENS-
LIV-PROJEKT. Ethvert delprojekt 
skal principielt behandles som et 
unikt projekt inkl. dets relationer. 
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til glæde for alle parter inklusive brugeren og din bankkonto. Projekter, der igang-
sættes uden fokus og uden struktur i arbejdet, får problemer med omkostninger, 
ødelagt stemning, forringet kvalitet og tidsspilde. Det er ikke nødvendigt, at det 
går sådan.  

Om kvalitetskriterium 1: få det hele med 
Hvordan ved du, om du informationsmæssigt har fået det hele med i et projekt? 
Du har det hele med, når projektet afdækker alle hjørner af de involverede par-
ters bevidsthed (mindset) om projektet og resultatet. Projektdeltagerne skal tænke 
over, snakke om og beskrive alt relevant og nødvendigt, for at projektet får det 
hele med, og for at alle implicerede bliver tilfredse rundt i alle hjørner af projek-
tets sfære. Det handler om mindset. Det handler bl.a. om at forblive på overbliks-
niveauet i startfasen, hvor der planlægges, for derefter at fokusere på enkeltele-
menter og dykke ned i detaljer, når der produceres. Det handler også om værdier, 
præmisser, relationer, handlemåde, sprog og til sidst handling.   

Om kvalitetskriterium 2: det er tilfredsstillende 
Hvordan ved du, om resultatet af dit projekt er tilfredsstillende? Projektresultatet er 
tilfredsstillende, når det sætter brugeren i stand til at løse sine opgaver korrekt, sik-
kert og hurtigt. Niveauet for, hvad der er tilfredsstillende, kan sættes fra starten ved 
at være i tæt kontakt med den potentielle bruger, kortlægge dennes arbejdsopga-
ver og gennemføre prototypetest. Det kan lyde komplekst og småhysterisk, men 
gevinsten er faktisk, at du sandsynligvis rammer rigtigt første gang, hvilket er 
smart, fordi du så slipper for ups’ere, om’ere og ærgrelser mv. 

Ultimativt ved du, om dine projektresultater er tilfredsstillende, når dit firma, 
din institution kører godt. Omvendt må du erkende, at det var skidt den dag, dit 
firma går konkurs. Men med bl.a. struktureret informationsledelse i projektet, kan 
du starte rigtigt og rette ind, før projektdøden og konkursen indhenter dig, eller 
kagen falder sammen. 

Ordentlig handlekraft 
Ordentlig handlekraft er den nødvendige, kravopfyldende handling med redelig-
hed og anstændighed overfor projektets formål, opgavestiller, projektdeltagere og 
ikke mindst brugeren. Den ordentlige handlekraft er efterstræbelsesværdig. 

Ordentlig handlekraft befordrer samarbejde, som er nødvendigt for innovation. 
Det modsatte af samarbejde er splittelse. Den rå handlekraft er ren, endimensio-
nal handling, dvs. uden relationer, præmisser eller sprog. 

FAKTA 

Information er essentielt brændstof for 
enhver aktivitet, for ethvert projekt. 
Omgangen med det essentielle informa-
tionsbrændstof er stort set uafhængig af 
aktivitets- eller projekttypen.  

Princippet om information som essenti-
elt brændstof gælder for alle aktivitets- 
og projekttyper; mellem politikere og 
borgere om kommuneplan, budgetter 
og anlægsaktiviteter, mellem lægen og 
patienten, i produktudvikling hvor 
der skal planlægges, diskuteres, ar-
gumenteres, redegøres, dokumente-
res osv., bageren der skal sælge brød, 
internt i kroppen, i den pædagogiske 
proces fra underviser til elever/stu-
derende, aviser, arkitekter, bøger, fly-
selskaber, bilforhandlere, kærestefolk, 
forældre-børn osv. Alle aktiviteter og 
projekter kører på brændstoffet in-
formation. 

Information kan også være det slut-
produkt, som projektet sigter mod fx 
en bog, en avis, en politisk tale. Det 
ændrer dog ikke ved, at information er 
et essentielt brændstof undervejs i 
ethvert projekt forud for resultatet. 

ORDBOG 

Begrebet bruger 

Brugeren er den ene af tre parter i et-
hvert projekt; opgavestilleren betaler 
og bestemmer ambitionsniveauet, 
producenten arbejder og sørger for 
sammenhæng, og brugeren bruger 
projektresultatet og vurderer egenrå-
digt projektresultatets kvalitet. 

Bruger er i visse henseender det 
samme som modtager og målgruppe. De 
to sidste begreber har en klang af 
passiv modtagelse. Bruger implicerer 
aktivitet, brug af projektresultatet. 
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Informationsledelse kan sikre dig succes med projekter 
Informationsledelse handler om projektfokus, reduceret kompleksitet, strukture-
ret arbejde med projekters sarte og essentielle information, ordentlige samtaler 
om projektarbejdet, fællesforståelse og ordentlig handlekraft. Fidusen ved dette 
er, (1) at du får det hele med, (2) at du bearbejder elementerne i den rigtige ræk-
kefølge, (3) du kan være kreativ, (4) du får tilfredse brugere, og (5) du slipper for 
at starte forfra hver gang. Modsætningen til dette er, at du faktisk ikke ved, om du 
har tabt fokus, har fået det hele med, for meget, for lidt, det nødvendige, er kørt 
langt ud ad en tangent eller sprunget noget over, at projektet kører i ring og ska-
ber splid frem for samarbejde, og om indholdet er opstået på tilfældigheder.  

Du kan reducere kompleksiteten  
Projektet er en forståelsesramme fra idé og til resultat. Projektet er også en organisa-
tionsform, som samler. Ved at sige ”nu arbejder vi i et projekt” opnår du, at der 
er nogle praktiske og forståelige ”kasser” at placere aktiviteter i, at referere til, at 
afskærme sig i forhold til, holde regnskab indenfor og andet godt. 

Forestil dig, at du står for at skulle gennemføre et projekt, alene eller i en grup-
pe. Tvivlen og spørgsmålene melder sig, kompleksiteten overvælder, men vi viser 
sjældent vores tvivl, fordi det er pinligt at spørge eller vise tvivlen. Modtrækket er 
at opsøge struktur som hjælp, når kompleksiteten overvælder, når projektet bliver 
uoverskueligt. I den situation søger du orden i dit mindset som afløser for over-
vældende kompleksitet, du har brug for informationsledelse. 

Du søger struktur og metoder for, hvordan du kan tale om igangsætning af et 
projekt, hvor du begynder, hvad skal du tale med opgavestilleren om, hvor meget 
du skal huske at have med, hvordan du ved, at der er arbejdet tilstrækkeligt i for-
beredelsen, hvordan du organiserer projektgruppen, hvordan du tester produktet 
mv. Bogen her giver svar på, hvordan du finder fokus, arbejder med dit mindset, 
strukturer arbejdet, taler om projektet og designer god information i projektet. 

Dit mindset-map er omdrejningsaksen i projektet 
Det er dit mindset, din forståelseshorisont, som er omdrejningsaksen i projektet, 
og nøglen til succes, især når det bliver svært. Du er nødt til at sætte struktur på 
dine tanker og viden i relation til hele projektet. Det kan du gøre ved hjælp af det 
mindset-map (se s. 19), som er kernen bag denne bogs modeller. Du er nødt til at 
få på plads, hvad opgavestillerens tanker egentlig rummer om projektet. Du er 
nødt til at gøre dig strukturerede forestillinger om, hvilken reaktion du ønsker 

FAKTA 

Tre parter i ethvert projekt 

Ethvert projekt har en opgavestiller, 
en producent og en bruger. Hver af 
disse kan have sub-grupper, fx del-
leverandører til producenten. Opga-
vestilleren betaler, producenten får 
det hele til at ske og hænge sammen 
og brugeren vurderer projektresulta-
tets egenskaber (er det godt nok?).  

FAKTA 

Projektet er en forståelsesramme fra 
idé til resultat. Projektet er også en or-
ganisationsform, der giver fællesskab 
og appellerer til samarbejde.  

Projektgruppen kan være udvalgte 
medarbejdere i firmaet, et udvalg un-
der byrådet, familien der planlægger 
en flytning, en gruppe venner der la-
ver mad til en fest, eller personer fra 
ministerier + kommunale repræsen-
tanter + konsulenter fra private fir-
maer. Det handler om, at nogle per-
soner bliver sat sammen for at skabe 
et resultat på grundlag af en idé.  

Begrebet projektgruppe betegner en 
organisationsform. Fælles for pro-
jektgrupper er, at de skal finde ud af 
at organisere sig selv og arbejdet, 
herunder hvordan der skal tales om 
projektet, arbejdes struktureret med 
indholdet og dokumenteres. 

I en familie er de fleste adfærds- og 
holdningsmønstre kendte. Derfor går 
projektarbejdet i en familie ofte hur-
tigere, end det er tilfældet i fx et by-
rådsudvalg mht. at træffe beslutnin-
ger. Til gengæld er der også flere fæl-
der, familien dumper i gang på gang 
(gentagne handlemønstre). 
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fra brugeren. Ellers kan du ikke skabe den information, som bygger bro mellem 
opgavestilleren, din mening om projektet og brugerens forestilling. Ved at sætte  
struktur på disse tanker, skaber du klarhed og gennemsigtighed. Det frigiver krea-
tive energi og fremmer innovationen.   

Strukturerende modeller frigiver kreativ energi 
Struktur, systematik, kreativitet og innovation hører sammen. Uden struktur og syste-
matik er der ingen kreativitet og innovation, undtagen hvis man er et gudbenådet 
naturtalent som fx Mozart. Men for alle os andre almindelige mennesker, som 
udgør flertallet af befolkningen, er der ingen vej uden om struktur og systematik, 
hvis vi vil være kreative og innovative. 

Mange får røde knopper og stritter imod, når de fire ord struktur, systematik, kre-
ativ og innovation sættes i nærkontakt. Det er desværre en udbredt opfattelse, at 
struktur i fx en samtale dræber kreativiteten eller på forhånd dikterer resultatet af 
samtalen. Det er langt fra sådan. Tværtimod! Kreativitet forudsætter struktur og sy-
stematik. Med mindre man er et gudbenådet talent. Er du det? 

Motivet er enten forfængelighed eller samarbejde 
Bag alle anstrengelserne for at få projekter til at lykkes, ligger et motiv for over-
hovedet at gå i gang. Søren Kierkegaard skrev, at vi alle må vælge mellem pleje af 
egen forfængelighed eller samarbejde (gensidig hjælp) som motiv for udveksling af infor-
mation. Et ubehageligt valg, men faktisk nok ganske tæt på sandheden. 

Innovation kræver samarbejde. Uden samarbejde ingen innovation men der-
imod konkurrence, hvis formål i bund og grund er forfængelighed og grådighed. 
Konkurrence i sig selv fremmer ikke innovation. Det gør kun samarbejde. 

Bogen kan ikke bruges til 
Bogen kan ikke bruges til at blive klogere på resursestyring af penge, personer, 
materialer, logistik m.m. Bogen handler heller ikke om organisationsstyring eller 
organisationsteori, ligesom den ikke handler om administrative projektstyrings-
værktøjer, og ej heller om tidsplanlægning i projekter. Der findes store mængder 
glimrende litteratur og metoder til disse væsentlige emner. 

Bogen giver ikke praktiske anvisninger og konkrete mål, du skal satse på, for 
det ville være at bede dig om at kopiere mig. Du må selv finde din vej, men det 
bliver til gengæld også den bedste. Bogen giver heller ingen smarte, hurtige løs-
ninger. Den slags findes ikke i virkeligheden. Kun via hårdt, svedigt arbejde op-
når du det gode resultat. 

FAKTA 

Fidusen ved struktur 
-  kompleksitetsreducerende 
- kreativitet (idé og skaberevne) 
-  bevidsthed 
- få det hele med i første forsøg 
-  slip for ups'ere, om'ere og irritation 
- slip for at starte forfra hver gang 
-  succes 
 

Ulempen ved struktur 
Desværre er der hverken sex-appeal 
eller gaderespekt knyttet til struktur. 
Det er der til gengæld over rå hand-
lekraft. Struktur og rå handlekraft be-
finder sig i hver sin ende af en men-
neskelig temperamentsskala. Kreati-
vitet kræver struktur og systematik.  
 

Struktur frigør kreativitet 
Uden struktur og systematik er der 
ingen kreativitet. Kreativitet er evnen 
til at finde på og gennemføre. 

Læger leder efter systematikken ved 
at spørge, hvor ofte symptomerne 
optræder og under hvilke omstæn-
digheder. Det giver mulighed for at 
være kreativ, det vil sige at udarbejde 
en diagnose, som muliggør konstruk-
tiv handling. 

Den globale opvarmning medfører 
stigende vandstand i havene. Man 
kan se på målinger, hvordan systema-
tikken er heri; hvor det stiger hvor 
meget og hvor hurtigt. Når man ken-
der systematikken, kan man være 
kreativ og fx bygge høje diger, flygte 
til højere liggende landskaber, eller 
skabe klimavenlig adfærd. 

Arkitekterne opfandt samtalekøk-
kenet, fordi de erkendte systematik-
ken i mange familiers adfærd, nemlig 
at samles i køkkenet og snakke-sludre 
om stort og småt. Altså måtte man til 
at indrette køkkenet, så det i højere 
grad befordrede samtale og hygge. 
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Gevinsten er tilfredse brugere og bedre indtjening 

Tilfredse brugere vender tilbage, og du har succes 
Tænk om du allerede fra starten af et projekt kunne være sikker på, at projektre-
sultatet satte brugeren i stand til at løse sine opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. En 
sådan bruger vender tilbage med nye ordrer og fortæller andre, hvor tilfredsstil-
lende produktet/løsningen er. Du kender det jo så glimrende fra dig selv. Køber 
du et produkt, eller anvender en hjemmeside, som lader dig løse opgaven korrekt, 
sikkert og hurtigt, har du udpræget tendens til at vende tilbage til produkter, hjem-
mesiden mv. Det reaktionsmønster må være målet for ethvert projekt. Altså handler 
det om at sætte brugeren i centrum for ethvert projekt hele vejen igennem fra ini-
tierende idé til afslutningen. Og så er der ret stor sandsynlighed for, at brugeren 
bliver tilfreds med dit projektresultat. 

Tjen millioner – ganske gratis 
Ved at være klar i dit mindset, strukturere dine arbejdsprocesser og dokumentati-
on kan du så let som ingenting tjene millioner, og det endda ganske gratis. Milli-
ongevinsten opnås, fordi du sjældent snubler i ups'ere og om'ere, og du slipper 
for at starte forfra hver gang, hvorved du i højere grad kommer i mål i første pro-
jektforløb. Midlet er fyldestgørende information i dit mindset-map om opgavestil-
leren og brugerens opgave og handlemønstre, hvorved du kan skabe fokus i pro-
jektet og et resultat, som giver brugeren korrekt, sikker og hurtig opgaveløsning.  

Du vil opleve, at kollegerne synes, at det bliver sjovere at være projektmedar-
bejder, fordi de tidligere ups'erne og om'erne altid var ubehagelige. Du vil også 
opleve, at brugerne bliver gladere, fordi deres opgaveløsning kommer rigtigt, sik-
kert og hurtigt i hus. Lutter gevinster forude. Bare kom i gang! 

Kunden betaler medarbejderens løn 
Spørger man en gennemsnitlig medarbejder, hvem der betaler vedkommendes 
løn, vil svaret i langt de fleste tilfælde være, at det gør arbejdsgiveren – da. Svaret 
er forkert. Det er ikke arbejdsgiveren, der betaler medarbejderens løn. Det er 
kunden, der betaler medarbejderens løn. Arbejdsgiveren formidler blot lønnen 
fra kunde til medarbejder. Og tilmed vil kunden i de fleste tilfælde også blot fun-
gere som en lønformidler fra bruger via kunde og arbejdsgiver til medarbejder. 
Derfor: det er måske ret smart at yde brugeren den allerstørste opmærksomhed. 
Det er brugeren og kunden, der betaler din løn. 

FAKTA 

”Tænk og fokuser på produktets kva-
litet. Lav det bedste produkt. Resten 
kommer af sig selv.” Citat: Nikesh 
Arora, topchef i Google, DR’s VL 
Døgn 2011, Danskernes Akademi. 

FAKTA 

Projekter skaber ikke kun ting, men 
også menneskers omgang med hin-
anden, som fx at skabe god under-
visning i skolen, at udvikle og gen-
nemføre ordentlig ældrepleje i kom-
munen, at få hele bataljonen til at ar-
bejde effektivt, og at få alle 5000 
broarbejdere til at samarbejde. På 
den måde bidrages også til, at sam-
fundet kører lidt bedre, hvilket måske 
ikke er det værste at tilstræbe. 

Figur 1. NASA har gennem et utal af 
projekt erfaret, at der er en tæt sam-
menhæng mellem mangel på forberedel-
se og budgetoverskridelser.  
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Brugerens opgave er centrum for projektet 
Hvis brugeren kan få løst sin opgave korrekt, sikkert og hurtigt, kan det ikke blive 
bedre. Derfor er brugerens opgaveløsning det ultimative mål for ethvert projekt.  

For dig som projektleder er det ikke bare lige til at finde ud af, hvilke opgaver 
brugeren søger løst. Du kan ikke bare spørge brugeren ”hvilke behov har du?”, 
”hvilke opgaver søger du løst?” eller ”hvilken løsning vil du gerne ha’, at vi pro-
ducerer til dig?”. Det går ikke, for brugeren ved det enten ikke eller kan ikke for-
mulere det. Men du kan spørge brugeren, hvad der er utilfredsstillende, og hvad der 
kunne være en tilfredsstillende afløsning herfor.  

I ældreplejen kunne man spørge de gamle, hvad de oplever som utilfredsstil-
lende, og hvad der kunne være tilfredsstillende afløsning herfor. Måske man får at 
vide: ”Det er træls, at jeg skal spise aftensmad kl. 15, når jeg nu hellere vil spise 
kl. 19. Jeg bliver sulten igen, inden jeg skal i seng.” Aha! Brugeren kan opnå en 
tilfredsstillende tilstand ved, at maden bringes ud til kl. 19. Den utilfredsstillende 
tilstand afløses af en tilfredsstillende tilstand, hvorved brugeren kan løse sin op-
gave korrekt, sikkert og hurtigt, nemlig at spise aftensmad på et ordentligt tids-
punkt, dvs. uden at skulle gen-genopvarme noget mad og uden at skulle spise af-
tensmad syv timer før sengetid, hvorved man også får mindsket fristelsen til at 
spise kager på et senere tidspunkt, som erstatning for rigtig mad. 

I projektet med at sikre de gamle aftensmad på værdige og sunde tidspunkter er 
der selvfølgelig delprojekter, som omfatter økonomi, rimelige arbejdsbetingelser for 
køkkenpersonalet mv. Ældreplejens frontfigur som producent-repræsentant er 
social- og sundhedsassistenterne (SOSU’er). SOSU’er skal uddannes, hvilket sker 
ved en slags mesterlære i kommunens regi via vejledere. Vejlederne skal uddan-
nes, hvilket sker via uddannelseskonsulenter. Og så videre; se også Figur 143. To-
talt drejer alle projekter i ældreplejen sig om at sikre, at de gamle kan få løst deres 
opgaver ordentligt, som fx at spise aftensmad på et værdigt og sundt tidspunkt. 

Tilsvarende med fx store byggeprojekter, fx en bro over et sund. I den sidste 
ende i det overordnede projekt, som er summen af en masse delprojekter, hand-
ler det om brugeren, billisten der skal kunne løse sin opgave korrekt, sikkert og 
hurtigt. Alt andet må indordne sig herunder. 

Udvikling af en syvkantet møtrik skal måske overvejes ganske nøje før igang-
sætning. Dels er næsten al værktøj til møtrikker beregnet til sekskantede møtrik-
ker, hvilket gør det umådelig svært for brugeren overhovedet at betjene den syv-
kantede møtrik. Dels er den syvkantede møtrik allerede opfundet til fx biler som 
middel til reduktion af tyveririsikoen (fordi det netop kræver særligt værktøj at 
betjene møtrikken). Så derfor er spørgsmålet til dig: hvilken opgave forventes 
brugeren at løse vha. den syvkantede møtrik, som ikke løses med en almindelig 
møtrik? 

EKSEMPEL 

Brugeren ved det ikke 

Du kan ikke bare spørge brugeren, 
hvad han/hun gerne vil ha' som nyt 
produkt. De ved det næsten aldrig og 
kan yderst sjældent formulere det.  

Som Henry Ford (ham med biler-
ne) citeres for så præcist at have ud-
trykt skismaet: "If I had asked people 
what they wanted, they would have 
said faster horses." 

Altså, du må som projektleder un-
dersøge brugerens gøren og laden og 
derefter nytænke muligheder. 

ØVELSE 

Brugerens opgave er centrum 

Tænk på dit produkt; ældrepleje, læk-
re kager, indstillinger til chefgruppen, 
biler eller hvad det nu end er. 

Hver gang, du afslutter en produk-
tionsfase, når du afleverer et resultat, 
så tænk på, hvad dit produkt er værd, 
hvis ikke brugeren synes, at opgave-
løsning bliver bedre.  

Prøv hver gang du afleverer dit 
produkt eller din ydelse at overveje, 
om du egentlig har forfulgt egne am-
bitioner, eller om du har sat dine 
brugere i centrum. 

Skriv eventuelt ned, hvad der er 
forskellen mellem de to synsvinkler. 
Skriv ned og diskuter eksempler, 
hvor du og dine kolleger entydigt 
forfulgte egne ambitioner og glemte 
at inddrage brugerens opgave. Disku-
ter hvad er skete i jeres projekt. 

FAKTA 

Brugeren er den ene af tre parter i 
spillet og samarbejdet mellem opga-
vestiller, producent og bruger. 



Du skal vide, når kvaliteten er tilfredsstillende 
 

 
 19 

Du skal vide, når kvaliteten er tilfredsstillende 
Ethvert projekt kan fortsætte uendeligt i jagten på det optimale. Mesterkokken 
træner i måneder før konkurrencen ved at lave fx en enkelt lille kage igen og igen 
i jagten på den maksimaloptimerede udgave. De færreste projektbudgetter kan 
bære sådan optimeringsjagt, og som oftest må man stoppe, før det optimale nås. 
Hvad er så kriteriet for, at det nu er tid at stoppe, nu er det tilfredsstillende?  

Kvalitetskriterium 1: få det hele med 

 

Figur 2. Dit mindset-map sikrer, at du får det hele med; fyldestgørende og sandt, BANKO! Dit 
mindset-map er det ultimative middel til at styre opfattelsesprocesser og beskrivelsen af noget. 
Læs meget mere om mindset-map på s. 45 og følgende. 

 

Figur 3. Et mindset-map for generel produktudvikling sikrer dig struktur i det, du alligevel gør 
og skal igennem. Dit mindset-map giver en uvurderlig sikkerhed for, at du får det hele med. 

FAKTA 

Hvordan kan du vide, at du har fået 
det hele med, at projektet er fyldest-
gørende og alt det relevante?  

Et projekt kan synes svært om-
fangsrigt, men alligevel kan der jo 
være mangler. Bare fordi noget er 
stort, er det jo ikke nødvendigvis fyl-
destgørende. Eller projektet har fx 
bevæget sig rundt ude i periferien, 
uden at få fat i de centrale aspekter.  

Dit mindset-map hjælper dig som 
projektleder med at holde styr på, at 
det hele kommer med.  Mindset-
map’et sikrer, at dit mindset om pro-
jektet er fyldestgørende; præcist det 
rigtige og hverken for lidt eller for 
meget. 

Mindset-map’et bygger på teorier 
om fænomenologi, semiotik og for-
ståelseshorisont.  

EKSEMPEL 

Moderne kontorbyggeri kan være 
præget af store glasarealer og et flot 
arkitektonisk twist. 

Arkitekten har en god egenopfat-
telse af projektet ligesom projektplan, 
prototype og reklamen må have væ-
ret god og fyldestgørende, siden in-
vestorerne sagde god for det. 

Så sidder man der som medarbejder 
bag vinduerne og bliver STEGT i 
sommersolen, fordi der altså ikke er 
råd til luftkøling. Det er et eksempel 
på, at brugeropfattelsen ikke blev 
inddraget. at den højre kolonne i 
mindset-map’et ikke blev bearbejdet 
tilstrækkeligt   
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Kvalitetskriterium 2: det er tilfredsstillende 
Et projektresultat er tilfredsstillende, når det sætter brugeren i stand til at løse si-
ne opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. Det er altid brugeren, der bestemmer, om et 
produkt er tilfredsstillende, og det uanset hvad chefen, politikeren, investoren el-
ler udvikleren måtte synes, som fx at databasen kunne blive lidt smartere ved at 
indbygge nye algoritmer eller ny databasesoftware. Hvis det for brugeren betyder, 
at anvendelsen af produktet bliver mere kompleks, så opgaverne ikke kan løses 
korrekt, sikkert og hurtigt, har producenten jogget i spinaten.  

Derfor gælder det fra starten om at finde fokus ved at kortlægge brugerens opga-
ver, og om undervejs i projektet at teste prototyper mod brugerens interaktion. 
På det grundlag, det rette fokus, kan du som projektleder styre, og sandsynlighe-
den for succes i første hug stiger betragteligt. Der er naturligvis tale om en opti-
meringsproces med en hel del gentagende bearbejdninger undervejs. 

Der er tre parter i processen. Opgavestilleren bestiller producenten til at levere det, 
som sætter brugeren i stand til at løse sine opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. Bru-
geren på sin side ved ikke nødvendigvis, hvad det er, der gør dette muligt, men 
for at finde ud af det, shopper brugeren rundt til forskellige producenter. Det er 
fuldstændig det samme, du og jeg gør, når vi skal købe alt muligt (andet end dag-
ligvarer). Vi shopper rundt til bilforhandlere, ejendomsmæglere, feriesælgere, 
fjernsynsmærker m.m. Det er det samme spil, du skal ind i med dit produkt. Der 
er ingen forskel. Du skal hjælpe brugeren til at vælge det, der hjælper til korrekt, 
sikker og hurtig opgaveløsning. Også her er der krav om effektiv informationsle-
delse. 

 

 

Figur 4. Det ultimative kvalitetskriterium: resultatet af projektet er tilfredsstillende, når det sæt-
ter brugeren i stand til at løse sin opgave korrekt, sikkert og hurtigt. Information er det essenti-
elle brændstof også i brugerens projekt. 

FAKTA 

Projektresultatet er tilfredsstillende, 
når det sætter brugeren i stand til at 
løse sine opgaver korrekt, sikkert og 
hurtigt.  Det er altid brugeren, der be-
stemmer, om et produkt er tilfreds-
stillende.   

EKSEMPEL 

Omgangen med elektroniske appara-
ter er vanskelig, fordi disse ofte tilby-
der så mange forskellige funktioner, 
at det for store persongrupper er en 
kamp bare at komme til at udføre de 
mest banale handlinger med fx tele-
fonen, pc’en, harddiskoptageren, 
fjernsynet, musikanlægget m.fl. Sony 
undersøgte en gang, hvor komplekst 
et elektronisk apparat må være, hvis 
85% af befolkningen skal kunne be-
tjene det korrekt og fyldestgørende. 
Svaret var: som en gammeldags 
mønttelefon.  

Så for hvis skyld skabes et nyt pro-
dukt? 

ØVELSE 

Har du oplevet at købe et utilfreds-
stillende produkt? Hvis ja, beskriv så 
detaljeret som muligt, hvad det var, 
du ikke kunne med produktet. Der-
næst overvej, hvordan du ville have 
fortalt producenten om dels dine be-
hov, dels dine erfaringer. 

Tænk dernæst på, at det er den si-
tuation dine brugere måske befinder 
sig i. Hvordan vil du næste gang sør-
ge for at få fat i denne værdifulde in-
formation? 



Reducer kompleksiteten via informationsledelse 
 

 
 21 

Reducer kompleksiteten via informationsledelse 
 
Projekter er ofte komplekse, og projektlederen skal overskue og lede: sørge for, 
at der arbejdes fornuftigt og ordentligt, at projektresultatet sætter brugeren i 
stand til at løse sine opgaver korrekt, sikkert og hurtigt, at der er styr på tid & 
penge i projektet, at der sker passende dokumentation mv. Og så sidder du der 
som projektleder, har fået overdraget projektledelsen, og hvordan gør du så? 
Hvad er vigtigst? Hvor skal du gå i gang? Hvem skal du tale med? 
 

 

Figur 5. Projekter er ofte komplekse. Projektlederen skal have overblik og lede.  

Svaret er selvfølgelig, at du (1) tager udgangspunkt i opgavestillerens ambitio-
ner og brugerens opgaveløsning, og (2) sørger for at der er fyldestgørende infor-
mation, så alle er nogenlunde lige vidende, projektdeltagerne har en fælles forstå-
else, du føler sikkerhed i din roller som leder, opgavestilleren føler sig velinfor-
meret og brugeren forstår projektresultatet.  

Den sunde handlemåde er, at du støtter dig til en afprøvet struktur og en metode. 
Struktur og metode hjælper dig til at få gjort tingene i en fornuftig rækkefølge med 
styrket indhold, større arbejdsglæde og et resultat, som tilfredsstiller brugeren. 

 

FAKTA 

Projektlederens ansvar er bl.a. at 
sørge for, at der er styr på projektets 
essentielle brændstof, informationen i 
projektet, dvs. at der: 
- der arbejdes ordentligt (korrekt, 

sikkert og hurtigt) 
- fornuften er den røde tråd i projek-

tet (frem for magtkampe, personli-
ge præferencer, vaner, tilfældighe-
der e.l.) 

- der stilles de rigtige spørgsmål i 
den rigtige rækkefølge på det rigti-
ge tidspunkt med reference til bru-
gerens opgaver, og at der tages de 
logiske konsekvenser heraf 

- der dokumenteres i passende 
mængde og kvalitet (både til intern 
og ekstern brug) 

- der er styr på tid, penge og øvrige 
resurser.  

FAKTA 

Vane og tilfældigheder 

Det nemmeste for projektlederen er 
at gribe til vanen (”vi gør, som vi ple-
jer…”), tilfældigheder (”jeg kan ikke 
overskue sagen, så vi gør bare no-
get”) eller private kæpheste (”jeg sy-
nes, det er sjovest at udarbejde data-
baser, så det lader vi være projektets 
fokus”). Ingen af disse standardme-
toder har brugerens opgaveløsning i 
fokus, men kopierer tværtimod et 
tidligere projekt, som med sikkerhed 
handlede om noget andet til en an-
den målgruppe, om tilfældigheder el-
ler om bevidst forkert strategi for 
projektet..  
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Figur 6. Projekter er proppet med spørgsmål og begreber. Det er ikke projektlederens opgave at svare på alle 
spørgsmål. Projektlederen skal sørge for, at der arbejdes ordentligt, at fornuften er den røde tråd i projektet, at de 
rigtige spørgsmål stilles i den rigtige rækkefølge, at der dokumenteres, og at der er styr på tid og penge. 

Projektlederen forventes ikke at kunne svare umiddelbart på alle de spørgsmål, 
som dukker op undervejs i et projekt. Projektlederen skal kunne finde svarene, 
efterhånden som projektet udvikler sig. Projektlederens ansvar er at sørge for at 
der arbejdes ordentligt (korrekt, sikkert og hurtigt), fornuften er den røde tråd i projek-
tet (frem for magtkampe, personlige præferencer, vaner, tilfældigheder e.l.), der 
stilles de rigtige spørgsmål i den rigtige rækkefølge på det rigtige tidspunkt med reference til 
brugerens opgaver, og at der tages de logiske konsekvenser heraf, der dokumenteres 
i passende mængde og kvalitet (både til intern og ekstern brug), og at der er styr 
på tid, penge og øvrige resurser.  

Bemærk hvor meget information, der er i projektet, og hvor essentielt det er, at 
informationen i projektet behandles med yderste opmærksomhed og akkuratesse. Der 
er mange interessenter og endnu flere spørgsmål. Hvis alt det skal hænge fornuf-
tigt sammen, kræver det information af ypperste kvalitet. Derfor er projektlede-
rens væsentligste rolle i virkeligheden at udøve informationsledelse.

ØVELSE 

Information i dine projekter 
Gennemgå dine seneste store projek-
ter, både i privatlivet og på arbejdet. 
Skriv ned, hvor mange gange du har 
talt med dig selv om projektets 
spørgsmål og eventuelt skriv ned, 
hvor meget information det der dre-
jede sig om. Skriv ned, hvad du har 
talt med din chef (eller partner) om. 
Skriv også ned, hvad du har talt med 
dine kolleger om i relation til projek-
tet. Vurder til sidst vigtigheden af in-
formationsarbejdet i projekterne.  
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Trang til forandring er projektidéen 

Trang til forandring 
Projekter udløses af en trang til forandring. Det kan dreje sig om at bygge et hus 
("det gamle hus er ikke tilfredsstillende"), bygge en ny flyvemaskine ("som kan medbringe 
endnu flere passagerer, så vi kan tjene endnu flere penge"), komme af sted på ferie ("jeg er 
udkørt"), bage en kage ("mums, hvor kunne det være lækkert med en kage"), udvikle en 
ny kommuneplan, ændre adfærden i gruppen, tilpasse software til nye opgaver, 
udvikle ny viden fordi man føler, at man ved for lidt til at kunne noget ønsket, og 
mange andre slags forandringer.  

Forandringstrangen kan kaldes en udfordring, et problem mv. Men uanset beteg-
nelsen handler det altid om, at man erkender, at man er i en tilstand, som i en el-
ler anden grad er utilfredsstillende, og egentlig hellere vil befinde sig i en anden, 
tilfredsstillende tilstand, som antages at ville gøre ens liv bedre. Uanset hvad man 
kalder det, forandringsprojekt, teknisk projekt, softwareudviklingsprojekt, analy-
seprojekt, feasibility study, leveranceprojekt, tilretningsprojekt, udrulningsprojekt, 
implementeringsprojekt, udviklingsprojekt, konstruktionsprojekt, forhandlings-
projekt, strategisk projekt, operativt projekt, forandringsledelse, problemoriente-
ret projektarbejde mv., handler alle projekter grundlæggende om et: jeg ønsker en 
forandring. Tankerne om dette styrer du ved hjælp af dit mindset-map (s. 45ff). 

Fra utilfreds til tilfreds tilstand 
Projekter udløses af erkendelsen af, at man befinder sig i en utilfredsstillende til-
stand, og troen på, at man bliver lykkeligere ved at flytte sig over i en tilfredsstillen-
de tilstand. Erkendelsen af de to tilstande er dog ikke nok. Der skal også være en 
tro på og en trang til at skabe forandringen. Derefter kan projektet begynde. 

Den utilfredsstillende tilstand kan have mange udtryk: ”Jeg ved for lidt til at kun-
ne løse min opgaver”, ”Vi tjener for lidt, vores flyvemaskiner er for små”, ”Det 
sker for ofte, at sagsgangen skal gentages, eller at der skal involveres eksterne ek-
sperter. Vores registreringssystem bør forbedres”, ”Jeg er så sulten, at det svimler 
for mine øjne”, "De rige betaler for lidt til fællesskabet", osv. 

Den tilfredsstillende tilstand er modsat: ”Jeg ved alt det, der skal til for, at jeg kan 
løse mine opgaver”, ”Vores flyvemaskiner har lige den størrelse, som gør, at vi 
tjener optimalt på vores ruter med det kundegrundlag, der er”, ”99% af sagerne 
kører problemfrit og hurtigt gennem systemet fra registrering over bearbejdning 
og opbevaring til distribution”, ”Et herligt måltid; nu er jeg mæt og lykkelig”, 
”Marginalskatten er 75%, og de brede skuldre bærer de største byrder” osv.  

EKSEMPLER  

Trang til forandring 

Ferierejseprojekt: 
”Kan I dog ikke holde op med at ro-
de så meget”. ”Du virker udkørt, min 
kære, hvad med en ferierejse?” 

Produktudviklingsprojekt: 
Sælgeren hænger med næbet ”Pro-
dukt A sælger næsten ikke mere.” 
”Hva’ med at få gang i udviklingen af 
en forbedret version?” 

Adfærdsprojekt: 
”Øv, de andre får flere og større løn-
tillæg end mig. Måske jeg skulle ta' og 
komme i gang med at dygtiggøre mig 
og blive mere aktiv.” 

Sygefravær eller nyt produkt 
Et firma tilkaldte en konsulent for at 
få nedbragt sygefraværet. Efter to 
dages samtaler om årsager og virk-
ning, viste det sig, at den egentlige år-
sag til det for høje sygefravær og fir-
maets skranten i øvrigt var mangel på 
et nyt produkt, som kunne få gejsten 
blandt medarbejderne op at køre 
igen.  
 

Find det rette fokus, find det rette 
svage led og undlad at gå efter den 
umiddelbare synder, som kan vise sig 
at være et symptom snarere end en 
årsag. Få styr på dine tanker om alt 
dette ved hjælp af dit mindset-map. 

ORDBOG 

Problem = erkendelsen af forskellen 
mellem den utilfredsstillende tilstand 
og den tilfredsstillende ditto.  
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Okay. Du har erkendt den utilfredsstillende tilstand og den tilfredsstillende dit-
to. Det er idéen. Projektet begynder, når du overvejer forandringsprocessen, altså 
hvordan du kommer fra den utilfredsstillende tilstand til den tilfredsstillende. 

Det kan virke banalt at udtrykke først en utilfredsstillende og dernæst en tilfredsstil-
lende tilstand, fordi indholdet i visse henseender minder om hinanden, eller fordi 
det forekommer kendt for alle. Hvis det faktisk er banalt, er det jo bare heldigt, 
for så er det ganske nemt gennemført. Du opnår skarp idébevidsthed, projektfo-
kus og essentiel fællesforståelse af projektet. Uden det vil alle involverede parter 
nødvendigvis arbejde i hver sin retning, og projektet ender som så mange andre 
med ups’ere og om’ere, hvilket ikke er nødvendigt. Gennemfør en gang øvelsen 
med at beskrive de to tilstande omhyggeligt, og du vil blive overrasket så forskel-
ligt projektgruppens deltagere faktisk ser på tingene. Derfor er det nødvendigt. 

 

 

Figur 7. Et projekt er transformationen, forandringsprocessen fra en utilfredsstillende til den 
tilfredsstillende tilstand. Begge tilstande skal være identificerede og beskrevne. Identifikationen 
af den utilfredsstillende tilstand er oftest vanskelig og vil kræve omhyggelig analyse. 

Tænk på nybyggerne i Nordamerika for 2-300 år siden. Startede med at bo i et 
koldt, lidet frugtbart og fattigt Sverige. Det må bare have været nederen. Eller ud-
trykt i nærværende bogs terminologi: en utilfredsstillende tilstand. På baggrund af 
abduktion opstod idéen om den tilfredsstillende tilstand bosiddende i den nye verden 
(nuværende USA og Canada), hvor alting bare lykkes; frugtbart, gratis land, guld, 
uanede muligheder. I sandhed en forestilling om en tilfredsstillende tilstand. Abduk-
tionen kræver selvfølgelig et vist informationsgrundlag. Der var tilgængelig in-
formation om den nye verden. På denne baggrund iværksattes mangen en trans-
formation, dvs. flytning fra Sverige til den nye verden. Senere viste det sig, at 
sandhedsværdien i informationsgrundlaget var spinkel.

ORDBOG 

Erkendelse af utilfreds tilstand 

Årsagen til den utilfredsstillende til-
stand kan være uklar eller ukendt. Ik-
ke desto mindre bør du være i stand 
til at definere, hvad der er det svage 
led, det utilfredsstillende, for at du 
kan komme videre. Selve erkendelsen 
er en proces, hvor du sammenligner 
mønstre for ubehag og muligheder. 

ORDBOG 

Introvert ↔ ekstrovert 

Introverte personer har evnen til at 
analysere data, sætte i system og der-
med fx finde det svage led; det er in-
geniører, revisorer, videnskabsfolk 
m.fl. Ekstroverte personer har evnen 
til at handle, men mindre evnen til at 
analysere og strukturere; det er fx 
iværksættere. Når de to persontyper 
samarbejder, sker der store ting! 

ØVELSE 

Utilfreds og tilfreds 

Hver gang du igangsætter en foran-
dring, så skriv ned, hvad der er den 
utilfredsstillende tilstand og hvad du 
forventer dig af den nye tilstand. 

Det er alt fra den simple forandring 
fra den utilfredsstillende tilstand, 
hvor du ligger på sofaen og trænger 
til en øl, til de mere komplekse for-
andringer som fx at bygge et hus, 
planlægge et borgermøde, skrive en 
bog, tage på ferie mv. 

Prøv at øve dig i at være bevidst 
om forskellen mellem den utilfreds-
stillende og den forventede tilfreds-
stillende tilstand, og om at det er der, 
der driver forandringsprojektet. 
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Sunde projekter styres af ordentlige samtaler 

Samtalen er startskuddet 
Projekter startes af en samtale; samtale med chefen, konen, kollegaen, mureren, 
børnene, piloten, it-eksperten, entreprenøren, bankrådgiveren eller med dig selv. 
Uanset hvem, så er samtalen startskud og udgangspunkt for projektet. 

Lige så snart de første tanker om en mulig, ønskværdig forandring står frem, 
bliver det spirende frø i samtalen styrende for den videre udvikling, fordi hele 
den nødvendige essens for projektet befinder sig heri. Det gælder om at finde fo-
kus og om at holde fast i det ved hjælp af strukturerede og konstruktive samtaler. 
Derfra kan projektet styres i en sund retning. 

Og så er det gode spørgsmål naturligvis, hvordan du og dine kolleger fører sam-
talen på en ordentlig måde. Og hvordan I fortsætter med at føre ordentlige sam-
taler videre gennem projektet, så projektet forbliver sundt. Den væsentligste for-
udsætning er ordentligt information, og det er det, denne bog handler om. 

Samtaler skal føres ordentligt 
Hvad skal du huske at tale om, når du snakker om et projekt? Hvordan ved du, at 
du har fået samtalt tilstrækkeligt og fyldestgørende? Hvordan ved du, at du sam-
taler om tingene i en fornuftig rækkefølge (da det nemlig ikke er ligegyldigt)? 
Hvordan undgår du i samtalen at lægge for meget vægt på et aspekt og overse 
andre aspekter i projektet? Er der gode og dårlige måder at samtale på, dvs. 
hvordan samtaler du om projekter, så det gøres rigtigt, sikkert og hurtigt? 

Samtaler kan føres på forskellig vis, det ved vi alle. Men grundlæggende er der 
to mulige formål med samtaler, og det er nødvendigt at vælge. Enten er formålet 
at pleje ens forfængelighed, eller også er formålet at skabe udvikling via forbedret 
fællesforståelse. Hvis formålet er forfængelighedspleje, er der egentlig ikke en 
samtale, men derimod blot en monolog, hvor man præsenterer egne fortræffelig-
heder i håbet om at blive beundret eller vinde magten. Det kan være fint nok. 
Man skal bare ikke forveksle det med en samtale. 

Den ordentlige samtale derimod handler om at skabe udvikling via forbedret 
fællesforståelse. Det er både godt og ædelt. Forudsætningen for samtale er, at der 
indledes med et åbent spørgsmål. Uden et åbent, indledende spørgsmål kan der 
ikke være samtale, og så ender man i forfængelighedsmonologen. Styrket fælles-
forståelse handler netop om, at der er mangler i ens viden, og at man derfor er 
nødt til at stille åbne spørgsmål for netop at få udvidet forståelsen. Når man så er 
blevet klogere, kan man handle og løse opgaverne bedre, end man kunne før. 

FAKTA 

Den ordentlige samtale 

Vil du pleje din egen forfængelighed, 
eller vil du samtale? Du er nødt til at 
vælge. 

Den gode samtale indledes med et 
åbent spørgsmål. Hvis du ikke starter 
med at stille et åbent spørgsmål, er 
du i bund og grund bare ude på at 
pleje din egen forfængelighed vha. en 
monolog. 

Det gode projekt indledes af en 
samtale, som begynder med et åbent 
spørgsmål, som fx "Hvor skal vi tage 
hen på ferie?", "Hvordan skal vi ud-
føre undervisningen, så eleverne bli-
ver dygtige?", "Hvilken plan vil gøre 
kommunen til et attraktivt sted at 
etablere en virksomhed?" osv. 

Både den gode samtale og det gode 
projekt baserer sig på ordentligt in-
formationsdesign. 

ØVELSE 

Samtalen er starten på projektet 

Prøv at lægge mærke til, at du starter 
ethvert projekt, ethvert arbejde med 
en samtale. Det kan være med dig 
selv eller med andre. 

Læg også mærke til, om samtalen 
føres over åbne spørgsmål eller luk-
kede.  

Skriv det eventuelt ned, så du kan 
se, om der er et handlemønster, der 
trænger til justering. Skriv også gerne 
ned, hvilke spørgsmål du eller de an-
dre åbner samtalen med. 
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Prøv at reflektere over, hvordan dine samtaler forløber. Drejer de sig om at 
skabe udvikling via forbedret fællesforståelse? Eller handler de om, at du, eller I 
begge, plejer egen forfængelighed i en søgen efter beundring, eller handler de 
”bare” om magtkampe? Beklager, men det vil faktisk være en hjælp for dig selv, 
om du lige tager en tur gennem denne skrappe erkendelsesproces. 

Den gode samtale indledes med et åbent spørgsmål. Søg sammen efter spørgs-
målet, hvis det ikke lige står lysende klart, hvad det er, der spørges om. Spørgs-
målet skal være af den åbne type, dvs. at du ikke på forhånd mener at vide, hvad 
svaret bør være, og at du er klar til at acceptere et uventet svarindhold. 

Der er flere forudsætninger for den gode samtale. De beskrives i kapitlerne om 
forståelseshorisont og kommunikationsteori bagerst i bogen i ”Det avancerede”.  

Få det hele med i samtalen 
Også i samtaler, faktisk især i samtaler, hvad enten det er med dig selv eller med 
andre, er dit mindset-map et fantastisk værktøj til at sikre, at du får det hele med. 
Læs meget mere på s. 45ff om, hvordan du bruger et mindset-map i en samtale 
(med dig selv eller med andre). Bemærk allerede her, at der vil være en lang række 
af mindset-map i en samtale. Hver eneste formidling af en information, et bud-
skab kræver i princippet et mindset-map. 

 

Figur 8. Også i samtaler er dit mindset-map et uvurderligt nyttigt værktøj til at sikre, at du får 
det hele med. Læs meget mere om mindset-map på s. 45ff. 

 
 

FAKTA 

Det er ikke nok bare at tale 

Sproget giver mulighed for at ud-
trykke og påvirke omgivelserne på 
forskellige måde. 

Emotiv eller symptomfunktion. Sprog-
funktionen udtrykker en holdning el-
ler kan være et følelsesudbrud. 

Konativ, signalfunktion. Intentionen 
om at påvirke til handling; ordren, 
loven, bekendtgørelsen, brandtalen, 
forførelsen, hetzen, reklamen, propa-
gandaen osv. Konativ-sprog inddeles 
i tre typer; ordren tilbyder ikke noget 
alternativ til at adlyde, anmodningen in-
deholder et alternativ, men det bliver 
underspillet, og overtalelsen taler for 
sin sag, men fremstiller alternativerne 
som ligeværdige og overlader reelt 
valget til modtageren. Det er i relati-
on til den konative, persuasive sprog-
funktion, at retorik har sin styrke. 

Referentiel, symbolfunktion. Fremstil-
ling af hårde fakta, som taler for sig 
selv.  

