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Resumé 

UDVIKLING OG 

DELTAGELSE I FORANDRING 

PÅ ARBEJDET 

af Christel Arendt Nielsen 

 

Resume – dansk 

 

”Udvikling og deltagelse i forandring på arbejdet – skitser til en 

psykologisk perspektivering af DUA og udvikling igennem 

arbejdspladsforandringer” 

Indhold og sigte med afhandlingen 

Forskningsprojektet er gennemført under forskningsprogrammet SARA – 

”Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udvikling af de 

menneskelige ressourcer i arbejdslivet”, et forskningsprogram der var 

etableret imellem RUC, DTU, AMI, CASA, og SFI fra 1996 til 2002. 

Afhandlingen er en kritisk, subjekts baseret udforskning af 

udviklingsprojekter på tre forskellige arbejdspladser. Med udgangspunkt i 

en gennemgang af visioner og teoretiske antagelser om det udviklende 

arbejde – DUA, analyserer afhandlingen hvorledes medarbejdere på tre 

arbejdspladser tager del i forandringer, og den viser, hvordan 

udviklingsprojekter formes til helt konkrete handlinger og oplevelser med 

udvikling i dagligdagens arbejdspraksis. Udforskningen sker med henblik 

på at diskutere deltagelse og subjektperspektiverne på udvikling i arbejdet 

og herigennem muligheder og begrænsninger for DUA. Det er således en 

primært kvalitativt baseret undersøgelse, som på baggrund af 

virksomhedsteoretisk og kritisk psykologisk perspektivering belyser 

udvikling igennem de konkrete handlinger og holdninger som 
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medarbejdere og ledere fortæller om. Resultatet er en samling af først og 

fremmest oplevelser og detaljer og vinkler på dét, der sker for individer og 

grupper, når de skal være med til at forandre stort og småt. Der tegner sig 

også nogle mere overordnede linier i hvordan DUA projekter fungerer som 

udvikling af arbejdspladser, der skal leve op til krav udefra og samtidigt 

prøve at basere den selv samme udvikling på medarbejderne. Det påvises 

hvordan det lykkes for nogen af deltagerne, mens andre ikke får glæde af 

det nye, og tværtimod oplever de-kvalificering, øget arbejdspres, 

marginalisering og opløsning af fællesskaber. Afhandlingen belyser og 

diskuterer arbejdspladskulturer, dagligdagens måder at løse opgaver og 

planlægge og viser hvordan relationer og historie helt konkret spiller ind i 

måder hvorpå organisatoriske forandringer får plads og bliver realiseret. 

Og endelig handler den om hvordan arbejdet og arbejdspladsen er vævet 

ind i tid og rum for medarbejdere og ledere, som igennem deltagerbaner 

kontinuerligt handler i forhold til de muligheder de ser både i situationen 

og arbejdsbetingelserne, men også i forhold til livet udenfor arbejdet og 

arbejdspladsen. 

Afslutningsvist argumenteres for, at DUA måske i højere grad 

implementeres med henblik på at skabe et værdigrundlag for arbejdet, der 

kan være med til at tydeliggøre dilemmaer og konsekvenser af 

forandringstiltag og udvikling af arbejdet og medarbejderne, end som en 

alternativ udviklingsstrategi. 

 

Opbygning og forløb af afhandlingen 

Problemformuleringen i afhandlingen lyder: 

”Deltagerperspektiver på udvikling i arbejdet: 

- Hvordan rummer et udviklende arbejde deltagernes forskellighed, i 

praksis i det daglige arbejde?  

- Hvilke former for udvikling giver forandringerne mulighed for?  Hvordan 

realiseres disse muligheder?” 
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Kapitel 1 er en præsentation af mit projekt og afhandlingen set lidt på 

afstand. Det anslår afhandlingens temaer og introducerer også DUA 

visionen, nogle af de teoretiske overvejelser bag projektet og de første 

problemstillinger. Det empiriske arbejde og case-studierne har fået 

fortrinsret i afhandlingen og kapitel 2 er fremstilling af den første case – 

Styrelsen – som også var en af de første arbejdspladser, der medvirkede i 

dataindsamling. Det er en offentlig arbejdsplads, der har været undervejs 

med forandringsprojekter igennem nogle år, og den repræsenterer derfor 

den erfarne arbejdsplads med de erfarne medarbejdere – og har været med 

til at sætte nogle af de første hypoteser og interessante temaer og 

problemstillinger på plads. Her blev nogle DUA faktorer bekræftet mens 

andre blev afvist, og igennem arbejdet med Styrelsen, blev de første 

antagelser om deltagerperspektiver og om den enkeltes deltagelse i 

udviklingsprojekter sat i ramme, igennem de historier om forandringer som 

medarbejderne fortalte.  