Fatisk, social funktion. Handler gan-
ske enkelt om en ting: at sikre sig at 
overførelsesmediet virker; ”jeg er 
her, du er der, vi er sammen, og vi 
kan kommunikere, hvis vi får brug 
for det”. 

Metasproglig funktion. Om sproget 
selv. 

Poetisk sprogfunktion. Fokus på med-
delelsens form for formens egen 
skyld, eller om at sproget i ytringen 
gøres til en pointeunderstøttende op-
levelse i sig selv som fx reklamer, po-
litisk slogan o.l. 
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Projektets form og indhold skal designes med omhu 
Som projektleder skal du være bevidst om og lede projektets form og indhold. 
Det er manifestationen af projektet og derfor det, som vil sikre brugerens opga-
veløsning og investorens indtjening. Form og indhold i projekter drejer sig om: 
(1) kvalitetskriteriet; hvorfor er projektet iværksat? hvornår er det tilfredsstillen-

de? og hvornår har du det nødvendige, formålstjenlige og relevante med? 
(2) hvad er det, brugeren skal beriges med, således at dennes opgaver fremover 

løses korrekt, sikkert og hurtigt? hvordan skal brugeren arbejde med projekt-
resultatet? hvad kan brugeren allerede og hvad skal brugeren gerne kunne? 

(3) den lange række valg, projektet også består af. Hele tiden vælger du mellem 
forskellige muligheder. Disse valg skal du tale om; enten med dig selv eller 
med de andre i projektorganisationen. Samtalerne om valgene overses desværre 
hyppigt i projekter. Det dur ikke. Vær bevidst! 

(4) projektets elementer og din forståelse heraf som projektleder, dit mindset-
map om projektet form og indhold samt relationer til opgavestiller og bruge-
ren. 

(5) sammenhængene mellem disse projektelementer og hvordan du leder det. 
(6) dokumentation af hvad projektet er hhv. ikke er, af tilvalg, fravalg og begrun-

delserne for disse, alt sammen med målet, at alle er nogenlunde lige vidende. 

Det overordnede projektforløb 
Et ordentligt projekt gennemgår to overordnede faser: forberedelse fra idé til plan og 
derefter udførelsen fra plan til resultat. Ligesom Olsen-Banden i sin tid. 
 

 

Figur 9. Ordentlige projekter går fra idé via forberedelse til plan, og fra plan via udførelse til resultat. 

Samtidig opbygges ethvert projekt over fem grundelementer: værdier, form, indhold, 
interaktion og resultatet. Som projektleder skal du have styr på alle fem elementer 
og relationerne mellem dem. Det handler om, at du få styr på: 
- hvorfor du overhovedet iværksætter projektet frem for at lade være 
- at lægge en god plan for form, indhold og interaktion 
- at skride til handling og skabe det resultat, som vil tilfredsstille brugerens opga-
veløsning.  
 

ORDBOG 

Værdier: idé, undren, formål, mål, 
målgruppe, prototype. 

Form: konstruktion, værktøj, it, ma-
teriale, system, apparat. 

Indhold: historien, der skal fortælles, 
budskabet. 

Interaktion: brugerens handlemåde, 
anvendelsen. 

Resultat: løsning, produkt, udtrykt 
information.  

ØVELSE 

Dine projektforløb 

Øvelsen her går ud på, at du skal 
træne brugen af forberedelse i dine pro-
jekter og din bevidsthed om de for-
skellige faser. 

Du husker nok Olsen-Banden? 
Hvis ikke må du låne nogle af filme-
ne. Studer Olsen-Bandens mønster 
med idé, forberedelse, plan, udførelse og 
handling. 

Nu skal du for det første finde ud 
af, hvor ofte du går direkte i udførelsen 
uden forberedelse. Får eventuelt din 
partner eller din kollega til at obser-
vere dig og give dig meldinger. 

For det andet skal du træne i at væ-
re bevidst om forberedelsesfasen; 
hvad er det, du foretager dig heri. 

For det tredje skal du øve dig i at 
være bevidst om, hvornår du er i 
hhv. idé, forberedelse, plan, udførelse og 
resultat.  

Tegn eventuelt modellen på en tav-
le og skriv i den, hvad du foretager 
dig gennem projektforløbet.  
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Design af projektets byggesten 

 

Figur 10. Projekter bygges op over (1) værdier, (2) form, (3) indhold, (4) interaktion og (5) resultatet.  

Grundmodellens fem komponenter bindes sammen af aktiviteter; forberedelsen 
mellem idé og plan, og udførelsen mellem plan og resultat. Processen er derfor: idé → 
forberedelse → plan → udførelse → resultat. 
 

 

Figur 11. Grundmodellen for design i projekter indeholder de fem komponenter værdier, form, 
indhold, interaktion og resultat (produkt, udtrykt information). Grundmodellen beskriver desuden en 
progression fra idé via plan til udtrykt information. Se forklaringer på side 91 og side 105ff. 

EKSEMPEL 

Designmodellen i husbyggeri 

Bygger du dig et nyt hus for at bo i 
det, er værdien, at du gør det her, fordi 
du ønsker gode, fysiske rammer for 
dit liv på et sted, hvor du trives. Sam-
men med arkitekten har du lavet en 
tegning og sågar også en model af 
hus og have. 

Formen er materialerne, det fysiske. 
Indholdet er dig med dit privatliv, 

som skal leves sundt og afslappet. 
Der skal være plads til både små 
børn, de voksne og bedsteforældre-
ne. Hvis nu der var tale om en stald-
bygning, ville indholdet være medar-
bejdernes og køernes liv i bygningen 
mv. 

Interaktionen er din omgang med 
formen, med materialerne; hvor langt 
gider du gå for at komme på toilettet, 
hvor hårdt skal dørene kunne smæk-
kes, hvor meget sollys vil du have 
ind, hvor højt må støjniveauet være 
(skal konen kunne gå rundt med hø-
je, spidse hæle på stengulvet fx) - osv. 

Resultatet er det færdige hus. 
En grundmodel for et husbyggeri 

som denne giver naturligvis kun et 
overblik, men dog et fyldestgørende 
overblik, som er sundt at være enige 
om i projektgruppen. 

I hver af firkanterne og ikke mindst 
mellem firkanterne foregår der meget 
mere, end der her beskrives. Læs me-
re herom på side 91 og side 105ff. 
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Figur 12. Politiken d. 11. juni 2009. Em-
net er evigt aktuelt: Projekter er svære at 
få til at lykkes. 

Figur 13. www.dwarf.dk d. 23. februar 
2011. Dårlige projekter er dyre.  

Det går vist egentlig ikke så godt 
Går det ikke meget godt med projektledelse? Der findes flere projektlederværktø-
jer end nogensinde før. Der holdes møder om projekter som aldrig før. Der er 
større bevidsthed om projekter end nogensinde før. Så hvad er problemet, går 
det ikke meget godt? Nej, det gør det faktisk ikke altid. 3/4 af alle projekter kuld-
sejler, hensygner, aflyses, bruger for mange resurser, ender utilfredsstillende, væl-
ter organisationer, bliver lusket ind under foregivende af noget andet og mere 
ædelt, eller ganske enkelt skal laves mere eller mindre om. Det er ikke nødvendigt 
i den udstrækning, det sker. Der er midler til at undgå disse ærgrelser. 

Eksempler på usunde og forvrængede projekter 
Jævnligt diskuteres anskaffelse af nye våbensystemer til det danske militær. Vå-
bensystemer udvikles over årene til mere og mere sofistikerede og avancerede 
apparater med tilsvarende højere priser. Er disse anskaffelser sunde projekter? Jo, 
i visse henseender er de givetvis. Der foreligger omhyggeligt udarbejdede redegø-
relser og indstillinger. Men selve idéen, projektidentiteten? Diskuteres det fx, 
hvem vi egentlig skal slås mod med disse mere og mere avancerede våbensyste-
mer, hvilken fjende der nødvendiggør moderne våbensystemers kvaliteter? I 
Vietnam og Afghanistan klarede fjenden sig fint med primitive og effektive mid-
ler, som fx vejsidebomber og gammeldags Kalashnikov'er. Handler våbensystem-
anskaffelserne i virkeligheden mest om at tilfredsstille generalers, piloters, kamp-
vognschefers m.fl.’s drengerøvsønsker?  

I 1950’erne besluttede den danske regering at civilisere Grønland med G60-
planen inspireret af tilsvarende tiltag i Canada. Inuit-befolkningen skulle flyttes 
ud af jordhuler og ind i moderne byggeri, effektivt og moderne, med den vestlige 
verdens faciliteter; elektricitet, centralvarme, vand i rør og toiletter. Et projekt, 
som var godt ment og udført særdeles effektivt, men som endte så skidt for bru-
gerne. Man byggede bl.a. ”blok P” i Godthåb (Nuuk), hvori 2% af Grønlands be-
folkning blev og er bosat. Blok P er indehaver af forskellige rekorder, herunder 
verdens største koncentration af selvmord. Blok P var i mange år Danmarks stør-
ste bygning, og i endnu flere år Danmarks største boligbygning. Man ville opnå 
civilisering med G60-planen, jovist, men hvad betyder det begreb egentligt for 
inuit-slutbrugeren? Effektiv projektudførelse, men desværre på en forkert pro-
jektidentitet, hvor man ikke havde sørget for forståelseshorisonts-sammensmelt-
ning mellem den grønlandske inuit-befolkning og embedsmandsfladlandsdan-
skerne. Tilsvarende historier kan fortælles om byggeprojekter i Syddanmark; Fa-
rum Midtpunkt, Gjellerupplanen, Albertslund m.fl. 

Figur 15. Blok P i Godthåb (Nuuk); en 
konsekvens af G60-planen, indeholdende 
2% af Grønlands befolkning og verdens 
højeste selvmordsrate. 

Figur 14. Moderne våbensystemer er eks-
tremt sofistikerede og kostbare. Hvem er 
det et sundt projekt for? 
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Figur 17. Den elektroniske patientjour-
nal (EPJ) blev påbegyndt i 1996 og vir-
ker fortsat ikke i skrivende stund (2014). 

Operaen i København var en gave fra Mærsk McKinney Møller. Et impone-
rende værk placeret på en smuk akse fra C.F. Tietgens Frederikskirke over Ama-
lienborg til Operaen på Dokøen. Er det et sundt projekt? Jo, i visse henseender 
er det, fx sidder og ser man som tilskuer fremragende i salen. Men svære mangler 
er der også, fx er akustikken dårlig. Man kan hverken høre s'er eller t'er, når ope-
rasangerne trykker den af, og dog er begge lyde ganske væsentlige for både tyske 
og italienske operaer. Adgangsforholdene er svært underdimensionerede. Og 
hvorfor vil man på den ene side acceptere Operaens udseende, når samtidig den 
stil-lignende HT-busterminalbygning på Københavns rådhusplads skulle rives 
ned? Der blev aldrig lavet en lokalplan for Operaen. Projektet er i forhold til stør-
relsen det hurtigst gennemførte byggeprojekt i Danmark i nyere tid. Efter sigende 
skulle det gå så stærkt, fordi Hr. Møller ønskede at se bygningen færdig, før han 
døde. Hvis formålet med projektet i virkeligheden var et monument over Hr. 
Møller, lykkedes projektet til fulde. Men er det så et ærligt projekt, og skulle man 
måske have valgt en anden slags bygningsværk med klare monumentale egenska-
ber, i stedet for at påstå, at det handlede om lækker opera til folket? 

Den elektroniske patientjournal (EPJ) blev påbegyndt i 1996. I skrivende stund 
(2014) virker EPJ'en fortsat ikke. Sundheds-it er vældig komplekst, men alligevel. 
Projektet startede smukt med fokus på patientens projekt, helbredelsen. Men 
bremseklodserne undervejs har især været udpræget egen-knopskydning i amter, 
sygehuse, apparater mv. Der er tilsyneladende ikke lagt en plan, som beskriver 
værdier, interaktion, indhold, form og resultat. I skrivende stund (2013) har EPJ'-
en stadig ikke engang en projektidentitet. Projektet bremses også af betydelige af-
regningsproblemer mellem forskellige pengekasser. Eller sagt på en anden måde: 
EPJ'ens fokus og EPJ'ens brugere er fortsat sygehuspersonalet og de administra-
tive systemer i hver enkel region og ikke patienten. 

Rejsekortet var 16 år undervejs. Urimeligt og kostbart overforbrug af tid bl.a. 
forårsaget projektets designfokus primært var at tilgodese administrationen af af-
regningssystemerne, som er baseret på de forhenværende amters takstmodeller. 
Tilsvarende historier kan fortælles om arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda og mili-
tærets deMars- og DACCIS-projekter, som alle blev styret af it-eksperter og ikke 
af projektledere. 

Tilbage til krigen. Hvad var formål, mål og målgruppe for krigene i fx Vietnam, 
Afghanistan (både Sovjetunionens krig og den amerikansk-danske krig) og Irak 
(den anden af de to nylige)? Millioner af mennesker dræbt og endnu flere invali-
deret, familier ødelagt, landbrugsjord ødelagt. 81 millioner liter ”Agent Orange” 
(dioxin) sprøjtet ud over store dele af Vietnam. Bortset fra disse ærgrelser mht. 
krigsindholdet kan det også konstateres, at krigens form var umulig, fordi det al-
drig var klart, hvad der var formål, mål og målgruppe. 

Figur 16. ”Operaen” i København. Et 
monument over giveren?  

Figur 18. Rejsekortet var 16 år undervejs. 
Hvorfor så lang og kostbar udviklingstid? 
Pga. svagt fokus fra starten og mangel på 
enighed. 
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Der er mangel på forberedelse 

Chefen: "Ka' du ikke lige .. ." 
Du kender situationen: chefen kommer drønende ”Ka’ du ikke lige ...”. I virke-
ligheden mener han ”Det haster, så spring forberedelsen over og kør det på ruti-
nen.” Dermed præ-anerkender chefen budgetoverskridelser og høj projektrisiko. 

Ca. 3/4 af alle projekter skal laves mere eller mindre om, fordi de kommer dår-
ligt fra start. Altså mangel på forberedelse. Det er uholdbart. Undlader man for-
beredelsen, fordi der er mere prestige i at udføre frem for at forberede, altså at 
det mere drejer sig om at vise handlekraft end om rationel projektledelse?  

Gennem årene har NASA gennemført et stort antal projekter. NASA’s erfaring 
er, at der er en tæt sammenhæng mellem et projekts budgetoverskridelser og hvor 
meget forberedelse, der er udført. Hvis der ikke forberedes, kan man være sikker 
på, at der kommer store budgetoverskridelser. Det er uhensigtsmæssigt! 

  

Figur 19. NASA har gennem deres mange projekter erfaret, at der er en tæt sammenhæng mel-
lem mængden af forberedelse og budgetoverskridelser.  

Traditionelle projektværktøjer forbereder heller ikke 
Traditionelle projektværktøjer lider generelt under tre væsentlige mangler mht. 
forberedelse. For det første går de ud fra, at der allerede eksisterer et projektfo-
kus, altså at nogle på et andet grundlag forud har besluttet, at det er et sundt pro-
jekt med et givet fokus. For det andet er de som hovedregel firma-indadvendte 
og fokuserer på firma-intern optimering. For det tredje inddrager de hverken sel-

FAKTA 

Den lille forskel 

Traditionelle projektværktøjer lider 
generelt under tre væsentlige mangler 
i forhold til det, denne bog vil.  

For det første går de ud fra, at der 
allerede eksisterer et projektfokus, 
altså at nogle på et andet grundlag 
forud har besluttet, at det er et sundt 
projekt med et givet fokus.  

For det andet er de som hovedregel 
firma-indadvendte og fokuserer på fir-
ma-intern optimering.  

For det tredje inddrager de hverken 
selve indholdet (budskabet i relation til 
brugeren), brugskvalitetsbevidsthed eller 
menneskenes forståelseshorisonter i model-
lerne. 

Det er alt sammen udmærket bare 
ikke i forhold til, at du får styr på dit 
mindset som projektleder og slet ikke 
til at få startet et projekt med det rig-
tige fokus. 

ØVELSE 

Din forberedelse 

Øvelsen her går ud på, at du skal 
analysere, hvor ofte chefen iværksæt-
ter projekter (eller opgaver) med or-
dren ”Kan’ du ikke lige …”. Prøv 
også at registrere, hvor ofte resultatet 
faktisk er succesfuldt eller det ender 
med ups’ere og om’ere.  
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ve indholdet (budskabet i relation til brugeren), brugskvalitetsbevidsthed eller 
menneskenes forståelseshorisonter i modellerne. 

Det er alt sammen udmærket bare ikke i forhold til, at du får styr på dit mind-
set som projektleder og slet ikke til at få startet et projekt med det rigtige fokus. 

it-nørderne styrer for vildt 
”Digital forkalkning” af Morten Østergaard et al. analyserer en række større of-
fentlige, kuldsejlede it-projekter. Den væsentligste årsag til projekternes kuldsej-
ling er, at det ofte forventes, at it-projekter handler om at ”sætte strøm” til eksi-
sterende produkter, procedurer, organisationer e.l. Projekter lykkes i langt højere 
grad, hvis der tænkes helt forfra, dvs. at organisationen, sagsbehandlingen, pro-
dukttypen mv., redefineres helt fra bunden af. Ikke mindst beskriver bogen, at 
det handler om at tænke langt bredere, end man lige skulle tro, og sørge for, at få 
alle relevante aspekter med i projektplanlægningen, ikke mindst mennesket, hvis 
man ønsker effektive udviklingsprojekter.  

I ”User interface design” skriver Søren Lauesen, der selv arbejdede som it-
udvikler i 25 år og derefter blev professor ved it-universitetet i København, at it-
udviklingsprojekter reelt og oftest styres af it-nørder, der lever og ånder for at ek-
sperimentere med nye værktøjer, fx databaseværktøjer, programmeringssprog 
osv. Når så fx databasen er færdigudviklet, husker disse it-nørder dog som regel, 
at der da vist også skal udvikles noget brugergrænseflade – til sidst. Det er skidt, 
at brugernes værdier og interaktion først inddrages til sidst i projektet, når syste-
met reelt er færdigt. Hvem siger, at it-nørdernes interesser passer til brugernes 
opgaveløsning? Vel sagtens tværtimod. Derfor er det svært påtrængende at få det 
vendt om, så der startes med brugerens opgaver og derfra opbygge struktur på de 
samtaler, der føres om projektfokus, projektplanlægning, projektstyring, række-
følger m.m., helt fra projektidéens fødsel. 

Den manglende struktur 
Gennem mine 33 års erhvervsaktiviteter som chef, produktudvikler, produceren-
de medarbejder, forsker, underviser og konsulent, har jeg oplevet at deltage i 
mange projekter, som reelt ikke rørte sig ud af stedet, endte helt forkert, kostede 
alt for mange resurser, skulle laves om en-to-tre gange, og som kostede unødige 
ærgrelser og misstemning, skabte splid og frustrationer. Alt for ofte har min op-
levelse været, at fokus egentlig ikke blev diskuteret, og at samtalerne om projekterne 
i øvrigt blev ført på tilfældige grundlag, og at det ofte var personen med det stær-
keste kropssprog, med de dybeste, teknologiske it-kundskaber, eller den person, 
som kunne holde sig vågen i længst tid, der reelt bestemte projektplanlægningen. 

FAKTA 
Forberedelse lønner sig 

Projekter kan gennemføres målrettet, 
bevidst, effektivt og med høj grad af 
arbejdsglæde og med høj brugskvali-
tet i den anden ende. Det gøres ved 
at arbejde struktureret med projek-
tets fokus, værdier, kvalitet og egen-
skaber med brugeren i centrum. Af 
det ordentlige og strukturerede pro-
jektarbejde udspringer de gode resul-
tater (næsten af sig selv), den effekti-
ve projektplanlægning, den sunde 
projektstyring og den klare doku-
mentation. 

LITTERATUR 
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Det er din beslutning, hvilken kvalitet dine projekter får 

Det er frivilligt med forberedelse, samtale og dokumentation 
Det foregående om forberedelse, design mv. er jo alt sammen interessant nok. 
Men er det nu også nødvendigt? Ja, det er nødvendigt men dog frivilligt. Det er 
nødvendigt, hvis du vil udnytte muligheden for at øge indtjeningen markant, 
uden at det egentlig koster ekstra. Muligheden for at brugeren (kunden) bliver til-
freds i første omgang. Muligheden for at medarbejderne synes, at det hele bliver 
mere tilfredsstillende, og at de derved yder bedre. Muligheden for at projekter 
generelt lykkes frem for irriterende og resurseslugende ups’ere og om’ere. Mulig-
heden for at du selv har overblik og overskud takket være dit mindset-map. Det 
er helt og aldeles frivilligt. 

Hvis du synes, at det egentlig allerede kører meget godt 
Værdien af denne bog forudsætter, at magthaveren overhovedet synes, at der er 
brug for forbedringer. Hvis magthaveren synes, at det hele allerede kører tilfreds-
stillende, hverken kan eller skal der gøres noget, også selvom medarbejderstaben 
måske synes det modsatte, og så må det køre, som det gør. Det er typisk iværk-
sætterpersontypen med en ny idé mindst en gang om dagen, der står for denne 
linje. De opdager ikke, at alting roder og sejler bag dem. Vi skal bare fremad, og 
en ny idé om dagen er alt, hvad der skal til for, at det kører godt – synes de.  

Hvis du ønsker forbedringer og udvikling 
Hvis magthaveren, det kan jo også være dig, derimod reflekterer over tingenes til-
stand, ærgrer dig over kompleksiteten, holder øje med brugerens (kundens) reak-
tioner, lytter til økonomiafdelingen og banken, bekymrer sig om medarbejdernes 
ve og vel, eller reflekterer over eget tilfredsheds- og utilfredshedsniveau, er der 
muligheder her i bogen.  

Lad være med at tro, at projekter bliver tilfredsstillende af sig selv. Det gør de 
ikke, med mindre man er et gudbenådet naturtalent a la Mozart, hvilket de færre-
ste af os jo er. Og så er der kun en vej: hårdt arbejde. Det er dig, der i sidste in-
stans og i yderste konsekvens bestemmer, hvilken kvalitet dit projekt skal ende 
med. Find fokus før du går i gang med projektarbejdet, og giv dig den tid, der 
skal til for at få struktur på projektet bl.a. ved hjælp af dit mindset-map, for det 
kommer mange gange tilbage i form af øget indtjening. Det gør det hele bedre og 
nemmere. 

ØVELSE 

Hvor stor er din succesrate? 

Hvor stor en andel af dine projekter 
forløber upåklageligt? Sæt dig hen og 
tænk de seneste år igennem. Pas på 
du ikke inddrager rutineopgaverne, 
da det er noget andet. Tænk på dine 
projekter gennem de seneste år. Var 
der nogen af dem, der kunne have 
trængt til et andet forløb? Har du al-
tid kunnet overskue kompleksiteten? 
Har dine brugere altid været tip-top 
lykkelige med dit projektresultat? Har 
alle projektdeltagere altid vidst, hvad 
der var fokus i projektet? 

Hvis du til bare nogle af disse 
spørgsmål kan sige ja, der var vist 
rum til forbedring, så gå derefter vi-
dere med at tænke over, hvor det gik 
galt. Benyt betragtningerne i de fore-
gående kapitler som skabelon for di-
ne overvejelser.  

FAKTA 

Ethvert projekt er unikt 

Hvis du ikke respekterer, at ethvert 
projekt er unikt, bliver du mere eller 
mindre nødt til at kopiere tidligere 
projekter, som med garanti handlede 
om noget helt andet til en helt anden 
målgruppe.  
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Vejen står dig åben 
Denne bogs indhold er ikke nødvendigvis det store hokus-pokus, raketvidenskab 
eller vildt epokegørende og udtrykker mest bare almindelig, grundlæggende sund 
fornuft lige bortset fra mindset-map'et. I visse henseender handler det ”blot” om, 
at du skal til at være mere bevidst om strukturen i det, du allerede gør så glimren-
de, om at finde fokus for projektet og om at føre ordentlige samtaler.  

Mange projekter plages af ups’ere og om’ere, hvilket måske skyldes, at der i et 
moderne vestligt samfund er prestige i at vise handlekraft og samtidig sjældent er 
prestige i at være den, der strukturer, eller den der stiller kritiske spørgsmål om 
kvaliteten. 

På den anden side. Biografier om Mærsk McKinney Møller gør entydigt gæl-
dende, at det, han var bedre til end alle andre, var at arbejde systematisk i en grad, 
som overgår enhver forestillingsevne. Og den gode Hr. Møller nåede dog en vis 
succes, kan vi vist godt blive enige om. Hr. Møller var ikke specielt stærk som 
iværksætter, til økonomi, som ”købmand”, til administration eller så meget andet. 
Systematik var hans helt klare force, og det vandt han på.  

Så det er en ændring af dit mindset og kulturforandring, der lægges op til i bo-
gen. Ud med det kortsigtede, det der ligner en hurtig genvej, og ind med det 
kompleksitetsreducerede, planlagte, strukturerede og systematiske. Eller i relation 
til ovenstående: styrk samarbejdet mellem de handlekraftige og de reflekterende, 
de strukturerende. Gevinsten er åbenlys! 

Ethvert projekt er unikt 
Ethvert projekt er unikt. Samlebåndsarbejde derimod gentager det allerede kend-
te. Det er ok. Projekter derimod er unikke og skal derfor behandles struktureret 
og bevidst efter denne bogs modeller, fordi alle faktorer er nye. Brugerne er nogle 
andre. Opgaverne, som skal løses med projektresultatet, er anderledes. Komplek-
siteten er anderledes. Stedet er et andet. Tiden er en anden, dvs. relationerne er 
anderledes. Software og hardware er anderledes. Hvis man som projektleder tror, 
at man kan overtage fx halvdelen fra et tidligere projekt, fordi man synes, at det 
ligner tilstrækkeligt, begår man en grov fejl og tvinger reelt brugerne til at have en 
adfærd med opgaverne (interaktionen), som den brugerne til det forrige projekt 
havde. Det går naturligvis ikke, ingen af os vil presses ind i en skabelon skabt af 
andre, tidligere brugere. Det afgørende, det springende punkt, om du er i samle-
båndsarbejde eller laver projekt, er et valg, som du selv træffer. Vil du ydmygt la-
de din bruger bestemme, eller vil du bestemme over brugeren? Valget er dit. 

EKSEMPEL 

Ethvert projekt er unikt 

At bygge en bro over Femern Bælt er 
i visse henseender en gentagelse af 
tidligere projekter, fx skal objektty-
pen bro ikke opfindes som sådan. Det 
er bl.a. her, gevinsten ved systematik 
slår igennem. Men samtidig er der al-
drig før bygget en bro på netop det 
sted. Der er en række særlige forhold, 
som gør sig gældende for netop det 
projekt. Derfor må hele projektet be-
tragtes som unikt. Altså skal det for-
beredes helt fra den spæde idé og 
projektets informationsledelse skal 
køres efter de modeller, som er gen-
givet her i bogen. Det vil sandsynlig-
vis vise sig, at der næsten ikke vil væ-
re noget rutinearbejde i projektets in-
formationsledelse. 

At brygge en kop kaffe (”Kone, lav 
mig en kop kaffe”) vil i langt de fleste 
tilfælde være rutinearbejde, idet der 
ikke er sket nogen som helst ændrin-
ger i hverken rollefordeling, kaffe-
pulvermærke, kaffemaskine, smag, 
møbler e.l. Det arbejde kan køre ude-
lukkende på rutinen som en slags 
samlebåndsarbejde og er derfor ikke 
at betegne som et projekt men netop 
som samlebåndsarbejde. Det er også 
ok, og i tilfælde af fx kaffe faktisk en 
fordel, fordi det kræver megen rutine 
at lave en god kop kaffe. 
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Innovation kræver systematik 

Indsigt i mønstre frigiver kreativ energi 
Systematik er godt for kreativitet, fordi det giver indsigt i mønstre, som ofte er 
skjult i vaner og løse antagelser. Eksempel: i hvilken rækkefølge spiser du lakrids-
konfekt? Ved at undersøge lakridskonfektspisningsmønstre opnås et grundlag for 
at være kreativ og for at forbedre visse adfærdselementer i livet. 

    

 

Figur 20. I hvilken rækkefølge spiser du lakridskonfekt? 

Poserne med lakridskonfekt indeholder cirka lige mange stykker af de syv slags. 
Vi kunne så gætte på, at brugerne lige gerne spiser hver af de syv slags. Men hvis 
vi spørger omkring os, i hvilken rækkefølge lakridskonfekt spises, finder vi fx ud 
af, at de fleste spiser de gule først, dernæst de orange osv., sidst de brune, og dem 
med prikkerne smides ud, fordi ingen kan li' dem. Dette er et mønster, en syste-
matik for spisning af lakridskonfekt. Mønsterbeskrivelsen er information. 

 

 

Figur 21. Der er et mønster i spisning af lakridskonfekt, idet de gule spises først, dernæst de 
orange osv., sidst de brune og dem med prikkerne smides ud, fordi ingen kan li' dem.  

Når mønsteret i handlemåden er erkendt og beskrevet, bliver det muligt at være 
kreativ og forbedre social adfærd, produktion og indkøbsmønster. Social adfærd: 
hvem vil jeg dele lakridskonfekt med? Svaret er, at det vil jeg selvfølgelig helst 
med en med et modsatrettet spisemønster, fordi jeg så slipper for at slås om de 
gule og orange. Produktion: foreslå fabrikken at lave flere af de gule og orange og 
holde op med de prikkede. Indkøbsmønster: køb japan- og regnbuestænger i ste-
det for poser og opnå bedre oplevelse for færre penge og med mindre spild. 

 

 

Figur 22. Kreativ forbedring af indkøbsmønster: køb japan- og regnbuestænger i stedet Denne 
kreativ-innovative ændring er kun mulig på et bevidst plan, hvis man har erkendt og er bevidst 
om mønstret i spiserækkefølgen, dvs. at der skal foreligge ordentlig information om mønsteret. 

FAKTA 

Innovation kræver systematik.  

Uden struktur og systematik er der 
ingen kreativitet. Hvis man ikke ken-
der fagets struktur og systematik, kan 
man ikke være kreativ. Systematikken 
skal dog suppleres med abduktion. 

Komponisten skal kende struktur 
og systematik i tonearter, harmonier, 
nodeskrivning osv. Ellers er det ikke 
muligt at skabe god musik.  

Forfatteren skal kende struktur og 
systematik i sproget; grammatik, sæt-
ningsopbygning, genrer, retorik m.m. 
Ellers lykkes det aldrig at skrive en 
god bog.  

ORDBOG 

Abduktion og kreativitet 

Abduktion er evnen til at erkende 
den gode og sunde forklaring, se den 
gode retning for projektet, se det 
svage led, mærke den rigtige menu til 
selskabet o.l.  

Abduktion er den slutningsform, 
som man anvender på baggrund af 
en række iagttagelser, og hvor man 
opstiller en regel eller teori af formen 
”hvis … så …” og antager, at den 
rigtige forklaring herefter foreligger.  

Abduktion supplerer systematikken 
i en kreativ proces. Abduktion er ik-
ke strengt logisk gyldig.  

ØVELSE 

Indsigt i mønstre 

Træn dig i at finde mønstre ligesom 
lakridskonfekteksemplet. 
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Det mest interessante i eksemplet er, at de kreative forandringer kun er mulige, 
hvis systematikken (handlemønsteret) er kendt på et bevidst niveau. Hvis du ikke 
kender systematikken, bliver du hængende i ærgrelser og tilfældigheder, som er 
kostbare for pengepung, slider på sindet og faktisk er unødvendige. 

Lægen kan ikke stille en ordentlig diagnose uden at have fundet systematikken i 
dine symptomer. Uden systematikken i symptomerne kan diagnosen kun stilles 
på grundlag af tilfældigheder. Det har du næppe lyst til, vel? 

Systematik gør det ikke alene. Man skal også have abduktive evner for at være 
kreativ. Systematikken giver grundlaget, det fagligt solide fundament. Abduktion 
giver den gode retning for projektet. 

Hvis du ønsker forbedringer og udvikling 
Grib til systematik, bevidsthed og metode, når du føler usikkerhed eller bærer et stort an-
svar. Systematik og metode sørger for, at du får det hele med, at det bliver gjort på 
en fornuftig måde, at du bliver kreativ, og at du slipper for at skulle genopfinde 
den dybe tallerken, hver gang du går i gang med et nyt projekt. Lutter gevinster! 

Usikkerhed reduceres betragteligt ved brug af systematik og metode. Hvis du skal 
lave en lækker middag med nye retter, som du ikke behersker på rygraden, griber 
du bedst til en kogebog med opskrifter. Madopskrifter er systematik og metode. Du 
kan vælge at følge opskriften slavisk eller justere undervejs, det står dig frit for, 
men opskriften er nyttig som udgangspunkt. Hvis du ikke har en opskrift, er det 
ikke let at lave god mad – med mindre du er et gudbenådet naturtalent, og det er 
de fleste af os ikke; erkend det nu hellere først som sidst. 

Stort ansvar støttes af systematik ved at sikre, at alt det, som du formodes at have 
kontrol over, bliver gennemgået og bearbejdet i den rigtige rækkefølge og med de 
nødvendige logiske konsekvenser. Uden systematik og metode foregår det mere eller 
mindre pr. tilfældighed, vane eller du satser på, at du hører til de få udvalgte med 
et gudbenådet naturtalent. 

Munkbøls Transportservice har en parkeringsregel, som systematiserer adfær-
den og dermed reducerer ulykkesrisikoen. Om morgenen, når chaufførerne er fri-
ske, skal de bakke privatbilen ind i parkeringsbåsen og bakke lastbilen ud. Om af-
tenen, når chaufførerne er trætte, skal de køre lastbilen lige ind og parkere for-
læns, ligesom de efterfølgende kører privatbilen forlæns lige ud. De svære ma-
nøvrer udføres, når chaufførerne er friske. De lette manøvrer reserveres til det 
tidspunkt, hvor chaufførerne er trætte. Det er systematik, der frigør, og som re-
ducerer risikoen. Kan du finde eller udvikle tilsvarende systematik i dit firma?

FAKTA 

Systematik frigiver energi 

Systematik og metode beskriver og 
fastholder det, man allerede en gang 
har fundet ud af er en god løsning. 
Ved at følge systematikken slipper du 
for at genopfinde løsningen, du be-
høver ikke tænke over det, og du kan 
i stedet bruge energien på at være 
kreativ i forhold til andre, nye pro-
blemer. 

EKSEMPEL 

Ansvar og systematik 

Piloten i en Jumbojet med 400 pas-
sagerer har et stort ansvar og arbej-
der udpræget systematisk. Selv om 
piloten har fløjet Jumbojet mange 
gange før, og selv om der er mange 
computerstyrede kontrolfunktioner i 
moderne flyvemaskiner, gennemgår 
han minutiøst sine tjeklister ved hver 
start, landing og ændring.  Ret god 
adfærd, ikke sandt? Hvorfor ikke lære 
heraf og drage nytte af gevinsten ved 
systematik? 

EKSEMPEL 

Systematik reducerer uheldsrisiko 
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Kvalitetskriterium 1: få det hele med  
Hvordan beskriver man egentligt fænomener (”ting”), så beskrivelsen er fyldest-
gørende? Hvornår behøver man ikke skrive mere, dvs. at beskrivelsen ikke bliver 
bedre ved at fortsætte? Hvor lidt kan man nøjes med at skrive? 

Der findes teorier for, hvordan mennesker opfatter, beskriver og udveksler in-
formation om fænomener. De videnskaber, der beskæftiger sig med den slags, er 
fænomenologi, semiotik, kommunikationsteori og retorik. Dette kapitel handler om es-
sensen af disse videnskaber mht. at opfatte og beskrive fænomener i relation til at 
arbejde med projekter. 

Emnet er abstrakt, og det er ikke den letteste viden at tilegne sig. Men kan du 
få styr på det, er det en kolossal hjælp til at gennemskue projekter, informations-
kvalitet, samtaler, ”ting”, dokumenter, beskrivelser, møder, konflikter osv., til at 
sikre fornuften i projektet og til at sikre et hurtigt, sikkert og korrekt forløb i din 
informationsledelse. Det lyder besnærende, og måske for godt til at være sandt, 
men den er god nok. Det virker. 

Dette skal man mene og sige om et fænomen 
De tre herrer Washington, Adams og Jefferson udfyldte visse roller i den engel-
ske koloni i Nordamerika. Opfattelserne af rollerne var vidt forskellige, om man 
lyttede til englænderne eller amerikanerne. Det vil sige, at de tre herrer var for-
skellige fænomener afhængig af synsvinkel. En objektiv sandhed om de tre herrer 
findes ikke, både englænderne og amerikanerne havde ret i deres synspunkter. 
 

 

Figur 23. De tre herrer Washington, Adams og Jefferson udfyldte vidt forskellige roller, dvs. 
var forskellige fænomener, afhængig af, om man lyttede til englænderne eller amerikanerne. 

LITTERATUR 

Fænomenologi 

Der findes teorier for, hvordan men-
nesker opfatter, beskriver og udveks-
ler information om fænomener. De 
videnskaber, der beskæftiger sig med 
den slags, er fænomenologi, semiotik, 
kommunikationsteori og retorik. 

Det teoretiske grundlag for dette 
kapitel om fænomenopfattelse og  
-beskrivelser skyldes den amerikan-
ske filosof Charles Sanders Peirce.  

Udredningen af det teoretiske 
grundlag kan læses på dansk i bogen 
”Geokommunikation” af Lars Bro-
dersen. Bogen handler om informa-
tionsdesign under hensyntagen til, at 
stedet altid påvirker ethvert fænomens 
væsen. Information om et fænomen 
må derfor altid tage hensyn til stedet, 
dvs. hvor det foregår. Ikke blot ste-
det på jordkloden men i ethvert ab-
strakt rum som fx en organisation. 

ØVELSE 

To sider af samme sag 

Find eksempler på, at en sag med 
god ret kan ses fra to modsatrettede 
sider, ligesom eksemplet med Wash-
ington, Adams og Jefferson. Find ek-
semplerne både i privatlivet og på ar-
bejdet. 

Eksemplet med Washington, 
Adams og Jefferson er ganske typisk: 
er man frihedskæmper eller oprører? 



Informationsledelse med mindset-map  -  Lars Brodersen 
 

 
40 

 Hvis to parter ønsker at forstå hinanden, er det nødvendigt at gøre noget an-
det end blot kaste påstande i hovedet på hinanden; ”De var kriminelle”, ”Nej, de 
var frihedskæmpere”. Sådanne påstande udtrykker de faktiske handlinger fra de tre 
herrers side, hvilket hører til beskrivelsen. Men der må mere til i tilfældet med de 
tre herrer, nemlig visse strukturelle forudsætninger (reglementet, lovgivningen) og visse fø-
lelser. 

Hvordan skal man opfatte og beskrive sådanne fænomener på en struktureret 
og fyldestgørende facon? Filosoffen C.S. Peirce fandt ud af, at opfattelse og be-
skrivelse af fænomener baserer sig på tre grundlæggende væremåde-typer, som ud 
fra ensartede synsvinkler er fyldestgørende. Andre synsvinkler vil give andre op-
fattelser og beskrivelser, men må nødvendigvis basere sig på den samme måde at 
udføre tredelingen på. 

 

 

Figur 24. Ved at gruppere (klassificere) beskrivelsen af et fænomen i de tre fundamentale væ-
remådegrupper opnås en høj grad af sikkerhed for at få ment og sagt det hele. 

 
 
 

  

EKSEMPEL 
Kaffekoppens tre tilstande 

 

Førstehed 
Æstetisk skønhed 
Smagsminder 
Tørstfølelsen 
Opkvikningspotentialet 

Andethed 
Den fysiske genstand i porcelæn 
Kaffevæskens faktiske tilstedeværelse
Duften som rent fysisk stiger op 

Tredjehed 
Betegnelserne ”kaffekop” og "café" 
Pris 80 kr 
Oprindelsessted Frankrig. 
Anvendelsesmønstre: 
- beholder til midlertidig opbevaring 
 af kaffe 
- bruges ikke til te, grød eller maling 
- holdes på med to fingre  
- hældes, så væsken løber ud over 
 kanten 
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Fænomenets tre væremåder 
Ethvert fænomen, enhver ”ting” lader sig opfatte og beskrive vha. de tre være-
måde, som blev benyttet i Figur 24 om eksemplet de tre amerikanske herrer. Fæno-
menet optræder i tre væremåder, tre tilstande: 
- potentiale, følelse, mulighed, værdi, monade 
- det konkrete, det fysiske, det direkte, handlingen, kraften, begivenheden, dyade 
- forudsætningen, relationen, netværket, reglen, tanken, handlemåden, polyade. 
Eller, som det betegnes med Peirces lakoniske ord: førstehed, andethed og tredjehed.  

 

 

Figur 25. Ethvert fænomen, enhver ”ting” opfattes og beskrives ved elementer fra hver af de 
tre søjler (de tre væremåder). Altid mindst et element fra hver søjle. 

Princippet kan faktisk bruges konstruktivt og er ikke (kun) akademisk tågesnak. 
Hvis man vil beskrive et fænomen, en ”ting” fyldestgørende (dvs. ikke for meget 
og ikke for lidt), skal der være noget fra alle tre søjler, alle tre væremåder. Hvis 
man har noget med fra hver af de tre væremådesøjler, er man tæt på at have be-
skrevet fyldestgørende. Det er på en måde abstrakt, men på en anden måde gan-
ske konkret, og det er i hvert fald svært nyttigt. 

Brug de tre væremådesøjler som tjekliste: Har jeg husket at få noget med fra hver af 
de tre væremådesøjler? Hvis svaret er ja, hurra! er målet nær. Hvis svaret er nej, kan du 
straks se, hvad du skal arbejde videre med. 

Du kan tilgå de tre væremåder, førstehed-tredjehed-andethed, ved at stille 
spørgsmål. I eksemplet i Figur 26 er vist eksempler på spørgsmål til idéen om en 
Kattegatbro. Rækkefølgen udtrykker en rationel tilgang; først formålet, dernæst 
forudsætninger og til sidst handlingen; dvs. førstehed, tredjehed, andethed.  

 

ORDBOG 

Monade er usammensat substans; før-
stehed. Monaden er en, udelelig og 
uden udstrækning. Nul-dimensional. 
Punktet. 

Dyade er forbindelsen mellem to 
monader; andethed. Dyaden er ikke 
de to, men selve forbindelsen. Linjen, 
vektoren. En-dimensional. 

Polyade er netværket af forbindelser, 
netværket af dyader mellem tre eller 
flere monader; tredjehed. Polygonen, 
netværket. Poly-dimensional. 

EKSEMPEL 

Ferierejsens tre væremåder 

Førstehed (værdi, potentiale). Fe-
rierejse-projekter starter med en følel-
se, med en idé om et potentiale: 
”Hvor ku' det være godt med sol, 
varme, lækker afslapning og spænden-
de aktiviteter”. Det er en følelse, en 
idé om et potentiale. Intet andet. 

Tredjehed (præmisser, plan). 
Derefter går man over til at planlægge: 
”Hvornår? Hvem skal med? Hvor skal 
vi hen? Hvordan skaffer vi pengene? 
osv.”. Relationerne, reglerne, betingel-
serne, samtalerne. Fastlæggelse af 
handlemåden (hvordan ferie skal ud-
føres). 

Andethed (handling, udførelse). 
Og så det konkrete, handlingen: købe 
billetter, bestille hotel, pakke bilen, kø-
re af sted, være på feriestedet, udføre 
ferien, selve handlingen. Det fysiske, 
det konkrete. Realiseringen.  
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Figur 26. Eksempel idé om en Kattegatbro. De tre væremåder, førstehed-tredjehed-andethed, kan 
tilgås ved at stille spørgsmål. Rækkefølgen udtrykker en rationel tilgang; først værdier, dernæst 
præmisser og til sidst handlingen. Eksemplet er ikke komplet til en fyldestgørende beskrivelse. 

Hvis blot en af de tre væremåder mangler, er det en ufuldstændig beskrivelse. 
De tre væremåder skal endvidere bearbejdes i den nævnte rækkefølge, i et udvik-
lingsprojekt som idé, plan og udførelse. Princippet gælder også for mere komplekse 
sager som fx kommuneplaner, lovgivning o.l. Faktisk bliver det mere nødvendigt 
at være opmærksom på de tre væremåder, jo mere kompleks en sag er. Det giver 
struktur, der gavner informationsledelsen, og som frigiver energi til andre forhold 
i et komplekst projekt. 

Systematikken og metoden gør det enklere og logisk. På den måde er det fak-
tisk enkelt og logisk at planlægge og udføre informationsledelsen i projekter. Det 
virker så enkelt og logisk, at det er fristende at mene, at ”sådan plejer vi da også 
at gøre”. Glimrende, hvis det var sådan. Virkeligheden udtrykker bare noget an-
det med det væld af dårlige projekter, vi kan iagttage (jf. kapitlet ”Det går vist 
egentlig ikke så godt” s. 29). Desværre udføres projekter hyppigt ved, at man 
springer førstehed og tredjehed over og går direkte til det praktiske, det konkrete, 
til handlingen. Enten fordi chefen eller politikeren står og presser på for hurtige 
resultater (”ka' du ikke lige”), eller fordi man tror, at man er smart og dygtig nok 
til at springe over førstehed og tredjehed.  

Når chefen kommer drønende ind ad døren og siger ”Ka' du ikke lige …”, er 
der lagt op til ufuldstændig projektbearbejdning. Gavtyven er det lille, uskyldigt  

Andethed 
handlingen, 
materialisering 
↑ 

Hvordan kan jeg aktivt deltage i oplysningsarbejdet? 

Hvornår sker det sådan helt praktisk? Er loven vedtaget? 

Kan vi bygge en model, der viser, hvor smukt det bliver? 

↑ 
Tredjehed 
præmisser, 
relationer 

Hvilke præmisser er blevet fremlagt: i hvilken større sammenhæng om infra-
strukturen, hvilke planer er der, hvad er de store tanker? 

Er der tilstrækkeligt dygtige ingeniører, biologer mv. til at bygge så stor en 
bro, så den både er solid i 300 år og ikke generer miljøet? Kan det overho-
vedet lade sig gøre teknisk og økonomisk? 

Store statsprojekter plejer at ende med budgetoverskridelser på 200%, vil 
det også være tilfældet denne gang, og hvad med arbejdspladser på færger og 
i de forskellige egne af landet, der berøres? 

↑ 
Førstehed 
værdier, 
potentiale 

Hvilke følelser har vi  indeni os om en eventuel Kattegatbro? 

Hvilke potentialer for hele samfundet kunne der være ved en Kattegatbro? 

Hvilke værdier kunne der være i det for mig? 
EKSEMPEL 

En kommuneplan: 

Førstehed (idé): hvilke værdier vil vi 
opnå? Hvilke idéer har vi for kom-
munens udvikling? Hvordan skal 
kommunen opleves? Hvilke potentia-
ler har vi, hvad skal vi satse på? Det 
er spørgsmål, som alle er af typen før-
stehed. Det handler om potentialer, 
idéer, værdier, følelser osv. 

Tredjehed (plan): hvilke betingel-
ser og rammer er der for kommune-
planen? Hvad siger landsplandirekti-
vet? Hvilke store projekter er allerede 
i gang? Hvordan beskriver vi de reg-
ler, som skal sikre den rigtige udvik-
ling? Hvilke relationer til andre lov-
givninger gælder der? Hvordan 
kommer vi videre? Befolkningsfrem-
skrivning? 