Fra at være fokuseret på teoretiske antagelser om udvikling, subjekt og 

handling, kom mit projekt nu mere specifikt til at beskæftige sig med 

deltagerperspektiver og den enkeltes deltagerbane og med de særlige 

måder som medarbejderne subjektivt indgår i forandringer af både arbejde 

og fællesskaber på arbejdet, og hvordan de igennem deres handlinger tog 

forskelligt del i det nye. Deltagernes forskellige handlemuligheder blev her 

konkretiseret igennem fortællinger om hvordan de arbejdede under 

forskellige betingelser, og forskelligt fik muligheder for at indgå i 

forandringer og organisatorisk udvikling i Styrelsen.  

Kapitel 3 er præsentation af problemformuleringen, som tager 

udgangspunkt i den teoretiske ballast og i erfaringerne fra det første 

casestudie. Her præsenteres også afhandlingens opbygning, og en 

diskussion af subjekt og subjektivitet som betydningsfuldt i udforskningen. 

DUA visionens bi-polare eller dobbelte sigte som både udvikling af 
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arbejdspladser og udvikling af medarbejdere og arbejde bliver i kapitel 4 

trukket op sammen med skitser til de teoretiske diskussioner om 

participation og involvering af medarbejdere som et udviklingsperspektiv 

på arbejdspladser. 

Her præsenteres også nogle af AMI’s undersøgelses resultater af SARA 

studiet, da de er et væsentligt bidrag til debatten om hvad DUA er og 

hvilke helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne DUA eventuelt 

har. 

Kvalitative interviews og den detaljerede subjektsorienterede tilgang til 

udforskningen er vigtig i projektet, da det er her studiet kan bidrage med 

ny viden om udvikling i arbejdet. Den metodiske baggrund for casestudiet 

og de kvalitative interviews, selve dataindsamlingen, analyse og fortætning 

præsenteres i kapitel 5, efter at første del af det teoretiske grundlag er 

afklaret. Udover at redegøre for metoder og forløb skal kapitlet klarlægge 

hvordan teorien åbner for den kvalitative casebaserede tilgang. I 

metodekapitlet præsenteres også de præliminære resultater af de 

kvantitative undersøgelser på de to casevirksomheder.  

I kapitel 6 samles det virksomhedsteoretiske og kritisk psykologiske 

udgangspunkt for subjektsforståelsen og for analyserne.. Begreber om 

subjekt, om virksomhed og arbejdspraksis, og en model præsenteres for 

herigennem at belyse et muligt virksomhedsteoretisk syn på udvikling på 

arbejdspladser. Herefter følger et summarisk kapitel 7, der handler om 

arbejdspsykologiens forhold til DUA, som efterhånden er blevet etableret 

som en strategi for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og afbøde de 

psykosociale risikofaktorer. Kapitlet præsenterer de historiske linier og en 

række mere nutidige forsøg på at kortlægge og forstå psykisk arbejdsmiljø 

og helbredsmæssige konsekvenser herhjemme. Afslutningsvist diskuteres 

arbejdsrelateret stress, som afsæt til de empiriske kapitler.  

Udviklingsprojekter på Virksomheden og Fabrikken præsenteres, beskrives 

og analyseres i kapitlerne 8, 9 og 10, og udvikling og forandring kommer 
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nu konkret til at handle blandt andet om hvad der sker med ledelse, når en 

generation af virksomhedsledelse skifter, om planlægning af dagens 

produktion, om forskellige roller der kolliderer med tid, vaner, køn og 

uddannelse, om dilemmaer og om kontinuerlige valg der strækker sig ud 

over arbejdspladsen og ind i andre livssfærer. De empiriske kapitler er 

bygget op, så de er disponeret efter de temaer, som viste sig som centrale i 

datamaterialet, og de er samtidigt søgt struktureret, så de kan vise, hvordan 

deltagerne hver især indgår i og er medskabere af forandringer og 

muligheder på forskelligt grundlag og forskellige betingelser - og med 

forskellige personlige ressourcer, behov og ønsker.   