Andethed (udførelse): den prakti-
ske udførelse, de praktiske projekter 
beskrives: Her skal der ligge en 
sportshal, her placerer vi omfartsve-
jen, her skal der ryddes op i en gam-
mel losseplads, sådan ser kommunen 
(forhåbentlig) ud om 5, 10 og 20 år, 
osv. Plakaten til biblioteket. Hjem-
mesiden. 
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fremførte ”ka' du ikke lige”. Nej, du kan ikke ”bare lige”. Eller rettere: det bør du 
ikke, fordi du derved ubevidst overtager førsteheder og tredjeheder fra andre, tidligere 
projekter, hvilket er usundt, fordi ethvert projekt er unikt og derfor bør behand-
les med respekt herfor.  

Det er sjældent, at projekter indledes med en bevidst snak og beskrivelse af 
førsteheden ”Nu taler vi om førstehed (idéer, følelser, potentialer, værdier, mu-
ligheder) og intet andet”, og dernæst tredjeheden ”Nu taler vi om tredjehed 
(præmisser, regler, sprog, netværk) og intet andet.” Det sker næsten aldrig. Som 
regel begynder et projekt med, at man taler om, hvordan det praktiske skal udfø-
res, samtidig med at man snakker om begrænsninger. Senere kommer man om-
kring tredjehederne, når der skal uddeles dummebøder pga. budgetoverskridelser 
og forsinkelser. Det er utilstrækkeligt og den væsentligste årsag til mange fejlslag-
ne projekter. 

Objekt, reference, budbringer, opfattelse 
Samtidig med iagttagelsen af de tre tilstande, de tre væremåder, skal du som pro-
jektleder også forholde dig til, at information om fænomenet skal flyttes fra ob-
jektet via dig som formidler til brugerens bevidsthed. Den proces består grund-
læggende af objekt, budbringer og opfattelse. Der er altså ”noget” derude, som først 
opfattes, dernæst beskrives og efterfølgende kan opfattes i en anden persons be-
vidsthed, som så kan bruge informationen til at løse en opgave. Mellem objekt og 
opfattelse udføres en transformation (en flytning og forandring). Producenten skal 
udføre transformationen ved først at forstå og beskrive objektet, og dernæst beskrive 
og formidle overfor brugerens opfattelse. 

 

 

Figur 27. Mellem objekt og brugeropfattelse udføres en transformation. Der tages data fra ob-
jektet og formidles information til brugerens opfattelse. Dette er essensen i informationsledelse 
og dermed en del af producentens ansvar og opgave. 

 

ØVELSE 

Hånden på hjertet! 

(1) Hvor ofte taler I i dine projekter 
om form og indhold i den rationelle 
rækkefølge; førstehed, tredjehed og 
andethed? 
(2) Hvor ofte dykker I direkte ned i 
andethed, dvs. praktisk handling? 
(3) Identificer styrker og svagheder i 
dine projekter, som kan refereres til 
den ene eller anden tilgang? 

FAKTA 

Tre parter i et projekt 

Ethvert projekt har en opgavestiller, en 
producent og en bruger. Hver af disse 
kan have sub-grupper, fx delleveran-
dører til producenten, producenten 
kan være et helt firma med mange 
medarbejdere, brugeren kan bestå af 
flere brugergrupper mv.  

Opgavestilleren betaler og bestem-
mer ambitionsniveauet for projektet. 
Producenten får det hele til at ske og 
hænge sammen herunder sørge for, 
at opgavestillerens ambitioner og 
brugerens opgaver passer sammen. 
Brugeren skal bare anvende og afgø-
re, om produktet er tilfredsstillende.  

ORDBOG 

Begrebet bruger 

Retorikken har to begreber til at be-
skrive brugeren: det universelle publi-
kum og det partikulære publikum.  

Det universelle publikum er den 
ideelle bruger, som opfører sig ratio-
nelt. Den ideelle bruger findes nok 
slet ikke i virkeligheden, men er alli-
gevel ham/hende, vi stræber efter.  

Det partikulære publikum er den 
faktiske bruger med alle menneskets 
reelle egenskaber. 
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Figur 28. Producenten udfører to transformationer. På den ene side forstå og beskrive objektet, 
og på den anden side beskrive og formidle overfor brugerens opfattelse. 

Og det kan jo lige så godt tegnes som tre fænomener, nemlig objekt, producent og 
opfattelsen. 
 

 

Figur 29. Producenten befinder sig mellem objekt og brugeropfattelse med to slags ansvar og 
opgaver. 

Producenten skal beherske og udføre arbejdet i begge retninger. I den første 
transformation undersøger producenten objektet for at forstå og indsamler data, og 
i den anden beskriver producenten og skaber den information, som skal formidles 
til brugerens opfattelse. Eller formuleret med andre ord: der er data, der er infor-
mation, og der er viden (brugeropfattelsen). 

EKSEMPEL 

Stormflod i Venedig  

Journalisten har på den ene side be-
givenheden, fx en stormflodskata-
strofe i Venedig, som han observerer 
og analyserer. Han vælger blandt de 
mange detaljer i begivenheden, hvad 
han skal tage med hjem til avisen. 
Det er data, han bringer med hjem. 

 På den anden siden skal journali-
sten fortælle om begivenheden, så 
det appellerer til avisens læsere. 
Hjemme på redaktionen former 
journalisten information, som publice-
res i avisen dvs. formidles til læserne. 
Informationen skal formes, så den 
passer til læserens forståelseshorisont 
og dermed kommer til at virke, såle-
des at læseren vil føle sig underholdt, 
oplyst o.l. 

Journalisten transformerer informa-
tion fra objektet, den faktiske storm-
flod, til læserens bevidsthed. 

 Læseren læser avisen, bliver oplyst 
og bliver dermed i stand til at løse si-
ne opgaver bedre end før, som fx 
ved at undlade at rejse til Venedig 
ved fuld- og nymåne i månederne ok-
tober til december. 

ØVELSE 

Også du vælger og formidler 

Find eksempler hvor du, som journa-
listen ovenfor i Venedig, observerer 
og efterfølgende vælger, hvad du øn-
sker at fortælle videre, og til sidste 
hvad du faktisk vælger at formidle.  

Pointen med øvelsen er, at du kan 
være mere bevidst om, hvor stor for-
skel der er på din observation, hvad 
du forestiller dig at fortælle og så det, 
du faktisk får formidlet. 
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Figur 30. Producenten skal beherske og udføre arbejdet i begge grænseflader, som oven i købet 
ikke er ens. Der er data, som omdannes til information, så der opstår viden hos brugeren. 

Mindset-map af din forståelseshorisont 
På den ene side befinder fænomener sig i de tre væremåder, førstehed, andethed og tred-
jehed, og på den anden side forstås og beskrives fænomener ved reference, budbringer og 
brugeropfattelse. Referencen befinder sig i førstehed, andethed og tredjehed, ligesom budbrin-
geren befinder sig i førstehed, andethed og tredjehed, og det samme for brugeropfattelsen. 
 

 

Figur 31. Et mindset-map er en tegning af din forståelseshorisont i relation til en idé, til et kon-
kret projekt. Et mindset-map er en meta-informationsmodel. 

Hvis du vil forstå og beskrive noget fyldestgørende, uden at der er for meget 
eller for lidt, skal du arbejde bevidst og ordentligt med alle og hvert af de ni felter 
i dit mindset-map.  

ORDBOG 

Meta-informationsmodel betyder 
model for meta-information om den egentlige 
information. 

Model er en tegning af en teori. 
Indholdsfortegnelsen i en bog er 

meta-information om indholdet. 
Brugsanvisninger til medicin, appara-
ter osv. er meta-information. 

 Meta-information betyder overinfor-
mation om selve den egentlige in-
formation og beskriver selve den 
egentlige informations værdier, form, 
indhold, interaktion og udtryk. Man 
bruger meta-information til at føre 
en samtale om selve den egentlige in-
formation. 

ORDBOG 

Objekt er fænomenet derude i sin 
ubeskrevne fuldkommenhed og ikke 
sat i relation til noget som helst. Vi 
kan faktisk aldrig beskrive objektet 
komplet, og det er også ligegyldigt, 
fordi det interessante er fænomenets 
egenskaber for en idé, for et konkret 
projekt.  

Reference er de dele af objektet, 
som en producent vælger som rele-
vante for en idé, for et konkret pro-
jekt. Referencen er ofte producen-
tens egenopfattelse af projektet. 

Budbringer er det, som bringer 
bud fra producent til bruger, det er 
det, som bærer budskabet, det er in-
formation, fx et kys, en avis, en tale, 
et skrig, et reglement, en opskrift. 

Brugeropfattelse er den viden, 
som brugeren opbygger om objektet 
i henseende til den idé, som projektet 
bygger på. 



Informationsledelse med mindset-map  -  Lars Brodersen 
 

 
46 

 

Figur 32. Forståelse og beskrivelse handler om projektet i sig selv, information om projektet og 
brugeropfattelsen. Ethvert fænomen, ethvert projekt forstås og beskrives ved disse tre søjler. 
 

 

Figur 33. Væremåderne i et mindset-map handler i grove træk om følelse, forudsætninger og det 
konkrete. Det gælder for producentens opfattelse af projektet, information om projektet og 
brugerens opfattelse. Alle tre væremåder er altid til stede i ethvert fænomen, i ethvert projekt. 

Et mindset-map er abstrakt, og egner sig derfor bedst som mental tænke-skabelon. Heldigvis er 
effekten enorm takket være de bagvedliggende teorier. I Figur 34 angiver tallene en rationel 
rækkefølge at bearbejde elementerne i. 

FAKTA 

Vandret, fra venstre mod højre, 
handler et mindset-map om produ-
centens egenopfattelse af projektet, 
dernæst om informationen om pro-
jektet og endelig om brugeropfattel-
sen. Dette svarer i store træk til man-
gen en traditionel kommunikations-
model. 

Nedefra og opad handler et mind-
set-map om de væremåder fænome-
net befinder sig i; førstehed, hvad der 
er inde i fænomenet, tredjehed om 
hvordan fænomenet placerer sig i 
forhold til alt muligt andet, og så det 
helt konkrete, det fysiske, som er an-
dethed.  

Førstehed, andethed og tredjehed 
er mærkelige ord, som er og skal væ-
re ikke-beskrivende. I de tre væremå-
der kan gemme sig alt muligt, og der-
for skal betegnelsen af væremåderne 
være ikke-beskrivende. Så du må alt-
så bare lære de tre ord udenad; jeg 
beklager. 

FAKTA 

Dit mindset-map sørger for, at du får 
det hele med, og alt kommer frem, 
bliver åbent og bevidstgjort. Dermed 
er et fuldendt mindset-map det ulti-
mative succeskriterium i enhver op-
fattelsesproces og beskrivelse af no-
get, det er informationsledelsens vig-
tigste værktøj. 
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Figur 34. Et mindset-map sikrer, at man får det hele med til en komplet og fyldestgørende be-
skrivelse af fx et projekt. Tallene angiver en rationel normal-rækkefølge at bearbejde elementer 
i. Når man har udfyldt alle ni pladser, er der BANKO, for så er det hele med. 

 

 

Figur 35. Et mindset-map med eksemplet produktudvikling. Du starter med en idé, afklarer vilkå-
rene og handler derefter ved at finde ud af, hvilken værdi og viden brugeren skal tilføres. Dette pe-
ger på den nødvendige løsning. På det grundlag kan du begynde at skabe information om projektet (den 
midterste kolonne). 

FAKTA 

Den rationelle handlemåde:  

(1) Først sørge for egen bevidsthed 
om projektet (nr. 1, 2 og 3).  
(2) Dernæst beslutte hvilken opfattel-
se man ønsker at fremkalde hos bru-
geren (nr. 4, 5 og 6). 
(3) Til sidst skabe den information, 
som danner bro mellem producen-
tens og brugerens opfattelse. 

Det skal forstås sådan, at prototy-
pen i celle 9 er det sidste, der skabes, 
når man forsøger at forstå og beskri-
ve et fænomen. Det første, man skal 
have styr på, er ens egen følelse om 
hvorfor dette projekt? 

FAKTA 

Den handlekraftige handlemåde:  

 
 

Fra idé direkte til handling. Handlin-
gen er at skabe produktet. Efterføl-
gende slikkes sårene ved at erkende 
brugerens reaktion (andetheden) og 
evt. brugerens præmisser (tredjehed) 
men aldrig brugerens værdisæt. 

FAKTA 

Delprojekter og mindset-map 
 

Ethvert projekt består af et antal del-
projekter, ligesom en kommunikati-
onsproces består af et antal formid-
linger. Til hver af disse dele hører 
mindst et mindset-map og hyppigt 
flere. 
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Figur 36. Et mindset-map for et flytteprojekt (familie versus banken). Bevidstheden øges betragteligt ved at 
arbejde med alle ni felter, og man er nogenlunde sikker på at få det hele med. Eksemplet er ikke nødven-
digvis fyldestgørende. 

.  

Figur 37. Et mindset-map for et Kattegat-bro-projekt. Ved at arbejde med alle ni felter, øges bevidstheden 
til gavn for projektets information, og man kan være nogenlunde sikker på at få det hele med i relation til 
informationsledelse i projektet. Eksemplet er ikke nødvendigvis fyldestgørende. 

EKSEMPLER 

Tilstandsrækkefølger 

Førstehed-andethed-tredjehed 
Du har købt nyt fjernsyn, ny hard-
diskoptager og ny parabolantenne. 
Du går direkte i andethed, dvs. åbner 
kasserne og sætter udstyret sammen, 
som du nu finder det rigtigt (baseret 
på din erfaring fra tidligere appara-
ter), tænder apparaterne og prøver 
dig frem. Det virker ikke helt godt, 
faktisk lød der et BLOP fra parabol-
boksen.  

Du går nu i gang med tredjeheder-
ne, dvs. læser brugsanvisningerne og 
finder ud af, at du har brugt forkerte 
kabler, og at de kabler, du benyttede, 
er årsagen til, at parabolboksen døde. 
Du må ud og købe ny parabolboks 
og kabler.  

Fordele: du er blevet en erfaring rige-
re og begyndelsen var sjov. Ulemper: 
du er blevet unødige penge fattigere 
og har spildt tid og ærgret dig. 

Førstehed-tredjehed-andethed 
I stedet for at gå direkte i gang med 
handlingen, læser du brugsanvisnin-
gerne, i hvert fald afsnittene ”Før du 
går i gang”, ”Samling” og ”Opsæt-
ning”. Du læser, at der skal benyttes 
særlige kabler, som ikke er leveret 
med apparaterne. Du må ud og købe 
nye kabler.  

Fordele: sparet tid, penge og ærgrel-
ser. Ulemper: du kan ikke fortælle om 
din oplevelse på arbejdspladsen i 
morgen, fordi ”rigtige mænd læser 
ikke brugsanvisninger”. 
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Oven i det foranstående bør man også iagttage det generelle princip, at enhver 
proces lider tab enten i form af information eller energi. Det gælder selvfølgelig 
også for formidlinger, at der nødvendigvis tabes information. Tredjehed er den 
mest informationsrige tilstand, og derfor vil der typisk gå noget tredjehed tabt 
hen gennem beskrivelsesprocessen. Konsekvensen er, at producenten skal an-
strenge sig i informationsdesignet, for at brugeropfattelsen overhovedet kommer til 
at indeholde tredjehed, for at sikre at de andres opfattelse af projektets relationer, 
forudsætninger, regler og handlemåder er nogenlunde på højde med ens egen op-
fattelse. 

 

Figur 38. I enhver formidlingsproces må der nødvendigvis tabes information. Det betyder, at 
man skal anstrenge sig ekstra for at sikre, at de andres opfattelse af projektets relationer, forud-
sætninger, regler og handlemåder er nogenlunde på højde med ens egen opfattelse. 

Vi kender det jo godt det der med tredjehedstabet. Oplevelsen er, at de andres 
opfattelse af projektets tredjeheder er svækket i forhold til ens egen opfattelse. 
Oplevelsen er, at de andre da er noget fattesvage, fordi de ikke straks opfatter alle 
tredjehederne. Det vækker den indre irritation, hvilket aldrig kan være godt for et 
projekt. Eneste rimelige konklusion: din information om projektet har været for 
ringe især mht. at få tredjehederne frem i helskindet tilstand. 

Mest ondt gør det dog, når vi selv er ”de andre”, dem der modtager informati-
on om et projekt. Vi fornemmer nok, at der er vibrerende information om pro-
jektet, førstehed, og vi kan også konstatere, at der sker noget, andethed. Men vi 
opfatter og forstår kun i begrænset omfang tredjeheden; hvem er egentlig delta-
gere og interessenter i projektet, hvordan finansieres projektet, hvordan er hand-
lemåderne i projektet, hvordan er projektstrukturen osv. Og så er vi ofte for stol-

EKSEMPLER  

Informationstab 

(1) Direktøren har en opfattelse af, 
hvad der er god og dårlig adfærd i 
firmaet. Der er værdier (førsteheder), 
der er regler (tredjeheder), fx skal 
man spørge direktøren, før man låner 
firmabilen eller arrangerer sociale ak-
tiviteter, og det kommer til udtryk 
(andetheden) i form af fyresedler til 
dem, der glemmer at spørge. 

 Information om adfærdskodekset 
(midterkolonnen i et mindset-map) 
er uklar, idet den er udtrykt i spredte 
udtalelser fra chefen og i form af til-
syneladende vilkårlige fyresedler. 

 Opfattelsen hos medarbejderne er, 
at der er adfærdsregler. Det står også 
medarbejderne klart, at der er kon-
krete konsekvenser, de kan jo se kol-
leger blive sparket ud. Men det er ik-
ke helt klart, hvilke regler der egentlig 
eksisterer og hvornår de faktisk over-
skrides eller overholdes. 

 (2) Knivloven, om maksimalt 7 cm 
knivblade i det offentlige rum, og 
sikkerhedskontrollerne i lufthavnene 
er eksempler på tabte tredjeheder. Vi 
ved nok, hvordan vi skal forholde os 
rent praktisk (andethed), men hvad 
det egentlig skal gøre godt for, er 
utydeligt. Det er især manglende 
tredjeheder (relationerne til resten af 
verden), men heller ikke førsteheder-
ne står lysende klare. 

FAKTA 

Informationstab er der altid i en 
proces af samme grund som at det 
ikke er muligt at bygge en evigheds-
maskine. Energi tabes altid (som 
varme), når en maskine kører. Tilsva-
rende går der altid information tabt i 
en formidlingsproces. 



Informationsledelse med mindset-map  -  Lars Brodersen 
 

 
50 

te til at sige til projektlederen, at den tilbudte information ikke er så god, at vi kan 
få fat på tredjehederne. Og så lader vi bare som ingenting og håber, at det ikke 
bliver opdaget, og det er noget værre noget og særdeles usundt for et projekt. 

Effektiviser møderne med dit mindset-map 
På baggrund af foranstående er der nu system i, hvordan fænomener opfattes og 
beskrives. Og hvad kan du så bruge det til i en praktisk hverdag? Jo, du kan bruge 
det, hver eneste gang du præcist og struktureret vil forstå, hvordan du egentlig 
opfatter og beskriver et fænomen, en sag, et projekt, et øjeblik i et møde, et liv 
osv. Det kan også bruges som planlægningsværktøj, når du skaber information. 
Ved hjælp af dit mindset-map får du en fyldestgørende beskrivelse af egenopfat-
telsen eller af dit informationsdesign. 

Skulle du komme i den uheldige og usædvanlige situation, at du befinder dig i 
et kedeligt møde, kan du træne brugen af mindset-map ved at analysere mødets 
information og begivenheder og sætte dem ind i et mindset-map. Var det fx en 
førstehed eller en tredjehed, det som chefen lige udtrykte? Forbløffende nok vil 
du i de fleste tilfælde opleve, at det kører hulter til bulter i en pærevælling, hvor 
førsteheder, tredjeheder og andetheder vælter rundt blandt hinanden, usystema-
tisk, ustruktureret og med stort energispild.  

Med lidt mere træning vil du også se, at mødet bliver langt mere effektivt i kre-
ativ henseende ved at blive struktureret, så der samlet og bevidst først tales om 
førsteheder, dernæst samlet og bevidst om tredjeheder og til slut om andetheder. 
Rækkefølge: værdier, potentialer og idéer, dernæst forudsætninger, relationer og 
regler og til sidst de konkrete handlinger. Ofte går det lige omvendt, og så bør det 
egentlig ikke vække undren, at det går galt med projektet. 

Jeg har sagt det 117 gange og alligevel sker der ikke noget 
Måske du som forældre eller chef har oplevet, at du har sagt det 117 gange og al-
ligevel sker der ikke noget. Årsagen kan selvfølgelig være, at både børn og med-
arbejdere af princip er kontrærere. Men hvis vi nu forudsætter, at der fra begge 
sider er velvilje til at få tingene til at fungere ordentligt, så kan du med fordel un-
dersøge problemstillingen ved hjælp af et mindset-map. Udfyld efter bedste evne 
de tre kolonner, først din egen klare opfattelse af tingene. Dernæst forsøg meget 
inderligt at sætte dig i brugerens, den anden parts sted og sæt beskrivende ord ind 
i den højre søjle i mindset-map’et. Og så til sidst, skriv i den midterste søjle hvad 
du faktisk formidlede. Passer de tre søjler, de ni felter monstro sammen? Udstrå-
ler mindset-map’et harmoni og samhørighed? Eller viser det sig, lidt overrasken-

ØVELSE 

Brug dit mindset-map 

Fik du ikke dit budskab igennem? Så 
træn brugen af dit mindset-map. 

Hvis du har haft tanken "Jeg har jo 
sagt det 117 gange, hvorfor sker der 
ikke noget?", så træn brugen af dit 
mindset-map. 

Har du haft følelsen "Puha, det er 
godt nok komplekst det her, jeg ved 
ikke lige, hvad der vil være fornuftigt 
at gøre nu.", så træn brugen af dit 
mindset-map. 

Dit mindset-map har ikke et fikst 
og færdigt svar på disse og andre 
spørgsmål, men det tvinger dig til at 
komme systematisk omkring alle re-
levante hjørner i problemstillingen i 
det som er din informationsledelse. 

Dit mindset-map giver dig den for-
ståelse, som er nødvendig for at kun-
ne se klart og med overblik. Derefter 
er du klar til at forberede den gode 
plan for informationsaspektet, som 
løser problemet omkring fællesfor-
ståelse mv. 

Figur 39. Dit mindset-map skal primært 
bruges som et filter og skabelon inde i 
sindet, når du vil opfatte og beskrive et 
fænomen, et projekt, hvad som helst.  
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de, at der er disharmoni mellem de tre søjler? I mange tilfælde må du nok erken-
de, at der er disharmoni. 

Næste gang, du vil formidle til børnene eller medarbejderne med forventning 
om en bestemt reaktion, så prøv at forbered formidlingen ved hjælp af et mind-
set-map. Det kan næsten kun forbedre din succesrate. 

Reducer kompleksiteten 
Oplevelsen af overvældende kompleksitet, det vil sige, at kompleksiteten oversti-
ger dine umiddelbare formåen, er ofte mest et udtryk for, at du ikke kan gennem-
skue strukturen i informationerne, der drøner rundt omkring dig. Så snart du får 
hold på strukturerne, begynder graden af kompleksitet at reducere sig. Et mind-
set-map er et glimrende middel til at finde og forstå en væsentlig type struktur i 
information. Kommer du i den situation, at du oplever, at kompleksiteten er for 
overvældende, så prøv at bremse op, tegn et mindset-map og sæt ord, begreber, 
observationer, følelser, handlinger mv. ind i felterne. Sædvanligvis vil det afdra-
matisere situationen ganske betragteligt. 

Mindset-map, forståelseshorisont og kommunikationsteori 
For at komme videre ad denne vej, om hvad dit mindset-map kan og bør bruges 
til, er det nødvendigt at læse om forståelseshorisont og kommunikationsteori, som der 
står mere om fra hhv. side 153 og side 171.  

Forståelseshorisonten, som er alt det, du bærer med dig i dit sind og hjerne fra 
hele dit hidtidige liv, et meget tæt knyttet til princippet i et mindset-map. Ordet 
”mindset” er et engelsk begreb men alligevel særdeles beskrivende for fænomenet 
bag det, nemlig hele dit sinds indhold. Derfor må du omkring forståelseshorisont 
som fænomen for at styrke mulighederne i din brug af mindset-map’et.  

Kommunikationsteori handler jo om, hvordan information formidles mellem 
to parter, hvilket i høj grad er det samme ærinde, som er indbygget i mindset-
map’et. 

De finere detaljer i dit mindset-map 
Det viser sig i praksis, når man begynder at arbejde med et mindset-map som be-
skrivelsesskabelon, at det er nødvendigt at gå et spadestik dybere og yderligere 
underinddele hvert af de ni tegn i tre subtilstande (se Figur 40). Objektets første-
hed er ikke bare førstehed, men faktisk første-førstehed, anden-førstehed og 
tredje-førstehed. Objektets andethed er tilsvarende første-andethed, anden-
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andethed og tredje-andethed osv. for alle ni tegn, dvs. at der i alt bliver syvogtyve 
tilstande. Først da får man rigtig ”bid” i opfattelsen og beskrivelsen. 

 

 

Figur 40. Ved at underinddele i yderligere sub-grupper, i alt 27 sub-grupper, opnås en ekstremt 
detaljeret indsigt og forståelse. 

At arbejde med et mindset-map med disse yderligere sub-grupper er en kræ-
vende sag. Til gengæld, hvis man magter det og har energien til det, får man en 
fænomenal præcis indsigt i fænomenet (fx projektet). 

Det gode spørgsmål er naturligvis, om det er nødvendigt at gå så langt? Eller: 
hvor langt skal man gå i arbejdet med ens mindset-map, for at det er tilfredsstil-
lende? Svaret er, at du skal gå lige præcis så langt, som kræves, for at du på sikker 
vis hjælper brugeren til at løse sine opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. Læs mere 
om mindset-map'ets tegn fra side 165. 

 
 
 

EKSEMPEL 

Sub-grupper i et mindset-map 

Eksempler på subgrupper af bud-
bringerens førstehed fra eksemplerne 
i Figur 36 og Figur 37. 

Første-førstehed (ren ”punkt”) 
Flytte: Opbrud. 
Ny bro: Det bliver en smuk bro, som 
vil stråle af styrke og vilje! 

Anden-førstehed (”punkt” med 
snert af målrettethed og fokus) 
Flytte: Eget hus og have. 
Ny bro: Sammenhængskraften i 
Danmark styrkes med projektet. 

Tredje-førstehed (”punkt” med 
relationer dog uden fokus) 
Flytte: Besværlig proces. 
Ny bro: Der bliver mere energi og tid 
til arbejde frem for til transport. 
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Samtale er en proces, hvor der skabes information 
Samtale udføres af to parter, fordi mindst den ene mangler information. Samtale 
er et middel til at få fat i eller skabe den manglende information. De to parter skal 
samarbejde vha. samtale om at finde hhv. skabe den manglende information. In-
formationen er fundet, når de to parter opnår enighed om, hvad der hjælper den 
søgende part videre på et oplyst grundlag, så vedkommendes opgave kan løses 
korrekt, sikkert og hurtigt. De to parter kan hver især bestå af flere personer eller 
institutioner og fx baggrundsgrupper; jf. s. 85. 
 

 

Figur 41. Samtale føres, fordi den ene part mangler information. Informationen er fundet, når 
de to parter er blevet enige om, hvad der hjælper den søgende part. De to parter kan fx være 
konsortiet bag www.rejseplanen.dk (som producent) og en almindelig borger, der søger infor-
mation om muligheder for rejser med offentlige transportmidler. 

Data, information og viden 
Begreberne data, information og viden bruges gerne i flæng, hvilket er uhensigts-
mæssigt. Det giver tværtimod visse betydelige fordele at skelne og bruge begre-
berne med omhu og præcision, fordi informationen derved bliver mere effekt-
fuld, og sandsynligheden for kommunikation (enighed) øges. Referencen i et 
mindset-map (den første søjle) er data i en formidling. Brugeren har et andet 
mindset (forståelseshorisont), og derfor skal der udarbejdes information til at 
bygge bro mellem referencen og brugeropfattelsen.  

EKSEMPEL 

Vestforbrændingen bestilte hos Reg-
necentralen en ny computer til for-
brændingsovnens styresystem. Det 
skulle være en RC9000 (til et par mil-
lioner kroner; det er en del år siden 
efterhånden). I Regnecentralen var 
de selvfølgelig glade. De pakkede 
computeren i en kasse, ringede efter 
fragtmanden og gav ham besked: 
“Kør denne kasse til Vestforbræn-
dingen”. Ingen problemer i det for 
chaufføren. Han kørte til Vestfor-
brændingen, bakkede hen til rampen 
og hældte kassen ned i ovnen. 

Formidling fandt sted, men ingen 
kommunikation. Fejlen bestod i, at 
de ikke gensidigt tjekkede hinandens 
mindset (forståelseshorisonter). 

FAKTA 

Viden er det, der er inde i hovedet. 
Information er det, der bliver flyttet fra 
et sted hen til en bruger. Data er fak-
ta eller observationer som grundlag.  

Viden kan ikke formidles (det er 
noget vrøvl at påstå), men man kan 
skabe information, der fortæller om 
den viden, man er i besiddelse af.  

FAKTA 

Data: fakta, ustrukturerede og util-
gængelige for en bruger. 
Information: tolkede og strukture-
rede data, så en bruger kan tilgå det. 
Viden: information relateret til an-
den information inde i hovedet og 
dermed organiseret, så kreative kom-
binationer muliggøres. 
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Eksempel 1 om rutevejledning: 

Data:  København Korsør 110 

Information:  ”Der er 110 km mellem København og Korsør”. 

Viden:  ”Det vil tage mig mindst en time at køre i bil over Sjælland fra København 
til Korsør. Det er et rimeligt tidsforbrug. Jeg gør det, men må hellere medbrin-
ge en termokande kaffe”. 

 
Eksempel 2 om telefonbog: 

Data: 
byrådsmedlem, Allan, Georg, 57382957, 75848846, 26262748, Vestergade, 15, frisør, 
Gerd, Pia, 94867675, 87659437, 58274564, Nørregade, 45, Løkke, Anders, 46473859, 
67483967, 45362796, Jensensvej, 3, smed, Antonio, Pietro, 69487565, 76548329, 
87654859, Jensensvej, 6, korrespondent, Mohammed, Salem, 67483987,  Frits, Sofie (osv) 

Information: 
Efternavn Fornavn Arbejde Tlf.arbejde Tlf.mobil Adresse 

Allan Georg frisør 57382957 26264728 Vestergade 15

Gerd Pia  94865736 57682937 Nørregade 45 

Løkke Anders smed 46572274 55744622 Jensensvej 3 

Antonio Pietro korrespondent 68778445 30334525 Jensensvej 6 

Viden:  
”Lad mig se, hvor finder jeg en smed… bop bop. Jo, der, i kolonnen arbejde, og der er også et 
telefonnummer, så jeg kan ringe og høre, om jeg kan …”. 

 
Videnssamfund, vidensformidling mv., der er mange begreber, som besmykker sig 

med begrebet viden. Det er dog en hul udnyttelse, da vi fx må antage, at der altid 
har været viden til stede i menneskets hjerne, i hvert fald hvis hjerneforskernes 
påstand om at vores hjerner stort set ikke har udviklet sig i de sidste 100.000 år. 
Det er uden substans at bruge sådanne ord. Grundlæggende er data fakta og ob-
servationer, information er strukturerede data der kan formidles, og viden er i men-
nesket hjerne og kan ikke formidles. Information kan fortælle om ens viden. 

Den ordentlige samtales forudsætninger 

Forståelseshorisonten 

Hver part i en samtale deltager på baggrund af sin forståelseshorisont, som er alt 
det, vedkommende har med sig i bagagen fra hele sit hidtidige liv; erfaringer, fø-
lelser, kundskaber samt de eksterne betingelser, man fx er ansat under eller de lo-

ØVELSE 

Data og information 

Træn dig i at skelne mellem data og 
information. Data kan kun bruges af 
en person med specialviden om, 
hvordan man fortolker netop disse 
data. Information er strukturerede med 
henblik på en given anvendelse og 
har derfor en langt bredere anvendel-
seskreds. Information formidles, i 
gamle dage i en konvolut. 

Figur 42. Luftfotografiet (øverst) inde-
holder data. Kortet nedenunder er infor-
mation (om det samme sted). Informati-
onen er skabt af en ekspert, der fortol-
kede fotografiets data og skabte infor-
mation, dvs. struktur, som gør det mu-
ligt for brugeren at forstå. 
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ve og regler, man er bundet af, og så også det projekt man arbejder med. Man 
kan slet ikke andet end at føle, tænke og handle på baggrund af hele ens forståel-
seshorisont. Første del af en ordentlig samtale handler om at forstå den anden 
parts forståelseshorisont. Anden del af samtalen drejer sig om at udvide forståel-
seshorisonten vha. informationstilførsel, hvilket sker gennem den gode samtale. 
 

 

Figur 43. Når de to parter er blevet enige om, hvad der hjælper den søgende part, er den essen-
tielle information fundet. Det kan være en længerevarende proces, hvor der sendes information 
(meddelelser og budskaber) frem og tilbage mellem de to parter.  

Den gode samtale; viljen og de åbne spørgsmål 

Der gælder to grundlæggende og bemærkelsesværdige principper for den gode 
samtale: (1) viljen til i fællesskab at udvide forståelseshorisonten ved undersøgen-
de samtale, og (2) kravet om åbne spørgsmål, da det ellers ikke er en samtale.  

Princippet om de nødvendige, åbne spørgsmål gælder altid. I privatlivet, i store 
offentlige projekter, hos cykelsmeden, overfor kageopskriften osv. Uden åbne 
spørgsmål er der ingen samtale, og der er heller ikke et grundlag for en samtale. 
Det kan godt være, at der bliver udtalt en masse ord, og det kan i sig selv lyde 
vældigt imponerende, men det bliver der ikke samtale af. I så fald handler det me-
re om, at den ene part blot vil meddele den anden part noget bestemt og egentlig 
ikke interesserer sig for, hvad den anden part synes. 

Når der til gengæld stilles åbne spørgsmål, er der grundlag for at tale sammen. 
Et åbent spørgsmål er et spørgsmål, hvor spørgeren ikke kender svaret på forhånd 
og er indstillet på at tage det svar, der måtte komme retur. Åbne spørgsmål er fx: 
”Hvordan synes du, at vi skal tilbringe sommerferien?”, ”Er der nogen, der har 
nogle gode idéer?”, ”Hvad synes du, jeg skal gøre?”, ”Vil du oplyse mig? Jeg for-

FAKTA 

To principper for god samtale 

Der gælder to grundlæggende og 
bemærkelsesværdige principper for 
den gode samtale:  
(1) viljen til i fællesskab at udvide 
forståelseshorisonten ved undersø-
gende samtale, og  
(2) kravet om åbne spørgsmål, da det 
ellers ikke er en samtale. 

Første del af samtalen drejer sig om 
at forstå den anden parts forståelses-
horisont.  

Anden del af samtalen drejer sig 
om at udvide forståelseshorisonten 
vha. informationstilførsel, hvilket 
sker gennem den gode samtale. 

Det uredelige spørgsmål stilles ledende, 
så det ligner et åbent spørgsmål med 
den hensigt at lokke modtageren i en 
fælde. 
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står det ikke.”, ”Hvordan oplevede du…?”, ”Du har læst NN, vil du fortælle mig, 
hvad vi kan bruge det til?”  

Lukkede spørgsmål: ”Du må da indrømme at...”, ”Vil du ikke give mig ret i 
at…?”, ”Er der nogen, der har en anden mening?”, ”Skulle vi ikke i stedet have 
gjort…?”, ”Havde det ikke være smartere om...?”, ”Er du med eller imod mig?” 

Blandet kategori: ”Du kan vælge mellem tre muligheder; a, b eller c.” 
Spørgsmål, der starter med hvorfor, er no'en luskede no’en; ”Hvorfor gjorde du 

det?” Hvis chefen spørger, og man er lidt fræk, svarer man ”Fordi jeg synes, det 
var det bedste”. Det luskede består i, at man altid handler, som man gør (svaret 
på hvorfor?), fordi man har sin hele forståelseshorisont. Og det er altså en tung og 
langvarig sag at skulle forklare alt det. Man kan aldrig komme til at give den helt 
rigtige begrundelse. Det er også lusket at spørge hvorfor, fordi det sætter den an-
den part i en klemme, fordi ”hvorfor?” går ud på at placere skyld, og fordi det i 
bund og grund er umuligt at forklare ens hele forståelseshorisont, som er den 
eneste og sande forklaring på ens handlemåde. 

En samtale består af mange formidlinger 

En samtale består af mange formidlinger. Tænk blot på diskussionen i et parfor-
hold om ferierejseplanlægning. Princippet gælder enhver form for samtale i enhver 
type organisation, i ethvert rum, i enhver sag. 

ØVELSE 

Åbne og lukkede spørgsmål 

Aftal med din partner eller din gode 
kollega, at I gennem nogle dage lytter 
efter, hvilke spørgsmål I stiller hin-
anden, om det er åbne eller lukkede 
spørgsmål. Efter hver dag giver I 
hinanden konstruktiv kritik. 

Figur 44. Alle samtaler består af mange formidlinger mellem de to parter. Tænk blot på en samtale i et parforhold om ferieplanlæg-
ning. Formidling = overførsel af budskaber, meddelelser, information. 
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Figur 45. Samtaler består af formidlinger mellem de to parter, fx diskussionen om, hvor ferie-
rejsen skal gå hen i år. 

 

 

Figur 46. Man fører også samtaler med sig selv, fx for og imod i en vanskelig sag. 

 

 

Figur 47. Man kontakter en web-service for at få information til løsning af en opgave. Til sidst 
opnås større eller mindre enighed, men enighed opnår man. Fx at man ikke kan blive enige om 
noget som helst, det er også en slags enighed. Sædvanligvis og heldigvis bliver man dog enige 
på en god, konstruktiv måde. 

FAKTA 

Tilpasning undervejs i et projekt 

Når projektet er kommet i gang på 
grundlag af en idé, er det ikke me-
ningen, at man så med al magt fast-
holder den afstukne kurs. Projektfor-
løbet starten baseret på en idé går jo 
ud på at blive klogere, hvilket bør 
udnyttes til at justere projektets form 
og indhold.  

Hvis den vundne, nye viden ligger 
inden for rammerne af den oprinde-
lige projektidé, er det bare med at kø-
re los. Hvis den derimod tangerer el-
ler overskrider rammerne, bør opga-
vestilleren inddrages med henblik på 
justering af projektets form og ind-
hold. 

Men grundlæggende er al ny viden, 
som vindes undervejs, godt for pro-
jektet og bør udnyttes til kvalitetsfor-
bedring på den mest hensigtsmæssige 
måde. Alt andet ville være underligt 
og dumt. 

Hvis fx manden og damen i eksem-

plet i Figur 44 (ferierejse til Bali) 

langt henne i projektforberedelsen 
finder ud af, at der er sygdomme på 
Bali, som man ikke kan vaccineres 
mod, og som de ikke tør udsætte sig 
for, bør de naturligvis justere projek-
tets form og indhold fx med et andet 
rejsemål. Den vundne viden bør ud-
nyttes til at forbedre projektresultatet 
til gavn for brugerens opgaveløsning. 
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Figur 48. Alle samtaler består af et antal formidlinger mellem de to parter. Meget af samtalen 
drejer sig om at finde ud af den anden parts forståelseshorisont (behov, viden, kundskaber, 
eksterne betingelser, projektidentitet osv.). 

Modtagekontrol 

I samtalen formidles et antal meddelelser en efter en. Vær opmærksom på, at der 
ved hver eneste modtagelse foregår modtagekontrol. Brugeren vurderer, om sproget 
er forståeligt, og om meddelelsen synes sand, logisk, relevant og troværdig. Vur-
deringen foregår som regel lynhurtigt og ubevidst, men den er der. Hos os alle, 
hver gang. Hvis blot en af parametrene i kontrollen svigter, mislykkes samtalen. 
Det er ikke nok, at afsenderen selv synes, at det lyder fantastisk godt. 

 

 

Figur 49. Når samtalen kører, bliver der formidlet meddelelser en efter en. Ved hver eneste 
modtagelse af information foregår der modtagekontrol.  

EKSEMPEL 

Modtagerkontrol 

Når politikerne op til et valg faldby-
der deres budskaber og kandidatur, 
sker der udpræget modtagekontrol 
hos vælgerne: 
- forstår jeg de ord, han siger? 
- er det mon sandt? Det lyder lidt 
 for optimistisk at … 
- det lyder logisk, at højere skatter 
 fører til højere serviceniveau. 
- er han til at stole på? Jeg synes, der 
 var en historie om at … 

ØVELSE 

Din modtagekontrol 

Næste gang du lytter til chefen eller 
en politiker, så prøv at gennemføre 
en bevidst modtagekontrol. Skriv evt. 
de fem kriterier ned i et dokument og 
tag notater, som du fører ind i do-
kumentet.  

Overvej bagefter hvordan du kan 
øge din chance for at slippe helskin-
det gennem dine brugeres modtage-
kontrol. 

ORDBOG 

Projektidentitet 

Projektidentiteten beskrives ved: 
- formål (hvorfor dette projekt?) 
- målgruppe (hvem er bruger?) 
- mål (hvad til hvornår?) 
- projektnavn  
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Søren Kierkegaard om at føre ordentlige samtaler 
Søren Kierkegaard skrev om at føre samtale og åbne spørgsmål. Det er skrap 
læsning, hvis man tager det til sig, fordi han gør det klart, at man i bund og grund 
må vælge, om man vil samtale, eller om man vil pleje ens egen forfængelighed. 
Tager man hans ord til sig, må de fleste af os nok erkende, at vi i vid udstrækning 
ofte har foretrukket at pleje egen forfængelighed frem for at stræbe efter en or-
dentlig samtale. Søren Kierkegaards pointe er, at der kun er en vej frem mod den 
ærlige og ordentlige samtale: vilje til fælles undersøgelse, ydmyghed og åbne 
spørgsmål. 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et be-
stemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og 
begynde der. 

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er 
selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed 
at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og 
fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-
Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældenden, 
saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne 
ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Yd-
mygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved 
forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe 
ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Vil-
lighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den 
Anden forstaar. 

Kan Du gjøre det, kan Du ganske nøjagtigt finde det Sted, hvor den Anden er, 
og begynde der, saa kan Du maaske have Held til at føre ham hen til det Sted, 
hvor du er. 

Thi det at være Lærer, det er ikke at gie: saadan er det, ei heller er det at give 
Lectie for o. Desl., nei det at være Lærer er i Sandhed at være den Lærende. Un-
derviisningen begynder med, at Du, Læreren, lærer af den Lærende, sætter Dig 
ind i hvad han har forstaaet, og hvordan han har forstaaet det, hvis Du selv ikke 
før har forstaaet det, eller at Du, hvis Du har forstaaet det, ligesom lader ham 
overhøre Dig, at han kan være sikker paa Du kan Dit: dette er Indledningen, saa 
kan der begyndes i en anden Forstand.”  

Citat: Søren Kierkegaard, ”Synspunktet om min Forfatter-Virksomhed. En li-
gefrem Meddelelse, Rapport til Historien.” Andet afsnit, Capitel 1, A, §2. (1859). 
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Din indre samtale og undladelsesadfærd 
Den indre psykologi spiller også en vis rolle med hensyn til at få gennemført pro-
jekter, som de egentlig var tænkt. Du kender det godt fra dig selv. Tænk bare lige 
på dit loft, hvor der på trods af mange gode intentioner og planer aldrig er blevet 
ryddet op. Eller den der flise, som har stået lidt på skrå i dit badeværelsesvindue i 
otte år og blot venter på at blive sat op. Der er nogle blokeringer, som sætter ind, 
og som forhindrer os i at gennemføre projekterne, som de var tænkt fra starten. I 
stedet synker vi ned i en komfortzone uden arbejdets sved og resurseforbrug og 
uden frigørelse fra projektidéen, men til gengæld friheden, mistet selvrespekt og 
dårlig samvittighed. 

Vi udfører projekter for at opnå en gevinst ved at komme fra den utilfredsstil-
lende tilstand til en tilfredsstillende tilstand. I forhold til os selv og den nødven-
dige indsats er den ønskede gevinst bl.a. frigørelsen fra projektet, hvor projektet er 
fuldendt, og det kan blive lagt hen på hylden med god samvittighed og selvre-
spekt. Men på grund af komfortzonens tiltrækningskraft søger vi oftere friheden 
fra projektets krav og betaler prisen, som er mistet selvrespekt og dårlig samvittighed, 
fordi prisen for frigørelse er for høj (penge, arbejde og sved). Vi går i stå, når vi sø-
ger begge gevinster, både frihed og frigørelse. 

Det betyder ikke, at du ikke udfører projekter. Blot betyder det i virkeligheden, 
at du ofte ender med at lave et andet projekt, end det du oprindeligt annoncere-
de. Kursskiftet begrundes med søforklaringer om, at det annoncerede projekt ik-
ke kunne lade sig gøre på grund af blah blah blah… (overspringshandlinger). 

 

 

Figur 50. Prisen og gevinsten. Vi vil gerne have begge gevinster, friheden til at synke ned i kom-
fortzonen fri af projektets hæslige ansigt, og frigørelse hvor projektet er fuldendt, men vi vil ikke 
betale nogen af priserne. Derfor går vi i stå med projekter. Kilde: Niels Svendsen, Syntax A/S. 

ØVELSE 

Undladelsesadfærd 

Skulle du komme i den situation, at 
du oplever, at et projekt går i stå, så 
undersøg, om det skyldes en trang 
hos fx dig til at opnå begge gevinster. 
Diskuter med din partner eller dine 
kolleger, om I kan se mønstre i jeres 
måde at bearbejde projekter i relation 
til at gå i stå med projektet. 
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Som oftest indtræder blokeringen mellem plan og udførelse. På det sted er det, at 
du skal beslutte dig for, hvilken pris du vil betale, og hvilken gevinst du ønsker. 
Ofte vælger vi friheden frem for projektsvedens hæslige hørm – og betaler prisen, 
som er mistet selvrespekt og dårlig samvittighed, fordi prisen for frigørelsen alligevel er 
for høj. 

 

 
 
Figur 51. Som oftest indtræder blokeringen mellem plan og udførelse pga. den mentale smerte, 
som er beskrevet i Prisen og gevinsten (Figur 50). Kilde: Niels Svendsen, Syntax A/S. 
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Projektet er en ramme for samtaler og forståelse 
En væsentlig fidus ved at benytte begrebet projekt er signalet om enhed. Det hjæl-
per til at fokusere tanke og opmærksomhed om projektets organisering, planlæg-
ning, gennemførelse, dokumentation mv., hvormed rammerne for de nødvendige 
samtaler er sat og dermed for informationsdannelsen i projektet. 

Der er minimum tre parter, der deltager i projektplanlægning og projektudfø-
relse; se også kapitlet ”Projektets parter” s. 83. Sammen med projektlederen er 
der selvfølgelig projektmedarbejderne, som der kan være et ganske betragteligt 
antal af med hver deres forståelseshorisont. Direktøren synes jo nok også, at han 
har et ord at skulle have sagt. Og til slut brugeren, som ”blot” skal anvende pro-
jektresultatet, men som dog eksklusivt vurderer, om det er tilfredsstillende. Der-
med er der lagt op til forvirring og misforståelser, med mindre der samtales or-
dentligt mellem parterne. Det kræver struktur og enighed om at følge strukturen, 
både i samtaler, planlægning, udførelse og dokumentation. Det kræver omhygge-
lig informationsledelse. 