Skønt begge arbejdspladser er industriarbejdspladser kendetegnet af 

skifteholdsarbejde og serieproduktion, så repræsenterer Virksomheden og 

Fabrikken både fællestræk og store forskelle. Disse fællestræk og forskelle 

trækkes op undervejs og især i kapitel 11 efterfølgende, dette og kapitel 12 

som er de sidste to kapitler, konkluderer på hvordan DUA er blevet 

implementeret og realiseret som udvikling og forandringer, igennem 

subjektiv deltagelse og igennem kontinuerlig forhandling om og ændring 

af helt konkret arbejdspraksis og dagligdags relationer. 
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Abstract – in English 

Development and participation in changes at work – sketches for a 

psychological perspective upon DUA and development through 

workplace change. 

 

Content and aim of the thesis 

The research project has been carried out in cooperation with the research 

Program SARA – “Social and Welfare consequences of developing human 

resources in work life”. This research program was established from 1996 

to 2002 between The University centre of Roskilde, The Technical 

University of Denmark, The National Institute of Occupational Health, 

CASA, and the Danish National Institute of Social Research. 

The thesis presents critical, subject oriented researching of development 

projects in three different workplaces. Starting out with a presentation of 

visions and theoretical notions of the developmental work (It is “DUA” in 

Danish, and I prefer to use this abbreviation), the thesis analyzes how 

employees in three workplaces take part in changes, and it shows how 

developmental projects are shaped into actual experiences and specific 

actions with the development of everyday work practices. The research has 

taken place with participation and subjective perspectives upon 

development through work in mind, in order to expose both possibilities 

and limitations of DUA. Thus it is a primarily qualitative examination, 

based upon activity theory and critical psychology, discussing 

development through stories of people’s actions and their attitudes, 

described to me by employees and managers through research interviews. 

The result is an analysis of experiences, details and different angles to what 

happens to individuals and groups, when they participate in change. More 

general tendencies in the data also show how “DUA-projects” operates as 

development of workplaces that try to live up to the demands from the 
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surroundings and at the same time, found the development upon 

employees. It is shown how some of the participants succeed, while others 

gain very little or nothing from the new conditions, and quite the contrary 

experiences loss of qualifications, heavier work pressure, marginalization 

and the disintegration of communities. The thesis illuminates and discusses 

workplace culture, the everyday ways of solving work tasks and planning 

workflow, it shows how personal relations and history influences how 

organizational changes take place and is realized. Finally the thesis is about 

how work and workplace is embedded in time and space for employees 

and managers, how they, through their personal trajectories of participation 

continuously act upon possibilities perceived in the work situation and the 

work conditions, but also related to life outside the workplace and 

immediate surroundings. In closing, I argue that, rather than presenting an 

option to alternative change strategies, DUA might be implemented as a set 

of fundamental values, helping to clarify dilemmas and consequences of 

change initiatives and development of work and employees. 

 

Design and sequence of the thesis 

The problem formulation of the thesis is as follows: 

 

Participant’s perspective upon development in work: 

-How does developmental work include the individual differences of 

participants, in practice in daily work? 

- What kind of development will these changes make possible? And how 

are these possibilities realized? 

 

Chapter 1 is a presentation of the project and the thesis, seen from a 

distance. It also presents the topics and introduces the DUA vision and 

some of the theoretical considerations and the first issues. The empirical 

work and the case studies have been given priority in the thesis, and 
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Chapter 2 represents the first case study – the Government Agency  

(Styrelsen)  one of the first workplaces that took part in the data collection. 

It is a public workplace that has seen numerous change projects, and 

therefore it represents the experienced workplace and experienced 

employees. This study supported some of the first hypotheses, interesting 

themes and issues. Here, some of the interesting DUA factors in question 

where supported while others where rejected, and through the study of the 

Government Agency, the first assumptions of participation and participants 

perspectives, and of individual participation in developmental projects, 

where framed through the stories of changes that I was told. From being 

primarily focused upon theoretical presumptions about development, 

subject, and action, my research project more specifically moved into 

studying participants perspectives and individual trajectories, and the 

particular ways that employees subjectively took part in change of work 

practices and work communities, and how they through their actions took 

differently part in changes. The different action possibilities of the 

participants where specified through stories about how they worked under 

different conditions, and were offered different opportunities to take part in 

change and organizational development in the Government Agency. 