 

Figur 52. Der er tre parter omkring et projekt. De indgår projektplanlægning og -udførelse med 
hver med deres berettigede forståelseshorisont. Midlet mod kaos er struktur i planlægning, ud-
førelse og dokumentation, dvs. omhyggelig informationsledelse. Denne grundlæggende model 
gælder også internt i en projektorganisation. 

FAKTA 

Parter og roller i et projekt 

De tre parter, der principielt altid er i 
et projekt, har faste roller. Personbe-
sætningen hhv. jobfunktioner i hver 
af de tre parter kan variere fra projekt 
til projekt. 

Opgavestilleren kan være direktøren, 
en ekstern kunde, en rekvirent, pro-
jektlederen, konen, en selv (se nu at 
få sat den flise op, som har stået der 
lidt på skrå i 14 år), brugeren, et kon-
sortium m.fl. Opgavestilleren er den 
part, som bestiller opgaveudførelsen 
og stiller resurser til rådighed. Hvem 
som helst kan indtage den plads. 

Producenten kan være direktøren, 
projektlederen, medarbejderen, orga-
nisationen, et konsortium m.fl. Pro-
ducenten er den part, som udfører 
det praktiske arbejde. Producentens 
rolle kan ikke indtages af en ekstern 
kunde eller af en bruger, men ellers 
af alle og enhver, som udfører prak-
tisk arbejde. 

Brugeren vil være den part, som 
”blot” skal anvende produktet. Rol-
len kan indtages af alle; direktøren, 
konsortiet, folket på gaden, medar-
bejderen m.fl. Hvem som helst, bare 
det er der, hvor den egentlige anven-
delse finder sted. Projektlederen kan 
dog aldrig indtage rollen.  

Der kan være personsammenfald 
mellem opgavestiller og bruger. Det 
gør ikke noget, man skal blot være 
opmærksom på, at de to roller fortsat 
vil være der og derfor skal respekte-
res og indgå i arbejdet. 
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Figur 54. Eksempler input - proces - output 

Projektarbejdet styres af samtale og tænkning 
Ethvert projekt bevæger sig fra en idé via en plan til et resultat. Der imellem skal 
man forberede og udføre.  
 

 

Figur 53. Projekter begynder med en idé, som bliver til en plan, som fører til et resultat. Ligesom 
Olsen-Banden i sin tid. 

Alle projekter struktureres som i Figur 53. Strukturen bestemmer hverken indhold 
eller kvalitet, men sørger for, at man får det hele med i den rigtige rækkefølge. 
Bemærk, at der skelnes mellem proces og input-output. En proces kræver input, og der 
produceres output. Madlavning er en proces, der ikke kan foregå uden input (ingre-
dienser), og ud af madlavningsprocessen kommer et output (mad). 

 

 

Figur 55. Ved at skelne mellem proces og input-output bliver det klarere, at der skal udføres arbejde i 
processen (beskrives ved verber i aktiv form). Det bliver også klarere, at der leveres et output (en 
ting, et budskab, information e.l.), der så bagefter indgår som input i næste proces. 
 

 

Figur 56. Alle processer og aktiviteter er forbundet i en lang kæde, hvor der skiftes mellem 
processer og input-output. 

Og hvad kan man så bruge det til? Jo, man kan begynde at forstå og bearbejde 
projekter i form af disse små ”æsker” af en passende størrelse. Passende er her set i 
forhold til menneskets begrænsede hjernekapacitet (begrænset i sammenligning 
med projekters eksorbitante omfang og kompleksitet), og gennem generaliserin-
gen opnås overblikket, hvilket fremmer forståelse og samtalelyst. Idéen er input 
til processen forberedelse, hvori der skabes et output en plan. Planen er derefter in-
put til processen udførelse, hvori der skabes et output resultatet.  

ØVELSE 

Dine processer og tilstande 

Næste gang du planlægger og udfører 
et projekt, så lav en tegning af pro-

jektet som i Figur 53 og Figur 56. 

Formålet med øvelsen er at træne dig 
at skelne mellem proces og tilstand og 
at træne dig i at identificere input-
aktivitet-output. 
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Figur 57. Forberedelsen består mest af mentale aktiviteter og kan i princippet udføres blot vha. 
papir og blyant. Udførelsen omfatter den praktiske produktion, hvor der anvendes praktisk værk-
tøj som software og data, hammer og søm, ingredienser og gryder, plakater og valgtaler. 

På de næste sider gennemgås detaljerne i forberedelse og udførelse ved hjælp af tre ek-
sempler (om kørestole i bycentrum, ferieplanlægning og it-systemer). Der er også 
en kortfattet beskrivelse af principperne i hver enkelt proces og input-output.  

Processer udføres ikke bare hovedkulds deruda’, men efter passende metoder, 
som foreskriver, hvordan den enkelte proces udføres. Rent logisk må der til en 
proces tilføres mere input end det forudgående output-input, da output ellers 
nødvendigvis må blive identisk med input. Man er nødt til at gå ud og samle mere 
input sammen. Derfor ser en proces egentlig ud som nedenfor; mindst to input 
og en metode. 
 

 

Figur 58. En proces har mindst to input (data), og der er en metode, som beskriver, hvordan pro-
cessen udføres. Output er information, der derefter fungerer som data-input til næste proces.  

Samtalemodellen i Figur 59 handler om at finde og holde fokus, om bevidsthed om 
valg og om samtaler om valg. Hele vejen gennem projektet er der valg at træffe, og 
dermed er der meget at tale om med sig selv eller i projektorganisationen. Måske 
synes modellen overvældende, men faktisk viser modellen den måde, som men-
nesker griber projekter (sager) an på. Noget foregår åbenlyst, andet foregår i det 
skjulte, måske fordi man tror, det ikke er vigtigt at sige det højt, eller man tror, at 
man kan skyde genvej og ikke behøver at tale om det. Pointen er, at du faktisk al-
lerede udfører alle disse processer og har alle disse input-output, uanset om du 
kan li’ det eller ej. Og så er den fine fidus, at du opnår en kolossal gevinst ved at 
være bevidst om det og strukturere processerne åbenlyst; sikkerhed og kvalitet 
øges, og resurseforbruget reduceres betydeligt. Det er informationsledelse. 

FAKTA 

Lineær projektmodel 

Kritikere vil måske mene, at tiden er 
løbet fra lineære projektmodeller, og 
at man i dag arbejder "agilt" (adræt) 
bl.a. i erkendelsen af realiteternes pæ-
revælling. Det kan godt være, at udfø-
relsen er bedst tjent hermed, men for-
beredelsen, samtalerne og fællesforståelsen 
er nemmere og sikrere at håndtere i 
en fastlagt struktur. Den lineære mo-
del udelukker på ingen måde, at der 
foretages iterationer (tilbageløb), hver 
gang man bliver klogere, tværtimod! 

FAKTA 

Samtalemodellens navn 

Samtalemodellen (Figur 59) hedder 
som den gør, fordi den som ingen 
andre projektmodeller befordrer og 
animerer til at samtale om projektet. 
Årsagen hertil er måske den ubarm-
hjertige blotlæggelse af komponenter 
og relationer. Ingen og intet kan skju-
le sig, og det provokerer. 

FAKTA 

Det er ikke meningen med samtale-
modellen at efterstræbe, at projektet 
pinedød skal ud ad den vej, som bli-
ver skitseret i den første, initierende 
idé. Idéen er det sted, hvor det hele 
starter. Undervejs bliver vi klogere, 
og det bør udnyttes til at sætte en ny 
og bedre kurs. Alt andet ville da være 
underligt og dumt. Hvis forandrin-
gerne ligger indenfor aftalegrundla-
gets rammer, er det bare at køre løs, 
og hvis forandringerne tangerer eller 
går ud over rammerne, skal opgave-
stilleren og investoren inddrages. 
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Figur 59. Samtalemodellen for et projekt, hvis vigtigste formål er at reducere kompleksiteten i projektlederens og -deltagernes sind. 
Tilstande beskrives ved substantiver, processer ved verber. Den samlede samtalestruktur rummer mange iterationer bl.a. som følge af 
TP’erne (tjek-pointerne), hvor det kan være nødvendigt at gå tilbage og forbedre. 

        betyder tjek-point. I tjek-point’et stopper du op og tjekker, ved at spørge dig selv og kollegerne: ”Er vi på rette 
vej?”. Hvis så der opstår diskussioner med flere mulige udgange, er projektet på afveje, fordi den forudgående infor-
mation om projektet er utilstrækkelig eller upræcis. Så er der kun et at gøre, nemlig at gå tilbage i projektstrukturen 
og rette op på tingene; skærpe bevidstheden, præcisionen og fokus i det forudgående, sandsynligvis helt tilbage til 
idéanalysen. Se også side 80. Det er informationsledelse. 
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Vi oplever alle utilfredsstillende tilstande, hvor vi mangler viden, et produkt, en 
dims, en øl og en kage, en ”mekanisme” (som kan gøre vores opgave lettere at 
løse) eller et-eller-andet, som vi mangler for at kunne løse en opgave, eller noget 
vi undrer os over; vi befinder os i en utilfredsstillende tilstand.   
- du kan undre dig over, at du gør sådan, og hvorfor ikke sådan? Hvordan kan 
det være at ….?  
- du føler dig fortravlet og får en idé om at holde en forlænget weekend med kæ-
resten, og hvad gør du så? 
- kommunens hjemmeside gør ikke brug af kort. Det må der gøres noget ved! 
- der sker for ofte, at projekter kuldsejler eller overskrider budgetterne. Der må 
gøres noget! Men hvordan? 

En idé, en undren er ren følelse, en førstehed. Det er ikke sat i relation til no-
get. Ingen handlingsplan, ingen begrænsninger. Blot ren erkendelse af følelse af 
mere eller mindre udtalt utilfredshed. 

Men i følelsen er der også en vag idé om en tilfredsstillende tilstand, hvor du har 
opnået ny viden, fået fat i dimsen (som kan gøre livet lettere), fået købt øllerne, 
kagen, rejsemålet osv. 
 
Eksempel (en kommunikationsmedarbejder og kortlægger om kørestole i bycentrum): 
Jeg undrer mig over, at jeg ikke ser nogen kørestolsbrugere i Aalborg midtby. 
Hvorfor mon? De burde da også være her. 
 
Eksempel (ferierejse): 
Det er mørkt og koldt udenfor. Bvadr! Ville det være en god idé at rejse væk, fx 
tage på ferie? 
 
Eksempel (it-system): 
Åh, hvor er der bare rod i vores projekter, ordrer og leverancer. Det må da kunne 
lade sig gøre at holde bare nogenlunde styr på det. 
 
 

Figur 60. Se hele modellen 
på side 66.  
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I idéanalysen undersøger du, om din idé, din undren er et reelt, generelt problem (ud-
fordring). Er sagen interessant for andre, eller er det bare dig selv, der er uoplyst? 
Hvis det bare er dig selv, der er uoplyst, forbliver projektet en privat affære, og 
dermed en meget ensom affære, hvor du selv må stå for alt inkl. samtlige resur-
ser, ligesom der vil næppe være nogen, der gider bruge resultatet. Normalt deler 
man idéen med andre, og så skal man bare lige til en start finde ud af, hvem de er.   

Analyser udføres ikke bare hovedkulds og planløst deruda’, men efter passende 
metoder. Der skal også tilføres mere input end ovenstående idé og undren; du er 
nødt til at gå ud og samle mere input sammen, hvilket du gør efter en metode. 

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Jeg må ud og undersøge, om der faktisk ikke er kørestolsbrugere i Aalborg midt-
by, og hvis det er tilfældet, hvilke årsager der er hertil. Jeg foretager en observati-
onstur (input1), og jeg spørger i Kørestolsforeningen (input2), om det faktisk er 
sådan og i givet fald om årsager. For at gennemføre interviewet med Kørestols-
foreningen, skal jeg forberede mig vha. metoder for interview. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Jeg må undersøge, om resten af familien har samme bvadr-følelse og samme be-
hov for at få ”luftforandring”. Hvert enkelt familiemedlem skal spørges (input1) 
og det skal gøres ordentligt med åbne spørgsmål (metoden). 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Er der andre end mig, der oplever, at der er rod i vores projekter, ordrer og leve-
rancer? Jeg må ud og spørge i organisationen. Min udspørgen skal foregå syste-
matisk, så jeg er sikker på at få det hele med; hele organisationen skal høres og 
det skal være sikkert, at der stilles åbne og udtømmende spørgsmål, så alle aspek-
ter kommer frem. Jeg må finde noget metode, så jeg kan få det gjort ordentligt i 
første hug. Hvis andre synes det samme som mig, kan vi efterfølgende gå i dyb-
den med analyserne. Men i første omgang gælder det ”blot” om at finde ud af, 
om det er mig, der er uoplyst, eller om andre synes det samme som mig. På den 
måde vil jeg nok også kunne finde ud af, hvem jeg skal snakke videre med om 
problemstillingen (udfordringen). 
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Output fra idéanalysen er det reelle problem, den reelle udfordring, dvs. det er erkendelsen 
og beskrivelsen af det, som er generelt og angår flere end dig selv. Det reelle pro-
blem (udfordringen) formuleres, så godt du kan på dette tidspunkt i projektforlø-
bet. 
 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Efter min observationstur og interview kan jeg konstatere, at kørestolsbrugere 
bevidst undgår Aalborg midtby. Kørestolsbrugerne føler usikkerhed mht. ad-
gangsforhold og toiletforhold. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
På baggrund af observation og interview kan det konstateres, at samtlige familie-
medlemmer oplever en udpræget efterårs-vinter-bvadr-følelse. Samtidig udtrykte 
alle et stærkt behov for sol og varme. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Interviewene rundt i organisationen løftede sløret for, at produktudviklerne og 
kundekonsulenterne oplever rod mht. vores projekter, ordrer og leverancer. Bog-
holderiet og markedsføringsafdelingen føler, at de har meget godt styr på sagerne. 
Både produktudviklerne og kundekonsulenterne oplever, at der for ofte opstår 
tvivl om, hvad kunden er blevet lovet, og hvor sagen befinder sig i organisatio-
nen.   
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I analysere og definere dykker du ned i sagen og leder efter årsager og virkninger. 
Hvem er det et problem for? I hvilke sammenhænge er det et problem? Hvornår 
er det et problem? Det er godt at spørge ”hvorfor?” og ”hvordan?”. Ved stadig at 
spørge ”hvorfor?” ledes du ud i mere og mere generelle sammenhænge, og ender 
i samfundssammenhænge. Ved omvendt at spørge ”hvordan?” ledes du ind i sta-
dig mere specifikke forhold – til slut rent tekniske detaljer. Det er vigtigt, at du i 
processen analysere og definere ikke tænker i løsninger eller søger løsninger, men 
derimod arbejder på at udvide bevidstheden; luk op for sindet og udvid forståel-
seshorisonten. Stil åbne spørgsmål, hvor svaret kan ende hvor som helst. 
 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Jeg må ud og gøre mig erfaringer (input). Sammen med en reel kørestolsbruger 
tager jeg på en observationstur i kørestol rundt i Aalborg midtby for med egne 
sanser at erfare problemer med adgangsforhold og toiletforhold. Metoden er di-
rekte observation med dataindsamling. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Hvorfor er det, vi føler os efterårs-vinter-bvadr? Alle skal svare (input1). Hvornår er 
oplevelsen af bvadr særlig intens? Alle skal svare (input2). Hvordan opleves bvadr-
følelsen? Alle skal svare (input3). Metoden er fokuseret interview. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Jeg sætter mig hen hos produktudviklerne i to dage for at opleve på nærmeste 
hold (input1), hvordan rodet kommer til udtryk. Bagefter deltager jeg i kundekon-
sulenternes arbejde i tre dage for at indsamle tilsvarende information (input2). 
Metoden er altså direkte observation gennem deltagelse i arbejdet. Men jeg er 
stadig nødt til at forberede mig mht. det, jeg skal holde øje med og det jeg skal 
spørge om (så jeg får det hele med og ikke bare får mere eller mindre tilfældige 
input). Jeg må finde en model for, hvordan man observerer og beskriver fæno-
mener; det hedder vist informationsdesign. 
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Output fra processen analysere og definere sammenholdes med den oprindelige idé 
eller undren og det reelle problem. Dermed bliver det muligt at beskrive den øn-
skede forandring. I den ønskede forandring beskriver du (1) udgangspunktet, idéen 
repræsenterende en utilfredsstillende tilstand, (2) det ønskede mål, som er den fo-
restilling du har om en tilfredsstillende tilstand, og (3) hvordan du har tænkt dig 
at komme fra den utilfredsstillende tilstand til den tilfredsstillende tilstand. Eller 
med andre ord: formål, mål og metode. 
 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Kørestole har det svært i midtbyen pga. dårlige fortove og dårlige ramper mellem 
fortov og vej. Kun få butikker har kørestolsegnede adgangsforhold, fx kan Sal-
lings svingdøre ikke betjenes fra en kørestol; der kræves hjælp fra en gående per-
son. Endvidere findes kun få handicaptoiletter, og disses placering er ikke marke-
ret vha. skilte. Vidste jeg blot, hvor jeg kan køre med kørestol, hvor jeg kan kom-
me ind gennem døre, og hvor jeg kan komme på toilettet, vil det ikke længere væ-
re et uoverstigeligt problem at færdes i Aalborg midtby vha. en kørestol. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Bvadr-følelsen optræder især morgen og aften, hvor det er mørkt og koldt. Det 
værker i alle knogler og led. Nogle udtrykker savn af muligheder for motion i 
frisk luft. Savn af seværdigheder (som om sommeren). Mangler energi. Hvis bare 
vi fik sol og varme, som kan gi' et energi-boost og D-vitamin-overskud til at klare 
os gennem resten af vinteren. Mulighed for at komme ud at røre sig i frisk, solrig 
luft. Mulighed for at se og opleve noget. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Rodet i sagerne kommer til udtryk ved, at kundekonsulenterne ikke ved, hvilke 
produktudviklere de skal spørge til råds (kvalifikationer), når de forhandler med 
en kunde. Derfor kan de heller ikke lave præcise aftaler med kunderne. Produkt-
udviklerne kan ikke finde præcis information om aftaler med kunder (produktets 
ønskede egenskaber, leverancetidspunkt o.l.). Begge parter kan ikke finde infor-
mation om, hvem der er ansvarlig for en sag og hvor den befinder sig ”lige nu”.
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I processen afgrænse samles fokus på det, du har valgt at gøre, som er beskrevet i 
ønsket forandring. Nu identificerer du de årsager og virkninger, som befinder sig in-
denfor dit faglige råderum, dvs. som du reelt kan påvirke. Herunder hvad du selv 
faktisk kan bidrage med. I de forudgående processer åbnede du sindet, men nu 
skal du fokusere og afgrænse. 

Afgrænsningen er sidste skridt før opstilling af planen for løsning, som er en 
hypotese. Hypotesen siger, at du tror, at du kan løse de erkendte problemer ved 
at gøre sådan-og-sådan. 

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Jeg er landmåler og kortlægger og laver kort og geografiske informationssystemer 
(GIS). Jeg har ingen indflydelse på fortovenes tilstand, rampernes ditto, skiltnin-
gen af handicaptoiletter eller butikkernes adgangsforhold. Men jeg kan formidle in-
formation om fortovenes tilstand, rampernes ditto, handicaptoiletternes placering 
og butikkernes adgangsforhold. Det kan fx gøres ved hjælp af et kort. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Vi har ingen indflydelse på sol, vejret eller seværdighedernes vinterlukning. Men 
vi flytter os hen et sted, hvor den ønskede forandring kan opnås. Hvis der er tale 
om, at vi skal ud at rejse, er der lige et par begrænsninger: der er blot en uge i ka-
lenderen, hvor alle kan være væk, og vi har 20.000 kr. i overskud på kontoen. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Vi kan lave et it-system, som er tilgængeligt for alle, og som indeholder informa-
tion om produktudviklernes kvalifikationer, kundekonsulenternes kvalifikationer, 
aftaler og sagsstyring (hvor er sagen, ansvarlig m.m.). It-systemet vil ikke påskyn-
de medarbejderne til at tale mere sammen; det skal klares med andre midler. It-
systemet vil heller ikke forbedre kundernes manglende bevidsthed om, hvad de 
vil have; også det må løses med andre midler.  
 
 
 
 

ORDBOG 

Hypotese 

Hypoteser er ikke forbeholdt viden-
skabsmænd i hvide kitler. Vi opstiller 
alle hypoteser, hver gang vi iværksæt-
ter projekter. Vi kan jo principielt ik-
ke på forhånd vide, hvordan det går 
med projektet.  Se også s. 156. 

Går du fx i gang med at bygge en 
carport, er hypotesen: ”Jeg tror, at 
det vil lykkes mig at bygge en carport 
med den-og-den-kvalitet ved at 
kombinere de-og-de-byggematerialer, 
ved at følge byggevejledningen og 
ved at bruge to dage på det”. Det 
samme gælder, når du bager en kage. 

Et projekt er samtidig et eksperi-
ment, hvormed du efterprøver og te-
ster hypotesen, fx ”Hvis jeg kysser 
hende, kommer jeg tættere på hendes 
hjerte”, hvorefter man kysser og te-
ster hypotesen.  
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Output fra hele forberedelsen er en plan for løsning, hvori det reelle problem fastholdes 
som den oprindelige idé eller undren; den utilfredsstillende tilstand. Den utilfredsstil-
lende tilstand er det eneste, faktiske argument, du har for at starte og gennemføre 
projektet. Det reelle problem behøver ofte en mere præcis formulering end den op-
rindelige, fordi du er blevet klogere undervejs. Årsager og virkninger formuleres 
som spørgsmål og begrundes. Du skal beskrive, hvad du gerne vil opnå (den til-
fredsstillende tilstand). Ofte vil du også skulle beskrive målgruppen (brugeren).  

Den planlagte vej til målet beskrives i plan for løsning, dvs. hvordan du har tænkt 
dig at komme fra den utilfredsstillende tilstand til den tilfredsstillende tilstand. Bemærk 
at planen er en hypotese, som siden skal testes.  

Planen for løsning omfatter både planlagte aktiviteter (processer) og kravspecifika-
tion (for produktet). Fra idé eller undren til og med plan for løsning kan du i princip-
pet nøjes med papir og blyant som arbejdsredskaber. Den praktiske udførelse 
(med form, apparat, materiale, system, data osv.) kommer efter plan for løsning.  

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat) på plan for løsning: 
Er der særlige årsager til, at der stort set ingen kørestolsbrugere er i Aalborg 
midtby? Det viser sig, at kørestolsbrugere undgår at færdes i Aalborg midtby pga. 
adgangsforhold (fortove og butiksdøre) og placeringen af handicaptoiletter. Hvis 
de i det mindste fik information om disse forhold, ville det hjælpe dem til at kom-
me ind i midtbyen. Hvordan skal et kort designes, så det formidler den nødven-
dige information, så kørestolsbrugere føler sig trygge ved at færdes i Aalborg 
midtby? 
 
Eksempel (ferie, fortsat) på plan for løsning: 
Årsagen til efterårs-bvadr-følelsen er, at vi mangler sol, varme, energi, aktiviteter, 
og oplevelser. Hvis vi tager på ferie et sted med sol, varme osv. vil det nok hjælpe 
os ud af bvadr-kniben og gennem vinteren. Hvordan kan en rejse tilrettelægges 
indenfor begrænsningernes rammer (en uge, 20.000 kr.), så behovene opfyldes? 
 
Eksempel (it-system, fortsat) på plan for løsning: 
Produktudviklere og kundekonsulenter oplever rod med vores sager. Hvordan 
kan et it-system skrues sammen, så den søgte information (medarbejderkvalifika-
tioner, sagsstyring, kundeaftaler m.m.) stilles til rådighed for alle? 

ORDBOG 

Plan for løsning versus problem-
formulering 
I megen litteratur om problemorien-
teret projektarbejde benyttes begre-
bet problemformulering. Det begreb be-
tegner det samme som nærværende 
bogs plan for løsning. 

Begrebet problemformulering har rød-
der tilbage til de præ-revolutionære 
dage i starten af 1970'erne og er ikke 
konsistent med de strukturerende, 
skridt-for-skridt-opbyggende tanker, 
der ligger bag nærværende bogs mo-
deller.    
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I udførelsen gør du så det, der står i plan for løsning. Det er her, du bliver praktisk og 
producerer; hamrer søm i, programmerer databaser, maler huset, køber billetter 
og rejser, designer brugergrænseflader, designer web-løsninger osv. Der er skre-
vet tykke bøger om, hvordan man producerer i praksis (indenfor hvert enkelt 
fag). Så det er der ingen grund til at gøre meget mere ud af her i bogen. 

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Hvordan kan et kort designes, så det formidler den nødvendige information om 
adgangsforhold (fortove og butikker) og placeringen af handicaptoiletter, således 
at kørestolsbrugere føler sig trygge ved at færdes i Aalborg midtby? 

Undersøg om der findes standarder for design af kort til kørestolsbrugere. 
I designet af kortet vil jeg støtte mig til teorier og metoder for kortdesign; dvs. 

projektidentitet, identifikation af de nødvendige informationer, generalisering af 
informationer og udarbejdelse af det grafiske udtryk. 

Jeg skal også undersøge, om der findes regler for udformning af ramper og ad-
gangsforhold med henblik på kørestolsbrugere, så der kan foretages klassifikation 
af forholdene. Jeg skal praktisk registrere adgangsforhold og handicaptoiletter, 
dvs. placering og klassificering. 

Og endelig skal arbejdet faktisk udføres vha. passende software, kortdata m.m. 
 

Eksempel (ferie, fortsat): 
Hvor kan fire personer rejse hen for 20.000 kr. i en uge og få sol, varme, aktiviteter 
og oplevelser? Tjekke rejsebureauer, avisannoncer, holde familieråd (diskutere ”pro-
totyper”), købe billetter og så af sted på rejsen. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Et it-system som stiller den søgte information (medarbejderkvalifikationer, sags-
styring, kundeaftaler m.m.) til rådighed for alle. Hvordan får vi lavet det? Hyr en 
konsulent! 
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Output fra udførelsen er projektets løsningsforslag. Det kan være en praktisk ting, 
en teori, en kommuneplan mv. I første omgang vil der oftest være tale om en 
prototype, som du efterfølgende skal kvalitetsteste. Afhængig af testens resultat 
kan det være nødvendigt for dig at udforme en ny protype på baggrund af iterati-
oner i ovenstående processer, eller du er måske så heldig eller dygtig, at du kan gå 
direkte videre i den reelle produktion og distribution. 

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Et kort, som opfylder de krav, der er fastholdt i kravspecifikationen (som blev 
skrevet i udførelsen). Spændende om det bliver vel modtaget af brugerne. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Så er vi rejst og befinder os på rejsemålet. Vi krydser fingre for, at alle synes, at 
det er en fed ferie. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
It-systemet er i drift (uden forudgående test, fordi der var udpræget pres fra kun-
dekonsulenterne for at få det sat i drift). 
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I testfasen (evaluering) undersøger du, om løsningsforslaget indfrier de forvent-
ninger, der er beskrevet i plan for løsning. Du tager dit løsningsforslag, giver det i hån-
den på potentielle brugere og beder dem om at anvende produktet. Og så tier du 
helt stille og iagttager, hvad der sker. Der dukker mange værdifulde informationer 
op på den måde; ”hvorfor kan man ikke …?”, ”hov, jeg troede at …”, ”ups!”, 
”øv!” osv. På det grundlag kan du forbedre prototypen (resultatet), inden du 
iværksætter produktionen (eller slukker projektet, fordi det dog alligevel slet ikke 
var, hvad du troede, det ville blive). 

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Der udføres en kvalitetstest, hvor et antal kørestolsbrugere forsynes med kortet 
og sendes ud at færdes i Aalborg midtby. Efterfølgende måles tilfredsheden, og 
eventuelle kommentarer vurderes.  

For at kunne gennemføre testen behøver jeg en metode for gennemførelse af 
kvalitetstest. 

 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Testen kan udføres løbende på feriestedet eller senest ved hjemkomsten. Fik alle 
opfyldt deres forventninger? Fik hver enkelt sin sol, energi, aktivitet og oplevelser? Alle 
skal svare hver for sig. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Det er en slags test, når det registreres, hvilke spørgsmål og kommentarer bru-
gerne af det nye it-system kommer med (den systematiske registrering er metoden, og 
spørgsmål-kommentarer er input). Spørgsmål og kommentarer diskuteres efter en pas-
sende tid. Det viser sig, at kundekonsulenterne hurtigt holdt op med at bruge it-
systemet, fordi de ikke forstod de ord, der er i brugergrænsefladen. De kan heller 
ikke genkende måden at beskrive projekter på; det foregår på en helt anden måde 
i virksomheden. It-systemet forlanger fx en masse tekniske detaljer om de stan-
darder, produkterne udvikles over, mens brugerne (kundekonsulenterne) blot er 
interesserede i at kunne se kundeaftaler, sagsstyringsinformation og medarbejder-
kvalifikationer. 

ØVELSE 

Test af prototype 

I nogle brancher benytter man ikke 
så meget at teste prototyper før 
iværksættelse af den egentlige pro-
duktion. Hvis du er i sådan en bran-
che, så prøv at overvej, hvordan du 
kunne arrangere en prototypetest næ-
ste gang, I gennemfører et nyt pro-
jekt. 

Prototypetest kan også være rele-
vant i privatlivet. Næste gang du i 
privatlivet iværksætter et større pro-
jekt, så prøv at planlægge en prototy-
petest, før I går i gang med den ende-
lige udførelse. 
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Konklusionen på kvalitetstesten beskrives. Afhængig af testens resultat kan det 
være nødvendigt, at du udformer en ny protype på baggrund af iterationer i 
ovenstående processer. 
 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Kørestolsbrugerne oplevede en betydelig tryghedsforøgelse og dermed forbed-
ring i deres bevægelsesfrihed i Aalborg midtby. I områderne udenfor gågaderne 
havde de fortsat ikke lyst til at færdes.  
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Det viser sig, at halvdelen af familien synes, at der var for meget strand og for lidt 
aktivitet. De andre synes, at det var en hektisk ferie med for lidt afslapning. Sol, 
energi og oplevelser var i orden for alle. 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Vi fik udviklet og købt et it-system, som ingen desværre gider bruge. Det var el-
lers et dyrt it-system, og konsulenten er kendt for at være meget dygtig. 
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I processen sammenfatte pakker du projektet sammen; hvad skal du huske at gøre, 
inden du lukker og slukker projektet? Der skal bl.a. afleveres (a) et produkt til 
produktion, (b) en konklusion (i hvor høj grad lykkedes det at opfylde hypotesen 
hhv. svare på spørgsmålet i plan for løsning?) og (c) dokumentation for, hvad der 
foregik i projektet. 
 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
(a) Aflevere kortet til rekvirenten (her Aalborg Kommune) og et antal eksempla-
rer til Kørestolsforeningen som tak for hjælp. (b) Beskrive i hvor høj grad kortet 
kan løse det oprindelige, reelle problem og i øvrigt lever op til kravspecifikatio-
nen i plan for løsning. (c) Skrive rapporten og aflevere den hhv. arkivere den. 
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Rejsen blev gennemført og alle er hjemme igen. Hvordan blev hele processen 
gennemført (idé, forberedelse, plan og udførelse)? Hvor gik det galt? Hvor gik 
det godt? Hvad kan vi lære til næste gang? Skriv det ned, så vi kan huske det til 
næste gang (eller så andre kan lære af det). 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
It-systemet virker ikke efter hensigten, men vi skal have det til at virke. Vi må på 
en eller anden måde starte forfra. Processen er heldigvis skrevet ned, så vi næste 
gang ved, hvad vi gjorde, og så undgår vi forhåbentligt at gentage fejlene. 
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I resultatet beskrives i hvor høj grad, produktet tilfredsstiller det oprindelige, reelle 
problem, og det beskrives i hvor høj grad, produktet opfylder kriterierne beskre-
vet i plan for løsning. 

 
Eksempel (kørestole i bycentrum, fortsat): 
Kortet tilfredsstiller kun delvist kvalitetskravene, idet blot adgangen til gågade-
områder blev bedre, ikke hele midtbyen. Der må i givet fald iværksættes nye ana-
lyser, sandsynligvis så tidligt i projektet som i idéanalyse.  
 
Eksempel (ferie, fortsat): 
Det kan lade sig gøre at rejse fire personer for 20.000 kr. i en uge og få sol, ener-
gi, aktivitet og oplevelser. Men der var stærkt divergerende opfattelser af succes-
kriteriet for aktivitet. Plan for løsning var upræcis mht. succeskriterierne for aktivitet. 
Derfor skal forberedelsen udføres mere præcist og med en bedre metode en anden 
gang for at få helt styr på projektfokus (formål, mål m.m.). 
 
Eksempel (it-system, fortsat): 
Projektet ”det nye it-system til sagsstyring” gik meget godt, indtil vi hyrede kon-
sulenten. Det var nok ikke det, at vi hyrede en konsulent (hun er givetvis meget 
dygtig), men vi glemte eller overså nødvendigheden af, at alle implicerede parter i 
it-system-udviklingsprojektet bør være nogenlunde lige vidende hele vejen igen-
nem projektet. It-konsulenter er ikke tankelæsere og skal derfor være med fra 
starten af it-udviklingsprojekter. Det kom også frem, at vi ikke fik præciseret til-
strækkelig tydeligt og detaljeret, hvilke spørgsmål kundekonsulenterne stiller 
(hvilken information det præcist er, de leder efter), ligesom vi overså, at deres ev-
ner mht. it-beherskelse ikke svarer til de øvrige medarbejderes. Metoden til analyse 
og definere og afgrænse skal derfor forbedres; det var for overfladisk, hvad vi gjorde i 
første omgang.
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Er vi på rette vej? Det undersøges i tjek-point’et (TP). Eller rettere: der gøres status, 
og der samtales om eventuelle justeringer af projektets fokus og aftalegrundlag. 
Målet for hvert eneste TP er, at alle er nogenlunde lige vidende, og at alle er no-
genlunde enige, især investoren. 

Det der med at undersøge, om projektet er på rette vej, er på sin vis noget 
mærkeligt noget, fordi sandheden, det rigtige er et flydende begreb, som til hver en 
tid kan omdefineres, hvis man har lyst. Projektdeltagerne og projektorganisatio-
nen bliver selvfølgelig klogere undervejs, og derfor er det selvfølgeligt at kontrol-
lere undervejs, om vi er på rette vej, og hvordan planen i givet fald justeres.  

Derfor er proceduren i TP’et først og fremmest at spørge, om alt kører, som 
det forventes, eller om der er opstået ny, uventet viden, som bør bruges til for-
bedring af projektets fokus, planer m.m. Det er fx her projektværktøjet Prince2 
og agile projektmetoder har deres styrker. Undervejs bliver vi klogere, ligesom 
forudsætningerne sandsynligvis vil ændre sig, alt andet ville da være underligt, og 
det bør udnyttes. Hvis forandringerne ligger indenfor aftalegrundlagets rammer, 
er det bare at køre løs, og hvis forandringerne tangerer eller går ud over rammer-
ne, skal opgavestilleren og investoren inddrages. 

Underligt nok vil du som regel undervejs i en af projektets processer mærke, at 
der er problemer i forhold til at være på rette vej. Du mærker det, når der opstår 
diskussioner, fra hvilke der er flere udgange. Hvis der er flere udgange fra en dis-
kussion, er årsagen, at de forudgående beskrivelser (input-output’er) ikke har væ-
ret tilstrækkeligt præcise. I sådanne tilfælde er der kun et at gøre: gå så langt tilba-
ge i projektet, at der ikke synes at være forskellige veje at gå. Hovedpointen her 
er, at hvis du arbejder tilstrækkeligt præcist og bevidst med projektets fokus og 
planer, vil ethvert efterfølgende valg være ganske simpelt og ligetil. Hvis grundla-
get er dårligt, bliver det vanskeligt at vælge. 

Det væsentligste i TP’et er at sørge for, at alle fortsat er nogenlunde lige viden-
de om projektet og samtidig nogenlunde enige om projektets fokus. Især er det 
selvfølgelig vigtigt, at investoren er enig. 
 
 
 
 

EKSEMPEL 

Amerikansk fodbold er et nydeligt 
eksempel på at inddrage tjekpointer 
undervejs i projektforløbet. Den 
overordnede plan er at bringe bolden 
hen i modstanderens målområde. 
Det lykkes sjældent i første forsøg. 
Efter hvert spil, hvor man har for-
søgt at bringe bolden fremad og spil-
let er fløjtet død, samles spillerne i en 
klump (en scrum) og lægger en plan 
for, hvordan de nu skal gøre med de 
forudsætninger, der nu er til stede. 
Den overordnede (lineære) plan gæl-
der hele tiden, men undervejs plan-
lægges nye detaljer i planen for udfø-
relsen, efterhånden som man kom-
mer deruda’. 

Atletik-stafetløb har ikke tjekpoin-
ter; der er en lineær plan og så må det 
briste eller bære. 

Figur 61. TP’erne (tjek-pointerne) kan ud-
løse iterationer (tilbageløb) i projektforlø-
bet. Det er ikke dårligt, men blot en kon-
sekvens af, at man bliver klogere, som ti-
den går. Det bør respekteres. Pilene i figu-
ren er tilfældigt placerede; iterationer kan 
forekommer alle steder i projektforløbet. 
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Forståelseshorisonten er grundlaget for alt arbejde 
Du arbejder og lever på baggrund af din forståelseshorisont. Forståelseshorison-
ten er alt det, du har med dig i bagagen fra hele dit hidtidige liv; erfaringer, følel-
ser, kundskaber samt de eksterne betingelser, du fx er ansat under, eller de love 
og regler du er bundet af, og det projekt du arbejder med. Du kan slet ikke andet 
end at agere, inkl. at samtale, på baggrund af hele din forståelseshorisont.  

 

 

Figur 62. Man arbejder på baggrund af sin forståelseshorisont, som er alt det, man har med sig i 
bagagen fra hele sit hidtidige liv. Man kan slet ikke andet end at agere, fx at samtale, på bag-
grund af hele ens forståelseshorisont. En del af en samtale går ud på at sætte sig ind i den an-
den parts forståelseshorisont, ellers kan man ikke opnå enighed. 

Det er nødvendigt, som en del af en samtale, at finde ud af den anden parts 
forståelseshorisont. Med mindre man da er uinteresseret i, hvad den anden part 
ved, føler, tænker, kan og har af behov. To parter, som kender hinanden godt, fø-
rer bedre samtaler, end hvis man ikke kender hinanden. Derfor: start en samtale 
og ethvert projekt med at finde ud af den anden parts forståelseshorisont. 

Hvis den danske regering i starten af 1950'erne i udarbejdelsen af G60-planen 
for Grønland (se s. 29) havde stræbt efter at skabe gensidig indsigt i de to parters 
forståelseshorisonter, ville resultatet måske være blevet langt bedre, end det blev 
for den grønlandske civilisering. Man kunne fra dansk embedsmandsside have 
samtalt med den grønlandske inuit-befolkning og spurgt dem om deres følelser, 
tanker, hvilke behov de havde, hvilke opgaver deres dagligdag bestod af. Men det 
undlod man, og gennemførte civiliseringsprojektet alene baseret på den danske 
forståelseshorisont for situationen i Grønland.  

Der kan siges meget mere om forståelseshorisont på et teoretisk plan; se kapitlet 
Forståelseshorisont fra side 153 (i bogens fjerde del det avancerede). 

ORDBOG 

Forståelseshorisont:  
Alt hvad man 
- ved 
- kan 
- evner 
- formår 
- har erfaret 
 

og alle ens 
- følelser 
 

samt de ydre faktorer 
- projektidentitet 
- hypoteser 
- øvrige eksterne betingelser (fx arbejdsplad-
sens vilkår).  

EKSEMPEL 

Forståelseshorisonten 

En dansk familie skulle flytte til Kina 
og overlod derfor huskatten til ven-
ner i Danmark. Efter ankomsten til 
Kina ønskede børnene en ny kæle-
dyrskat. En dag på markedet så de en 
mand sælge søde katte. De valgte den 
sødeste, pegede og gjorde tegn til, at 
den ville de gerne købe. Manden tog 
katten ud af buret og SMAK ned på 
bordkanten, så den døde. Den skulle 
da vel spises. To vidt forskellige for-
ståelseshorisonter i forhold til, hvad 
katte bruges til. 

Se også eksemplet med Vestfor-
brændingen s. 53. 
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Figur 63. Den nødvendige, fælles forståelse af projektet nås ved at sammensmelte parternes for-
ståelseshorisonter. Det er en række komplicerede processer, som dog ikke desto mindre er det, 
der sker i ethvert projekt uanset, om man er bevidst om det eller ej, og så er det jo i virkelighe-
den hensigtsmæssigt at være bevidst om det. 

Den nødvendige, fælles forståelses af projektet nås ved at sammensmelte par-
ternes forståelseshorisonter. Tænk fx på eksemplet i Figur 44, hvor manden og 
kvinden diskuterer en idé om en rejse til Bali. I ovenstående Figur 63 ses de 
grundlæggende tilstande for forståelseshorisonterne, når to parter skal nå hinan-
den i forbindelse med et projekt. Figur 63 dækker endda kun producenten og 
brugeren. Opgavestilleren er ikke direkte med her, men er stadig med som bag-
grundsmedspiller i projektet med sin forståelseshorisont. 

 
 
 

EKSEMPEL 

Sofie tænker, at hun hellere må skabe 
god information til chefen, så han vil 
give hende lønforhøjelse. Sofie har 
sin mening om egne kvaliteter, fx at 
det går godt i forhold til firmaets mål 
og strategi. Sofie tror også, at chefen 
synes, at det går godt med Sofie. På 
det grundlag skaber Sofie den infor-
mation, som hun mener, kan overbe-
vise chefen. 

Chefen på sin side tænker om Sofie, 
at hun er så dygtig, at hun skal for-
fremmes. 

De to mødes medbringende hver 
deres forståelseshorisont, som er for-
skellige. Gennem samtale blev de 
enige om en ny, fælles forståelsesho-
risont om både forfremmelse og løn-
forhøjelse. 
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Projektets tre parter; ansvar og opgaver 
Et projekt kører ikke af sig selv, men drives og styres af mennesker. Disse men-
nesker kan med fordel placeres i partsgrupper med hver deres ansvar og opgaver. 
Vær især bevidst om den indbyrdes interageren, som i høj grad bæres af samtaler. 

De tre parters ansvar og opgaver 
Der er tre parter i et projekt: opgavestilleren, som betaler, producenten, som produce-
rer produktet/løsningen, og brugeren, der anvender og kvalitetsvurderer projektre-
sultatet (løsningen). Tilsammen ved de tre parter det nødvendige, og derfor er de 
nødt til at samtale med hinanden. Producenten organiserer og styrer samtalerne. 
 

 

Figur 64. Grundlæggende er der tre parter i et projekt; opgavestilleren med pengene, producen-
ten, der producerer, og endelige brugeren, som ”blot” skal anvende og kvalitetsvurdere pro-
jektresultatet. Tilsammen ved de tre parter det nødvendige, og derfor er de nødt til at føre or-
dentlige samtaler med hinanden. Producenten organiserer og styrer disse samtaler. 

Opgavestilleren går fx ind i projektet med formålet ”jeg vil tjene penge”, ”jeg vil 
forsøge at redde misrøgtede børn” eller ”jeg vil opfinde et miljø-neutralt energi-
udvindingsapparat, der overflødiggør fossile brændstoffer til glæde for jordens 
befolkning”. I projektet udvikles et produkt, en løsning, som opfylder opgavestil-
lerens formål, fx en servicepakke som sikrer de ældre et ordenligt liv. Projektet 
begynder, når opgavestilleren går ind ad døren til producenten og spørger, om 
producenten kan lave et produkt, som gør det muligt at …  

Opgavestilleren stiller med en vag fornemmelse af produktet, hvorfor produ-
centen må føre samtaler med opgavestilleren og på det grundlag skrive en god 

FAKTA 

Opgavestiller som bruger 

Nogle gange kan brugeren og opga-
vestilleren tilsyneladende være en og 
samme person, virksomhed eller or-
ganisation. 

Hvis det er en virksomhed, fx Lyn-
transport A/S, der bestiller et flåde-
styringssystem hos it-firmaet, kan det 
umiddelbart se ud som om, opgave-
stiller og bruger er en enhed. Det 
samme når privatpersonen bestiller et 
nyt badeværelse hos bygmesteren. 
Men det er ikke helt så enkelt. 

Ordreopbygningen (herunder kravspe-
cifikation og budget) foregår med et 
sæt forudsætninger og formål. Brugen 
af produktet foregår med et andet 
sæt forudsætninger og formål. 

Det kan derfor godt være, at opga-
vestiller og bruger rent fysisk er en 
og samme enhed, men ordreopbyg-
ning og anvendelse er grundlæggende 
forskellige, og man gør sig selv en 
tjeneste ved at være bevidst herom 
og ved at køre projektet med den be-
vidsthed; om ikke af andre årsager, så 
for at skærpe tankens klarhed og pro-
jektfokus. 
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projektidentitet. Projektidentiteten består af formål, målgruppe, mål og projektnavn, og 
er den overordnede arbejdsbeskrivelse for producenten og en del af aftalegrund-
laget (men ikke det hele og ikke det samme som projektplanen).  

Producenten har organisation, resurser, produktionsmidler, viden og erfaring til at 
fremstille produktet (løsningen). Men ud over at være hard-core producent, som 
skruer produktet sammen, har producenten også andre ansvar og opgaver. Pro-
ducenten skal bl.a. sikre sig, at opgavestilleren er tilfreds med projektforløbet og 
til slut også med produktet. Derfor: du skal som projektleder føre løbende samta-
ler med opgavestilleren og sørg for at justere projektidentitet, prototyper osv. under-
vejs, så opgavestilleren er tilfreds. Producenten skal også kvalitetsteste produktet, 
før det går i masseproduktion og ryger ud på markedet. 

Brugeren har det forholdsvis nemt, fordi han/hun bare skal bruge produktet til 
at løse sine opgaver med, hvilket selvfølgelig kan være svært nok i sig selv. Indi-
rekte udfører brugeren dermed en kvalitetsvurdering af produktet. Gennem sine 
valg af eventuelle alternative, konkurrerende produkter sender brugeren signaler 
til producent og opgavestiller om brugskvaliteten.  

 
 

 
 

Figur 65. Bag de tre parter kan der være et antal underparter, fx underleverandører eller forskellige afdelinger i producentfirma-
et. Hvis man vil gøre det ordentligt og redeligt, skal alle parter høres og deres respektive forståelseshorisonter inddrages. Det er 
hverken nemt eller ligetil. Men det er ikke til at komme uden om – i et ordentligt og redeligt projekt. 
 

FAKTA 

De tre parter er sjældent blot tre na-
turlige personer men ofte partsgrup-
per med undergrupper. 

Opgavestilleren kan bestå af en grup-
pe af institutioner, som ønsker at kø-
be en løsning. Opgavestilleren kan 
være direktøren i producentfirmaet. 
Opgavestilleren kan være et miks af 
både politiske, ideelle og finansielle 
undergrupper. 

Producenten kan være et konsortium 
af virksomheder, der leverer løsnin-
ger. Producenten kan være et antal 
afdelinger i firmaet. 

Brugeren kan være grupperinger af 
brugere, som har til fælles, at de alle 
bruger det samme produkt. Bruger-
grupperne behøver ikke at samles 
indbyrdes. Det er producentens op-
gave at sørge for at danne en fælles 
forståelse af brugergrupperne. 
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De tre parter i delprojekter 
Et projekt vil altid bestå af et antal delprojekter. Hver af disse hoved- og delpro-
jekter har hver deres tre parter. Se også Figur 143 side 164. 
 