Chapter 3 presents the problem formulation, which takes it starting point in 

the theoretical ballast and the experiences from the first case study. Here, 

the sequence of the thesis is presented followed by a discussion of subject 

and subjectivity as important to the research in question. The bipolar or 

double aim of the DUA vision, aiming at both development of workplaces 

and development of work and employee is presented in Chapter 4, along 

with outlines of the theoretical debate about participation and involvement 

of employees as a developmental perspective upon workplace change. In 

this chapter I also present some of the findings of the National institute of 

Occupational Health, since they are significant contribution to the debate 

of what DUA is and what kinds of health consequences DUA might have. 
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Qualitative interviews and the detailed subject oriented approach to the 

research are fundamental in this project since this is where the study might 

bring new knowledge to the field. The methodical background of the case 

study and the qualitative interviews, the data collection itself, analysis and 

condensation is presented in chapter 5, preceding further theoretical 

clarifications. Besides accounting for the methods and procedure, the 

chapter illuminates how theoretical standpoints initiate the qualitative case 

study approach. This chapter also presents the preliminary results of the 

quantitative surveys in the two case studies.  

In Chapter 6 concepts of activity theory and critical psychology are 

introduced as the starting point for an understanding of subjectivity and the 

following analyses. Concepts of subject, of activity and of work practice, 

and a theoretical model is presented, thereby illuminating a possible 

activity theoretical perspective upon development in work. Chapter 7 

concerns work psychology and the relationship to DUA, since DUA 

increasingly is presented as a strategy to improve the psychosocial work 

environment and risk factors. The chapter presents the historical inspiration 

and some contemporary attempts at monitoring and understanding the 

psychosocial work environment, and health in Denmark. Finally, work 

related stress is discussed as take-off for the empirical chapters.  

Development projects at the Company (Virksomheden) and the Factory 

(Fabrikken) is presented, described and analyzed through the 

comprehensive Chapters 8, 9 and 10. Here development and change are 

now seen through what actually happens to management when generations 

change, through planning of the daily production, through different 

involvements that collide with time, habits, gender and education, through 

dilemmas and continuous choosing that stretches from work to other 

spheres of life. The empirical chapters are organized according to the 

issues that turned out to be central in the data material, and at the same 

time structured to show how the participants individually go into and co-
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creates changes and possibilities on differing basis and under diverse 

conditions, and with diverse resources, needs and wishes. Even though 

both workplaces are manufacturing plants, characterized by shift work and 

series production, the Company and the Factory represents both common 

features and significant differences. These common features and 

differences are shown through the analysis and particularly in Chapter 11. 

This Chapter and Chapter 12 draw the conclusions of how DUA has been 

implemented and has been realized as development and change, through 

subjective participation and through continuous negotiation and changes of 

everyday work practices and everyday relations. 
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K a p i t e l  1  

INDLEDNING OG PROJEKTET SET I HELIKOPTERPERSPEKTIV 

 

“Inde hos os havde vi jo den lærende organisation - symbolet var en 

blomst, hvor det ene blad var det udviklende arbejde. Du skal bare sige 

blomsten derinde, så siger folk bvadr. Vi gør grin med det nu og siger, at 

blomsten har fået et nyt blad - et tobaksblad, fordi styrelsen har fået en 

tobakspolitik.” 

-o- 

 

Et udviklende arbejde i ord - DUA 

Retorik, symboler og kontinuerlige forandringer, der ikke når at stabilisere 

sig i dagligdagen, er genkendelige problemer for mange arbejdspladser, 

som er i vækst. En moderne arbejdsplads søger konstant at tilpasse sig 

markedet ved at være fleksibel og omstillingsparat, og de samme krav 

stilles til de ansatte, hvad enten det drejer sig om menige medarbejdere, 

ledere eller direktøren. Denne udfordring skaber parallel vækst i begreber 

og metoder for udvikling og tilpasning. Såvel organisatorisk som 

individuel udvikling bliver i stigende grad instrumentaliseret og gjort til 

genstand for planlægning, værdiskabelse og interventioner båret under 

koncepter og mængder af metoder, som under én overskrift kunne hedde 

forandringsteknologi. 