 

Figur 66. Projektet ældrepleje i en kommune består af et antal delprojekter. Hver af disse har 
hver deres tre parter, projektleder og projektidentitet. Men alle skal selvfølgelig indordne sig 
under det store projekt ældrepleje med dets tre parter, projektleder og projektidentitet. 

Parternes værdi (interessentanalyse) 
Et aspekt ved projekter er, hvem der i praksis udgør de tre parters undergrupper 
og ikke mindst den værdi, som de tre parterne med undergrupperinger tilfører 
projektet. 

Værditilførslen pirrer, provokerer og gavner, og derfor gør man klogt i at forhol-
de sig til det. I modsætning hertil er fx en simpel liste over projektdeltagerne i de 
fleste tilfælde nok saglig, men egentlig umådelig kedelig; den skubber ikke til no-
gens følelser, med mindre man selv lægger for-domme (tysk: Vorurteil) ind over. 

Kortlægning af parternes værdi kan udføres i en partsværdimodel (se Figur 67ff) 
ved at referere til deres rolle i projektet som aktiv versus passiv og positiv versus ne-
gativ. Fx må konkurrenter formodes at være i hvert fald negative og måske også lidt 
aktivt modarbejdende. Firmaets grå eminencer bidrager med stor erfaring, dvs. 
fungerer som drivankre og sørger dermed for, at det ikke går helt galt. 

Bemærk at alle interessenter har lidt af alle fire egenskaber i sig afhængig af 
projektsituationen. Ingen er i en statisk position i relation til positiv, negativ, aktiv 
og passiv, vi har alle lidt af hvert, og vi bevæger os hele tiden rundt mellem positi-
onerne. 

ØVELSE 

Dine delprojekter 

Tag fat i nogle af dine nyeste projek-

ter og lav tegninger som i Figur 66. 

Det er sværere, end det lige ser ud, 
fordi parterne skifter roller mellem 
delprojekterne, og der kommer nye 
indehavere af partsrollen til. 
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Figur 67. Partsværdimodel. Projektets parter kan kortlægges i denne skabelon, som vandret 
handler om adfærd og lodret om indstilling.  

 

Figur 68. Partsværdimodel med eksterne (grøn) og interne (gul) parter. I eksemplet er der overre-
præsentation af positive parter. Det er et signal om manglende opmærksomhed overfor de ne-
gative parter, som altid er der. De interne parter er overvejende positive men passive. 

FAKTA 

Partstyper kan være mangeartede. 
Det kan være naturlige personer (pas 
dog på med at skrive navne og gøre 
det personligt), men oftere er det nok 
mere hensigtsmæssigt at skrive funk-
tioner, organisationselementer, fir-
maer, institutioner og lignende. Det 
kan fx være firmaets grå eminencer, 
direktionen, it-afdelingen, advokaten, 
kommunens tekniske forvaltning, de 
konkurrerende firmaer, sælgerne, 
selvfedmen osv. 

ORDBOG 

Et drivanker er en enhed, der slæbes 
efter et skib i vanskelige vejrforhold. 

Ankeret er beregnet til at nedsætte 
farten for et fartøj i hårdt vejr, såle-
des at det ikke får en mærkbar ha-
stighedsforøgelse, når det glider ned-
ad en bølge, hvilket forhindrer fartø-
jet i at mase sig ind i den næste bølge. 
Samtidig forøger ankeret kontrollen 
med fartøjet ved at holde stævnen el-
ler hækken op mod vindretningen. 
Alt i alt forøges sikkerheden betrag-
teligt. 

Drivankret er konstrueret således, 
at det giver stor modstand, når det 
bliver trukket gennem vandet. 

I et firma er drivankeret en person, 
der umiddelbart opleves som bagstræ-
berisk, men som ofte faktisk sørger 
for sund kurs og hastighed. 
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Figur 69. Partsværdimodel for en families flytteprojekt. Parternes positioner er tæt knyttet til den aktuelle projektidentitet. I andre 
projektsammenhænge inden for familien ville de givetvis indtage andre positioner. 

Bemærk at partsværdimodellen kun giver mening, når projektidentiteten er 
kendt, som fx i Figur 69. Uden en kendt projektidentitet giver modellen ingen 
mening, og forsøg på at udfylde den vil blot afspejle fx almindelig frustration. 

Man arbejder med partsanalysen fx ved hjælp af idémylder (brain-storm). Pro-
jektgruppens deltagere samles og sætter hver deres små post-it sedler ind i parts-
værdimodellen, som til idémyldermødet er printet i A0-format. Det er meningen, 
at der skal snakkes undervejs. Partsværdimodellen er ikke en facitliste, men et 
grundlag for samtale. Fortæl og snak om, hvorfor du synes, at de forskellige funk-
tioner skal placeres der og der; fx hvorfor den administrerende direktør efter din 
mening skal indtage en passiv og neutral position i relation til produktudvikling. 
Det er samtalen og den styrkede bevidsthed, der er det egentlig resultat af arbejdet 
med partsværdimodellen. 

 

FAKTA 

Parternes interesser 

Hvilke interesser er der i spil fra par-
ternes side? Hvorfor går de med i det 
her projekt? Hvilken målgruppe har 
de i tankerne i relation til projektet? 
Hvilket mål har de i forhold til pro-
jektet? Hvilket navn giver de projek-
tet? 
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Figur 70. Et tænkt eksempel på en virksomheds partsanalyse. Der er ikke meget opmærksomhed på de negative kræfter, som givetvis 
virker. Dette eksempels svaghed er, at projektidentiteten er ukendt; i hvilken henseende er parterne positioneret? 

Vær opmærksom på, at ethvert projekt og enhver organisation har parter i alle 
fire hjørner. Ingen kan sige sig fri for at have modarbejdere og passive parter i 
den sfære, man befinder sig i. Alle projekter har parter overalt i de fire retninger. 
Styrket bevidsthed herom øger chancen for forbedret samarbejde. 

Det kan være ubehageligt at erkende og snakke om negativ og passiv. Men be-
tænk, at hvis alle i en gruppe er i hjørnet aktiv-positive vil gruppen være karakteri-
seret ved ”lalleglad jubeloptimisme”. For at skabe balance i gruppen skal der 
nødvendigvis være funktioner i det modsatte hjørne, ellers tipper/vælter gruppen 
og projektet. 
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Design af budskab, meddelelse, information og produkt 
Enhver meddelelse, budskab, information og produkt designes over disse fem 
grundelementer: værdier, indhold, interaktion, form og resultat (fx udtrykt information). 
Opsplitningen i de fem elementer sikrer dig fokus, præcision og sikkerhed.  
 

 

Figur 71. Den simple designmodel for budskab, meddelelse, information og projekt. Du er 
nødt til omhyggeligt at bearbejde hvert af disse fem grundelementer og relationerne mellem 
dem. Se yderligere forklaringer på side 91 og fra side 105. 

 

 

Figur 72. Den simple designmodel forløber fra en idé over en plan til et resultat ligesom Olsen-
Banden i sin tid. Idéen repræsenteres af værdierne, planen repræsenteres af form-indhold-interaktion, 
og resultatet repræsenteres af den udtrykte information hhv. produktet. 

ORDBOG 

Værdier: idé, undren, formål, mål, 
målgruppe, prototype. 

Form: værktøj, it, materiale, system, 
apparat, konstruktion. 

Indhold: historien, der skal fortælles, 
budskabet. 

Interaktion: brugerens handlemåde, 
anvendelsen. 

Resultat: produkt, udtrykt informa-
tion, distribueret produkt.  

FAKTA 

Designmodellens teorigrundlag 

Den simple designmodel er bygget 
op over førstehed, andethed og tred-
jehed både vandret og lodret. Værdier 
er førstehed. Indhold er tredjehed, og 
resultat er andethed. Vandret er form 
andethed, indhold førstehed og interak-
tion tredjehed.  

Indhold kan være både tredjehed 
(lodret) og førstehed (vandret), fordi 
det er to forskellige ”projektidentite-
ter” på lodret og vandret. 

FAKTA 

Designmodellen er universel 

Designmodellen er skabt indenfor 
rammerne af informationsledelses-
paradigmet. Men modellen er med 
meget stor sandsynlighed anvendelig 
i ethvert domæne eller paradigme. 
Årsagen hertil er ovennævnte, at den 
bygger på de grundlæggende fæno-
menologiske principper, som er uni-
verselle. 
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Figur 73. Kommunens parkeringsprojekt kan have værdien, at bilisterne skal have nemmere ved 
at finde en parkeringsplads. Dertil behøves et indhold (rød), interaktion (gul) og en form (grøn). 
Tilsammen udgør de produktet (løsningen). 

 

 

Figur 74. Rejseplanskonsortiets værdi er, at rejsende nemmere skal kunne rejse med offentlige 
transportmidler. Dertil sammensættes indhold (rød), interaktion (gul) og en form (grøn). Tilsam-
men udgør de produktet (løsningen). Resultatet er brugerens tilfredsstillende opgaveløsning. 

FAKTA 

Designmodellens formål 

Formålet med designmodellen er dels 
at sikre en god, praktisk proces i pro-
jektet, dels at reducere kompleksite-
ten i projektgruppens planlægnings-
arbejde. 

Ved at benytte designmodellen op-
når du, at alle projektets praktiske 
aspekter ikke i nær samme grad fly-
der rundt i en ”pærevælling”. Det 
bliver i langt højere grad muligt for 
dig at fokusere og holde tingene ad-
skilt på en for projektet sund måde. 
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Figur 75. Den simple designmodel med forklaringsbobler. 

Værdier er projektidentitet (formål, målgruppe, mål og et navn), analyse af muligheder og 
en prototype. Prototypen er grundlaget for de videre samtaler og beslutning om 
projektets levedygtighed. 

Indholdet er det budskab, den historie, som opgavestilleren ønsker fortalt. 
Hvis producenten sørger for, at produktet leverer svarene til brugerens forventede 
spørgsmål, er målet nået. Indholdet består af en række indholdstyper. Og endelig skal 
indholdet struktureres, så det passer sammen med værdier, form og interaktion. 

Form er det system, det apparat, det materiale, som bærer informationen. 
Hvordan skal brugergrænsefladen designes? Hvilke input- og outputtyper (data-
typer) skal anvendes, og hvor kommer de fra? Hvilket materiale skal anvendes? 
Hvordan skal it-systemet designes? 

Interaktion (anvendelse, handlemåde) beskriver brugerens handlemåde. 
Hvor, hvordan og hvornår omgås brugeren med produktet? Hvad skal være mu-
ligt mht. anvendelse? 

Resultat er den udtrykte information, produktet. For at nå til resultatet skal 
der forud foregå informationsforædling og udtrykket skal designes (fx i form af grafik 
og tekst). Når der foreligger et resultat, skal det kvalitetstestes, hvilket i sin yderste 
konsekvens kan betyde, at dele af projektet skal laves om. Og endelige skal der 
ske distribution af produktet (resultatet), så det kommer ud til brugeren. 
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Figur 77. Den udvidede designmodel handler om tilstande (input-output), der skal skabes (fir-
kanterne) vha. processer (ellipserne). Modellens primære formål er at sikre en god, praktisk 
proces i projektet, sekundært at reducere kompleksiteten i planlægningsarbejdet i projektet. 

Den simple designmodel i Figur 71 kan udvides med processer. Fx er der proces-
ser mellem plan og udtrykt information, hvor der udføres forskellige aktiviteter. Data-
strukturen sammensættes i form efter den informationsstruktur, som er beskrevet i 
indhold. Indholdet sætter dagsordenen for, hvordan informationen i den sidste ende 
skal designes. Når resultatet foreligger, fortsætter man med processen distribution. 

På siderne 98 til 104 vises, hvordan designmodellen kan bruges og opleves i et 
praktisk, dagligdags liv i en virksomhed, der er under konstant faktureringspres. 
De syv sider (98 til 104) er en ”tegneserie” i syv dele, som tilsammen dækker hele 
processen fra idé til distribution. 

Figur 76. Samtalemodellen fra s. 
66 handler også om idé-forberedelse-
plan-udførelse-resultat. Men det er 
med fokus på, hvordan man tænker 
på og samtaler om projektet. Samta-
lemodellen er projektlederens vig-
tigste værktøj. 
 Designmodellen har fokus på de 
ting, det praktiske der skal skabes 
(information, produkter osv.). De-
signmodellen er praktikerens ”kø-
replan”. 
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Projektværktøjer: PMI, IPMA, Prince2, LEAN, Agil/Scrum 
Der findes et væld af glimrende projektværktøjer og projektledelsesværktøjer. De 
har den store styrke, som de i allerhøjeste grad skal anerkendes for, at de tilfører 
værdifuld struktur til projekter. Bøgerne i litteraturboksen giver fine beskrivelser 
af projektstyringsværktøjer og -stilarter. Størsteparten af disse værktøjer og stilar-
ter har det fællestræk, at de handler om effektivitet og optimering indad i pro-
jektorganisationen og stort set overser slutbrugeren. De er i visse henseender 
indadvendte i deres fokus, i hvert fald i sammenligning med denne bogs ærinde. 

PMI handler om, hvad en projektleder skal vide (vidensområder) og beherske. 
PMI betyder Project Management Institute og henviser dermed til, hvor PMI grund-
lagdes i USA. PMI’s standard for projektledelse hedder PMBOK Guide (A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge). PMI er ikke et værktøj, men 
standardiserer og strukturerer projektlederens arbejdsgrundlag. Associeret til 
PMBOK er ISO-10006. 

IPMA (International Project Management Association) handler også om pro-
jektlederens nødvendige vidensområder, men tilføjer visse typer adfærdskrav, be-
skrevet i bogen ”IPMA Competence Baseline (ICB)”. Man kan blive certificeret 
projektleder på forskellige niveauer under IPMA. Til IPMA er knyttet nationale 
organisationer over det meste af verden, i Danmark ”Foreningen for dansk pro-
jektledelse”, som har udgivet sin tilrettede udgave af bogen med titlen ”Kompe-
tencer i projektledelse”. 

Prince2 er et omfattende og detaljeret projektstrukturstyrings- og -dokumenta-
tionsværktøj, som forudsætter, at alting kan opløses i mindre og mindre dele med 
overblik og indsigt som konsekvens. Prince2 handler om afvigelsesstyring, dvs. 
”sig kun noget, når det går anderledes end forventet”, og om de såkaldte logs 
(Lessons Learned Log), hvori man beskriver de uventede hændelser, som kan væ-
re interessante for andre. Man kommer til at tale om projektelementerne under-
vejs i projektforløbet, fordi der, groft sagt, skal skrives noget i rubrikkerne. Men i 
alt dette holdes menneskers forståelseshorisonter udenfor.  

LEAN er en filosofi, en model, som forudsætter, at der er uudnyttede resurser 
et eller flere steder i organisationen, og at det så (groft sagt) handler om at identi-
ficere disse, så de kan udnyttes bedre. LEAN optimerer processer. LEAN's styr-
ke er, at det handler om brugskvalitet, fornuft og resurseoptimering. Der er fokus 
på, at projektet skal give mening i forhold til slutprodukt og brugskvalitet. En væ-
sentlig anke overfor LEAN er, at metodeaspektet mangler; det forudsættes hånd-
teret på anden vis. LEAN overvurderes og misbruges nogle gange til også at kon-
trollere og styre fornuften og projektfokus, hvilket LEAN ikke er egnet til. 

LITTERATUR 

Målgruppeanalyse. Christian V. Ras-
mussen og L.H. Fischer. Nyt Teknisk 
Forlag,  

Projektlederbogen. Bjarne Kousholt. 
Nyt Teknisk Forlag. 

Projektledelse. Teori og praksis. Bjarne 
Kousholt. Nyt Teknisk Forlag. 

Grundbog i projektledelse. Hans Mikkel-
sen og J.O. Riis. Provedo. 

FAKTA 

Indholdet handler om fornuften og 
meningen i projektet og om budska-
bet, der skal fortælles.  

Brugskvalitetsbevidsthed handler 
om værdier og de egenskaber, der 
sætter brugeren i stand til at løse sine 
opgaver korrekt, sikkert og hurtigt.  

Forståelseshorisont handler om, 
at det er mennesker, der styrer pro-
jekter, og som skal anvende projekt-
resultatet, og at disse mennesker er 
begrænsede af og udstyret med de 
egenskaber, som man finder i deres 
respektive forståelseshorisonter. 

ORDBOG 

Agil projektstyring betyder, at pro-
jektet indeholder løbende optime-
rings- og iterationsprocesser. Agil = 
adræt. 
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Agil projektledelse og fx metoden Scrum hører til i it-udvikling og forudsætter, 
at udvikling af software er en for kompleks affære til at kunne planlægges lineært. 
Der er ikke en bestemt rækkefølge, aktiviteterne skal udføres i, og man kan derfor 
starte hvor som helst i aktivitetskomplekset og skifte mellem fokuspunkter til 
hver en tid. Formålet med Agil/Scrum er at øge projektets fleksibilitet og dermed 
udviklingshastigheden, som skal være ekstremt høj i moderne it-udvikling. Agil/ 
Scrum kendetegnes ved fleksible tidsplaner, små udviklingshold, hyppig evalue-
ring, objektorientering og samarbejde mellem udviklingshold. Det sidste, må man 
dog vel antage, forekommer indenfor alle projektmetodefilosofier, og ikke kun 
under Agil/Scrum. Agil/Scrum er knopskydning på mere eller mindre velkendt 
grundlag og forudsætter dygtige medarbejdere, som kender hinanden godt. 
Agil/Scrum syner besnærende, men bygger man fx et hus efter Agil/Scrum-
metoderne, bygger man et værelse af gangen og undersøger derefter, om det er 
nødvendigt at fortsætte, og hvordan man i givet fald ønsker at fortsætte. Fordelen 
er lokal tilpasning og successive ibrugtagning. Ulemper: hvordan får man husets 
tag, installationer og helhed til at hænge sammen til et godt hus? Amerikansk 
fodbold er et smukt eksempel på anvendelse af agile/scrum-metode; planerne ju-
steres efter hvert spil á 2-10 sekunders varighed. 

Den lille forskel 

De ovenfor omtalte projektværktøjer tilfører struktur, men lider dog under visse 
væsentlige mangler i forhold til det, nærværende bog vil. For det første går de ud 
fra, at der allerede eksisterer et projektfokus, altså at man forud på et andet 
grundlag har besluttet, at det er et sundt projekt at gå i gang med et givet fokus. 
For det andet er de indadvendte og fokuserer på intern optimering, der står ikke 
forrest i manualerne, at ”nu skal vi gøre det bedst muligt for brugerne”. For det 
tredje inddrager de hverken selve indholdet (budskabet i relation til brugeren), brugskva-
litetsbevidsthed eller menneskenes forståelseshorisonter. 

29 spørgsmål som styringsværktøj 
En helt anden måde at tilgå projektledelse og -styring kunne være fra en humani-
stisk vinkel, hvorfra projekter kan anskues som en kommunikationsopgave. Harold 
Lasswell skrev i 1948 den berømte sætning ”Hvem siger hvad i hvilken kanal til 
hvem med hvilken effekt?”. På den baggrund har Jan Krag Jacobsen i bogen ”29 
spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation” udviklet 
femogtyve essentielle spørgsmål, når der planlægges kommunikation. Hvis vi, 
blot som tankeeksperiment, forestiller os, at disse spørgsmål er projektlederes 
styringsværktøj, er der så i bund og grund ikke meget godt styr på sagerne?

FAKTA 

29 spørgsmål som styringsværktøj
(Jan Krag Jacobsen) 

1.  Hvem er målgruppen? 
2.  Er kommunikation løsningen? 
3. Hvad er budskabet? 
4.  Hvad er mediet? 
5.  Hvilken effekt skal produktet 

have hos målgruppen? 
6.  Hvad er formålet med effekten 

hos målgruppen? 
7.  Hvem er afsender? 
8. Indgår produktet i en strategi el-

ler politik? 
9. Hvilken effekt skal produktet 

have hos afsenderen? 
10.  Hvad er formålet med effekten 

hos afsenderen? 
11.  Hvordan påvirkes målgruppen 

ellers med lignende budskaber? 
12.  Intimideres (skræmmes) målgrup-

pen? 
13. Er produktet lavet før? 
14. Hvor, hvornår og hvordan skal 

målgruppen opleve produktet? 
15.  Hvordan skal produktet distribu-

eres? 
16.  Hvilke genrer skal bruges? 
17.  Hvilke fortællemåder skal bru-

ges? 
18.  Hvilke færdigheder skal produ-

centen have? 
19.  Hvilken viden skal producenten 

have? 
20.  Hvor meget skal der tages med? 
21.  Hvilket apparatur er nødvendigt? 
22.  Hvad må produktet koste? 
23.  Hvilke juridiske problemer kan 

opstå? 
24.  Hvilke etiske problemer kan op-

stå? 
25.  Hvad skal produktet hedde? 
26.  Hvordan er tidsplanen? 
27.  Hvordan informeres rekvirenten? 
28.  Hvordan skal produktet afprø-

ves? 
29. Hvordan laver man nemmest 

produktet? 
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Informationsledelse i en praktisk hverdag 
I en praktisk, travl hverdag, hvor eksistensgrundlaget er dagens kunder og ind-
tægter, er der ikke altid plads til at bekymre sig om teorier og modeller. Og hvad 
gør man så? Det er i høj grad en temperamentssag, hvilken vej man vælger; klø-
på-vejen, teorier-og-modeller-vejen eller en blanding. 

Temperamenter; introvert og ekstrovert 
Mennesker befinder sig på en temperamentsskala fra introvert til ekstrovert. 
 

 

Figur 78. Temperamenterne introvert og ekstrovert har hver deres kvaliteter. Ved at samarbejde 
opnås den nødvendige beherskelse af både forberedelse og udførelse. 

En typisk opfattelse af en moderne chef er, at han er ekstrovert, visende handle-
kraft. Den ekstroverte agerer på følelser og fornemmelse uden analyserende for-
beredelse. En introvert persontype kan forsyne den ekstroverte chef med de ana-
lyserende forberedelser. Ved at samarbejde opnås den nødvendige beherskelse af 
både forberedelse og udførelse. Men det forudsætter gensidig anerkendelse af 
temperamentskvaliteter.  

Hvis den ekstroverte chef bestemmer uden input fra den introverte medarbej-
der, vil der ske en masse – og projekterne vil som oftest fejle og skal laves om. 
Hvis omvendt en introvert person bestemmer, bliver der udført fine analyser, og 
det hele bliver smukt struktureret, men der sker desværre bare aldrig noget. 

Disse temperamenter må ikke forveksles med at være aktiv eller passiv. Intro-
verte kan være både hyperaktive og dovne, ligesom ekstroverte kan være både 
dovne og hyperaktive. Den væsentligste forskel på de to temperamentstyper er, 
hvordan de opbygger energi og viden. 

FAKTA 

Temperamenter og persontyper 
Vi har forskellige temperamenter og 
har derfor indbyggede præferencer 
for at gøre tingene på den "rigtige" 
måde, dvs. vores adfærd. Husk at 
samtale om temperamenter og per-
sontyper, fordi det kan styrke den 
gensidige forståelse og dermed grup-
pens samlede evner. 

Der er forskellige persontypemo-
deller, der alle bidrager konstruktivt 
til at forstå hinandens måde at være 
og gøre på, som fx: 
- JTI (Jungs Typeindeks er en skan-
dinaviseret udgave af MBTI), 
- MBTI (Myer-Briggs Typeindikator)
- Enneagrammet (som både beskri-
ver vores adfærd og forklarer adfær-
dens baggrund i modsætning til 
MBTI/JTI, som i al væsentlighed be-
skriver). 

ORDBOG 

”Bonus Pater Familias” (latin for den 
gode familiefader) er en fiktiv person, 
som aldrig begår fejl, fordi han altid 
tænker sig grundigt om, før han 
handler. (Citat fra 
www.forsikringsoplysningen.dk). 
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Projektstyring i en travl virksomhed 
Illustrationerne i dette kapitel viser en praktisk, handlingsorienteret fremgangs-
måde. Fokus er på handling, hvor fokus i resten af bogen er på analyse og struktur. 
Illustrationerne er venligst udlånt af Tankegang a·s.   

 

 

Figur 79. I kundemødet afklares behov og opgaven defineres. Venligst udlånt af Tankegang a·s. 

Kundemødet minder om projektidentitetens første input, idéen, og den efterføl-
gende værdimodellering. Men normalt vil sælgeren allerede der foregribe tingene 
og dykke længere ned i designmodellen og fx skitsere en prototype. 



 Informationsledelse i en praktisk hverdag 
  

 
 99 

 

Figur 80. På baggrund af informationen fra kundemødet afholdes et teammøde, hvor man læg-
ger planen, gerne på grundlag af en første prototype. Venligst udlånt af Tankegang a·s. 

Teammødet minder om værdimodelleringen, men der sker mere end at skabe 
prototypen, fx lægges typisk en produktionsplan. Principielt en dristig procedure, 
fordi prototypen ikke er blevet testet mod hverken bruger eller opgavestiller.  

At produktionsplanen så alligevel lægges her, skyldes i al væsentlighed et ønske 
om at spare resurser og tid, bl.a. ved at reducere mødemængden. Den genvej går 
kun godt under to forudsætninger: (1) knalddygtige medarbejdere, og (2) accept 
af at det i bund og grund er det den samme vare, man sælger igen og igen, dvs. 
høj grad af rutineproduktion. 
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Figur 81. Producenten udarbejder et løsningsforslag (en prototype) og en projektplan med fo-
kus på eksterne relationer; økonomi, tidsplan, resurseplan, distributionsplan m.m. Venligst ud-
lånt af Tankegang a·s. 

Hvis producenten er økonomisk klemt, kan man blive nødt til at sammensmel-
te prototype og produktion-udførelsen af planen. Hvis der er godt med penge i projektet, 
kan man holde flere møder med opgavestilleren, hvor der præsenteres forskellige 
prototyper. Internt hos producenten bliver der undervejs snakket om udviklin-
gen, hvilket svarer til at diskutere diverse prototyper undervejs i projektet. Opga-
vestilleren præsenteres på et tidspunkt for prototypen, som er mere eller mindre 
tæt på det færdige resultat. 
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Figur 82. Opgavestilleren præsenteres for prototypen og der træffes en beslutning. Venligst ud-
lånt af Tankegang a·s. 

På mødet, hvor der træffes en beslutning, vil og skal producenten argumentere 
godt for sin sag, fordi der er begrænsede resurser til rådighed, dvs. at der måske 
ikke er råd til at starte mere eller mindre forfra, investeringen er foretaget hos 
producenten. Der tages en beslutning ”ja” eller ”nej” på grundlag af prototypen. 
I tilfælde af ”ja” er det fuld skrue med at færdiggøre produktet, fordi aftalen er 
truffet og betingelserne fastlagt. I tilfælde af ”nej” er det mere eller mindre forfra 
- måske.  
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Figur 83. Den endelige aftale med opgavestilleren er på plads, og produktionen kører for fuld 
kraft. Venligst udlånt af Tankegang a·s. 

Tilsyneladende overspringes produktionsplanlægningen i foranstående figurer. 
Det er ikke helt rigtigt, idet den faktisk ofte reelt udføres i det første teammøde. 
Ulempen ved den fremgangsmåde er, at man i det første teammøde ikke kender 
alle betingelserne. Resursemangel kan nødvendiggøre den slags ”krumspring”. 
Ideelt laves der en produktionsplan efter aftalen med opgavestilleren, så man ken-
der alle betingelser.  
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Figur 84. Projektet er næsten færdigt, når produktet/resultatet er afleveret, som det er aftalt 
med opgavestilleren. Der udestår stadig kvalitetskontrollen. Venligst udlånt af Tankegang a·s. 

Det er ikke usædvanligt, at leverancen står og blomstrer på et lager i en slags 
ingenmandsland, samtidig med at alle parter undrer sig over, hvor produktet 
monstro befinder sig. Husk at få en modtagekvittering hos opgavestilleren. Mod-
tagekvitteringen kan bl.a. indeholde en tilkendegivelse af, at produktet opfylder 
de aftalte kvalitative krav eventuelt sågar opgavestillerens forventninger. 
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Figur 85. Efter aflevering til opgavestilleren og ibrugtagning af produktet foretages kvalitets-
kontrol. Venligst udlånt af Tankegang a·s. 

Det undersøges, om samarbejdet fungerede tilfredsstillende, om der kom den 
ønskede reaktion fra brugeren, og hvad der kan gøres bedre en anden gang. Selv-
ransagelse og -erkendelse er sundt, ligesom det fører til sunde samtaler i fx pro-
ducentens projektorganisation som fx ”hvad lærte vi denne gang?”. 
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Informationsledelse, struktureret og sikkert 
Den udvidede designmodel beskriver et informationsdesignprojekts processer og 
input-output. Designmodellen sikrer, at delprocesser udføres i den rigtige række-
følge, og at der er en logisk, konsekvent sammenhængskraft i projektet. De føl-
gende sider 107 til 143 er en gennemgang af modellens enkeltdele. 
  

 

Figur 86. Den udvidede designmodel beskriver, hvordan man logisk og struktureret kommer 
gennem de praktiske processer og input-output i et designprojekt. Modellens enkeltdele gen-
nemgås på de følgende sider 107 til 143. 

FAKTA 

Forskellen mellem samtalemodel-
len og designmodellen 
Samtalemodellen (jf. s. 66) er projektle-
derens vigtigste værktøj i henseende 
til informationsledelse. Samtalemo-
dellen sikrer, at det er den rigtige in-
formation, der bliver skabt i projek-
tet. 

Designmodellen guider projektdelta-
gerne gennem de praktiske processer 
og tilstande (input-output). 

Der er heldigvis et betydeligt over-
lap, hvilket muliggør samtaler og ko-
ordinering mellem på den ene side 
informationsdannelsen i projektet og 
det praktisk orienterede arbejde. 
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Igen må det pointeres, at der er to veje at gå og vælge mellem, når man skal i 
gang med et projekt: (1) bevidsthed og struktur ved at følge metoden eller (2) til-
fældigheder og kopiering af tidligere projekter. Og så den tredje vej, som er sats-
ningen på, at man er et gudbenådet naturtalent, som fx Mozart, der bare knipser 
med fingrene og vupti er succesen i hus. Men disse gudbenådede talenter er der 
altså ikke så mange af, indrøm det nu bare. 

 

BEVIDSTHED,  STRUKTUR OG METODE 
Modelbaseret arbejde 

TILFÆLDIGHEDER OG KOPIERING 
"Ka' du ikke lige ..." og "Det ka' da ikke være så svært" 

FORDELE FORDELE

sikkerhed for at man får det hele med kan gå direkte i gang med det praktiske, slipper for for-
håndsdiskussioner 

dokumentationen er på plads samtidig med, at arbejdet 
skrider frem 

man bliver mindre sårbar på kort sigt, fordi man kopierer og 
dermed dækker sig ind under et tidligere projekts succes 

stor sandsynlighed for at projektet ender som succes, 
fordi det er brugerfokuseret hele vejen igennem 

chefen overbevises let om, at det går godt, fordi der hurtigt 
sker en masse synligt-praktisk (det er nemmere at få tilgivel-
se end tilladelse) 

sammenhold i projektgruppen, fordi alle er nogenlunde
lige vidende og alt er aftalt på åbent grundlag 

i tilfælde af kopiering som metode: større sandsynlighed for 
en vis grad af synlig succes, fordi det forekommer bekendt 

ULEMPER ULEMPER

chefen skal overbevises om, at det er nødvendigt at bruge 
tid og resurser på forberedelsesarbejdet 

det er 99% sikkert, at større eller mindre dele af projektet 
skal laves om eller flere gange (jf. Figur 1) 

der er ikke prestige i at forberede sig grundigt stor risiko for at projektet alt i alt bliver en fiasko (fordi det 
projekt, man kopierede, havde et helt anden formål, mål, 
målgruppe osv.) 

der går længere tid, inden der sker noget praktisk, som kan 
vises frem for chefen, så han bliver glad 

projektgruppen udviser ofte frustrationer og splittelse, fordi 
uvishederne er store, hvorfor det ofte er alfa-hannerne, der 
driver projektet på egne præmisser 

øget sårbarhed, fordi man ofte betræder nyt land stort set umuligt at dokumentere 

Figur 87. Der er fordele og ulemper ved begge projektstyringsmåder; systematik eller tilfældigheder og vane. Valget er dit. 
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Værdien er det, man vil opnå 
Værdien er forbedringen fra den utilfredsstillende tilstand til den tilfredsstillende til-
stand. Værdien er det, man vil opnå. Værdien er det, der skal være bedre. Værdien 
er dermed både begrundelsen for at starte et projekt og målet for projektet.  

Man tager fx på ferie, fordi det er koldt og mørkt (utilfredsstillende), og man vil 
hen til varme og solskin (tilfredsstillende). Idéen er, at man får det bedre ved at 
være i sol og varme. Værdien er den forbedrede velvære ved at være i sol og var-
me. Værdien retfærdiggør iværksættelsen af projektet (frem for at lade være). 
Værdien er dermed både begrundelse og en beskrivelse af målet for projektet. 

Byrådet synes fx, at borgerne ikke deltager nok i debatten om kommuneplanen. 
Byrådet får den idé, at et attraktivt og effektivt informationsmateriale kan få gang 
i debatten med masser af engagement. Lykkes det, vil værdien af kommunens 
forbedrede informationsmateriale være, at borgerne deltager aktivt og engageret i 
debatten om kommuneplanen. 

Ethvert projekt begynder med en igangsættende idé; ferieprojekter, produktud-
viklingsprojekter, kommuneplanlægning, affaldssystem-planlægning osv. Idéen 
indeholder altid et aspekt om, at der er noget, der skal være bedre, fordi det lige 
nu ikke er tilfredsstillende. Værdien er altså både en retfærdiggørelse af iværksættel-
sen af projektet, frem for blot at lade være, og beskriver målet for projektet. 

Det første, der skal gøres i et nyt projekt, er derfor at værdimodellere, som er at 
komme fra idé til prototype. Prototypen kan bruges til fx at få en indikation af, om 
brugeren faktisk vil blive sat i stand til at løse sine opgaver, som fx at planlægge 
en rejse, eller fx få gang i debatten mellem borger og byråd, vha. produktet (løs-
ningen). 

Desværre kan projektlederen havne i en svær kattepine, fordi projekter ofte 
iværksættes ved, at chefen kommer ind og siger ”Ka' du ikke lige …”. Det bety-
der reelt ”Spring forberedelsen over og udfør på vanen”. Chefen beder dermed 
om resursespild, ups’ere, om’ere og fiasko, jf. kapitlet ”Der er mangel på forbere-
delse” s. 31.  

Det kan være en god idé at have læst kapitlet om forståelseshorisont (s. 81), hvis du 
ikke er fortrolig hermed, inden du læser videre i dette kapitel om værdier.  

 
 
 
 
 

ORDBOG 

Værdien er det, man vil opnå. 
Værdien er det, der skal være bedre.  
Værdier er dermed både begrundelsen 
for at starte et projekt og en beskri-
velse af målet for projektet.   

ØVELSE 

Værdier i din hverdag 

Næsten hver gang du går i gang med 
en aktivitet, kan du med fordel anse 
det som et projekt, stort eller lille. 
Før du praktisk går i gang, så prøv li-
ge at bruge et par minutter på at tæn-
ke over, hvilken værdi du jagter med 
aktiviteten, med projektet. Hvorfor 
går du i gang frem for at lade være? 

Figur 88. Værdierne bearbejdes mellem 
projektets idé og prototype. Det er første 
del af forberedelsen. 
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Projektidentitet 
Input: idé eller undren som fremføres af opgavestilleren. 
Output: beskrivelse af formål, målgruppe, mål, leveringstidspunkt og navn.  

Projektidentitetens rolle 

Projektidentiteten er projektigangsætteren. Der er ingen, der bare lige vågner op 
af dvalen ved skrivebordet og fx tænker: ”Jeg må lave et nyt databasesystem, som 
….”. Det forekommer ikke. Der er altid en begrundelse for overhovedet at gå i 
gang. Begrundelsen ligger i idéen og projektidentiteten. 

Projektidentiteten er en præcisering af, hvad opgavestilleren forventer at mod-
tage og betale for, og hvad producenten forventes at levere. Dermed bliver der et 
mål at styre efter. Projektidentiteten er et middel til at afgrænse projektet fra irre-
levante opgaver og til at skabe sympati for projektet. Projektidentiteten er også 
starten på at identificere det indhold, som brugeren antages at søge efter for at 
kunne løse sine opgaver. Projektidentiteten beskrives i et samarbejde mellem op-
gavestiller og producent. 

Projektidentitetens elementer 

Projektidentiteten består af formål, målgruppe, mål, leveringstidspunkt og navn. 
Formålet er en erklæring om, hvorfor projektet iværksættes frem for at lade væ-

re. Formålet er svaret på spørgsmålet om, hvorfor projektet iværksættes. Svaret 
starter med: ”Fordi …”. 

Målgruppen er dem, der skal bruge produktet. Målgruppebeskrivelsen bidrager til 
afgrænsning af projektet. Hvis formålet fx er at fremme kommunikationen mel-
lem byråd og borgere om kommuneplanen, betyder det, at målgruppen er ”bor-
gerne i kommunen”.  

Målet er en beskrivelse af projektets resultat. Målet er det, som projektet leverer 
og tidspunkt; svar på spørgsmålene hvad? og hvornår?  

Navnet er en del af projektidentiteten. Projektnavnet vil i de fleste tilfælde ud-
fylde rollen som fællesreference; ikke blot for at få entydig identifikation, men 
også for at opnå en fællesskabsfølelse.  

 
EKSEMPEL (CYKELTURISTKORT): turistforeningen på Bornholm synes, at der er for 
lidt gang i turismen og især i indtægterne fra turismen. Derfor henvender turistfor-
eningen sig til et firma, som laver geoformidling, og beder om hjælp. Turistforenin-
gen er dermed en opgavestiller. Sammen finder opgavestilleren og producenten 
derefter ud af, at fx et kort vil kunne bidrage til at løse problemet; se også samtale-
modellen s. 66 for denne proces. 

EKSEMPEL 

Projektidentitet for solhvervsfest 

Formålet (hvorfor denne fest): fordi vi 
vil ha’ det sjovt ved at fejre solhver-
vet. 
Målgruppe (deltagere): de ateistiske 
venner, men ikke familie. 
Mål (hvad og hvornår): helstegt pat-
tegris og lam, ost, brød, masser af 
mjød, musik, d. 21.12. fra kl. 19 ude i 
skoven under den store eg. 
Navn: Den Hemmelige Ateistsol-
hvervsfest 2014. 

Figur 89. Værdimodelleringens første del.  
Fra idé eller undren til projektidentitet.  
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Formål: “Vi vil have øget omsætningen i den del af turistbranchen, som er i kon-
takt med cykelturister, og det skal ske ved, at cykelturisterne lettere skal kunne finde 
sikre, gode og smukke cykelruter og -stier”. Formålet er svaret på spørgsmålet: 
Hvorfor gør vi det her? 

Målgruppe: cykelturister fra ind- og udland. 
Mål: et kort, som viser, hvor der er gode, sikre og smukke cykelstier og cykelruter 

på Bornholm. Kortet skal endvidere indeholde en indikering af beliggenheden af 
seværdigheder og særlig natur for overblikkets skyld. Kortet skal kunne uddeles gra-
tis, foldes og bæres i en brystlomme, men primært kunne sidde i en kortholder på 
cyklisternes styr. Kortet skal derfor trykkes på vandfast papir. Kortet skal være klar 
til sommersæsonen, dvs. trykt og klar til distribuering d. 15. maj. 

 
Formål og mål  
Et formål er en erklæring om, hvorfor projektet iværksættes, dvs. begrundelsen for 
igangsætning af projektet, svaret på spørgsmålet om, hvorfor projektet iværksættes. 
Formålet identificerer og fastholder projektets betydning. 

Formålet er en eksplicit formulering af den initierende idé, af hypotesen. Formå-
let er grundlaget for hele projektet og dermed også grundlaget for at beslutte, 
hvad der er relevant og irrelevant. En god formålsbeskrivelse giver projektet ka-
rakter, hvilket tiltrækker sympati. Et projekt bør præsenteres på en måde, som al-
le involverede personer kan forstå, og som opfattes positivt. Formålet bruges og-
så til afgrænsning. Når et projekt først er kommet godt i gang, sker der ofte det 
forunderlige, at det tiltrækker alle mulige småprojekter og problemer. Personer 
uden for projektet prøver at få klaret nogle af deres opgaver ved at snige disse ind 
i projektet, ofte begrundet med usaglige argumenter såsom tilfældige ligheds-
punkter i løsninger, tidsammenfald eller teknik. 

Målet er en beskrivelse af projektets resultat, dvs. svaret på spørgsmålet om, 
hvad projektet leverer og hvornår. Målet giver styringsmulighed både før, under 
og efter projektprocessen. Målet konkretiserer formålet ved at sætte det i prakti-
ske rammer. Målet er en praktisk præcisering af hypotesen, af de forudsætninger, 
som bærer den initierende idé. I projektprocessen vil et klart mål begrænse dis-
kussionen om, hvorvidt projektet er færdigt eller ej. Målet synliggør fx også, hvad 
der til hver en tid udestår i projektet. Man skal ved den formodede afslutning på 
projektet kunne svare “ja” eller “nej” til spørgsmålet: “Nåede vi målet?”.  

Tilsammen afgrænser formål og mål projektet, forbedrer styringsmulighederne 
og sikrer dermed det bedst mulige beslutningsgrundlag for identifikation af bl.a. 
det relevante indhold. Projektidentiteten skaber intern forpligtelse, idet det bliver 
åbent for alle, om man er på sporet eller afsporet, ligesom det bliver entydigt, om 
man har nået målet eller ej. Måske er det en del af forklaringen på, at klare og en-
tydige formåls- og målbeskrivelser er så sjældne. Det er jo dejligt uforpligtende, 

ORDBOG 

Formålet er begrundelsen for at starte 
projektet. Formålet er svaret på 
spørgsmålet om, hvorfor projektet skal 
iværksættes. Beskrivelsen af formålet 
begynder med et fordi. 

FAKTA 

Formål og mål forveksles ofte, og det 
har uheldige konsekvenser (mang-
lende bevidsthed, reduceret fokus og 
mindsket chance for succes).  
Formål er begrundelsen (”Hvorfor? 
Fordi … ”).  
Mål er resultatet (”Nåede vi målet, ja 
eller nej?”).   

EKSEMPEL 

Formålet med at tage en uddannelse er 
at lære noget, blive dygtig. Målet kan 
være at bestå eksamen med karakte-
ren 4 eller bedre.  

Hvis man ikke formår at skelne 
mellem formål og mål, er der risiko 
for, at fokus kun er på at bestå eksa-
men frem for at være fokuseret på at 
lære noget.  

Man kan sagtens bestå en eksamen 
uden at have lært noget og det bliver 
nok meget svært at finde noget at le-
ve af, når man ikke har lært noget.  

Omvendt hvis man har lært noget, 
vil man altid let bestå eksamen og ef-
terfølgende kunne finde et levebrød. 

FAKTA 

Formål og mål kan kun beskrives or-
dentlig ved en omhyggelig tur gen-
nem samtalemodellen (jf. s. 66). 
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hvis præstationen ikke kan blive målt. Men ulempen er, at det stort set er umuligt 
at føre fornufts- og målrettede diskussioner om projektet. 

 
EKSEMPEL (FORMÅL OG MÅL, IRAK-KRIG): op til Irak-krig nr. 2 i 2003-og-fremefter 
udtalte nogle statsledere, at projektet (krigen) skulle iværksættes, fordi Iraks præsi-
dent Saddam Hussein var en trussel for verdensfreden, fordi han besad masseøde-
læggelsesvåben, som han skulle afvæbnes for. Formålsbeskrivelsen var simpel, enty-
dig og dermed forståelig og karakterfuld, og den tiltrak så megen sympati, at projek-
tet kunne iværksættes med folkelig opbakning. Men hvad var målet? 

 
EKSEMPEL (KOMMUNEPLAN): byrådet har den idé, at kommuneplanen skal formid-
les. Projektidentiteten fastlægges ved i første omgang at beskrive formål og mål.   

Formålet (fx): byrådet ønsker kommuneplanen formidlet, for at borgerne kan føle 
sig trygge ved fremtiden i kommunen og ved byrådet. 

Målet (fx): kommuneplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside inden 1. 
marts 201x. Web-versionen af kommuneplanen skal give borgerne mulighed for at 
orientere sig om status og planer for udvalgte emner både på lokale områder og for 
emner, der vedrører hele kommunen – samt begrundelser herfor.  

Hermed er det angivet, at projektet ikke drejer sig om et internt arbejdsredskab i 
kommunens forvaltning. Tværtimod handler det om et projekt, som skal være ud-
advendt og tydeligvis henvender sig til ikke-specialister. 

 
Målgruppe 
Målgruppebeskrivelsen bidrager til fokus og afgrænsning af projektet. Hvis formålet 
fx er at skabe en formidling, som på et generelt niveau kan befordre kommunika-
tion om kommuneplanen, kan udledes, at målgruppen fx er borgerne i kommunen. 
Måske endda præciseret som den almindelige borger i kommunen, hvorved de skæve 
eksistenser og specialisterne holdes udenfor. Det er til gengæld problematisk med 
projekter, hvis resultat antages at kunne anvendes af alle. Alle er et stort ord. Det 
må jo i givet fald inkludere alverdens buschauffører, samtlige medlemmer af 
Husmoderforeningen af 1888 samt enhver kampvognsbataljon og mange flere. 
Det er noget sludder. 

Målgruppen skal defineres, fordi Husmoderforeningen af 1888 har helt andre 
forståelseshorisonter, andre forudsætninger og behov end en landinspektør, en 
slagter, en politiker eller en soldat. Ved ikke at respektere dette udføres en for-
midling, som næsten med garanti rammer ved siden af brugerens behov og for-
ventninger. Man formidler heller ikke de samme informationer eller anvender 
samme måde at formidle informationerne på overfor ens kæreste og ens chef. 
Der vil altid være en målgruppe, mere eller mindre tydelig, men den er der altid. 
Se også Figur 66 med hoved- og delprojekter og disses tre parter. 

 

ORDBOG 

Målet er en beskrivelse af projektets 
resultat. Målet er svaret på spørgsmå-
let om, hvad projektet leverer og 
hvornår. Målbeskrivelsen skal være må-
lelig, så man kan svare ja eller nej på 
spørgsmålet om, hvorvidt målet blev 
nået eller ej; ”Nåede vi målet? Ja eller 
nej?”. 

FAKTA 

Målgruppen kan aldrig omfatte alle. 
”Alle” er et meget stort ord. Det er 
noget vrøvl at tro, at man kan lave en 
løsning, et produkt til alle. 

 Målgruppen skal have klart afgræn-
sede fællestræk. 

 Forskellen mellem bruger og mål-
gruppe er, at målgruppen er en ideel 
bruger, som opfører sig rationelt, 
fornuftigt og korrekt. Den reelle bru-
ger har en nærmest modsatrettet ad-
færd, er derfor umulig at kortlægge 
og dermed ubrugelig som faktor i 
den indledende del af projektet, hvor 
værdier og projektidentitet skal bear-
bejdes. 