I en dagligdag, hvor de fleste er beskæftiget med noget helt andet – 

arbejdet, opgaverne, kunderne og kollegerne – kan udviklingsbegreber, 

værdier og forandringsprojekter nemt blive til det, som ovenstående citat 

også viser: En mere eller mindre forstyrrende række tiltag båret ind og ud 

 



 

igen med jævne mellemrum og med spredte konsekvenser men uden de 

store globale ændringer. Udvikling sker, men det er under flere flag eller i 

sekvenser, der glider over i hinanden – og indimellem står i modstrid med 

hinanden. Et Udviklende Arbejde var et af disse tiltag i ”Styrelsen”, som 

var arbejdspladsen i det indledende citat.  

”Styrelsen” vender tilbage i kapitel 2, men citatet fortæller, hvordan man 

som deltager i den slags projekter aktivt forholder sig til og lever med både 

symboler, forandringer og konsekvenser. Her var både blomsten, en 

tobakspolitik, den lærende organisation og et udviklende arbejde. Det 

sidste var mål for udforskningen. Vi ville i forskningsprogrammet SARA1 

og særligt i forskergruppen DEDUSA gerne vide, hvordan de havde 

udfoldet og taget et udviklende arbejde til sig, med henblik på at lære af 

dem og give dem mulighed for at lære af andre. Udgangspunktet var DUA, 

Det Udviklende Arbejde, som igennem skandinavisk arbejdslivsforskning 

var blevet udviklet og udforsket siden 70’erne, og som i den sidste halvdel 

af 90’erne igen kom i fokus indenfor forskning og i relation til fagpolitiske 

strategier for udvikling af arbejde og arbejdspladser.  

 

Jeg refererer flere gange til DUA-visionen – en vision som bygger på 

forståelsen af et udviklende arbejde defineret i 1995 som: 

”..det arbejde, hvor ønsker om at udvikle et godt arbejdsliv for den enkelte 

og for de ansatte som gruppe forenes med virksomhedens ønsker om at 

udvikle konkurrenceevnen gennem kvalitet og fleksibilitet, og 

samfundsmæssige ønsker om udviklingen af økonomi, miljø og levevilkår.” 

(citat s. 30 i ”Et bedre arbejdsliv og øget vækst” rapport til 

arbejdsministeriet af Pernille Bottrup og Helge Hvid 1995.) 

 

                                                 
1 Forskningsprogrammet SARA – Sociale og Velfærdsmæssige konsekvenser af udvikling af de 

menneskelige ressourcer i arbejdslivet opererede fra 1997 til 2002 - Se f.eks. www.sara-web.dk 
eller publikationerne udgivet på Frydenlund, og nævnt igennem afhandlingen. 
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Senere har Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen defineret det lidt 

løsere: 

”Det udviklende arbejde handler om såvel fleksible organisationsformer 

som kompetenceudvikling. Ordet ”udviklende” understreger netop det 

særlige i denne relation. Forsøgs- og udviklingsarbejde (eller 

projektarbejde) kan ses som radikale organisationsformer, der forandrer 

betingelserne for det udviklede i arbejde.  

(Citat s. 97 i ”Det udviklende arbejde” fra 1996) 

 

Og i 2005 kan man på Arbejdsmiljørådets hjemmeside læse: 

 
Det udviklende arbejde kan karakteriseres som et arbejde,  

• der giver mulighed for indflydelse på eget arbejde, på produktet og 

på arbejdspladsens udvikling  

• hvor medarbejderen udfører forskellige aktiviteter, bruger sine 

evner alsidigt og udfører både svære og lette opgaver  

• der muliggør personlig udvikling  

• der giver respekt og anerkendelse fra andre  

• hvor kolleger og ledelse er fleksible, engagerede og støttende  

• der giver muligheder for socialt samvær og samarbejde præget af 

gensidig interesse, respekt og konstruktivitet  

• der har et højt informationsniveau  

• der er præget af tryghed i ansættelsen eller af viden om, at de 

faglige erfaringer/kvalifikationer giver alternative 

beskæftigelsesmuligheder  

• der er foreneligt med familie- og fritidslivets krav  

• der er meningsfyldt og giver stolthed. 

(citat www.godarbejdslyst.dk ) 
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DUA, et udviklende arbejde og udvikling af arbejdspladser bliver vendt og 

drejet igennem kapitel 4, men indledningsvis bør det understreges, hvor 

skandinavisk ”et udviklende arbejde” er - umuligt at oversætte til engelsk 

endsige efterforske andre steder end hér. Elementer kan genfindes i en lang 

række amerikansk inspirerede ledelses- og 

organisationsudviklingskoncepter på andre sprog, men den samlede 

forståelse er knyttet tæt til arbejdslivsforskningen og den historiske 

udvikling af arbejdsmarkedet og arbejdspladserne i Skandinavien. Det er 

svært at udforske andre steder end i Danmark, hvor DUA er diskuteret og 

videreudviklet i en forholdsvis snæver kreds af arbejdslivsforskere, 

arbejdsmiljøaktive og arbejdspladser. 