EKSEMPEL 

Projektnavnet skal både tiltrække sym-
pati, give fællesskabsfølelse og af-
grænse. ”Mirakeldatabasen” lyder me-
get godt, men siger mere om data-
basesystemet end om det egentlige 
produkt. ”Mirakeldatabasen” kan 
dække over alt fra hønseslagterier til 
vinkældre og rejseplanlægning. Fx er 
”rejseplanen.dk” mere præcis og angi-
ver en retning for projektet. 
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Projektnavn 
Et projektnavn er nødvendigt for identiteten for at udfylde rollen som fælles refe-
rence i forhold til projektet, for entydig identifikation og for at give en fælles-
skabsfølelse. Hvis ikke projektet gives et navn af projektlederen, som må formo-
des at vide bedst, er der risiko for, at uvedkommende navngiver projektet på et 
forkert grundlag. 

Et godt valgt navn formidler information om projektet. Måske benyttes et fore-
løbigt navn som “it-projektet”. Det giver en svag identitet, idet hele projektet 
med indhold kan udskiftes, uden at det får konsekvenser. Et it-projekt er jo et it-
projekt, og kunne lige så godt omhandle et styresystem til en måneraket, et høn-
seslagteri eller en cirkusforestilling. En anden risiko er, at projektet identificeres 
med fx varemærket på den it-hardware eller -software, der indgår i projektet som 
et middel. Fx kan et projekt, der drejer sig om at flytte hele vare- og kunderegi-
strering over på et nyt og bedre databasesystem, og som tilfældigvis er den første 
anvender af et nyt databaseprogram, komme til at hedde fx “Mirakeldatabase-
projektet”. Det medfører en alvorlig risiko for, at projektet får tildelt alle mulige 
småopgaver, der i princippet kan have gavn af Mirakeldatabasesoftwaren, men 
som intet har med projektets egentlige formål at gøre.  

Prototype 
En prototype er den første konkretisering af projektidentiteten. Prototypen er et 
udkast til selve produktet. En prototype indeholder alt, hvad producenten på det-
te stade i projektet ved om projektidentitet og idéer om, indhold, form, interakti-
on og udtryk. Når et nyt projekt starter, er der en første prototype, som skabes ef-
ter projektidentitet på grundlag af analyse af muligheder. Senere i proceduren justeres 
og forbedres prototypen mange gange, fordi producenten bliver klogere under-
vejs i projektet. Prototypen bør aldrig forblive en statisk ting.  

Analyse af muligheder 

Projektidentitet er en teori, tanker om projektets bestanddele og sammenhænge. 
Mulighedsanalysen bringer projektet ud af tanketilstanden over mod den konkrete 
virkelighed. Mulighedsanalysen undersøger, hvad der kan bidrage konstruktivt til 
projektet: (1) værdier, bl.a. målgruppens forståelseshorisont, (2) muligt indhold, 
dvs. hvilke opgaver der søges løst, og hvad virkeligheden har at byde på, (3) mu-
lig form, apparat, system og materiale, (4) interaktion (anvendelsesmåde), dvs. 
hvor og hvordan produktet skal bruges, og (5) muligt udtryk, dvs. hvordan pro-
duktet kunne tænkes at se ud. De fem elementer skal passe sammen. 

Figur 90. Værdimodelleringens anden del. 
En prototype er et udkast til selve pro-
duktet. Prototypen beskriver, hvad pro-
ducenten ved på dette stade. 

Figur 91. Prototypen præsenterer producen-
tens forestilling om produktet, så godt som 
det kan lade sig gøre på det stade. 



Informationsledelse med mindset-map  -  Lars Brodersen 
 

 
112 

Undersøgelsen af målgruppens forståelseshorisont og opgaver handler især om, 
hvilke opgaver målgruppen forventes at søge at løse. Resultatet er svaret på, hvad 
der er det rigtige indhold. En del af forståelseshorisonten er følelser og psykologi-
ske processer, og det kan måske lyde fjollet at undersøge målgruppens følelser og 
drømme i forbindelse med produktdesign. Men tænk bare på, hvordan følelserne 
kan komme i kog, når der er debat om kommuneplanen. Eller tænk på hvor man-
ge følelser og drømme, der reelt er i kog og omløb, når farmand skal købe ny bil. 
Følelser og drømme skal tages alvorligt. 

Mulighedsanalysen identificerer og beskriver nye muligheder for bedst mulig 
udnyttelse af virkeligheden, relevante objekter, og de relationer og strukturer, der 
er mellem fænomenerne ude i virkeligheden. 

Analysen af, hvad virkeligheden har at byde på, har intet at gøre med at kigge 
ned i skuffen og se efter, hvilke data der allerede findes. Det er nemlig ikke rele-
vant at tænke på data på dette sted i proceduren. Data kommer ind i proceduren 
langt senere. Hvis man griber til at kigge ned i skuffen og tænker ”nåmen så bru-
ger vi da bare det, vi allerede har, det ser da meget godt ud” begår man den fejl, 
at man kopierer tidligere projekter uden hensyntagen til det aktuelle projekts særli-
ge egenskaber, herunder den aktuelle brugers unikke forståelseshorisont.  

 
Mulighedsanalysen omfatter også overvejelser om brugerens omgang med ind-

holdet vha. formen, dvs. interaktionen. Hvordan skal formen være, for at bruge-
ren kan komme i kontakt med indholdet, så opgaverne kan blive løst? Hvordan 
skal produktet se ud (udtryk, udseende, fremtoning)? Mulighedsanalysen er ab-
strakt og krævende men nødvendig. Betænk hvad der sker, hvis man ikke under-
søger mulighederne. Så er man henvist til kopiering af tidligere projekter, tilfæl-
dighedernes spil eller satse på, at man er et naturtalent, og i de to sidstnævnte til-
fælde er der ingen muligheder for dokumentation. 

Resultatet af mulighedsanalysen er en prototype, som er producentens bedste bud på 
produktet på det stade i projektet. 

Formål med prototype 

En prototype tjener to formål: 
(1) Sikre opgavestilleren bedst mulig information (dokumentation) 
(2) Teste produktidentiteten på brugeren (redskab i designprocessen) 

Prototypen tjener altså både som dokumentation og som redskab i designproces-
sen. Som dokumentation handler det om to forhold. For det første at aftalegrundla-
get er bedst muligt; afstemning af forventninger mellem opgavestiller og produ-
cent og justering af forståelseshorisonter. For det andet at projektorganisationen 
skaber passende dokumentation for, hvad der sker i projektet.  

ORDBOG 

Projektidentitet er en teori, tanker om 
projektets bestanddele og sammen-
hænge. Mulighedsanalysen bringer pro-
jektet ud af tanketilstanden over i 
retning af den konkrete virkelighed. 

FAKTA 

Analyse af muligheder omfatter: 
-  projektets idé 
-  brugerens forståelseshorisont  
-  muligt indhold, budskab; hvilke 

opgaver søges løst og hvad har vir-
keligheden at byde på. 

-  mulig interaktion, anvendelse 
-  mulig form, apparat, system, mate-

riale 
- muligt udtryk, præsentation, ud-

seende, fremtoning. 

FAKTA 

Dokumentation tjener til sikring af in-
formation om, hvad der sker i pro-
jektet. Dokumentationen skabes ved 
at gennemarbejde samtalemodellen 
jf. s. 66). 

Dokumentation skabes af hensyn 
til: 
-  opgavestilleren (der betaler) 
- internt i projektgruppen (hvordan 

var det nu lige, vi gjorde sidste år?)  
- senere tilsvarende produktudvik-

ling, som kan drage nytte. 
- eksterne interessenter, som ikke er 

med i dagligdagen. 
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Prototype som redskab i designprocessen er indledningen på interaktionsmodelle-
ringen. Her handler det om at teste, hvor godt producentens forestilling om pro-
duktet stemmer overens med brugerens forståelseshorisont, dvs. teste om bruge-
ren faktisk bliver bedre i stand til at løse sine opgaver, eller om det hele bare var 
flotte tanker, tankespind og varm luft i producentens mødelokale. 

Udarbejdelsen af prototype (både it og analoge produkter) 

Når man laver en prototype, arbejder man fx med skitse, mock-up (model, attrap) og 
den endelige prototype. Processen vil som regel omfatte et antal skitser og mock-
up'er, inden man når frem til den endelige prototype. Derved skærpes præcisio-
nen i forståelsen af, hvilket mål der arbejdes hen mod. En fidus ved at skelne 
mellem skitse, mock-up og endelig prototype er, at nogle tidlige, umiddelbare 
skitser meget vel kan afsløre afgørende egenskaber, fx fatale fejl, som det ville 
være dumt at bruge energi og tid på at indbygge i senere prototyper.  

Der skal i udarbejdelsen af en prototype tages hensyn til både indhold, form, in-
teraktion og udtryk. Alle fire aspekter er ligeværdige og skal præsenteres vha. pro-
totypen. Fx giver en prototype, som kun er form ingen mening, der skal også være 
indhold, interaktion og udtryk.  

Prototypen kan antage alle mulige former; skitser på papir, en første program-
mering af web-servicen, papmaché, prøve på et foredrag, lysbilledshow med 
skærmdump e.l. Gør så meget ud af prototypen, som tid, kræfter og resurser 
rækker til for at få prototypen tættest muligt på det endelige, forestillede produkt.  

 

 

Figur 93. Prototyper kan udformes lav-teknologisk eller høj-teknologisk og alle grader der 
imellem med respektive fordele og ulemper. Den lav-teknologiske befordrer det kreative. Den 
høj-teknologiske befordrer realistiske test. 

FAKTA 

Der er firmaer, der specialiserer sig i 
at gennemføre prototypetest. En 
virksomhed har udarbejdet en proto-
type, som ønskes testet mod mål-
gruppen. Hertil hidkalder man et så-
dan prototypetest-firma. 

Figur 92. Kært barn, mange navne. Der 
er normalt en vis progression fra de 
første skitser (gem dem!), via mock-up 
til ”pæne” prototyper. 
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Interaktionsmodellering (anvendelsesmåden) 
Interaktionsmodellen beskriver, hvad brugeren gør for at løse opgaven. Du fore-
lægger prototypen for målgrupperepræsentanter, beder dem løse deres opgaver 
vha. prototypen, og så iagttager du, hvad der sker. Tier helt stille og iagttager. 
Kan brugeren faktisk anvende produktet, og bliver brugeren bedre i stand til at 
løse sine opgaver? Det er indledningen på interaktionsmodelleringen.  

Brugeren skal jo på et tidspunkt faktisk anvende produktet til at løse sine opga-
ver med. Derfor tester producenten prototypen ved at give den i hænderne på 
brugeren og siger: ”Værsgo, forsøg at løse dine opgaver vha. denne prototype”. 
Det kan naturligvis ikke lade sig gøre komplet, fordi der ikke er tale om det fær-
dige, komplette produkt. Men så godt det nu kan lade sig gøre, sættes bruger, 
prototype og opgaver sammen – og du, som producent, tier stille og iagttager, 
hvad der så sker. Hvis brugeren er med på legen, kan du få meget at vide om pro-
totypens kvaliteter gennem de spørgsmål, brugeren stiller til produktet. 

Brugeren stiller spørgsmål til produktet, når opgaven søges løst. Det er opgave-
løsningens, undersøgelsens natur at stille spørgsmål. Spørgsmålene vil dreje sig 
om værdier, indhold, form, interaktion og udtryk. Det kan fx være spørgsmål som 
”Hvorfor sker der ikke noget, når jeg trykker på den knap?”, ”Hvorfor er skoven 
rød? Plejer de ikke at være grønne?” eller ”Hvor finder jeg togtiderne fra Frederi-
cia?”. Spørgsmålene kategoriseres, og producenten overvejer derefter, hvad der så 
skal gøres for, at brugeren kan komme til at opleve korrekt, sikker og hurtig op-
gaveløsning. 

En prototypetest udføres med et begrænset antal testpersoner. Dermed bliver 
der reelt tale om en generaliseret og idealiseret bruger. Men det er godt nok, fordi 
hele idéen med at udforme et nyt produkt netop er at påvirke målgruppens ad-
færd i retning af en anderledes og ”bedre” adfærd. 

Interaktionsmodellen 
Eksempelvis kan man forestille sig en prototype for et kort med parkeringsin-
formation, som skal placeres ved indfaldsvejene til Aalborg, se Figur 96. Kortet i 
sin endelige form skal hjælpe bilister til at finde hen til ledige parkeringspladser 
nær destinationen i Aalborg midtby. Prototypen er sat op og klar til test. Næste 
skridt er at konfrontere målgrupperepræsentanter med prototypen på det sted, 
hvor anvendelsen tænkes at foregå. Ved hjælp af testen beskrives: 
- brugerens omgang med materialet 
- formens/systemets omgang med brugeren 
- rummet (tid og sted) mellem produkt og bruger 

Figur 94. Interaktionsmodellering fastlæg-
ger brugerens handlemåde i forhold til pro-
duktet. I første omgang testes en prototype.

Figur 95. Interaktionsmodelleringen kon-
fronterer prototype, målgruppe og brugerens op-
gaver. Output er information om anvendel-
sesmåde og brugerens spørgsmål. 
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Figur 96. En prototype for et kort, som skal placeres ved indfaldsvejene til Aalborg. Kortet i sit 
endelige design skal hjælpe bilisterne til at finde hen til ledige parkeringspladser. 

 

 

Figur 97. Interaktionsmodellen beskriver, hvad brugeren gør for at løse opgaven; bl.a. de 
spørgsmål der stilles til kortet. Brugeren stiller spørgsmål til kortet for at få den information, 
der gør det muligt at løse opgaven, som er at finde en ledig P-plads.  

Brugeren forsøger at løse sin opgave vha. prototypen, og søger derfor den in-
formation, som gør det muligt at løse opgaven, hvilket sker ved at stille spørgs-
mål. I prototypetesten er det derfor afgørende at notere sig de spørgsmål, som 
brugeren stiller, fordi det fornemmeste mål med produktet er at stille de informa-
tioner til rådighed, som brugeren spørger efter. Hvis personen udtrykker, at han 
ikke nåede at læse tavlen, er det bl.a. et signal om produktets form. Hvis testper-

FAKTA 

En generel, grundlæggende ska-
belon for interaktionsmodellering  

(1) Undersøgelse af, hvilken sam-
menhæng anvendelsen indgår i; bru-
gernes behov, ønsker og tilgang til 
anvendelsen. 

(2) Arbejdsmodeller; hvordan arbej-
der organisationens personer hver 
især i anvendelsen? Kan også benæv-
nes sagsgang, procedure e.l. 

(3) Sammenslutning af de enkelte ar-
bejdsmodeller til én generel model. 

(4) Ny udformning af arbejdsmodel; 
tilpasning af arbejdsmodellen til de 
fremtidige ændringer. 

(5) Design af brugerens informati-
onsdomæne; organiseringen af de 
nødvendige informationer set ud fra 
brugerens synsvinkel (anvendelsen). 
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sonen udtrykker, at det fortsat er uklart, hvor man skal køre for at komme til en 
parkeringsmulighed tæt på fx Jomfru Ane Gade, er det bl.a. et signal om produk-
tetindholdets kvaliteter. 

 

 

Figur 98. Brugeren stiller spørgsmål for at få den information, der gør det muligt at løse opga-
ven.  

Prototypetesten skal afklare værdier, indhold, form og interaktion og give input til 
udtryk. Output fra prototypetesten er to interaktionsmodeller, en for form og en 
for indhold.  

 

 

Figur 99. Interaktionsmodel for form som resultat af prototypetesten, her om P-tavlen ved ind-
kørslen til Aalborg. Modellen beskriver brugerens omgang med formen i rummet, materialets 
omgang med brugeren og forholdet mellem materiale og rum. 

Interaktionsmodellen for indholdet kan betegnes spørgsmålskatalog, idet det er en 
liste med alle de spørgsmål, brugeren stiller til prototypen i håb om at finde den 
nødvendige information.  

FAKTA 

Prototypetesten skal afklare om pro-
ducent og bruger har samme opfat-
telse af værdi, indhold, form og interakti-
on og resultat (udtrykt information). 

Producenten fremlægger sit syns-
punkt i form af prototypen. Brugeren 
på sin side møder op med sine opga-
ver og forsøger at løse dem vha. pro-
totypen.  
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Figur 100. Indhold-interaktionsmodel (spørgsmålskatalog) med de spørgsmål, brugeren stiller 
til produktet. Det er ikke sikkert, at alle spørgsmål skal kunne besvares vha. netop dette pro-
dukt. Afgrænsningen heraf finder du ved at referere til projektidentiteten.  

Rækken af spørgsmål kan være meget lang, og kan indeholde både relevante og 
irrelevante spørgsmål. Det kan være, at der er flere spørgsmål, end produktet skal 
kunne svare på. Hvilke spørgsmål, produktet i sin endelige udformning skal kun-
ne svare på, afgør du ved at referere til projektidentiteten (formål, mål m.m.). 
Hvis det gennem testen bliver klart, at brugeren forventer at få fx prisinformatio-
ner om P-pladser, og dette slet ikke er indeholdt i produktet, dvs. i prototypen, 
skal du justere projektet, enten så forventningen ikke opstår i brugeren, eller også 
skal projektidentiteten justeres.  

Selv om det kan være et omfattende arbejde at gennemføre interaktionsmodel-
leringen og opstille spørgsmålskataloget, bør du gøre det. Alternativet til interak-
tionsmodelleringen er tilfældigheder, kopiering af tidligere arbejder eller satsning 
på, at man er et naturtalent (og i det sidste tilfælde går man bl.a. glip af mulighe-
den for dokumentationen for ens arbejde). Eller man accepterer, fx flykaptajnen 
ikke kan få svar på sine spørgsmål – fx forud for en landing i dårligt vejr. 

 
 
 
 

EKSEMPEL 

På YouTube finder man et pragtfuldt 
eksempel på interaktionsmodellering 
ved navn "Medieval Help Desk". Det 
er en norsk video, hvor en middelal-
der-munk beder om hjælp til anven-
delsen af det nye medium en bog, som 
afløser for skriftruller. 

ØVELSE 

Brug spørgsmålskatalog 

Næste gang, du skal designe et pro-
dukt eller information, så stop lige op 
et øjeblik og tænk over, om du er i 
gang med enten at gøre ”som vi ple-
jer”, at skære genvej fordi du da selv-
følgelig nok kan regne den rigtige 
løsning ud, eller om du har tænkt dig, 
at tage udgangspunkt i brugerens 
spørgsmål til produktet hhv. infor-
mationen. 

Forsøg så godt du kan at sætte dig i 
brugerens sted, eller spørg en repræ-
sentativ bruger, og skriv alle de 
spørgsmål ned, som brugeren må 
forventes at ville stille til produktet 
hhv. informationen. 
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Interaktionsmodellering, it-baserede produkter 
Principielt gør mediet ingen forskel mht. principperne for interaktionsmodellering. 
I alle tilfælde handler det om, hvad brugeren gør for at løse sin opgave, om at 
finde ud af forholdet mellem bruger, form, indhold og tid-og-sted (rummet). In-
teraktionsmodelleringen identificerer, hvordan formen skal indrettes og hvilket ind-
hold, der kan gøre brugeren i stand til bedre at løse sine opgaver, dvs. bedre end 
før det nye produkt. Dette grundlæggende princip for interaktionsmodellering er 
uafhængigt af mediet.  

It-interaktionsmodellering kan ses som en undergruppe til generel it-systemud-
vikling. It-systemudvikling påtager sig traditionelt ansvaret for både idé, prototype, 
system, indhold og interaktion, men med fokus på system. Man kan måske mene, at 
det forekommer lidt vel overlegent, se også afsnittet om bogen ”User-interface 
design” s. 32. It-systemudvikling arbejder med forskellige metoder, fx objektori-
enteret analyse og design (OOA&D), agile metoder fx Scrum mv.   

I it-domænet hersker en særlig terminologi, og der arbejdes på en lidt anden 
måde end med analoge produkter. Ofte fokuserer it-anvendelsesmodellering på 
teknologi, og brugeren kommer i anden række. En af konsekvenserne heraf ses 
bl.a. i de mange fejlslagne offentlige it-projekter; læs mere herom i bøgerne ”Digi-
tal Forkalkning” og ”User Interface Design”. 
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Indholdet er dit budskab 
Indhold og information forveksles ofte, men er ikke det samme. Information består af 
form og indhold. Information er det, man fx kan lægge i en konvolut eller en fil og 
sende til modtageren. Indhold derimod er det budskab, den historie, som kan ud-
vikles til information ved at blive indlejret i en form. Eksempel1: indholdet i mili-
tær-topografiske kort er budskabet til soldaterne om, hvor de kan finde skjul, og 
hvor de kan bevæge sig i terrænet. Information i militærtopografiske kort er fx sig-
naturerne grøft, dige, trægruppe, skov, hegn og bygning. Eksempel2: en telefonsamtale 
mellem to kærester kan bestå af et stort og smukt indhold, som formidles vha. den 
tilsyneladende undseelige information ”Jeg elsker dig”. Et stort og smukt indhold bå-
ret af en ganske lille mængde information. Grænsen mellem indhold og information er 
ikke skarp. Eksempel3: en kommuneplan rummer et større indhold, end det man 
kan læse i informationen på kommuneplans-hjemmesiden. Selv ikke hvis kommu-
nens embedsmænd gør sig nok så meget umage, vil det være muligt at få det hele 
med, som en konsekvens af forskellen på indhold og information. 

Valg af indhold1 
Arbejdet med at finde de relevante indholdstyper er en yderligere præcisering frem 
mod en liste med det rette indhold. Fra interaktionsmodelleringen (s.115) kom en 
liste med de forventede spørgsmål fra brugerne. Spørgsmålene afspejler bruge-
rens søgning i produktet efter relevant information. Produktet bør give brugeren 
mulighed for hurtigt og sikkert at få korrekte svar på relevante spørgsmål. 

Brugeren stiller spørgsmål, når produktet tages i anvendelse, fx i brugen af en 
web-service til rejseplanlægning. Spørgsmålene er fastholdt i spørgsmålskataloget, se 
Figur 100. På grundlag af spørgsmålskataloget skal du som producent definere, 
hvad det skal være muligt at få svar på ved hjælp af produktet og dermed, hvilken 
information produktet skal formidle. Hvilket indhold skal der fx være i brugsan-
visningen til en pc eller på en hjemmeside om en restaurant? Hvilke spørgsmål 
ønsker producenten at give svar på? Alle spørgsmål? Nej, det kan ikke lade sig 
gøre, hvorfor du som producent må vælge. 

                                                        
1  Betegnes også domænemodellering; man skaber en model af det nødvendige indhold til det aktu-

elle arbejdsområde og vidensmængde (domænet). 

Figur 102. Indholdsmodelleringen følger ef-
ter iagttagelsen af brugerens handlemåde i 
forhold til prototypen.

Figur 101. Indholdet skabes på baggrund af 
prototypen. 



Informationsledelse med mindset-map  -  Lars Brodersen 
 

 
122 

 

Figur 103. Spørgsmålskatalog for en restauranthjemmeside. Spørgsmålskataloget gengiver de 
spørgsmål, som brugeren stiller til hjemmesiden med den hensigt at finde korrekte og relevante 
svar. Producentens fornemmeste opgave er at levere svarene.  

Mængden af spørgsmål kan blive stor, hvilket kan virke afskrækkende. På den 
anden side: spørgsmålskataloget reflekterer jo rent faktisk den forventede strøm 
af spørgsmål fra brugeren, så det må producenten forholde sig til. Hvis produ-
centen vil undgå, at brugeren skal gætte sig til betydningen af informationen, er 
det nødvendigt at tage samtlige forventede spørgsmål alvorligt og stille tilsvaren-
de information til rådighed i form af potentielle svar. Tænk, om kaptajnen i en 
flyvemaskine ikke kan få svar på sine spørgsmål i en kritisk situation om fx koor-
dinaterne til en lufthavn, som det pludselig er blevet nødvendigt at nødlande i 
pga. motorproblemer – i tåge. Det er altid producentens fornemmeste opgave at 
sørge for, at brugeren får mulighed for hurtigt og sikkert at få korrekte svar på rele-
vante spørgsmål. 

Det kan ske, at produktet ikke skal levere svar på alle spørgsmål i et spørgs-
målskatalog. Derfor kan det være nødvendigt at reducere mængden af mulige 
spørgsmål, fx ved at justere projektidentitet eller interaktionsmodel, opstille en 
prioriteret spørgsmålsliste om hvad der er det vigtigste at få svar på, dele infor-
mationen ud på flere kommunikationsmedier eller ved simpelthen at fortælle 
brugeren, at netop den slags spørgsmål fås der ikke svar på her. 

FAKTA 

Det er altid producentens fornem-
meste opgave at sørge for, at bruge-
ren får mulighed for hurtigt og sikkert 
at få korrekte svar på relevante 
spørgsmål. 

FAKTA 

Pas på at du i højre kolonne i 
spørgsmålskataloget ikke skriver de 
konkrete svar på spørgsmålene, men 
at du strikt holder dig til at skrive in-
formationstyper i den højre kolonne. 
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Struktur i indholdet (semantisk generalisering) 
Generalisering reducerer uvisheden i formidlingen. Generalisering gør det klarere, 
hvad der snakkes om eller arbejdes med. Det bliver ikke nødvendigvis sundere og 
fornuftigere, men det bliver i hvert fald klarere, hvad der er gang i. Semantisk ge-
neralisering skaber struktur i indholdet. Fx er listen med relevante indholdstyper i 
Figur 103 rodet. Det er uklart, hvad der er stort, småt, beslægtet m.m.  

Hvis menneskets evne til at opfatte (sanse-erfare-erkende) var tilstrækkelig stor og 
kunne rumme hele virkeligheden på én gang, var der ingen grund til at strukture-
re, lave statistik eller generalisere. Både statistik og generalisering handler om at 
skabe overblik over en alt for stor datamængde. Tingene deles i passende klum-
per og puttes ned i passende små kasser, således at menneskets begrænsede op-
fattelsesevne kan følge med. Effektiv generalisering er fx: Rødvin er godt til ost og 
kød. Hvidvin er godt til fisk og aperitif. Generaliseringen sikrer, at ingen kan være i 
tvivl om budskabet. Om budskabet så er rigtigt eller forkert, moralen god eller 
dårlig, er en anden sag. Faktisk er rødvin ikke god til ost.  

Modsætningen til generalisering er specialisering, hvor der i detaljer fortælles om 
800.000 forskellige slags rød- og hvidvine, som jo for øvrigt sagtens kan forveks-
les i blindtest. Der ville man blive i tvivl om, hvad budskabet egentlig er. Tilsva-
rende hvis man fx skal lave en hjemmeside om en restaurant. Hvilken generalise-
ring er passende? Hvor mange detaljer skal fortælles? 

 

 

Figur 105. Hvilken opdeling, detaljering og generalisering er passende til en restauranthjemme-
side? Svaret beror på brugerens opgaver og forståelseshorisont. 

Hvornår er opdelingen i små kasser passende? Den er passende, når informati-
onen er opdelt og struktureret, så brugeren kan løse sine opgaver. Processen sty-
res ved at begrænse informationsmængden til det, der lige akkurat er nødvendigt 
for, at brugeren kan finde svar på sine spørgsmål. Semantisk generalisering udfø-
res på tre niveauer: 
- klassifikation af abstraktionsniveau (generalisering ↔ specialisering) 
- klassifikation af rumlig relation (punkt, linje og område) 
- klassifikation af semantisk relation (kvalitativ, ordnet og kvantitativ). 

Figur 104. Indholdet, repræsenteret ved 
indholdstyperne, er klar efter den semanti-
ske generalisering. 
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Input til den semantiske generalisering er listen med nødvendige indholdstyper 
(Figur 103). Output fra den semantiske generalisering er et værdi- og indholds-
skema, som bl.a. danner input til udformningen af det grafiske udtryk. 

Generaliseringsprincippet 

Hvorfor gå i gang med at generalisere, og ikke bare lade være? Fordi generalise-
ring hjælper med at reducere uvisheden i formidlingen. Derved bliver det nem-
mere for brugeren at finde den relevante information og få løst sin opgave. 

Virkelighed, egenskab og betydning 

Gælder det ikke bare om at lave formidling, som overfører mest mulig informati-
on? Med stor sandsynlighed burde det give tilstrækkelig information til brugerens 
opgaveløsning og dermed minimere brugerens uvished. Nej, tværtimod! For det 
første gælder, at jo mere information, der overføres, desto sværere er det at opnå 
enighed mellem bruger og producent. For det andet drejer det sig grundlæggende 
om at skelne mellem virkelighed og den søgte betydning for brugerens opgave. Vir-
kelighed og betydning er principielt forskellige. Denne nødvendige skelnen kræver 
forståelse og accept af brugerens opgave. 

Du interesserer dig fx for et landskabs betydninger som fx fremkommeligt terræn 
og ufremkommeligt terræn, fordi du vil bevæge dig til fods fra et sted til et andet. 
Jernbaner, veje og stier har for din opgave betydningen fremkommelig. Vandløb, 
skov, skrænter og bebyggelser har betydningen ufremkommelig. Hvis producenten 
formidler information til dig om alle mulige detaljer om jernbaner, veje, stier, 
vandløb, skov, skrænter, bevoksning, bebyggelse osv., får du svært ved at finde 
hoved og hale i mængden. Du ledte jo faktisk blot efter betydningerne fremkomme-
lig og ufremkommelig.  

Den søgte betydning er en abstrakt egenskab, ikke selve virkeligheden. Egen-
skaben, betydningen er abstrakt, fordi den ikke forekommer i virkeligheden som 
sådan, men derimod beror på din opgave. Du søger information, som gør det 
muligt at træffe beslutning om fx at komme lettest muligt fra et sted til et andet. 
Naturen, virkeligheden skelner ikke mellem fremkommelig og ufremkommelig. Det er 
egenskaber, vi mennesker tillægger naturen i relation til en opgave. Tilsvarende 
synes en gris nok ikke, at dens fedt er usundt; det er en egenskab, vi mennesker 
tillægger grisefedt. Derfor er betydning og egenskab abstrakte størrelser. For at løse 
opgaven korrekt, sikkert og hurtigt anvender du måske en GPS-navigator, som gi-
ver dig lige præcis den søgte information og intet mere.  

Ofte er det sådan, at hovedparten af den information, der formidles, ikke har 
betydning for opgaveløsningen (som fx at komme lettest muligt fra et sted til et an-
det), fordi der formidles for meget information. Faktisk er den søgte betydning 

FAKTA 

Man generaliserer information for at 
reducere uvisheden i informations-
formidling. Eksempler på effektive gene-
raliseringer: ”Fedt er usundt”, ”Motion 
er sundt”, ”Rygning er usundt”. Gene-
raliseringen sikrer, at ingen kan være i 
tvivl om budskaberne. Om indholdet 
i informationen så er rigtig eller for-
kert, moralen god eller dårlig, er en 
anden sag. Men der er ingen, der kan 
være i tvivl om synspunkterne.  

Modsætningen til generalisering er spe-
cialisering, hvor man går i detaljer og 
fortæller, at der findes mange forskel-
lige slags fedt med hver deres egen-
skaber i forhold til sundhed; nogle er 
sunde og direkte nødvendige (ome-
ga3-fedtstyrer i fed fisk), olivenolie er 
sundt, mens animalsk fedt som ho-
vedregel er usundt (men ost er godt 
for livskvaliteten), flerumættet fedt er 
… og hvad med transfedtsyrer osv. 
Motion er godt under visse forud-
sætninger; men for meget motion 
bliver usundt, motion skal tilpasses 
alder, kropsbygning, livsstil og meget 
andet. Visse rygeformer er gode, som 
når fx sclerosepatienter ryger hash 
for at reducere smerter. Går man i 
detaljer, kan der let opstå tvivl om, 
hvad budskabet egentlig er. 

FAKTA 

Virkelighed og betydning er princi-
pielt forskellige fra hinanden. 

ORDBOG 

Begrebet betydning betyder: Den in-
formation som muliggør løsning af 
en given opgave. 
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oftest indeholdt i en meget lille informationsmængde, hvorom det kan være nær-
liggende at tro, at det ikke er nødvendigt at gøre noget særligt ud af. Eller man 
synes, at det ikke kan være rigtigt, at der kun skal leveres så lidt information. Men 
oftest er det sådan, at netop i den lille informationsmængde ligger guldkornene, 
som er den søgte, relevante betydning for brugerens opgave. Altså bør producen-
ten skænke denne lille informationsmængde den største opmærksomhed. Even-
tuel øvrig, overflødig information bortleder brugerens koncentration fra de vigti-
ge informationer og skaber dermed uvished. Din opgave med at gå gennem ter-
rænet drejer sig jo fx ikke om at diskutere landskabstyper eller afgrøders forskel-
lighed, som netop er betydningsløs information i relation til din opgave. Tænk 
også i denne sammenhæng på Søren Kierkegaards budskab om, at man let falder 
i fælden med at formidle meget information med det formål at pleje egen forfæn-
gelighed (”hør på mig, jeg ved så meget”), jf. s. 59. 

Al denne betydningsløse information sammenfattes til blot en gruppe, nemlig 
betydningen ingenting. Derved tabes ganske vist information. Men den tabte in-
formation behøves ikke, fordi den jo netop er betydningsløs. Til gengæld vokser 
den nødvendige og relevante information. 

 

 

Figur 106. Brugerens opgave er at komme korrekt, sikkert og hurtigt fra et sted til et andet, så der er stor forskel på brugskvaliteten af 
forskellige informations-indhold. Brugeren får det bedste beslutningsgrundlag, når der er generaliseret til netop den opgavetype, hvilket i 
figuren er GPS-navigatorkortet. Det topografiske kort er generaliseret til krigsførelse og derfor svært anvendelig for lægmand. 

Klassifikation af abstraktionsniveau 

Klassifikation af abstraktionsniveau handler om at strukturere indholdstyperne i 
overordnede og detaljerede (specialiserede) grupper. Det gøres lettest og bedst 
med et klassifikationsdiagram. I Figur 107 er vist klassifikationsdiagrammet for ek-
semplet GPS-navigator til cykelturister på Bornholm; se også Figur 105. 

EKSEMPEL 

Fedt er usundt 
Jeg skal bare holde mig fra al form 
for fedt, så er jeg sund. 

Spis det gode, rigtige fedt 
Jeg vil gerne være sund, men hvad er 
rigtig og god fedt? Der er så mange fag-
udtryk og specialist-betegnelser, jeg 
ikke forstår, men som givetvis er kor-
rekte. Jeg kan heller ikke huske dem. 
Fed fisk er særlig sund, tror jeg, men 
animalsk fedt er det værste. Hvordan 
hænger det lige sammen? Min livs-
kvalitet øges, når jeg spiser schwei-
zisk Rösti stegt i svinefedt (MUMS!) 
og lækker ost, men ernæringseksper-
terne siger, at animalsk fedt er det 
værste. Jeg kan ikke finde ud af det. 
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Figur 107. Klassifikationsdiagram (-skema, klassediagram o.l.) for nogle af de nødvendige ind-
holdstyper til en GPS-navigator til cykelturister på Bornholm.  

Formålet med klassifikation er at opnå et overblik over strukturen i indholdsty-
perne. Målet er en struktur, der kan være grundlaget for de efterfølgende proces-
ser som fx datamodellering eller opstilling af et fornuftigt hjemmesidehierarki e.l. 
Klassifikationens grundlæggende princip er generalisering og specialisering. Klassifika-
tion udføres ved at dele hhv. fjerne attributter.  

I specialiseringsprocessen, dvs. nedad i diagrammet, skal samtlige attributtyper med-
tages fra overklasse til underklasser, og der kan ikke tilføjes nye attributtyper. For 
hvert nyt lag i specialiseringen (nedad i diagrammet) splittes én attributtype ad til 
to eller flere nye attributtyper, fx om øl, hvor sted underinddeles i dansk, irsk og 
belgisk. Opsplitningen sker ikke vilkårligt, men gøres, så det hjælper brugerens op-
gaveløsning bedst muligt. Hvis der på vej ned i specialiseringen tilføjes nye attri-
buttyper, som ikke er en deling af attributtyper fra overklassen, opstår en anden 
systematik, som givetvis kan se kæk ud, men reelt vil være noget vrøvl.  

Ved generalisering, dvs. opad i diagrammet, udføres den modsatte proces: samtlige 
attributtyper, som adskiller klasserne i ét lag i diagrammet, fjernes fra underklas-
ser til overklassen, og man står tilbage med noget mere generelt og derfor lettere 
forståeligt. Fx fjernes attributtypen sted fra dansk øl, irsk øl og belgisk øl, og tilbage 
er den generelle indholdstype øl (uafhængig af stedet). Politiske budskaber er 
pragteksempler på generalisering, hvor der netop fjernes detaljernes attributter 
hhv. egenskaber, som fx når hele befolkningsgrupper lægges for had. 

I de fleste tilfælde bør klassifikationsdiagrammer begrænses til tre niveauer. Det 
har noget at gøre med, hvor komplekse strukturer mennesket er i stand til at 
overskue; tre niveauer er rigeligt for de fleste.  
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Figur 109. Klassifikationsdiagram for øl i henseende til attributtyperne sted, gærtype og farve. Der 
kunne være inddraget andre attributtyper (fx humletyper og bygtyper)  

 Mange klassifikationsdiagrammer ser umiddelbart besnærende ud, men ikke 
desto mindre er de ofte udført forkert. Forkerte fordi de ikke udføres efter det 
grundlæggende princip om generalisering og specialisering. Konsekvensen er betydelig 
uvished, mht. hvilken historie der egentlig fortælles. 

 

 
 

 

Figur 110. To eksempler på besnærende men forkerte klassifikationsdiagrammer. Besnærende 
fordi de virker voldsomme og uigennemskuelige (man tænker: der må virkelig gemme sig noget 
stort her, jf. Kejserens nye Klæder). Forkerte fordi de ikke er udført efter princippet om generali-
sering og specialisering. Budskabet forbliver uvist. 

Figur 108. Klassifikation udføres ved at de-
le eller fjerne attributter. Men altid kun én 
attribut ad gangen. 
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Figur 111. Organisationsdiagrammet er også et klassifikationsdiagram. Her ses et eksempel på 
et traditionelt organisationsdiagram. 

Et typisk eksempel på klassifikation af information er organisationsdiagrammet. In-
formation er ikke neutrale, objektive enheder, som bare ”er”. Der er meget sig-
nalværdi i informationen i organisationsdiagrammet eller politiske holdningstil-
kendegivelser. Se blot Figur 112 og Figur 113, hvad der sker, hvis organisations-
diagrammet bearbejdes på forskellig vis. Der er yderligere bearbejdningsmulighe-
der, kun fantasien sætter grænser. 

 

 

Figur 112. Informationer gengiver altid holdningstilkendegivelser; sammenlign med Figur 111. 
Sædvanligvis ses den administrerende direktør placeret øverst blandt direktørerne sammen med 
sine afdelinger. Det markerer en magtstruktur i firmaet: økonomi er over HR, og den admini-
strerende direktør er over de øvrige direktører og afdelinger i henseende til magt. 
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Figur 113. Kan man forestille sig et organisationsdiagram vendt på hovedet med det formål at 
få medarbejderen og kunden i fokus? 

Drejer man klassifikationsdiagrammet for bornholmercykelturisten 90 grader 
mod venstre, og opstiller beskrivelser og niveauer i et skema, opstår første del af 
værdi- og indholdsskemaet. 

 

 

Figur 114. Værdi- og indholdsskema; første del  
med klassifikation efter abstraktionsniveau. 

 

Figur 115. Klassifikationsdiagrammet giver, ud over 
overblik, også begyndende struktur til fx en hjem-
meside eller en signaturforklaring. 
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Dette arbejde med klassifikationsdiagrammet leder ikke kun hen mod en signa-
turforklaring men lige så meget mod strukturen i en hjemmeside, struktur i data-
modellering m.m. 

 

 

Figur 116. Hjemmesidestruktur skabt på grundlag af klassifikationsdiagram. Man kunne vælge 
at gå yderligere i detaljer, men det er ikke sikkert, at det egentlig vil hjælpe brugeren. Svaret på 
dette spørgsmål findes ved at referere til spørgsmålskatalog og projektidentitet. 

 

 

Figur 117. Signaturforklaringsstruktur skabt på grundlag af et klassifikationsdiagram.  
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Klassifikation af semantisk relation 

Klassifikation af semantisk relation placerer indholdstyperne i tre klasser: kvalita-
tiv, rangordnet og kvantitativ information.  

Kvalitativ information er ligeværdig og derfor blot i forskellige grupper, som fx 
”der kommer sne, som går over i slud og senere i regn”. 

Rangordnet information indeholder en rangorden, dvs. at noget er mere og noget 
er mindre. Blot ved man ikke hvor meget mere og mindre, fx ”der forventes meget 
regn vest for Storebælt og kun lidt regn øst for Storebælt”. Rangordnet informa-
tion er altid også kvalitativ (fx mere er forskellig fra mindre).  

Kvantitativ information indeholder en mængdeangivelse med eksakte tal; fx ”der 
forventes 30 mm nedbør i dag og 45 mm i morgen”. Kvantitativ information er 
altid også af den rangordnede og kvalitative type. 

 

 

Figur 119. Begreberne kvalitativ, rangordnet og kvantitativ udtrykker relationer for informationens 
betydning. Det er en de facto standard i informationsdesign og visualisering. 
 

FAKTA 

Kvalitativ = førstehed 
Rangordnet = andethed 
Kvantitativ = tredjehed 

 
Jf. fænomenets tre væremåder s. 41 

Figur 118. Kvalitativ, rangordnet og kvantitativ in-
formation formidler betydningen af fænomenerne. 
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Figur 120. Danmarks Meteorologiske Instituts nedbørstypekort indeholder både kvalitativ og 
rangordnet information. Kilde: www.dmi.dk, 21. februar 2007. 

 

 

Figur 121. Kvantitativ information. Napoleon startede fejltoget mod Rusland med 422.000 mand og returnerede med blot 4.000 mand. Til venstre 
Polens østgrænse, hvor de startede og Moskva til højre i figuren, hvor de vendte om og drog hjemad. Kilde: Charles J. Minard, 1869. Kortet kan 
ses i fuld størrelse (inkl. en meget sigende temperaturkurve) på fx http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Minard.png 
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Figur 122. Klassifikation af semantisk relation fastholdes i værdi- og indholdsskemaet. Fortsæt-
telse af eksemplet ”Cykelturistkort Bornholm”. 

Klassifikation af rumlig relation (punkt, linje og område) 

Enhver information refererer til en rumlig relation. Det kan være et sted på jord-
kloden, men kan også være et abstrakt område som fx en organisation. Det er fx 
bemærkelsesværdigt, at direktøren altid har kontor på øverste etage (i en flereta-
ges bygning). I placeringen, i den rumlige relation er der en klar betydning. Der er 
fx også en ganske tydelig sammenhæng mellem, hvor man finder høje og lave ra-
donkoncentrationer i jorden og udbredelsen af lungekræft; det handler også om 
den rumlige relation. Rigdommens fordeling har også rumlige relationer, dvs. at 
rigdomme ikke placerer sig tilfældigt. Det er sådan noget, fx sociologer beskæfti-
ger sig med, altså forklarer, hvorfor rigdom og fattigdom i Danmark fordeler sig 
lige præcis med den struktur, som de gør. 

Klassifikation efter punkt, linje og område er også generalisering. Der findes ikke 
rigtigt hverken punkter, linjer eller områder i virkeligheden, selv om man kan sy-
nes, at man kan se dem. Der findes snarere store, mellem, små (og meget små) 
områder med mere eller mindre diffuse grænser til omgivelserne; hvor er fx kyst-
linjen i Vadehavet? Hvor er fx grænsen for en virksomhed, er fx advokaten med? 
Ikke desto mindre foretages denne generalisering, og indholdstyperne klassifice-
res efter deres relation til geometrityperne punkt, linje og område. Punkt er første-
hed, linje andethed og områder er tredjehed. 

Figur 123. Rigdomsfordelingen i Danmark 
har en rumlig relation, dvs. at rigdomme ikke 
placerer sig tilfældigt men i forhold til visse 
forudsætninger. Kilde: Jan K. Staunstrup, 
Aalborg Universitet. 
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Figur 124. Klassifikation efter rumlig relation; punkt, linje og område. 

Output fra klassifikation af rumlig relation placeres i værdi- og indholdsskemaet. 
 

 

Figur 125. Værdi- og indholdsskema. Fortsættelse af eksemplet ”Cykelturistkort Bornholm”. 
 
Dermed er den semantiske generalisering gennemført. Resultatet er en liste 

med de nødvendige indholdstyper og klassificering (strukturering) af deres relati-
on i henseende til abstraktionsniveau, betydning og rumlig relation. Værdi- og 
indholdsskemaet skal bruges i forskellige andre, efterfølgende processer, fx i fast-
læggelsen af det grafiske udtryk men også i datamodellering.

FAKTA 

Punkt = førstehed 
Linje = andethed 
Område = tredjehed 

 
Jf. fænomenets tre væremåder s. 41 
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Formen er dit budskabs indpakning 
Modellering af formen sker parallelt med indholdsmodelleringen og som et af de to 
output fra interaktionsmodelleringen.  

  

 

Figur 126. Eksempel på strukturdiagram for form-modellering til et it-system. Andre fagdo-
mæner benytter andre begreber, men i store træk er princippet det samme. 
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Brugeren konfronteres med prototypen, producenten tier helt stille og iagttager 
og lytter. Det giver en masse information, som danner det nødvendige input til 
både indholdsmodellering og formmodellering. Form er den fysiske skal eller 
ramme, som muliggør interaktionen med indholdet. Uden en form kommer man ik-
ke i kontakt med indholdet. 

Forskellige fag-domæner har forskellige procedurer for form-modellering. Ar-
kitekter formmodellerer på en måde, kunstnere på en anden måde. Hver især har 
de fundet deres facon at skabe formen på. Formen har gennem århundreder været 
genstand for håndværket og nydt godt heraf. Men bed lige en arkitekt eller en 
håndværker om at beskrive, hvad der sker i form-modelleringen. Det er sjældent 
muligt for dem. 

I takt med at flere og flere produkter overgår til digital form, stiger behovet for 
at træde ud af håndværkets traditioner og gøre formmodelleringen til genstand 
for struktureret analyse og bearbejdning. Et af de fag-domæner, som er kommet 
længst med at strukturere og beskrive er it-domænet. Ovenstående eksempel i Fi-
gur 126 handler om it-systemudvikling på et meget overordnet niveau.  

Der findes righoldig litteratur om form-modellering i alle fag-domæner, hvor-
for der ikke dykkes dybere ned i emnet her.  
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Udtrykket præsenterer dit budskab 
Produktet skal gives et udtryk; hvad enten det er information om fx kommuneplanen, 
en brugsanvisning, en barnevogn, et måltid mad eller hvad som helst. Summen af værdier, 
apparat, materiale, system, indhold, budskab og interaktion ser ikke ud bare sådan af sig 
selv, det er ikke noget samlet, materielt endnu. Det skal gives et udtryk, skal præ-
senteres. Plakatsøjlen, som pt. ligger på pc’ens harddisk, teksten i forfatterens ho-
ved, plakatsøjlens placering og belysning, og den efterstræbte værdi, kommer 
først til udtryk, når plakaten er trykt, monteret på plakatsøjlen og står det rigtige 
sted på gaden. Der er en enorm forskel på et bogmanuskript og den færdige bog, 
hvori indholdet kommer til udtryk. Først ved publiceringen er indholdet kommet 
til udtryk, blevet præsenteret. 

Spørgsmålet, som skal besvares, er, hvordan produktet skal tage sig ud, hvor-
dan det skal præsenteres, hvordan summen af værdier, form, indhold og interaktion 
skal fremstå overfor brugeren. 