Bredere set er ”det udviklende arbejde” eller ”developmental work”, som 

det forsøgsvis er blevet oversat, næppe et begreb eller koncept, der kan 

efterforskes for sin rækkevidde og sine konsekvenser, men det eksisterer 

som en vision, som politisk tema for arbejdstagerforbund og som praksis i 

forandring af arbejdet.  

DUA-visionen har været med til at rette fokus på alternativer til traditionel 

organisationsudvikling, dog nok forskelligt på offentlige og private 

arbejdspladser. I industrien politiseres diskussioner om udviklingen af 

arbejdet meget eksplicit omkring medbestemmelsen som en udfordring af 

ledelsesretten2, mens det på offentlige arbejdspladser har været nemmere at 

sætte medbestemmelse på dagsordenen. Som en fagpolitisk strategi har 

DUA haft mere marginal indflydelse3, igennem debatter og konkrete 

dialogværktøjer og udviklingsredskaber, som har skabt grobund for 

udvikling på virksomheder og arbejdspladser rundt omkring. Men 

oppositionen til de nye moderne udviklingskoncepter er udeblevet. Snarere 

er der sket en stadig tillempning af forståelser til hinanden – den lærende 

                                                 
2 Cristian Lima i Udkast 1994, Steen Erik Naurbjerg 1999 
3 LO rapport 2001 om DUA forandringsprojekter 

Evalueringsrapporterne for USR projekterne 2000 - 2002 
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organisation, de menneskelige ressourcer, empowerment, værdibaseret 

ledelse osv.  

 

DUA i praksis 

Set som en vision for en faglig strategi markedsførte Dansk LO fra 

begyndelsen af 90’erne Det Udviklende Arbejde som en satsning i 

fremtidens forbundsarbejde både på baggrund af svensk LO’s udspil i sen 

80’erne og på baggrund af bidrag fra bl.a. Helge Hvid og Niels Møllers 

bog om ”Det udviklende arbejde”. I 1995 fremlagde LO-formanden DUA 

som en hovedsatsning. Det er nok aldrig rigtigt lykkedes at få realiseret de 

oprindelige intentioner, men efterhånden har LO udgivet en række 

forskellige pjecer m.m. om DUA, der er lavet spil og værktøjskasser til 

hjælp i virksomhedens eget arbejde med DUA, og der er stadig en lang 

række aktiviteter omkring DUA – eller DBA, den bæredygtige 

arbejdsplads.  

Én af de seneste DUA-aktiviteter, der har haft forbindelse til men ikke 

hovedsæde i LO, har været det såkaldte USR-projekt4, der blev afviklet fra 

1997 til 2001. USR-netværket var et stort anlagt forsøg på at uddanne såvel 

AMU og AOF konsulenter, som interne virksomhedsrepræsentanter for 

medarbejdere som ledelse til DUA-konsulenter via uddannelse og konkrete 

virksomhedsprojekter. Typisk havde netværket en eller flere konsulenter 

med lokalkendskab tilknyttet en offentlig eller privat arbejdsplads, der 

havde søgt separat støtte i f.eks. arbejdsministeriets DUA-pulje, og som 

iværksatte et DUA-projekt tilpasset USR-netværkets formål og 

indholdsbeskrivelser. En styregruppe bestående af to fra virksomheden og 

to fra AMU/AOF deltog i forskellige uddannelsesforløb (forskellige for 

henholdsvis AMU/AOF-konsulenter og interne virksomhedskonsulenter), 

og gruppen skulle følge udviklingsprocessen på virksomhederne.  

                                                 
4 www.lo.dk – samt USR rapporterne 
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En af casevirksomhederne i afhandlingen – herefter blot kaldt Fabrikken - 

har været aktivt medlem af USR-netværket, og casen afspejler et 

udviklende arbejde i en dagligdag, hvor det både handler om paroler og om 

måder at være sammen på og forholde sig til hinanden i et fællesskab, der 

forandrer sig med virksomheden. Selve projektet kørte som et mindre 

pilotprojekt i en afdeling, hvor man forsøgte at indføre 

medarbejdersamtaler imellem formand og timelønnede. DUA/USR-

projektet er på Fabrikken et eksempel på mulige ændringer af også 

forbundenes rolle, som nogle af de bevægelser, der sker omkring de 

traditionelle virksomheders og lokale medlemmers forhold til forbundene, 

til lokale klubber og menige medlemmer og til forhandling og spil på 

virksomhederne.  

På den anden casevirksomhed – herefter blot kaldt Virksomheden - er 

projektet ikke helt på samme måde led i et netværk, men det med-

financieres af Arbejdsministeriets pulje for ”Bedre arbejdsliv og øget 

vækst”5, og indgik således i de fælles aktiviteter, som foregik i dette regi. 

På Virksomheden drejer det sig om konkrete organisatoriske ændringer og 

om foranstaltninger for at tilgodese og ændre på arbejdsbetingelser i 

produktionen, der er præget af meget ensidigt arbejde, af gammeldags 

organisering, og problemer med manglende udvikling af medarbejdernes 

kvalifikationer og kompetencer. Det drejer sig om udvikling af ledelse, 

men også udvikling af forholdene omkring medarbejderne med henblik på 

at inddrage dem i mere og på at give dem et udfordrende arbejde. 

Udviklingsprojektet her lægger sig altså i højere grad i forlængelse af mere 

traditionelle organisationsudviklingsprojekter. 

Fabrikken og Virksomheden er ikke nødvendigvis repræsentative for 

danske virksomheder generelt, men det, der sker her, kunne ske på mange 

andre arbejdspladser, der kontinuerligt søger at tilpasse sig kravene 

eksternt og internt og i en vis forstand også både nationalt og internationalt.  

                                                 
5 Puljen var på 105 millioner kroner, og kørte igennem 6 ansøgningsrunder fra 1996-1999. 
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Tilfælles har de intentionen om at skabe udvikling i arbejdet og for 

medarbejderne ved blandt andet at involvere dem mere. Det er dog også to 

meget forskellige arbejdspladser, med meget forskellige kulturer.  

Kulturbegrebet er både svært at komme udenom, og svært at sætte endelige 

rammer omkring, idet det bruges i mange forskellige sammenhænge og 

med forskellige betydninger. Jeg vælger at starte med Mats Alvesson’s 

definition  s. 55 (1999), hentet hos bl.a. Hofstede et. Al  (1990):  

 - Kultur er holistisk og refererer til et kollektivt fænomen, som ikke kan 

henføres til det enkelte individ, 

- kultur er historisk bestemt 

- antropologiske begreber er vigtige for at kunne belyse 

kulturfænomener 

- kultur er socialt konstrueret, dvs. kultur er som udgangspunkt en 

menneskelig indretning, og bæres oppe af en gruppe mennesker, 

som fungerer som et kollektiv 

- kultur er ”blød” dvs. ægte kvalitativ og lader sig ikke let måles og 

klassificeres 

- kultur er træg og svær at forandre 

 

Med Edgar Schein fra 2004 kan man tilføje, at organisationskultur er en 

abstraktion, hvis kræfter er meget magtfulde! 

Dette kan ikke siges at være en holdbar teori om organisationskultur, men 

er mere baggrund for at forstå organisatorisk kultur som konkrete 

handleformer, og mere uspecifikke regler og normer, og endelig strukturelt 

forankret i et organisatorisk hierarki af ansvars- og kompetencefordeling. 

DUA-fortalerne har på mange måder repræsenteret den positive, 

demokratiske og humanistiske modstrategi til mere bundlinje rettede 

udviklingskoncepter, både i den teoretiske diskurs på forsknings- og 

undervisningsinstitutionerne og i den mere almene dialog i fag- og 

dagspressen. I konkrete arbejdspladsprojekter og udviklingstiltag, som 

igennem tiden er blevet igangsat på danske arbejdspladser, er DUA søgt 
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virkeliggjort mere pragmatisk, men stadig med sammenhæng imellem 

medarbejderudvikling og organisatorisk udvikling. Det er gjort i forsøg på 

at skabe bedre arbejdspladser og bedre arbejdsliv for den enkelte jævnfør 

visionerne om bredere jobs, flere udfordringer, større indflydelse på eget 

arbejde og på arbejdspladsen generelt, samt muligheder for kontinuerlig 

tilegnelse af ny viden, kompetencer og færdigheder. 