Skriv god tekst 
Skænk det skrevne (dokumentationen) lige så stor opmærksomhed som den ”sjo-
ve” produktudvikling, som de dragende samtaler, som det fascinerende produkt. 
Skænk det skrevne samme opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om brugs-
anvisningen for produktet, rapporten for udført arbejde, redegørelsen til politi-
kerne, bogen som er selve produktet, brochuren eller hvad det nu kan være.  

Samtidig er det sådan, at det er sproget, der definerer fænomenerne. Ikke om-
vendt. Fænomenerne er der kun i kraft af, at vi mennesker beskriver dem. Et træ 
ved ikke selv, at det er et træ, det er en egenskab, vi mennesker tillægger den der 
dims ude i skoven. Et landskab ved ikke selv, at det er et attraktivt område for 
rekreation. Det er en egenskab, vi mennesker tillægger stedet og fastholder ved 
hjælp af bl.a. sproget. Tilsvarende med alt det, som er indeholdt i projekter. Der 
er intet, som blot er helt af sig selv. Alting er kun i kraft af menneskets beskrivel-
se. Derfor skal beskrivelsen gøres ordentligt. Hvis du sjusker med beskrivelsen, 
vil andre ikke kunne forstå, hvad du har i tankerne. Det er ikke rimeligt, at læse-
ren er nødsaget til at gætte sig frem til, hvad du har tænkt på. Hvis du fx ikke sy-
nes, at du har tid, kræfter og lyst, udsætter du dig selv for, at læseren bliver nødt 
til at gætte sig betydningen af din tekst. Skriv ordentligt, så læseren får fat i ind-
holdet (budskabet) i første forsøg, i første læsning. Sørg for at læseren kommer 
det rigtige sted hen lige fra starten. 

Sproget har en væsentlig betydning for, hvilket budskab der kommer frem til 
brugeren og en væsentlig del af betydningsdannelsen ligger i detaljen. Der er fx 
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forskel på de følgende sætninger, som i øvrigt i mange henseender fremstår næ-
sten ens. Eksempel 1: ”skydes ej, løslades” og ”skydes, ej løslades”, hvor der blot 
er et komma til forskel i sproget, men pokker til forskel for den fængslede per-
son. Eksempel 2: ”barpige søges”, ”bar pige søges”. Her drejer det sig om sam-
mensatte navneord; hvilken annonce ville du selv reflektere på? Eksempel 3: ”æl-
drebolig sælges”, ”ældre bolig sælges”; skal man købe eller ej? Det er sejt at være 
sikker i sin sag, når man skriver. 

Vælg dine ord og især din brug af fremmedord med omhu. Begreberne ”oxy-
gen insufficiens” og ”iltmangel” betyder præcis det samme. Forskellen er, at der 
er mere sexappeal og prestige i at bruge oxygen insufficiens, mens der i højere grad 
chance for kommunikation ved at anvende iltmangel.  

Lav god grafik 
Et godt grafisk udtryk, en god grafisk præsentation af information kan ofte gøre 
det langt lettere for brugeren at få fat i indholdet, budskabet. Tænk blot på, hvis man 
i tekst skulle beskrive det, man kan se på et fotografi, i billederne i reklamer eller i 
et færdselskort, altså en komplet beskrivelse. Det kan ikke lade sig gøre i praksis. 
Det grafiske udtryk, den grafiske præsentation har visse udprægede fordele frem 
for tekst. Det udnyttes fx i reklamer, brochurer o.l.  

Det at arbejde med grafik er en overordentlig omfattende sag og omfatter bl.a. 
emner, som i sig selv er fyldige nok til livslange studier. Det drejer sig fx om 
skrifttyper (font), billeder, ikoner, symboler, farver, visuelle hierarkier, abstraktionsniveau, ge-
staltlov mv. Der findes et stort antal bøger, anden information og ikke mindst ud-
dannelser inden for hvert af disse spændende, selvstændige fag, hvorfor der ikke 
bliver gjort mere ud af dette her i nærværende bog. 
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Distributionen får dit budskab ud til brugeren 
Distribution handler om at flytte produktet ad passende kanaler hen til brugeren. 
Det kan være fysisk som fx en avis, der skal køres fra trykkeriet via fordelingscen-
traler og avisbude til brugerens brevsprække. Det kan være virtuelt via web-
services, hvor brugeren fx kan købe billetter på en hjemmeside.  

Mediemodellering 
Mediemodellering for distribution af information handler om at vælge medie i 
forhold til de parametre for tid, sted og interaktion, som er fastholdt i interaktions-
modellen. Tid handler både om den absolutte og relative dimension, dvs. kalen-
dermæssigt og hastigheden hvormed formidlingen skal gennemføres. Sted handler 
om, hvor formidlingen udfoldes og dermed, som logisk følgeslutning, hvilke fysi-
ske kanaler, der vil være relevante og skal stå til rådighed for distributionen. En-
delig skal de i interaktionsmodellen beskrevne handlinger understøttes af mediet. 

Mediedesignet skal gøre målgruppen bekendt med servicens faciliteter, således 
at hele målgruppen vil kunne se mulighederne og bruge den, dvs. at den skal ser-
veres appetitvækkende og i et “sprog”, som brugerne behersker. Servicen skal de-
signes, så den foreligger som et generelt potentiale og er generelt anvendelig, dvs. 
at enhver person fra målgruppen skal kunne benytte servicen. Når en bruger væl-
ger tid og sted, skal servicen frigøre de værdier, der er indeholdt i servicen, dvs. at 
der skabes en specialiseret, individualiseret begivenhed af forespørgsel og svar, 
hvilket netop er en serviceydelse. 

Kanal-design 
Der skabes et realiseret, brugbart system, som brugeren kan betjene. Dette kræ-
ver aftaler om organisering af de for publiceringen nødvendige aktiviteter. Der 
skal også formidles information (metadata) om den lykkelige begivenhed, dvs. 
markedsføring om, at servicen er “i luften”, således at brugerne kan bruge den, 
som det er beskrevet i værdimodellen. 

Afstemning af forventninger vha. en varedeklaration 
Brugskvalitet handler om to ting. (1) lav en ordentlig formidling (gør, som der 
står her i bogen), og (2) gi’ ordentlig information om produktet, også kaldet en 
varedeklaration eller metadata. Begge dele handler i høj grad om afstemning af for-
ventninger. 

EKSEMPEL 

Interaktionsmodellen foreskriver fx, 
at rejseplanlægningsværktøjet altid 
skal være til rådighed, fordi brugeren 
skal kunne rejseplanlægge, når han 
har behov.  

Det er besluttet, at hastigheden i di-
stributionen skal være øjeblikkelig 
(meget hurtig), dvs. at brugeren skal 
have direkte adgang til data og selv 
kunne opstille analyse- og sammen-
stillingsbetingelserne, og få resultatet 
præsenteret umiddelbart.  

Stedet for rejseplanlægningen skal 
være: brugerens hjem, arbejdsplads, 
på rejseknudepunkter og undervejs i 
selve transportmidlet. Det vil sige, at 
stedet skal være flydende; brugeren 
har sin identitet i rejseplansystemet, 
og brugeren skal kunne identificeres i 
tid og sted.  

For distributøren er den logiske 
konsekvens for valget af kanaler, at 
servicen i dette tilfælde skal formidles 
over web'en med en tynd-klient og 
server-side løsning. Distributøren 
vælger derfor fx, at dele af denne 
service kræver besiddelse af en bær-
bar pc, en smartphone med trådløst 
netværk eller tilsvarende. 
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Hvis du som producent, udover at lave et ordentligt produkt og en ordentlig 
formidling, kan indstille brugerens og dine egne forventninger på et realistisk ni-
veau, så de mødes, øger det sandsynligheden for høj brugskvalitet. En af de bed-
ste varedeklarationer, jeg nogensinde har mødt, er vinkataloget i det svenske Sy-
stembolaget. Der er stort set ingen ubesvarede spørgsmål tilbage, når man har 
læst de enkelte vines varedeklaration i Systembolagets vinkatalog. Lad samme hø-
je niveau komme dit produkt, din formidling, dine brugere til gavn. Selvfølgelig er 
der aspektet vedrørende producentens smag, som ikke nødvendigvis harmonerer 
med kundens smag, hvilket kan give en vis usikkerhed, lige som når man læser fx 
musik-, bog- eller filmanmeldelser; det forbliver i sidste instans personligt, hvad 
der er godt og skidt. 

 

 

Figur 127. Varedeklaration fra det svenske Systembolaget. Så godt kan en varedeklaration udføres. Den efterlader brugeren i fuldt oplyst tilstand, 
således at brugeren er i stand til at udføre sin opgave korrekt, sikkert og hurtigt. Det er det, der er målet for al formidling og bør være det for alle 
produkter. Kilde: ”Varunytt”, april 2008, Systembolaget. 

 

ØVELSE 

Den gode varedeklaration 

Gør det til en sport enten i privatlivet 
eller på arbejdet at finde gode vare-
deklarationer. Når I har en tilstræk-
kelig mængde samlet, så prøv at dis-
kuter deres egenskaber bl.a. ved 
hjælp af et mindset-map. 
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Kvalitetskriterium 2: prototype- og kvalitetstest 
Kvalitetsmålet for ethvert produkt er, at brugeren af produktet bliver sat i stand 
til at løse sine opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. Om det lykkes for dit produkt, 
kan du kun finde ud af ved at teste. Du kan ikke skønne dig til det. Ligesom du 
heller ikke kan ”synes” dig til det; ”jeg synes selv, at mit produkt er verdens bed-
ste, og derfor er det en succes, og brugerne har bare at synes det samme”. Du må 
ikke basere dig på tilfældigheder og ønsketænkning. Der skal kvalitetstestes flere 
gange undervejs i et projektforløb. Dels en fortsat, stadig kritisk holdning til egen 
gerning, dels mere organiserede, udadvendte test. Læs også om tjek-point’er s. 80. 

Kritisk holdning til egen gerning 
I princippet er det ikke vanskeligt at have en kritisk holdning til egen gerning, 
men i praksis er det tillokkende at falde til hvile i selvtilfredshedens komfortzone. 
Derfor: nyd eventuelle roser for en kort stund, og lyt derefter til den indre kriti-
ker (er du nu faktisk også selv helt og aldeles tilfreds? se også s.60) og til kritiker-
ne omkring dig. Lyt specielt til Kloge Åge, som altid er så bagklog og er dødirrite-
rende. Desværre er der jo som regel meget rigtigt i det, Kloge Åge siger. Lyt til 
ham. Det er guld værd, bogstaveligt talt. 

Konformitetstest 
En konformitetstest kontrollerer, at man er i stand til at holde dampen oppe og 
blive ved med at præstere det, man har sat sig for. Konformitetstesten tjekker og-
så, om man lever op til visse generelle konformitetskrav fx i forbindelse med do-
kumentation; jf. fx ISO’s 9000-serie. Konformitetskvaliteten siger dog ikke noget 
om, hvorvidt brugeren bliver i stand til at løse sine opgaver bedre eller værre. 

Test i forhold til brugeren 
Dur det til noget, det du laver? Det bør du teste i forhold til brugeren flere gange 
undervejs i projektforløbet. Første gang i forbindelse med den allerførste proto-
type, hvor du tester, om der overhovedet er nogen, der kan få fornuft ud af den. 
Prototypen repræsenterer jo hele producentens idé og foreløbige tanker; se også 
informationsdesignmodellens beskrivelse af prototype s. 111. Allerede i udviklin-
gen af den allerførste prototype kan det gå galt i selvtilfredshedens komfortzone. 
Pas på! Man har godt nok fået en kolossalt lækker idé, men hvem siger, at der er 
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nogen, andre end dig selv, der egentlig gider bruge din fremragende idé? Det er 
det, der testes med den allerførste prototype; holder idéen vand? 

Senere i forløbet bør du udføre flere test af mere udviklede prototyper, og ikke 
mindst en afgørende test lige før du synes, at produktet nu er modent til masse-
produktion. Og så igen en test når produktet er i brug ude blandt publikum. 

Test af overlap mellem forståelseshorisonter 

Producenten bør allerede i de første projektfaser overveje, hvad brugeren egentlig 
skal anvende produktet til. Byrådet kan fx forestille sig, at borgerne med den nye 
kommuneplan-hjemmeside bliver i stand til at deltage kvalificeret i debatten om 
kommuneplanen. Eller forestillinger om, at et nyt elektronisk apparat sætter pen-
sionister i stand til at læse bøger på en skærm, som de kan sidde med i skødet og 
downloade e-bøger til, så de ikke skal have besvær med at gå eller køre hen på 
biblioteket for at låne nye bøger. Som producent kan man gøre sig rigtig mange 
forestillinger om brugernes evner, blandt andet fordi producenten nok er tilbøje-
lig til at tro, at alle brugere er lige så kloge og smarte som producenten selv. Det 
er brugeren såmænd nok, sandsynligvis blot på andre områder end producenten. 
Derfor bør producenten teste, som den gode ydmyge person vedkommende er, 
om brugeren faktisk vil og kan yde det, som producenten forestiller sig. 

Test af overlap mellem forståelseshorisonter udføres ved, at en gruppe repræ-
sentative brugere ved hjælp af prototypen sættes til at udføre de opgaver, som 
producenten gør sig forestillinger om kan løses vha. produktet. Ganske simpelt: 
”Her er en produktprototype. Forsøg at løse dine opgaver vha. prototypen”. 
Imens brugeren så går i krig med prototype og opgaver, tier producenten helt 
stille og iagttager opmærksomt, hvad der sker. Metoden er velkendt og udbredt. 
Der findes forskellige midler til at styre testen og til at registrere. Der kan fx stil-
les konkrete spørgsmål og opgaver, hvorefter man bagefter kan lave statistik på, i 
hvor høj grad det fx lykkedes at svare rigtigt. Der kan foretages øjenbevægelses-
registrering, som giver detaljeret information om, ikke hvor personen har kigget, 
det er faktisk mindre vigtigt, men derimod om hvilke typer hjerneaktivitet, der 
har været gang i, eller hvor kompleks informationen har forekommet brugeren. 
Der kan sættes video-overvågning på, så man bagefter har en filmoptagelse af 
brugerens kamp med prototypen. Man kan bede brugeren om at tænke højt, dvs. 
så vidt muligt udtale sine tanker, så man fx kan høre, hvorfor vedkommende gør 
sådan, og ikke sådan som producenten troede, ville være den fornuftigste hand-
lingsstrategi.  

Ulempen ved disse metoder kan være, at de kan forekommer ret laboratorieag-
tige, og at man derfor ikke får testet den ægte anvendelse. I det omfang man kan 
iagttage brugeren i den ægte anvendelse af produktet, kan man nærme sig den æg-

EKSEMPEL 

Erfaring med prototypetest 

Jeg udførte en gang sammen med et 
hold erfarne prototypetestere test af 
overlap mellem forståelseshorisonter 
vha. øjenbevægelsesregistrering, kor-
rekthedsstatistik, spørgsmål og svar, 
video og tænke-højt. Hele apparatu-
ret blev kørt frem.  

Der var to interessante resultater. 
For det første kunne vi konstatere, at 
det produkt, vi testede, kun med 
yderste vanskelighed og pauvre resul-
tater kunne anvendes af velkvalifice-
rede brugere. Det var et produkt fra 
den virksomhed, jeg arbejdede i. Der 
var meget, meget langt fra producen-
tens forestillinger, bl.a. mig som pro-
duktudvikler, og til det som brugerne 
faktisk kunne præstere. Det var mildt 
sagt ikke rart at konstatere. Hvis 
virksomheden havde villet, kunne 
testresultatet have haft store konse-
kvenser for den fortsatte produktud-
vikling.  

Nok så interessant var det også for 
mig, at det var tydeligt, at en del af 
forsøgspersonerne oplevede testen 
som en konkurrence, hvor der burde 
kunne vindes præmier for fx ha-
stighed, selv om det nok så tydeligt 
blev sagt, at der ikke var noget som 
helst konkurrence i testen, og at der 
bl.a. var al den tid til rådighed, man 
som bruger måtte ønske sig. Labora-
toriepræget inkl. hvide kitler var ikke 
til at fjerne. 

Det er svært at udføre ordentlige 
test. Men lykkes det, er udbyttet me-
get værdifuldt. 
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te information om overlap mellem forståelseshorisonterne. Men stadig er der et 
laboratorieagtigt præg over en test, så længe brugeren ved, at der observeres.  

Når du som producent tester overlap mellem forståelseshorisonter, bør du, 
som med ethvert andet projekt, gøre dig klart, hvad du egentlig vil bruge resulta-
tet til. Vil du fx virkelig være parat til at ændre produktet i udstrakt grad, hvis te-
sten viser, at brugeren har store vanskeligheder med det? Ønsker du faktisk at 
høre, hvad brugeren kan hhv. ikke kan? Eller udfører du egentlig blot testen for 
at få bekræftet egne fortræffeligheder? 

Det kan jo fx være, at borgerne ikke er interesserede i at bruge kommuneplans-
hjemmesiden, fordi de grundlæggende har udstrakt mistillid til byrådet. Ønsker 
du som producent af e-bog-prototypen at få at vide, at apparatet faktisk ikke er så 
godt, selv om der er postet millioner af kroner i udvikling af det, og at pensioni-
sterne, der var tiltænkt som hovedbrugere af e-bog-apparatet, faktisk er glade for 
at tage en ”besværlig” tur hen til biblioteket for at låne bøger, fordi det giver kon-
takt til andre mennesker.  

Test af informationsværdi 

Informationsværdi handler om, hvorvidt brugeren får mere, end han forventede. 
Hvis den formidlede informationsværdi overstiger brugerens forventning, er det 
en succes. Hvis informationsværdien rammer lige præcist forventningsniveauet, 
jo så er det da i orden, men heller ikke mere. Og så er der den kedelige variant, 
hvor informationsværdien er under forventningen. Den sidste kender vi vist alle 
godt fx i sammenhæng med brugsanvisninger.  

Hvis brugskvalitet defineres som oplevelser i forhold til forventninger, kan det sættes 
op i en lille formel: 

 

 
 
Hvis formidlingskvalitet er sammensat af faktorerne relevans, brugsegnethed, tilgænge-

lighed og troværdighed, når vi frem til denne enhedsfrie formel. 
 

 
 
Formlen skal ikke ses som en matematisk formel med enheder osv. Formlen gør 
gavn som bevidsthedsstøtte hos producenten. Vær bevidst om, at der skal være 
styr på alle faktorerne i formlen, og at brugskvaliteten synker dramatisk, hvis blot en 
af faktorerne svigter (fx relevans). 
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Det avancerede grundlag 
for informationsledelse 
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Om indholdet i det avancerede 
Bogen indeholder denne fjerde del ”Det avancerede”, fordi områder af de tre fo-
regående dele frister til yderligere undersøgelse. Fjerde del handler altså om at 
fylde noget ekstra på, som gør det hele lidt mere spændende og effektivt. 

Sandhedskriteriet er en interessant faktor i omgangen med information, idet der 
ikke findes neutral, objektiv sandhed. Sandheden er menneskeskabt. Kapitlet er 
taget med i det avancerede som en filosofisk antipasto. 

Emnet forståelseshorisont er berørt i nødvendigt omfang i de foranstående kapit-
ler, men kan sagtens tåle yderligere uddybning. Forståelseshorisonten er ethvert 
menneskes værens-, tanke- og handlegrundlag, og derfor kan man næppe vide for 
meget om det emne. På den anden side er det også er sært og svært emne, fordi 
det, underligt nok, stort set er ubeskrevet i litteraturen, hvad forståelseshorison-
ten består af og dens adfærd. I bogen her gøres der et forsøg på en uddybning i 
en diskuterende form. Læs kapitlet forståelseshorisont som et diskussionsoplæg; vi 
ved ikke ret meget om emnet. 

Tæt forbundet med forståelseshorisonten er det andet sære og svære emne i 
bogen, nemlig dit mindset-map. Der står meget om mindset-map i bogens første 
del, principperne. I kapitlet her i det avancerede fyldes lidt mere på med beskrivelse af 
de tegn, som Charles Sanders Peirce udledte i sin forskning. Beskrivelsen giver en 
yderligere præcisering i dette abstrakte og vanskeligt tilgængelige emne.  

Emnet kommunikationsteori er et ofte citeret og i rigt omfang udforsket og be-
skrevet emne. Det gør det desværre ikke nemmere at tilgå, for hvor skal man be-
gynde og hvor skal man slutte. I kapitlet kommunikationsteori gives først et overblik 
og derefter en gennemgang af min fortolkning af kommunikationsteori, som den 
har ligget til grund for mit arbejde med nærværende bog. De modeller, som præ-
senteres i kapitlet, kan forhåbentligt også være til gavn for dig. 

Til slut i det avancerede bindes det hele sammen til din afgørende præsentation, 
til argumentationen for dit synspunkt. Det handler om retorik og argumentations-
teori. 
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Sandhedskriteriet; hvornår er noget sandt 
Hvordan kan vi opnå sand viden om virkelighedens objekter, når vi hver især er 
forskellige som erkendende personer? Det spørgsmål har beskæftiget humanisti-
ske videnskaber gennem århundreder om ikke årtusinder. Svaret er, at der nød-
vendigvis må være flere måder at definere begrebet sandhed på, i hvert fald fem 
forskellige. 

1. Sandhed er det, vi hver især ud fra egne erfaringer oplever som sandt; sand-
heden er privat. Rødvin fra Bordeaux smager godt. Tobaksrygning er dejlig og 
godt for livskvaliteten. Blåskimmelost er lækker. Ens egen baby er den dejligste, 
smukkeste og kvikkeste levende skabning. Sandheden er og bliver subjektiv og 
kan aldrig diskuteres rationelt. 

2. En påstand er sand, hvis den stemmer overens med den ydre virkelighed. 
Det er fx påstanden om, at Jorden er rund. Det ved vi, fordi vi har haft menne-
sker så langt væk fra Jorden, at de har kunnet fotografere den, så vi alle kan se 
med egne øjne, at Jorden er rund. Mennesker dør, hvis de forsøger at trække vej-
ret i vand. Det er også sandt, at vand findes i tre former; is, vand og damp.  

3. Sproget skal give beskrivende, præcise definitioner og objektiv fremstilling af 
virkeligheden. Lægen, som man konsulterer, bruger denne sandhedstype, det er 
en ren verbal præstation, hvor brugeren (patienten) overbevises. Det samme for 
politibetjenten, der snupper en færdselsregelsynder. Colin Powells berømte tale i 
FN’s sikkerhedsråd i 2003 før den anden Irak-krig er et spændende eksempel på 
denne sandhedstype. Retorisk en fremragende præstation, som overbeviste de 
rette interessenter om, at påstanden var sand (om at Saddam Hussein besad mas-
seødelæggelsesvåben, hvilket nødvendiggjorde krigen).  

4. Et udsagn er sandt, hvis det modsigelsesfrit hænger sammen med og kan 
forenes med et mere omfattende system af udsagn; teoribygning og logisk sam-
menhængende argumentation. Både den naturvidenskabelige og den tekniskvi-
denskabelige verden med fx matematik og ingeniørvidenskab bygger på dette 
sandhedsbegreb. Den vestlige lægevidenskaben undersøger mere og mere i man-
ge detaljer og opbygger logiske konstruktioner og dermed argumenter for sam-
menhænge mellem fx bakterier, virusser og sygdomme.  

5. Det, som alle kan blive enige om, er sandt (konsensus); sandhedsbegrebet er 
forankret i en social og historisk kontekst, som hele tiden forandres. Tidligere var 
det sandt, at Jorden var flad. Det var der enighed om. Det har også været sandt, 
at rygning er dejligt og godt for livskvaliteten. Nu er vi enige om, at sandheden er, 
at rygning er ekstremt usundt i enhver henseende. For tiden er vi er enige om, at 
sandheden er, at demokrati er den bedste styreform, i hvert fald i den vestlige 
verden. Vi er enige om, at sandheden er, at det er umoralsk og skadeligt at slå 

Figur 128. Sandhedstype 1. 
Sandheden er privat, som fx at 
Blue Stilton er lækker. 

Figur 129. Sandhedstype 2. På-
standen er sand, hvis den stem-
mer overens med den ydre vir-
kelighed, fx at jorden er rund. 
Kilde: NASA. 

Figur 130. Sandhedstype 3. Spro-
get beskriver ved præcise definiti-
oner og objektivitet. Colin Powell 
overbeviste målgruppen forud for 
den anden Irak-krig. Den dag i FN 
var hans information sand. 
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børn, hvor vi tidligere var enige om, at det var godt for barnets mentale habitus at 
få lidt tæsk ind imellem. Hvis en gruppe mennesker på forhånd via Outlook-
kalenderen er enige om, at forsamlingen mellem kl. 11 og 12 er et møde, så er det 
et møde, uanset hvad der end måtte komme til at foregå, mens disse mennesker 
er forsamlet mellem kl. 11 og 12. Ingen bryder ud og fx siger "Det er ikke rede-
ligt, hvad der her foregår, så lad os ophæve forsamlingen i erkendelsen af, at det 
ikke blev til et møde." 

Ingen af disse fem sandhedskriterier kan stå alene, idet de hver især har mang-
ler. En samlet "sandhed" opnår man kun ved at kombinere de fem sandhedsty-
per. Godt nok var vi tidligere enige om, at Jorden var flad, men det stemte des-
værre ikke overens med den ydre virkelighed. Colin Powells påstand, som umid-
delbart blev kategoriseret som sand, holdt jo ikke til en prøvelse i forhold til 
sandhedskriterierne 2 og 4. Hvis man virkelig vil være sikker i sin sag og fremstå 
som en bærer af sandhed, skal man sikre sig, at ens påstand står for prøvelse 
overfor alle fem kriterietyper. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 131. Sandhedstype 4. Den vestlige 
lægevidenskab bygger på teoribygning 
og logisk sammenhængende argumenta-
tion. 

Figur 132. Sandhedstype 5. Hvis vi på 
forhånd er enige om, at en forsamling af 
mennesker er et møde, så er det et mø-
de, uanset hvad der end måtte komme til 
at foregå både mht. form og indhold. 
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Begrebsdefinitioner og begrebshygiejne 
Diskuter og definer de centrale begreber, før projektet iværksættes. Det er det 
nemmeste tidspunkt at gøre det på, og i hvert fald langt billigere end at diskutere 
dette, når projektet kører eller er kørt af sporet. 

Forstår vi det samme? 
Hvornår ydes der god service overfor de gamle? Hvad er en god vin? Hvor er græn-
sen mellem terrorist og frihedskæmper? Hvad er en lækker ferie? Hvilket klokkeslæt 
er det, når man står tidligt op? Invitationen til at komme til middag, gælder den 
frokost eller aftensmad? Hvad er en sund incitamentstruktur på arbejdspladsen? Er 
det en succes for virksomheden at fyre 200 medarbejdere? Hvad er en retfærdig løn-
struktur i virksomheden? 

Hvad er en projektleder? Chefen og vedkommende projektlederperson skal gerne 
være enige om bl.a. ansvar, beføjelser og løn, ligesom projektlederen og kolleger-
ne gerne skal være enige om ansvar og beføjelser (forventningsafstemning). 

Hver især har vi ganske sikre forestillinger om de rigtige svar på ovenstående 
spørgsmål. Men hvor mange deler så lige den opfattelse? Det kan fx være, at 
formanden for økonomiudvalget synes, at der stadig er god service overfor de gam-
le, selv om der spares 10% på udgifterne, hvor gamle Jensen måske synes, at det 
er træls, at han nu skal til at spise aftensmad kl. 14. En 18-årig synes måske, at 
den lækreste ferie foregår med fest på stranden alle fjorten nætter, hvor en 53-årig 
måske synes, at det bedste er at sidde på torvet i en toskansk landsby i samfulde 
fjorten dage og betragte folkelivet. Hvad er en nyttig motorvej gennem Silkeborg? 
Nyttig for hvem? Hvad er en nødvendig krig? Nødvendig for hvem? og hvori be-
står grænsen for det nødvendige? Hvad er en god vejbelægning? Er kriteriet lav støj, 
godt vejgreb eller lav pris? Smager en god vin af egetræ eller af frugtsyre? Er en vin 
god, hvis den er billig, eller er den god, hvis den smager godt? Man må ikke bære 
kniv i nattelivet. Hvad er nattelivet? 

Når chef og medarbejdere diskuterer, om virksomhedens arbejdsforhold er ret-
færdige, vil det befordre diskussionen at definere begrebet retfærdighed. Heller ikke 
mht. begreber er der en endelig og evigt sand definition jf. kapitlet om sandheds-
kriteriet på s. 149. 

Sproget definerer fænomenerne 
Sproget definerer fænomenerne, ikke omvendt. Se fx nedenstående eksempel i 
Figur 133, hvor fire sprog (på den vandrette led) har hhv. to, tre, tre og fire be-

EKSEMPLER 

Begrebsdefinitioner 

Hvad er en retfærdig lønstruktur i en 
virksomhed? Er det, at alle får ens 
løn, eller er det, at man får løn som 
fortjent? Og hvis det er det sidste, 
hvad er så kriterierne for som fortjent? 
Hvis det er som fortjent, er det så bedst 
at fedte for chefen, at skaffe kortsig-
tede resultater eller er det det langsig-
tede, der skal belønnes? 

Den berygtede knivlov blev be-
grundet med, at politikerne ikke vil 
acceptere knive i nattelivet. Hvad er 
nattelivet? 

Hvad er en projektleder? Chefen og 
vedkommende projektlederperson 
skulle gerne være enige om bl.a. an-
svar, beføjelser og løn, ligesom pro-
jektlederen og kollegerne gerne skal 
være enige om ansvar og beføjelser 
(forventningsafstemning). 

Er en vin god, hvis den har en høj 
alkoholprocent og ikke koster ret 
meget? Eller skal en god vin helst 
smage af valnødder, trøfler, skov-
bund og egetræ? Eller er det lige me-
get med pris og smagsnuancer, bare 
smagen får en til at drømme om sol, 
sommer og varme? Det er måske 
meget godt at blive enige om begre-
bet god vin, før der købes stort ind til 
festen. 
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greber til at beskrive ensartede fænomener. Fx nøjes dansk med to begreber, hvor 
italiensk har fire begreber. I sig selv er objekterne de samme, men de menneske-
skabte begreber er forskellige. De forskellige træ-objekttyper i sig selv ved ikke 
selv, at de kan og bør klassificeres, det er en rent menneskelig aktivitet. 

I starten af ethvert projekt, inklusive igangsættende møder, bør man faktisk la-
ve en begrebsliste med tilhørende begrebsdefinitioner. Ikke for at dyrke ordklø-
veri, men blot for at sikre, at alle deltagere er nogenlunde lige vidende mht. be-
grebernes betydning. Hvis danskere skal anvende de tre tyske ord Baum, Holz og 
Wald vil det være ganske klogt at diskutere disse tre begreber, fordi vi på dansk 
altså kun har to begreber til at dække de samme objekttyper. 

 

 

Figur 133. Fire sprog med forskellige begreber til at beskrive de samme objekttyper. Objektty-
perne i sig selv ved ikke, at de kan klassificeres, det er noget mennesket gør. Det er sproget, der 
definerer fænomenerne. 

Begrebsordbøger 
I nogle domæner udarbejder man begrebsordbøger (tesaurus) netop for at sikre 
sig, at alle involverede er nogenlunde lige vidende. Hvis du fx i Google søger på 
”Haandbog for topografer” får du et smukt eksemplar af typen at se. 

Tæt beslægtet med begrebsordbøger er ontologier, som er den gren af filosofi-
en, der beskæftiger sig med de grundlæggende måder, hvorpå noget kan være til. 
Det handler faktisk om at beskrive et fænomens førsteheder, andetheder og tred-
jeheder (jf. kapitlerne om mindset-map). 
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Forståelseshorisont udvidet 

Princippet om forståelseshorisontens elementer 
Dette kapitel beskriver de elementer, som udgør en forståelseshorisont. Emnet 
hører til i psykologi og erkendelsesteori, og derfor er det nødvendigt for dig som 
informationsproducent at have et vist kendskab til forståelseshorisontens elemen-
ter, idet de udgør det grundlag, hvorpå samtale og enighed opnås.  

Forståelseshorisonten er alt det, du har med dig i bagagen fra hele dit hidtidige 
liv; erfaringer, følelser, psykologiske processer, kundskaber samt de eksterne be-
tingelser, du fx er ansat under, eller de love og regler du er bundet af, og så også 
det projekt du arbejder med. Du kan slet ikke andet end at opfatte, forstå, samta-
le og handle på baggrund af din hele forståelseshorisont.  

 

 

Figur 134. Forståelseshorisont er alt det, du har med dig i bagagen fra hele dit hidtidige liv. Du kan 
slet ikke andet end at handle og samtale på baggrund af din hele forståelseshorisont.  

Forståelseshorisontens elementer kan indskrives i et mindset-map, fordi de alle 
handler om enten førstehed (følelser, potentiale osv.), andethed (det konkrete osv.) eller om 
tredjehed (forudsætninger, relationer osv.). En komplet beskrivelse af en persons hele 
forståelseshorisont kan ikke lade sig gøre, det er den simpelthen for stor og kom-
pleks til. Du ville skulle gennemleve den anden persons hele liv for at nå den 
fuldstændige beskrivelse af vedkommendes forståelseshorisont. Derfor må du 
nøjes med et uddrag. Uddraget vil være netop dét uddrag, som er relevant for et 
givet projekt. Så når du vil beskrive en forståelseshorisont, må du starte med at 
stille spørgsmålet ”i relation til hvad?”, og så kan du begynde derfra. 

 

ORDBOG 
Forståelseshorisont er alt, hvad man 
- ved 
- kan 
- evner 
- formår 
- har erfaret 

og alle ens 
- følelser 
- psykologiske processer 

og  
- hypoteser 
- projektidentitet 

samt 
- de eksterne betingelser (fx infrastruktur, 

arbejdspladsens vilkår).  

FAKTA 

Forståelseshorisonten er det grund-
lag, du opfatter, forstår, samtaler og 
handler på. Du kan slet ikke andet.  



Informationsledelse med mindset-map  -  Lars Brodersen 
 

 
154 

Forståelseshorisonten indskrevet i et mindset-map 
 

 

Figur 135. Forståelseshorisonten kan indskrives i et mindset-map. Her med eksemplet opfattelse af eget firma med henblik på udvikling og styrkelse af 
forretningsmodellen. 

Du kan vælge at arbejde med forståelseshorisonten direkte på et mindset-map. 
Det fører til en helhedsbeskrivelse, men kræver til gengæld erfaring med at arbej-
de med elementer (tegnene) i dit mindset-map.  

Du kan også vælge at gå frem efter en mere lineær model, idet du tager forståel-
seshorisontens elementer et for et og arbejder dig gennem på den måde. Overblik 
og indsigt får du bagefter, når du placerer de enkelte beskrivelser ind i dit mind-
set-maps skemaceller. Dit mindset-map slipper du ikke for, hvis du vil gøre det 
bedst muligt, men du kan vælge vejen derhen. Ulempen ved at tage forståelsesho-
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risontens elementer et for et er (højre kolonne), at man let bliver løsningsfokuse-
ret (andetheder) og glemmer at reflektere (over første- og tredjeheder). Hvis man 
arbejder på grundlag af de åbne og reflekterende spørgsmål (venstre kolonne), er 
der risiko for, at der aldrig sker noget konkret. 

De spørgsmål, du kan arbejde med i relation til forståelseshorisont og mindset-
map, kan stilles op i et skema som dette (læses oppefra og ned): 

 

 Åbne, reflektere, ren mindset-map Forståelseshorisontens elementer, fokuseret 

Førstehed Hvilke følelser er der indeni om mig selv og mit 
projekt? 

Projektidentiteten?
- formål? 
- målgruppe? 
- mål? 
- projektnavn? 
- mulighedsanalyse? 
- prototype? 

Hvordan er mine følelser indeni, potentialet i 
henseende til: mine relationer, regelsæt, forud-
sætninger, viden, handlemåder? 

Hvordan er mine følelser indeni, potentialet i 
henseende til: det praktiske, det konkrete, det jeg 
gør? 

Tredjehed Hvilke forudsætninger har jeg i henseende til: 
forandringer, tanker, holdninger, begrundelser? 

Projektplanen
- Anvendelsesmodel? 
 - spørgsmålskatalog? 
 - use-case model? 
- Indhold? 
 - indholdstyper? 
 - semantisk generalisering? 
- Apparat/system/materiale? 
 - datamodel? 
 - systemdesign? 

Hvordan er mine forudsætninger i henseende til:
regelsæt, viden, strukturen i mine relationer, min 
forståelseshorisont? 

Hvordan er mine forudsætninger i henseende til: 
forbindelser, handlemåder/vaner, påstande? 

Andethed Hvordan arbejder jeg konkret i henseende til: vil-
jen, kraften, handlingen? 

Udførelsen
- informationsforædling? 
- udtryk? 
- distribution? 
- kvalitetskontrol? 

Hvordan arbejder jeg konkret i henseende til: in-
formation, hastigheden, mængden? 

Hvordan arbejder jeg konkret i henseende til: det 
der tiltrækker opmærksomhed, det der kan ses, 
høres, tages på med fingrene, lægges i en kasse, 
fysisk bevægelse? 

Figur 136. Forståelseshorisonten kan beskrives ved at besvare spørgsmål som disse. Venstre kolonne har en reflekterende karakter, 
mens højre kolonne er mere løsningsfokuserede. Figuren skal læses oppe fra og ned.
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Beskrivelse af forståelseshorisontens elementer 

1. element: Hypoteser og projektidentitet 

Hypoteser 

Hypoteser er ikke forbeholdt videnskabsmænd i hvide kitler. Vi opstiller alle hy-
poteser, hver gang vi iværksætter projekter. Med hypotesen styrkes bevidstheden 
om projektets fokus. 

Går du fx i gang med at bygge en carport, er hypotesen: ”Jeg tror, at det vil lyk-
kes mig at bygge en carport med den-og-den-kvalitet ved at kombinere de-og-de-
byggematerialer, ved at følge byggevejledningen og ved at bruge to dage på det”. 
Det samme ved brødbagning: ”Ved at gøre sådan-og-sådan med ingredienserne 
tror jeg, at der kommer et lækkert brød ud af det”. Samtidig er projektet i virke-
ligheden et eksperiment, hvormed man efterprøver (tester) hypotesen; ”Hvis jeg 
kysser hende, kommer jeg tættere på hendes hjerte”, hvorefter man kysser og te-
ster hypotesen. Eller: ”Hvis vi sender soldater til Afghanistan og skyder løs på 
befolkningen, vil den elske os i al fremtid”, hvorefter man skyder løs og tester 
hypotesen. 

Vi kan ikke på forhånd vide, hvordan projektet forløber og ender, og derfor er 
det bedre at betegne det ved et eksperiment; det skærper opmærksomheden overfor 
uvisheden i projektet. Sig og skriv fra starten, at du tror sådan-og-sådan og deref-
ter udfører et eksperiment. Der er masser af fidus i at tænke eksplicit i hypoteser 
og eksperimenter, fordi det er sådan, vi mennesker gør, ofte ubevidst, og ved at 
gøre det bevidst kan kvaliteten øges og resurseforbruget reduceres. 

Projektidentitet som værktøj for producenten 

Projektidentiteten konkretiserer hypotesen. Projektidentiteten beskriver formål, 
målgruppe, mål og projektnavn, og det er her, at fundamentet for projektfokus bli-
ver lagt. Projektidentiteten hjælper til at identificere og fastholde den betydning af 
fænomener (og information), som brugeren søger, og som brugerens beslutninger 
er afhængige af.  

Projektidentiteten skal indarbejdes i producentens forståelseshorisont straks fra 
starten. Der er ingen, der bare lige vågner op af dvalen ved skrivebordet og fx 
tænker: “Jeg må lave en database”. Det forekommer ikke. Der er altid en begrun-
delse for overhovedet at gå i gang – frem for at lade være. Projektidentiteten ud-
vikles derefter i et samarbejde mellem opgavestiller og producent.  

Projektidentiteten er bl.a. en præcisering af, hvad producenten forventes at le-
vere (målet). Projektidentiteten er endvidere et middel til at afgrænse projektet fra 
irrelevante opgaver og til at skabe sympati for projektet.  

EKSEMPEL 

Projektidentitet 
Byrådet har den initierende idé, at 
kommuneplanen skal formidles. Pro-
jektidentiteten fastlægges ved i første 
omgang at beskrive formål og mål.   

Formålet: byrådet ønsker kommune-
planen formidlet for at borgerne kan 
føle sig trygge ved fremtiden i kom-
munen og ved byrådets optræden. 

Målet: kommuneplanen skal være 
tilgængelig på kommunens hjemme-
side inden 1. marts. Webversionen af 
kommuneplanen skal give borgerne 
mulighed for at orientere sig om sta-
tus og planer for udvalgte emner bå-
de på lokale områder og for emner, 
der vedrører hele kommunen – samt 
begrundelser herfor.  

Hermed er det angivet, at projektet 
ikke drejer sig om et internt arbejds-
redskab i kommunens forvaltning. 
Tværtimod handler det om et pro-
jekt, som skal være udadvendt og ty-
deligvis retter sig mod lægmand.  
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2. element: viden, erfaring, evner, egenskaber 

Producenten har viden, erfaring, evner og egenskaber, og det betyder meget for projek-
tet alt i alt. Det er dog mere interessant at se på forskellen i parternes viden, erfaring, 
evner og egenskaber, fordi det giver dynamik i projektet.  

Det sagte og det usagte 

«Det sagte» er udtrykt og formidlet. «Det usagte» burde have været udtrykt og 
formidlet, men er ikke blevet det.  

 

  

Figur 137. «Det sagte» er udtrykt og formidlet. «Det usagte» er ikke udtrykt og formidlet. 

Vestforbrændingen bestilte hos Regnecentralen en ny computer forbrændings-
ovnens styresystem. Det skulle være en RC9000 (til et par millioner kroner; det er 
efterhånden en del år siden). Hos Regnecentralen var de selvfølgelig glade. De 
pakkede computeren i en kasse, ringede efter fragtmanden og gav ham besked: 
“Kør denne kasse til Vestforbrændingen”. Ingen problemer i det for chaufføren. 
Han kørte til Vestforbrændingen, bakkede hen til rampen og hældte kassen ned i 
ovnen. Formidling fandt sted, men ingen kommunikation. De to parter troede, at 
de kommunikerede, men det gjorde de altså ikke. Fejlen bestod i, at de ikke gen-
sidigt tjekkede hinandens forståelseshorisonter. 

Hvad gik galt i eksemplet med Vestforbrændingen (se eksempelboksen)? For-
udsætningerne for kommunikation fejlede. Formidlingen af «det sagte», “Kør 
denne kasse til Vestforbrændingen”, var for så vidt i orden. Det indeholdt kor-
rekt og tilsyneladende også tilstrækkelig information. Men i overgangen fra in-
formation til viden gik det galt. Den viden, der blev skabt i chaufførens hoved, 
satte ham ikke i stand til at løse opgaven, som det var hensigten. Chaufføren 
havde andre erfaringer med koderne knyttet til den formidlede information. År-
sagen til “misforståelsen” skal findes i manglen på kodeoverenskomst og dermed 
i «det usagte». De to parter, Regnecentralen og chaufføren, bevægede sig i to vidt 
forskellige verdener, og ingen af dem tjekkede den andens forståelseshorisont. 
De stillede sig tilfreds med opfattelsen af, at de anvendte ord lignede noget, de 
kendte, og at det var tilstrækkeligt. Men der var ikke enighed. 

EKSEMPEL 

Computer til Vestforbrændingen 
Det formidlede, «det sagte», var an-
dethed. «Det sagte» oprettede en for-
bindelse mellem hhv. kassen og 
chaufføren og mellem kassen og 
Vestforbrændingen. Men der mang-
lede en forbindelse mellem chauffø-
ren og Vestforbrændingen. Der skul-
le have været en trekantsforbindelse 
med flere tredjeheder, for at kom-
munikationen var lykkedes. I det fak-
tiske tilfælde handlede chaufføren på 
tredjeheder, som var ganske anderle-
des end Regnecentralens. 

I den vellykkede kommunikation 
skulle der have været en tredjehed, 
som inde i chaufførens hoved kunne 
have sat symbolet “Vestforbrændin-
gen” i relation til Regnecentralens re-
gelstruktur, hvoraf den korrekte for-
bindelse “jeg kører kassen hen til 
rampen” kunne afledes. Fejlen op-
stod altså, fordi Regnecentralen ikke 
inddrog tilstrækkelig tredjehed i for-
midlingen. Regnecentralen syntes, det 
var nok, at chaufføren i store træk 
blev udstyret med en andethed, hvil-
ket sandsynligvis ville have tilstræk-
keligt, om chaufføren tidligere havde 
været benyttet til lignende transakti-
oner, dvs. hvis de havde erfaring for, 
at deres tredjeheder var overlappende 
i passende grad. 
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Forudsætninger og varedeklaration 

En af de fornemste opgaver for en producent er at gøre forudsætningerne for 
formidlingen så klare som muligt, herunder kodeoverenskomst, se evt. s. 173, og 
dermed gøre indflydelsen fra «det usagte» så lille som muligt. I kommunikation, 
der strækker sig over lang tid, er det ofte for sent at ændre noget i formidlingen, 
når det erfares, hvordan informationen er blevet fortolket og dermed omdannet 
til viden i brugerens sind, hvorfor det er effektiviserende med en varedeklaration, 
begrebsordbog e.l. 

Hvis information altid skabes til den samme målgruppe, dannes med tiden et 
solidt og dækkende indblik i målgruppens forudsætninger. De denotative koder 
er kendte og stabile. Information til denne velkendte målgruppe kan derfor pro-
duceres på rutinen. Men i samme øjeblik, der skal fremstilles information til en 
anden målgruppe, ved man principielt intet om målgruppens forståelseshorisont. 
Man kan vælge at lade tilfældighederne råde og fortsætte, som man plejer, eller 
man kan arbejde struktureret og bevidst.  

«Det usagte», det som burde have været sagt, kan fx være: tilgængelighed, hvad 
informationen kan bruges til hhv. ikke bruges til, hvorfor informationen er frem-
stillet, hvem målgruppen er, informationens tekniske kvalitet og en fortolknings-
vejledning. 

Alt sammen ganske banal information. Men i så fald er det jo så nemt at finde 
den frem og formidle den. Informationen kan betegnes varedeklaration (informatio-
nens metadata, begrebsordbog e.l.). Ideelt var det, hvis hver eneste information i vare-
deklarationen var ledsaget af meta-metadata om hhv. førstehed, andethed og 
tredjehed. Der skal jo selvfølgelig ikke stå noget med førstehed, andethed og 
tredjehed, men derimod ganske enkelt, hvis det eksempelvis drejer sig om for-
midlingen af en kommuneplan, at der nu skrives om drømme og idéer (første-
hed), om konkrete tiltag (andethed) eller om afhængigheder og relationer (tredje-
heder). Hvis det ikke gøres, og alting tilmed blandes lidt sammen, er der risiko 
for, at lægmand kommer til at blande tingene sammen, og så kører de forkerte 
konnotative koder. 

Set fra en producents side må «det usagte» håndteres ved, at der skabes et så 
detaljeret billede som muligt af brugerens forståelseshorisont, på hvilket grundlag 
der kan skabes indsigt i, hvilke spørgsmål brugeren ønsker svar på. Det er util-
strækkeligt og farligt at skabe information, blot fordi det er muligt. Med en sådan 
forudsætning er der stor risiko for at ramme ved siden af brugerens forståelses-
horisont. Hvis det fx tilstræbes at producere universel og neutral information, vil 
det logisk føre til, at «det usagte» får en større rolle. Jo større rolle «det usagte» 
får, desto oftere vil oplevelsen være ikke-kommunikation. 

EKSEMPEL 

Op til Irakkrig nr. 2 i (fra 2003) på-
stod visse statsledere, at projektet 
(krigen) skulle iværksættes, fordi 
Iraks præsident Saddam Hussein var 
en trussel for verdensfreden, fordi 
han besad masseødelæggelsesvåben, 
som han så skulle afvæbnes for. 
Formålsbeskrivelsen var simpel, en-
tydig, forståelig og karakterfuld, og 
den tiltrak så megen sympati, at pro-
jektet kunne iværksættes. 

Men d’herrer statsledere glemte at 
gøre opmærksom på, at de gættede. 
Formålsbeskrivelsen blev fremsat in-
deholdende et faktum, om at masse-
ødelæggelsesvåbnene forefandtes. 
Men i virkeligheden gættede d’herrer, 
og derfor var deres formidling odiøs.  

En venligere fortolkning er, at 
d’herrer greb ned i posen med an-
detheder for at formidle de betyd-
ninger, som de havde identificeret 
som værende relevante. Når formid-
ling udføres på grundlag af andethe-
der opnås, at opmærksomheden fo-
kuseres, hvilket jo var godt i forhold 
til d'herrer statslederes projektidé.  

Ulempen ved andetheder er mang-
len på relationer i bevidsthedens be-
arbejdning af informationen. Hvis 
der formidles tredjeheder, er risikoen 
omvendt, at det hele ender i snak om 
relationer, påvirkninger, forudsæt-
ninger osv., og så opnår man aldrig, 
at der kommer en krig. 

ORDBOG 

Denotation: den egentlige, direkte 
betydning. 

Konnotation: bibetydning som af-
spejler fx associationer eller kulturelle 
forhold. 
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Universel, neutral information rammer ved siden af 

Et grundlæggende kommunikationsproblem er, at universel information medfø-
rer forringet træfsikkerhed i formidlingen med henblik på kommunikation. Eller 
med andre ord: generaliseret information, det universelle, medfører forøgelse af 
dimensionerne jf. dit mindset-map, ifølge hvilken et fænomen har et i princippet 
uendeligt antal egenskaber. Så jo mere generel beskrivelse, desto flere fortolknin-
ger af fænomenernes kvaliteter; der åbnes til virkelighedens kompleksitet. Om-
vendt medfører specialisering, det modsatte af generalisering, en kompleksitets-
reduktion, en reduktion i «det usagte» og dermed i dimensionerne, og dermed 
øges træfsikkerheden i formidling med henblik på kommunikation.  

3. element: psykologiske processer og følelser – subjektiv formidling og 
manipulation 

Information beskriver en begrænset og subjektivt udvalgt del af virkeligheden. 
Information formidles, fordi betydningen af informationen synes vigtig for et be-
stemt formål. Afhængig af præsentationen fortolker brugeren forskelligt. Betyd-
ningen af en og samme information varierer og er afhængig af en aktuel brugers 
forståelseshorisont og konkrete anvendelse af informationen. 

Information er udtryk for en producents subjektive beskrivelse af en begrænset 
del af virkeligheden svarende til en ganske bestemt idé om en given anvendelse 
på et givet sted og på et givet tidspunkt. Hertil kommer, at selve formidlingsfor-
men bevirker, at brugeren fortolker og anvender informationen i henseende til 
sin egen idé. Tænk fx på reklameindustrien, politik, psykologi m.m.  

Formen styrer brugerens fortolkning i en bestemt retning; journalister, politikere, 
festtalere, sælgere, kærestefolk m.fl. Enhver informationsformidling influeres af 
manipulationsaspektet. Tænk fx på det første stævnemøde mellem to potentielle 
elskende, på politikere og på sælgere. Indholdet i informationen er en begrænset 
del af virkeligheden, og afsenderen har foretaget et omhyggeligt valg med en in-
tention om at influere brugerens beslutninger og eventuelle handlinger. 

Disse valg er ikke odiøse, blot producenten er bevidst herom og så længe det 
åbent fortælles, at det foregår, fx gennem en varedeklaration. Processen bliver 
derimod odiøs, hvis producenten siger “Jeg er objektiv og neutral”, fordi det er 
ikke muligt at være objektiv og neutral. Det skal fortælles åbent og ærligt, hvorfor 
indholdet er valgt, som det er, hvorfor det bliver formidlet på den valgte facon, 
hvad indholdet er, hvad indholdet ikke er, tilsigtede anvendelser, og hvilke an-
vendelser der bør undgås osv. 

Et klassisk eksempel på manipulation og subjektivitet er verdenskort. De ska-
bes med forskellige formål for øje, fx navigation. Alligevel blev Mercator-
projektionen, især i 1970'erne, kritiseret for indirekte at formidle et politisk bud-

FAKTA 

Information er udtryk for en produ-
cents subjektive beskrivelse af en be-
grænset del af virkeligheden svarende 
til en ganske bestemt idé om en given 
anvendelse på et givet sted og på et 
givet tidspunkt. 

Hvis indstillingen i misforstået ven-
lighed er, at formidling bedst udføres 
med data, ubearbejdet information, 
fordi brugerne endelig ikke skal in-
doktrineres, vil den formidlede in-
formation være udstyret med en 
enorm mængde usagtheder, hvilket 
medfører udstrakt gætteri hos bruge-
ren, hvilket er det samme som upræ-
cis formidling og dermed den direkte 
vej til ikke-kommunikation. 
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skab med fremhævelse af de stærke, rige nationer i Nordamerika, Nordeuropa 
osv. Som modvægt til dette udgav den tyske historiker Arno Peters i 1972 den 
såkaldte Petersprojektion, for at formidle et mere retfærdigt billede af verden, 
hvor også de fattige lande omkring ækvator har en værdig plads på kortet. Ingen 
af de to kort afbilder virkeligheden objektivt sandt eller falsk. Hvert af dem præ-
senterer bevidst valgt information udført med et ganske bestemt formål for øje.  

 

 

Figur 138. Til venstre den kendte, vinkeltro Mercator-projektion, skabt til navigationsformål. 
Til højre den arealtro, såkaldte Peters-projektion, som blev skabt for politiske formål. 

4. element: eksterne betingelser (infrastrukturen)  

Det fjerde element i producentens forståelseshorisont er de eksterne betingelser, 
det givne miljø, de rammer, hvori formidling og kommunikation udfolder sig. 
Det er fx politiske værdier, lovgivning, ansvars- og samarbejdsaftaler, standarder, 
distributionskanaler m.m. Disse eksterne betingelser betegnes ved infrastruktur for 
information.  

Begrebet infrastruktur 

Begreberne infrastruktur og suprastruktur er komplementære og udgør tilsammen 
en organisations, et systems struktur. Infrastruktur er de nødvendige elementer for 
organisationens, systemets optimale funktion. Suprastruktur er overbygningen og 
omfatter politiske, videnskabelige, juridiske og kulturelle institutioner. Infrastruk-
tur omfatter altså ikke institutioner. Infrastruktur er kombinationen af organisati-
on og services, systemer osv., som muliggør formidling. 

Der er information, og der er noget, der får det til at ske, så værdier kan flyttes hen, 
hvor de kan gøre nytte. Indholdet i information, budskabet, kan i princippet for-
midles gennem vilkårlige kanaler. Men valget af infrastruktur påvirker måden, 
hvorpå informationsformidling foregår, og dermed også i sidste ende brugerens 
opfattelse og handlemuligheder.  

 

EKSEMPEL 

Et kommunalt byråd skal foretage 
mange valg, hvis de vil fremstille ét 
kort, som kan hænge på væggen i 
bibliotekerne og fortælle brugerne, 
hvorledes kommune-planforslaget 
ser ud. En kommuneplan indeholder 
enorme mængder information. Hvis 
alt dette skal kondenseres ned til ét 
kort, skal der foretages valg. Af-
hængig af, hvad byrådet har på hjerte, 
vælger de at vise det ene eller andet 
på kortet, og samtidig fravælger de 
måske følsomme og prekære emner.  

Mediet for deres formidling (kortet) 
ender måske med at hænge som en 
envejs-formidling på væggen, og bru-
gerne er overladt til sig selv og signa-
turforklaringen, når de skal forstå 
kortet og dermed sanse informatio-
nerne, fortolke dem og få forøget de-
res viden med hensyn til kommunens 
planlægning og efterfølgende tage 
stilling til kommuneplanforslaget. 
Kortet ender dermed i visse hense-
ender som en førstehed. 
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Figur 139. Kombinationen af ansvarlige organisationer og offentlige services udgør den nød-
vendige infrastruktur. Infrastruktur handler om formidling og de respektive, ansvarlige organi-
sationer samt disses relationer.  

 

Figur 140. Formidling og kommunikation i infrastruktur udføres af et stort antal “spillere”, et 
stort antal aktiviteter og mange informationstyper.  

Figur 140 viser en generel model for relationer mellem brugere, distributører 
og producenter i et infrastrukturbaseret system. Figuren illustrerer samtidig det 
netværk, der opstår på grund af skiftet fra den traditionelle dyadiske formidlings-
form til moderne, polydimensional, it- og infrastrukturbaseret formidling. Det 
mest interessante i Figur 140 er kompleksiteten i netværket. Kompleksiteten illu-
strerer, at brugeren har overtaget magten i “spillet”, idet brugeren blot kan vælge 

EKSEMPEL 

En telefonsamtale består af tre ab-
straktionsniveauer, hvoraf den første 
kan underinddeles i tre. Kombinatio-
nen af (2) og (3), jf. nedenfor, er in-
frastrukturen for en telefonsamtale:  

(1) Værdien af telefonsamtalen, 
som er betydningen af den informa-
tion, der udveksles mellem de talende 
(indholdet i samtalen) (førstehed). 
Værdiudnyttelsen kan kun ske, så-
fremt der er opnået kommunikation, 
dvs. enighed, hvilket er betinget af 
førstehed, tredjehed og andethed, 
hhv. de konnotative koder (tankerne 
på baggrund af samtalen), de denota-
tive koder (fx sproglig overenskomst) 
og den direkte information (de ord, 
som flyder fra mund til øre). 

Indholdet i samtalen er uafhængig 
af (2) og (3) (dvs. at indholdet af 
samtalen kunne formidles gennem 
andre kanaler), men (2) og (3) mulig-
gør informationsudvekslingen på 
denne bestemte form. 

(2) Elektriske impulser (“blød” in-
frastruktur) (andethed).  

(3) Hardware, dvs. ledninger, cen-
traler og telefonapparater, (“hård” in-
frastruktur) (tredjehed). 
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en anden kanal og dermed leverandør, såfremt tilfredshed ikke opnås umiddel-
bart. Den producent, som opnår brugerens gunst, har vundet spillet.  

En konsekvens af moderne informationsteknologi er, at producenter og bruge-
re har andre betingelser at gebærde sig under, end det var tilfældet i den papirba-
serede informations storhedstid. Det kommer bl.a. til udtryk i tilknytning til in-
ternettet, hvor der hos brugerne fx er en grundlæggende forventning til, at al in-
formation er tilgængelig her og nu. Samtidig stiger brugerens krav til sammenstil-
ling af information. Konsekvensen af overgangen fra papir til it er, at relationer 
(tredjehed) i langt højere grad skal inddrages i arbejdet mht. både form og ind-
hold. Den papirbaserede formidling understøtter i al væsentlighed dyadiske for-
midlinger (endimensionale relationer), hvor den it-baserede formidling i højere 
grad befordrer nysgerrighed, undren osv. og dermed informationssøgning i rela-
tioner (tredjehed) og i sidste ende kommunikation baseret på ægte samtale. I dag-
lig tale kaldes disse nødvendige relationer metadata eller varedeklaration. 

Infrastrukturens position i projekter 

Set fra en projektsynsvinkel er infrastruktur en kombination af aktive og passive 
komponenter. De aktive komponenter er de interessenter eller organisationer, 
som får tingene til at ske. De har et ansvar og skal være aktive, ellers sker der in-
genting. De passive komponenter er den information, som de aktive komponen-
ter fremstiller, og som beskriver de aktive komponenters aktiviteter.  

 

 

Figur 141. De aktive komponenter i infrastruktur er de interessenter/organisationer, som får 
tingene til at ske; de har ansvar og skal være aktive. De passive komponenter er den informati-
on, som de aktive komponenter fremstiller for at beskrive og dokumentere aktiviteterne.  
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Figur 142. Tre eksempler på infrastrukturprojekter. 
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Infrastrukturaspektet bør også ses i sammenhæng med den almindelige projekt-
struktur, som fx princippet om opgavestiller - producent - bruger. Figur 143 af-
slører bl.a., at hver eneste interessent i infrastrukturprojektet ældreplejen skifter rol-
ler undervejs fra minister til den gamle borger. 
 

 

Figur 143. Processer og tilstande i et infrastrukturelt perspektiv her med eksemplet den kom-
munale ældrepleje. De forskellige parter i det samlede projekt skifter status undervejs fra mini-
ster til den gamle borger. Det kræver en betydelig infrastruktur med særdeles veldesignet in-
formation formidlet ad velstrukturerede kanaler for at få projektet ældreplejen til at lykkes. 
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Dit mindset-maps tegn 
I dette kapitel gennemgås det originale mindset-map fra min doktordisputats 
”Geokommunikation” skabt på grundlag af Charles Sanders Peirces teorier. I den 
betegnede jeg modellen tilstandsmodel. Grundtanken for modellen er, at alle ni 
elementer i modellen er tegn for noget. 

 

 

Figur 144. Den originale tilstandsmodel fra min doktordisputats ”Geokommunikation” efter Charles Sanders Peirces teorier. 

Referent; kvalitegn, sintegn, legitegn 

Kvalitegn er en kvalitet ved et objekt i sig selv. Kvalitegn er en førstehed. Kvali-
tegnet kan ikke faktisk fungere som et tegn med mindre, det er materialiseret, og i 
så fald vil det ikke mere være et kvalitegn, men derimod et sintegn. Kvalitegnet er 
ren potentiale. 

Sintegn, hvor stavelsen sin, fra singulær, skal forstås i betydningen “den ene-
ste, er kun én gang”, er en faktisk eksisterende ting, kendsgerning eller begiven-
hed. Sintegn er andethed. Enhver eksisterende ting eller begivenhed vil indehol-
de, indebære et eller flere kvalitegn, dvs. et udvalg af mulige kvaliteter ved tingen 

EKSEMPEL 

Kvalitegn 
Den rent potentielle mulighed for at 
planlægge en kommunes fremtid vha. 
en kommuneplan er et kvalitegn. 
 

Sintegn 
En given kommuneplan kan eksistere 
som en konkret faktisk forekomst. 
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eller begivenheden. Disse kvalitegn er særlige derved, at de danner sintegn qua 
materialisering. 

Legitegn er en regel, som er et tegn. Legitegn er tredjehed. Et karakteristikum 
ved regler er, at de bliver fastlagt af mennesker. Betydningen af konventionelle 
tegn er fastlagt ved regler. Ethvert konventionelt tegn, fx ord, er et legitegn. Legi-
tegnet står ikke for et enkelt objekt, men derimod for en generel type af objekter, 
som en given gruppe af personer i en sprogkultur er blevet enige om, skal være 
betydningsbærende i henseende til en bestemt idé. Ethvert legitegn betyder noget 
gennem en begivenhed, hvor det bliver anvendt. Eksempel: Ordet vej er et legi-
tegn, fordi man i det danske sprogsystem har tillagt det visse kvaliteter. Legiteg-
net vej vil derfor eksistere, uanset om det nogensinde bliver materialiseret eller ej, 
fx ved at blive skrevet på et stykke papir. Men i nogle sammenhænge optræder 
ordet vej et antal gange på en skreven side. Hver gang er det ét og samme ord, det 
samme legitegn, mens hver enkelt faktisk hændelse af ordet er et sintegn, en fak-
tisk begivenhed. Således fører ethvert legitegn et sintegn med sig. 

Repræsentamen; ikon, indeks, symbol 
Ikon er et tegn, som refererer til et givet objekt i kraft af tegnets egne kvaliteter. 
Ikonets kvaliteter ligner objektets kvaliteter. Et ikon besidder i alle tilfælde egne 
kvaliteter, uanset om der faktisk eksisterer et sådant objekt eller ej. Kvaliteter er, 
hvad de end er, uafhængige af noget som helst andet. Ikonet er interessant i hen-
seende til dets egne kvaliteter. Ikon er en førstehed inden for gruppen af repræ-
sentamener. Peirce skrev: “Den eneste måde, hvorpå man direkte kan kommuni-
kere en idé, er ved hjælp af et ikon. Noget, der i høj grad udmærker ikonet, er, at 
gennem en direkte iagttagelse af det kan man opdage andre sandheder om dets 
objekt end dem, der er tilstrækkelige til at fastlægge konstruktionen af ikonet.” 

Ikonet underinddeles i metafor, diagram og billede. Metaforen henviser til parallelle 
kvalitetsrelationer i noget andet med tilsvarende betydning. Diagrammet repræsen-
terer objektet ved struktureret lighed. Billedet repræsenterer de simple kvaliteter i 
sig selv som fx tog-billedet, der henviser til faren for at køre ind i et tog. 

Indeks er et tegn, som refererer til det pågældende objekt i kraft af, at det di-
rekte er påvirket af objektet. Indekset bliver påvirket af objektet og har derfor 
visse kvaliteter tilfælles med objektet, og det er i henseende til disse, at tegnet re-
fererer til objektet. Alt, hvad der fokuserer opmærksomheden, er et indeks. In-
deks er en andethed inden for gruppen af repræsentamener. Påpegende stedord, 
som fx denne og den, er indekser. En pegende finger er et indeks (det engelsk ord 
for pegefinger er index-finger). Et udsagn alene udpeger ikke et objekt. Der skal 
inddrages et indeks, fx et påpegende stedord. Et substantiv udpeger på samme 
måde heller ikke det objekt, det betegner. Eksempel: Substantivet vej. Der kan i 

EKSEMPEL 

Legitegn 
Den almengyldige regel (loven), om 
at der skal være kommuneplaner og 
disses indhold, er et legitegn. Den 
almengyldige regel er der, uanset om 
der nogensinde faktisk bliver udar-
bejdet konkrete kommuneplaner. 

Figur 145. Ikon for tog 

Figur 146. Indeks for tog 

Figur 147. Symbol for tog 
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princippet være tale om en hvilken som helst vej. Udsagnet “Denne vej” inde-
holder en klar henvisning til en bestemt vej. 

Symbol er et tegn, som refererer til det pågældende objekt i kraft af en regel, 
en lov. Symbol er en tredjehed inden for gruppen af repræsentamener. Reglen 
kan være en forbindelse af begreber, dvs. almengyldige ideer, der virker således, 
at symbolet bliver fortolket som henvisende til det pågældende objekt. Eksempel: 
Symbolet for jernbaneoverskæring ligner egentlig mere et stakit. Man skal lære 
udenad, at det betyder jernbaneoverskæring. 

Symbolet er altså en almen type, regel eller lov. Typen, reglen eller loven virke-
liggøres gennem et indeks på samme måde som ovenfor beskrevet, at legitegn al-
tid kræver et sintegn for at blive virkeliggjort. Alle ord, sætninger, bøger og andre 
konventionelle tegn er symboler. Symbolet GPS vil altid eksistere, uanset om det 
bliver skrevet eller ej, men hver enkelt konkrete hændelse af GPS er en materiali-
sering af symbolet og dermed et indeks. 

Interpretant; term, udsagn, argument 
Term er et tegn for kvalitativ mulighed. Det vil sige, at tegnet bliver forstået som 
repræsentant for et muligt objekt qua dets kvaliteter. Term er en førstehed i 
gruppen af interpretanter. 

Udsagn er et tegn for faktisk eksistens. Tegnet repræsenterer et objekt med 
hensyn til faktisk eksistens. Et udsagn indebærer nødvendigvis en term (kvalitet) 
for at kunne beskrive den kendsgerning, som det fortolkes som en påpegning af, 
på samme måde som et sintegn fører et kvalitegn med sig. Udsagn er en andethed 
i gruppen af interpretanter. 

Argument er et tegn for en almen regel. Argumentet virker gennem et udsagn. 
Et argument er alment og ikke materialiseret. Materialisering sker gennem et ud-
sagn. Argument er en tredjehed i gruppen af interpretanter. Argumentet står for 
dets interpretant som et tegn for en forekomst af en eller flere almengyldige reg-
ler eller en almen klasse af argumenter. Qua deres væsen vil klasser af argumenter 
altid stræbe imod sandheden. Argumentet fremfører almengyldige regler. “Frem-
føringen” er den form for repræsentation, der er særegen for argumenter.” 

Et argument indebærer et udsagn, som kaldes dets præmis; fordi argumentet 
kun kan fremføre den respektive regel ved at fremføre den som et eksempel, 
hvorved man går fra det almene, dvs. det polydimensionale, minimum en triade, 
til det konkrete, dvs. det endimensionale, en dyade. En præmis har imidlertid en 
helt anden styrke (i sin relation til sin interpretant) end et lignende udsagn, der 
blot bliver fremsat, fordi det bunder i argumentets relationer til omverdenen. 
Peirce underinddelte argument i de tre slutningsformer: hypotese (abduktion), 
deduktion og induktion.  

EKSEMPEL 

Term 
Termen skaber en idé om potentielle 
kvaliteter ved en kommuneplan, og 
disse er ikke knyttet til noget faktisk 
konkret eller noget regelbundet. 

Udsagn 
Borgeren læser kommuneplanen (gi-
vet ved indekset) og opnår viden om 
konkrete tiltag; hér skal der bygges en 
vej, dér etableres boliger, men mulig-
hederne for medindflydelse forbliver 
vage. 

Argument 
Brugeren læser lovteksten, og finder 
forståelsen for de større sammen-
hænge og sågar også sin egen plads i 
forhold til loven og alle de handlin-
ger, som den kræver udført. 

Figur 148. Vejrhanen er et indeks for 
vindretningen. 
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Forståelseshorisontens elementer i tilstandsmodellen 
Dette afsnit handler om, hvorledes de to parters respektive forståelseshorisonter 
beskrives med tilstandsmodellen som ”skabelon”, jf. Figur 43. Se også Figur 63. 

 

 

Figur 149. I producentens forberedelsesarbejde smeltes hans egen indledende forståelseshori-
sont sammen med hans forestilling om den ideelle brugers forståelseshorisont. Denne nye for-
ståelseshorisont er det bedst mulige grundlag for “samtalen” med det partikulære publikum, 
den rigtige bruger. 

Producenten indleder arbejdet med en egen-forståelseshorisont. Denne indle-
dende egen-forståelseshorisont skal smeltes sammen med en forestilling om den 
ideelle bruger (det universelle publikum). 

ORDBOG 

Begrebet bruger 
Retorikken opererer med to begreber 
til at beskrive brugeren: det universelle 
publikum og det partikulære publi-
kum.  

Det universelle publikum er den 
ideelle bruger, som opfører sig ratio-
nelt. Den ideelle bruger findes nok 
slet ikke i virkeligheden, men er alli-
gevel ham/hende, vi stræber efter.  

Det partikulære publikum er den 
faktiske bruger med alle menneskets 
faktiske egenskaber. 
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Figur 150. Eksempel på producentens egen forståelseshorisont af en kommuneplan med henblik på anvendel-
sen borgerinddragelse. Denne indledende, egen forståelseshorisont skal smeltes sammen med en forestilling om 
den ideelle bruger (det universelle publikum). Eksemplet er forenklet og ikke fyldestgørende. 

  

 

Figur 151. Producentens forestilling om den ideelle brugers forståelseshorisont af en kommuneplan med hen-
blik på anvendelsen borgerinddragelse. Denne forestilling om den ideelle brugers forståelseshorisont skal smeltes 
sammen med producentens indledende egen-forståelseshorisont.  
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Figur 152. Brugerens (borgerens) forståelseshorisont af kommuneplan i relation til anvendelsen borgerinddragelse. 
Borgerens forståelseshorisont skal smeltes sammen med producentens forståelseshorisont (den tredje). 
Eksemplet er forenklet og ikke fyldestgørende for en fuldstændig beskrivelse af forståelseshorisonten. 

Producenten har en indledende forestilling om den ideelle brugers forståelses-
horisont i relation til anvendelsen borgerinddragelse. Denne forestilling om den ide-
elle brugers forståelseshorisont skal smeltes sammen med producentens indle-
dende egen-forståelseshorisont. 

Tilsvarende har den faktiske bruger sin forståelseshorisont for kommuneplanen 
med henblik på anvendelsen borgerinddragelse. Den vil være forskellig fra producen-
tens forestilling om den ideelle brugers forståelseshorisont. Den faktiske brugers 
forståelseshorisont skal smeltes sammen med producentens forståelseshorisont. 

Når de tre indledende forståelseshorisonter er smeltet sammen, er der opnået 
enighed, dvs. kommunikation. I tilfælde af sammensmeltede forståelseshorisonter 
ved de to parter, hvilke elementer der indgår i deres enighed, i deres fælles forstå-
elseshorisont. Såfremt forståelseshorisonterne ikke smeltes sammen, er der gan-
ske enkelt ikke enighed, dvs. ingen kommunikation. I eksemplet kommuneplan i 
relation til anvendelsen borgerinddragelse betyder det, at de to parter blot har for-
midlet til hinanden og dermed slut. Ingen enighed, ingen kommunikation. 

Det var så det sidste om mindset-map (tilstandsmodellen). Den er abstrakt og 
ikke nem at få ind i sindet, så det virker. Men lykkes det, forandres dit liv til det 
bedre. Et mindset-map skal bruges inde i sindet, og af samme grund er alle ek-
sempler med mindset-map her i bogen forenklede og ikke fyldestgørende. I prak-
tisk-konkret anvendelse bliver det desværre overvældende stort og uoverskueligt. 
Ind i sindet med den.  



 Grundlæggende kommunikationsteori 
  

 
 171 

Kommunikationsteori,  grundlæggende 
Teorien om kommunikation er en lidt pudsig størrelse. På den ene side kommu-
nikerer vi alle dagligt i stort omfang med os selv, med andre personer, med web-
services og offentlige institutioner. På den anden side har vi så umådelig svært 
ved at forstå, beskrive og forklare, hvad det er, der foregår, når vi kommunikerer. 
Og evnen til at kommunikere er nok den sidste evne, man ønsker at miste. 

Kommunikationsteori udtrykker sig i to forskellige retninger eller skoler. Den 
ene fokuserer på, hvordan kommunikation gøres; processkolen. Processkolen har et 
ben i de tekniske discipliner med en snert fra humanistiske discipliner. Den an-
den skole fokuserer på, hvilke elementer der er i spil, når der kommunikeres, fx 
tegn, sprogelementer, symboler osv. Det er elementskolen. Elementskolen hører 
hjemme i de humanistiske discipliner. Elementskolen styrer endvidere i visse 
henseender direkte hen i Peirces semiotik (jf. kapitlet om mindset-map s. 45ff), 
og det kan der drages nytte af. Men først om processkolen. 

Processkolen 
Den første kommunikationsmodel i verden var Shannon & Weavers berømte 
model fra 1948. Den viser, hvordan en meddelelse flyttes fra en informationskil-
de gennem en formidler, sendes som signal til en modtager påvirket af støj, og 
når en destination. Den er blevet udnyttet, gengivet og modificeret et utal af gan-
ge. Her er den originale model: 

 

 

Figur 153. Shannon og Weavers berømte, originale kommunikationsmodel fra 1948. Den før-
ste kommunikationsmodel havde dermed set dagens lys. Claude Shannon udviklede modellen 
for at løse et teknisk problem i sin egenskab af ingeniør ved Bell-telefonselskabet. 

I dag er der kun en beskeden overraskelseseffekt ved modellen, men det skyl-
des måske, at den er så god, at den har kunnet trænge igennem overalt. Claude 
Shannon var ingeniør ved Bell-telefonselskabet og udviklede modellen for at løse 

ORDBOG 

Processkolen: 
Hvordan kommunikation gøres. 
 

Elementskolen: 
Hvilke elementer er i spil i kommunika-
tion.  
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et teknisk problem. Men så tænkte hans gode kollega Weaver, der var i psykologi-
faget, videre over sagen og fandt ud af, at modellen med let modificering også 
kunne bruges til at beskrive, hvad der sker mellem mennesker. Weaver tilføjede 
aspektet om meddelelsens betydning, semantikken, altså at det ikke blot drejer sig om at 
kode en meddelelse og så fyre den af gennem et passende apparat, men at man 
også er nødt til at overveje indholdet og dermed meddelelsens betydning. 

Derfra delte processkolen sig i to. En forgrening beskæftiger sig med masse-
kommunikationsaspektet, som handler om, hvordan meddelelser ikke blot bliver 
flyttet en gang fra en person til en anden, men uvægerligt bliver brugt i videre-
formidling, og at der deri kan ske de mærkværdigste bearbejdninger eller for-
vanskninger. Aspektet er så rammende beskrevet i H.C. Andersens eventyr om 
de to fjer, der blev til syv høns. Pointen er, at kodningen af meddelelsen skal ud-
føres med den yderste omhu og præcision, for at den kan overleve de suppleren-
de formidlinger i massekommunikation. Betænk her også Figur 38 hvor informa-
tion går tabt fra venstre mod højre i et mindset-map. 

Den anden forgrening i processkolen beskæftiger sig med yderligere udvikling 
af Shannon og Weavers model. En fornem repræsentant for denne forgrening er 
Umberto Eco, som i en periode i 1970'erne beskæftigede sig med kommunikati-
onsteori og semiotik. Umberto Eco indbyggede aspektet om koder i modellen, og 
pointerede dermed ganske tidligt, at fx to maskiner, der skal udveksle data hhv. 
information, er nødt til at gøre det på grundlag af en omhyggeligt udarbejdet kod-
ningsaftale. For den tid et revolutionerende aspekt, men i dag velkendt af alle med 
en computer. 

 

 

Figur 154. Umberto Ecos model for kommunikation mellem to maskiner. Det nye i forhold til 
Shannon & Weaver er den nødvendige kodeaftale. 

Siden computernes indtog på scenen er kodningsaspektet velkendt for de fle-
ste; to computere skal have meget præcise kodningsaftaler for at kunne udveksle 
noget som helst. Blot et enkelt forkert placeret komma, og der opstår kludder i 
sagen. Mennesket er langt mere effektivt i konfrontation med information, hvori 

ORDBOG 

Begrebet betydning   

Betydningen af information er det, som 
sætter brugeren i stand til at løse sin 
opgave. 

Betydningen af køreplanen er, at jeg 
bliver i stand til at beslutte rejsens 
form og indhold. 

Betydningen af arkitektens bygnings-
tegning er, at entreprenøren bliver i 
stand til at udføre byggeriet i over-
ensstemmelse med arkitektens og 
bygherrens forståelseshorisonter. 

Betydningen af en bageopskrift er, at 
brugeren kan bage, så kagerne bliver 
lækre. 

Betydningen af information om 
kommuneplanen er, at byrådsmed-
lemmerne kan være nogenlunde sikre 
på, hvad det er, der har besluttet, at 
borgerne kan deltage i debatten om 
kommunen, og at forvaltningens 
medarbejdere kan yde godt arbejde i 
relation til kommuneplanen. 
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et eller flere kommaer er forkert placerede, fordi vi kan udføre kvalificerede gæt 
på grundlag af vores erfaring og kendskab til hinanden. Men på trods af denne 
evne til kvalificerede gæt må det også fastslås, at kommunikation mellem menne-
sker bliver nemmere, hvis der foreligger en ordentlig kodeoverenskomst for ud-
veksling af meddelelser. Fx om hvad visse centrale ord betyder. Hvad betyder fx 
”Kom til middag”? Betyder det ”kom og besøg os midt på dagen” eller ”kom og 
spis sammen med os midt på dagen” eller ”kom og spis sammen med os kl. 18”? 
For at kunne forstå, så der er enighed, er det ret afgørende, at der er en klar ko-
deoverenskomst. Andre eksempler på den nødvendige kodeoverenskomst: Angi-
ves længdemål i miles, yards, fod, tommer, kilometer, meter eller millimeter? 
Hvad mener chefen helt præcist, når han beder om en projektbeskrivelse? Kode-
overenskomst er en ganske hensigtsmæssig ting. 

 

 

Figur 155. Umberto Ecos model for kommunikation mellem mennesker, hvor der ud over sel-
ve signalet skal etableres en kodeoverenskomst baseret på de respektive parters kode-kultur, 
som man er en del af fx i relation til ens sociale klasse.  

Fra Umberto Ecos model med tilføjelsen af kodeoverenskomst er der ikke langt til, 
at man lander i argumentationsteori og retorik, hvor det i begge tilfælde handler om, 
hvordan man fremfører et budskab, så der foreligger forståelig og samtidig over-
bevisende information. Der er heller ikke langt fra Ecos model til overvejelser 
om, at det vil være nyttigt med en skabelon for, hvordan denne kodeoverens-
komst skal struktureres, og hvor meget der skal være i en kodeoverenskomst, for 
at det er fyldestgørende. Faktisk ender det sidstnævnte spørgsmål i mindset-
map'et (tilstandsmodellen), gennemgået på siderne 45ff og 165ff, som netop er 
sådan en skabelon for kodeoverenskomst. 

Elementskolen 
Interessant nok ender elementskolen samme sted, nemlig i et mindset-map (til-
standsmodellen), hvilket jo er ganske heldigt for denne bogs ærinde. Elementskolen 
grundlagdes af den schweiziske sprogforsker Ferdinand Saussure, som måske var 

ORDBOG 

Kodeoverenskomst   

Udtrykket "Kom til middag" kan be-
tyde forskelligt afhængig af hvilken 
kodeoverenskomst, der refereres til. Det 
kan betyde: "kom og besøg os midt 
på dagen", dvs. uden næringsmidler 
indblandet. Eller: "kom og spis 
sammen med os kl. 18". 

"Jeg er vag" betyder ifølge Nu-
dansk Ordbog "jeg er uklar, ikke ty-
delig". På vendelbomål betyder det, 
at vedkommende er meget, meget 
syg, at der straks bør tilkaldes en am-
bulance med direkte udrykning til in-
tensivafdelingen. 
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den første til at beskrive, hvordan ord og betydning er to forskellige ting. Før 
Saussure var det accepteret, at fx en hest havde betegnelsen hest pga. visse iboen-
de egenskaber. Det fik Saussure heldigvis stoppet og indførte begreberne signifiant 
(det betegnende, udtryk) og signifié (det betegnede, idé), som netop udtrykker den 
i princippet tilfældige sammenhæng mellem ordet (betegneren) og objektet (det 
betegnede). Danske Louis Hjelmslev arbejdede videre på Saussures grundlag og 
beskæftigede sig indgående med bl.a. denotative og konnotative koder, dog fortsat 
med selve sprogstrukturen som fokus ligesom Saussure. Visse aspekter ved deno-
tative og konnotative koder er interessante udover sprogforskningen, og de falder til 
en vis grad sammen med den store filosof Charles Sanders Peirces fænomenologi 
og semiotik. 

Peirce gik videre i udviklingen af elementskolen og skabte sammenhæng mel-
lem objekt, ord, tegn og den menneskelige opfattelse. Opfattelsen om objektet 
skabes ved hjælp af ord og tegn. Dykker man ned i Peirces semiotik og fænome-
nologi, bliver det dels komplekst, dels ender man i et mindset-map, som netop er 
den efterlyste skabelon for kodeoverenskomst. 

Kombinerede kommunikationsmodeller 
Udviklingen af kommunikationsmodeller fik et yderligere skub gennem den tjek-
koslovakiske kartograf Antonín Koláčný. Han videreudviklede på Shannon og 
Weavers model, idet han indførte projekttanken, hvilket fik den konsekvens, at pro-
jektformålet blev indbygget i modellen. Projekttanken fremhæver relationerne til 
den virkelige verden, hvorfra data hentes, og hvori brugerens opgave udføres og 
løses. Princippet illustreres så fint med eksemplet om de to personer, der diskute-
rer en mulig ferierejse (Figur 44Error! Reference source not found.). Projektet 
er det altoverskyggende, styrende element, og man må hele tiden hente data ude i 
virkeligheden, ligesom overvejelser hele tiden må relateres til virkeligheden. 
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Figur 156. Projekttanken, her en mulig ferierejse, er den altoverskyggende, styrende kraft i formidling og kommunikation. Alle samtaler 
består af formidlinger mellem to parter. Tænk blot på en samtale om ferieplanlægning. Formidling = overførsel af budskab, meddelelse, 
information. 

Alle disse interessante tanker om kommunikationsmodeller og hvad dertil hø-
rer, kan sættes sammen i en formidlingsmodel, som beskriver, hvad der foregår i 
en enkelt formidling (Figur 157). Det kan fx være en formidling mellem to per-
soner, en formidling i en persons diskussion med sig selv om en vanskelig over-
vejelse, mellem to parter i en forretningsdiskussion, mellem kommunen og bor-
geren eller fx mellem en person og en web-service. Udgangspunktet er producen-
tens mentale forestilling om projektet, som foranlediger en undersøgelse ude i 
virkeligheden, hvorfra der vælges relevante data, som kodes til information, som 
så igen kodes til den udtrykte information, der kan sendes af sted til modtageren. 
Modtageren på sin side afkoder i to omgange, indlejrer informationen i sin inter-
pretant/bevidsthed og opbygger dermed den nødvendige viden for at kunne løse 
sin opgave. Forudsætningen for overførslen af det egentlige budskab er, at der er 
indgået aftaler mellem de to parter om dels argumentationens holdbarhed, dels 
om det signaltekniske.  

Der skal her nævnes en forudsætning for modellen. Formidling er i bund og 
grund at betragte som argumentation udført efter retoriske principper. Det vil si-
ge, at man selvfølgelig i bedste og konstruktiv mening forsøger at påvirke den 
anden part. Hvordan skulle man ellers kunne vælge, hvad man vil formidle til den 
anden part? Objektiv og neutral information er en umulighed, det findes ikke. 
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Figur 157. Formidlingsmodellen beskriver, hvad der sker i en formidling fra en part til en anden part. Hver eneste tilstand/information beskrives 
vha. mindset-map. Mellem hver tilstand/information er der en bearbejdningsproces. Den egentlige budskabsflytning forudsætter, at der forud er 
indgået to aftaler, nemlig om argumentationens holdbarhed og om det signaltekniske. 

Der er intet odiøst i at påvirke den anden part. Vi vil jo alle hinandens bedste, i 
samme gode mening som forældrene opdrager deres børn, underviseren påvirker 
eleverne, byrådet påvirker borgerne osv. Når mennesker formidler information 
med usle, ondsindede odiøse bagtanker er det noget andet, og det beskæftiger 
denne bog sig ikke med. 

I den gode sags tjeneste bør det tilstræbes, at overlappet mellem de to parters 
virkelighedsopfattelse bliver så stort som muligt. Fuldstændigt overlap mellem de 
to kan ikke opnås, da de to personer så skulle smelte sammen til en. Men størst 
muligt overlap er principielt det, der stræbes efter i enhver formidling. Den prak-
tiske udlægning heraf er, at der i ethvert projekt må stræbes efter opnåelse af 
enighed om et eller flere aspekter ved sagen. Hvis der ikke tilstræbes og opnås 
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enighed, er der ikke tale om kommunikation, men derimod om at den ene part 
gennemtvinger sin holdning og dermed tromler den anden part. Det kan måske 
være meget godt i visse, særlige situationer, som fx når sergenten midt i krigs-
handlingerne skal have de angste soldater op af skyttegraven, eller når det over-
trætte lille barn skal bæres væk fra slik-hylderne i supermarkedet. Men i alle andre 
situationer, må der stræbes efter en vis grad af enighed, fordi begge parter der-
med opnår, at deres respektive forståelseshorisonter er beredte til projektarbejdet. 

 

 

Figur 158. Kommunikation er opnåelse af enighed om et eller flere aspekter ved sagen på baggrund af et antal formidlinger. 

Begrebet kommunikation kommer altså ind i billedet, som opnåelsen af enighed 
om et eller flere aspekter ved sagen på baggrund af et antal formidlinger, fx de to 
personer der diskuterer ferieplanerne og efter et antal formidlinger opnår enig-
hed. Ordet kommunikere kommer oprindeligt fra latin commūnicāre og betyder gøre 
fælles eller fordele jf. kommune, hvor tingene fordeles; ikke at forveksle med fordel 
som modsætning til ulempe. Ordet formidle kommer af nedertysk vormiddelen og be-
tyder at viderebringe ved at fungere som forbindelsesled. Formidling er overførsel 
af meddelelser. Der kan ikke være ”envejskommunikation”; det må henregnes 
blandt modeord uden væsentlig substans. Sandsynligvis menes med ”envejs-
kommunikation” netop sådanne situationer som sergenten, moderen-og-det-
trætte-barn, politikeren der kun vil sit eget bedste osv. 
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De mange tilstande, informationer og processer, som er indeholdt i formid-
lingsmodellen på producentens side, er beskrevet i denne bogs anden del Princip-
perne og tredje del I gang med praktisk informationsdesign. 

I min doktordisputats ”Geokommunikation” findes den teoretiske og grundige 
gennemgang af samtlige aspekter ved modellen, modellens detaljer og teoretiske 
grundlag. 
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Retorik og argumentationsteori 

Den nye retorik 
Den klassiske retorik blev i visse henseender reduceret til en rodekasse af latinske 
ord for stilistiske figurer og diverse kneb og tricks for den beregnende taler. Den 
nye retorik behandler hverdagens argumentationsmønstre og viser, at det i et de-
mokratisk samfund er nødvendigt at vurdere værdien af samtalen i fx den offentli-
ge debat; sproget udspiller sig aldrig i et neutralt rum. 

I den nye retorik sker forståelse af en persons handlinger eller hændelser i et 
samfund ud fra en idé, om at personen handler rationelt (fornuftigt), og at sam-
fundsmæssige fænomener har en rationel eller fornuftig forklaring. Princippet om 
en ideel, rationelt handlende persontype er et grundelement i den nye retorik, 
som på den baggrund definerer det universelle publikum. Det universelle publikum 
er den del af menneskeheden, som er kompetent og fornuftig. Bag det universelle 
publikum står der en uendelig variation af partikulære publikumstyper. Det parti-
kulære publikum er det specifikke publikum, som argumentationen retter sig 
mod. Forskellen mellem de to publikumstyper ligger i producentens anvendelse 
af publikummet, idet det universelle publikum er det billede af publikum, produ-
centen må have i bevidstheden, når argumentationen forberedes. Dermed udgør 
det universelle publikum et slags kvalitetskriterium, som producenten stræber ef-
ter at leve op til i den praktiske udfoldelse overfor et partikulært publikum. 

Argumentationsteori 
Overtalelsen foregår i form af fremlæggelse af argumenter for sagen. Et argument 
er et ræsonnement, hvor der indgår mindst to informationer, hvoraf den ene be-
grunder den anden. Forudsætningen for al argumentation er tvivl, uvished, et øn-
ske om berigelse e.l., og argumentationens formål er at overvinde tvivlen, at brin-
ge den anden part fra den utilfredsstillende tilstand til den tilfredsstillende. Der 
ville være en modsætning, såfremt argumentation havde handlet om påtvingelse, 
magt og manipulation. Men sådan skal argumentation ikke forstås. Når to parter 
mødes, eller man taler med sig selv i svære overvejelser, og den ene eller begge 
parter kommer med tvivl, undren eller hvorfor-spørgsmål, gælder det om sam-
men at nå til en højere tilstand, hvor der findes et svar. Den person, der har tviv-
len, søger svar hos en anden person, en institution eller web-service e.l. og stiller 
dermed villigt op til at modtage den andens synspunkter. Tilslutning til synspunk-
tet forbliver frivilligt. 

FAKTA 

”Bonus Pater Familias” (latin for den 
gode familiefader) er en fiktiv person, 
som aldrig begår fejl, fordi han altid 
tænker sig grundigt om, før han 
handler. 

FAKTA 

Aristoteles lagde med sit værk “Reto-
rik” (330 f.Kr) grunden til alle senere 
værker om retorik, idet disse i store 
træk er bearbejdninger af Aristoteles’ 
teorier. Retorik defineres af Aristote-
les som “evnen til i en given sag at 
finde de tilgængelige overtalelsesmid-
ler”. Denne evne adskiller retorikken 
fra enhver anden aktivitet. Overtalel-
sesmidler er ethos (kildens væsen), 
pathos (følelserne) og logos (ordet og 
fornuften, meddelelsens væsen, som 
det præsenteres for et publikum). 
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Retorikken typificerer argumenter, som fx at beskrive, hvilke argumenttyper 
der egner sig til hvilke samtalesituationer; hvornår det er fornuftigt og rimeligt at 
anvende fx typen autoritetsargument. Det er et stort område at bevæge sig ind i, 
og derfor bliver der ikke gjort mere ud af det her; der henvises til litteraturen.  

Det er dog nyttigt at kaste et blik på argumentmodeller, fordi det er sådan, vi 
skruer vores tale og information sammen i en formidling. 

 

 

Figur 159. Et argument består i grundmodellen af de tre obligatoriske elementer påstand, belæg 
og hjemmel. Der er ikke en bestemt rækkefølge for de tre elementer i selve fremførelsen. 

 

 

Figur 160. Argument-grundmodellen med eksemplet argument for en ferierejse. 

 

 

Figur 161. Belæg, hjemmel og rygdækning udgør problemformuleringen, og er dermed afhængige af den 
konkrete situation. De tre valgfrie elementer rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse kan fore-
komme alene eller alle tre sammen med de tre obligatoriske elementer fra grundmodellen. 

ORDBOG 
Påstanden er svaret på spørgsmålet: 
Hvad vil afsender have modtagers til-
slutning til?  

Belægget er svaret på spørgsmålet: 
Hvad bygger afsenderen påstanden 
på?  

Hjemlen autoriserer påstanden på 
grundlag af belægget.  

Hjemlen er svaret på spørgsmålet 
om, hvordan man kommer fra belæg 
til påstand, eller svaret på spørgsmå-
let om, med hvilken ret afsender 
overhovedet udtaler sig. Forskellen 
på belæg og hjemmel er, at hjemlen er 
mere generel, mens belægget er mere 
specifikt. 

Rygdækning er yderligere dokumen-
tation for hjemmel.  

Styrkemarkør tilkendegiver, i hvor 
høj grad afsender er villig til at inde-
stå for sandhedsværdien af påstan-
den. Styrkemarkøren er svaret på 
spørgsmålet om, hvor sikker afsender 
er på påstanden.  

Gendrivelsen er selvkritik eller fore-
griber modtagerens indvendinger af 
svagheder ved påstanden, hvilket af-
sender gør ved fx at påvise forbehold 
og usikkerhedsmomenter, der er 
transporteret fra hjemmel til påstand. 

Rygdækning, styrkemarkør og gendrivel-
se er valgfrie elementer og kan fore-
komme alle tre eller hvert enkelt 
sammen med de tre obligatoriske 
elementer fra grundmodellen. 
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Figur 162. Eksemplet Tag toget som www.rejseplanen.dk påstår. For at befordre tilliden til offentlig 
transport udbygges argumentet med de tre elementer rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse. 

 

 

Figur 163. Udbyderen af web-servicen søger brugerens tilslutning til regelmæssigt at benytte den 
pågældende web-service (for at gøre reklame for virksomheden og holde kunderne til fadet). 

 

 

Figur 164. Byrådet stræber efter borgernes tilslutning til planerne for kommunen (måske med 
den skjulte dagsorden, at der også ønskes tilslutning til byrådets genvalg). 
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