Primært har DUA været sat på dagsordenen som en bottom-up strategi, en 

strategi, der tager udgangspunkt hos medarbejderne i forsøget på at skabe 

arbejde, arbejdspladser og et arbejdsmarked, der tilgodeså medarbejderne 

og deres krav til udvikling. Og den repræsenterede en modstrategi til 

organisationsudviklingskoncepterne, der søger at tilpasse de menneskelige 

ressourcer til de teknisk-rationelle forandringer og vækst mål. Der er et 

tydeligt sammenfald mellem mål og middel i DUA-visionen, men 

udgangspunktet er både demokratisk og humanistisk – vision om at skabe 

arbejdspladser der tilgodeser både vækst i produktion og et godt og 

udviklende arbejdsliv, på baggrund af nøgleord om medarbejder 

inddragelse, bottom-up strategier, bedre arbejde og bedre sammenhæng 

imellem arbejdet og livet udenfor arbejdet.  

 

En tidlig problemformulering 

DUA-visionen har aldrig forsøgt at være en psykologi om menneskelig 

udvikling i arbejdet og savner et egentligt udviklingsbegreb, som kan 

understøtte forståelsen af menneskelig udvikling i arbejdet, under de 

ovenstående forudsætninger. Den styrende interesse i projektet hér har 

været at forsøge at belyse udvikling i arbejdet – eller muligheder og 

begrænsninger for udvikling i arbejdet - med udgangspunkt i visionerne 

om et udviklende arbejde, som de blev omsat til konkrete tiltag. Projektet 

bygger desuden på nogle indledende valg: Empiri og analyser er bygget op 

med udgangspunkt i, at udvikling skal udforskes i den form, udviklende 

arbejde konkret tager på arbejdspladser og i arbejdslivet, som del af den 

daglige arbejdspraksis og det kulturelle og politiske liv på 

 8



 

virksomhederne6. Medarbejderinvolvering og medbestemmelse står 

centralt i DUA-visionen og er dermed også uomgængelige i 

udforskningen.  

 

Udforskning af et udviklende arbejde 

Afhandlingen kredser derved omkring psykologisk perspektivering af et 

udviklende arbejde, og bygger primært på forandringsprojekter på de to 

føromtalte arbejdspladser, Virksomheden og Fabrikken. Det er to 

industriarbejdspladser, som på hver deres måde har fyldt i projektet. 

Interviews med medarbejdere, mellemledere og øverste ledelse danner 

empirisk baggrund og fodfæste for analyserne, og det er igennem 

interviewpersonernes historier og erfaringer, at projektet har taget form. 

Fokus er et udviklende arbejde belyst igennem visioner, praksis, og 

forskning og igennem deltagerperspektiver på konkrete 

arbejdspladsforandringer. Centrale analysetemaer er således arbejde, 

deltagelse og udvikling. 

 

Indledningsvist om begreber. 

Mit eget teoretiske udgangspunkt er socialpsykologisk og særligt den 

kritiske psykologi. Hertil kommer inspiration og erfaringer fra tidligere 

projekter om læring, uddannelse og udvikling af kompetencer i 

arbejdssammenhænge og ved hjælp af forskellige former for 

undervisningsteknologi7. Trods ihærdig indsats og mange gentagelser, er 

der stadig mange indforståede betydninger i begreber og metodik, som 

efterfølgende bliver foldet ud i både teori og empiri, og da jeg har valgt at 

                                                 
6 (som også fremhævet af K.T.Nielsen 2000, Anette Kamp 1997, Peter Hagedorn 2000) 
 
7 ”Konferencebaseret fjernundervisning for voksne” Speciale på Psykologisk Laboratirum 1996 

”Læring til tiden – teknologistøttet undervisning af lokoførere i DSB” anvendt opgave på 
Psykologisk laboratorium 1993 
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starte med en empirisk analyse før redegørelse for problemformulering, 

teori og metode, er en kort introduktion til teorien på sin plads her: 

Udvikling, subjekt, handling og deltagelse er centrale for-forståelser i 

afhandlingen. Handling og aktivitet som tilgangen til udforskning af 

relationer imellem individ, sociale sammenhænge og samfund diskuteres af 

blandt andre sociologen Anthony Giddens med udgangspunkt i 

strukturationsteorien (Anthony Giddens 1985), og kan vel også siges at 

genfindes i Pierre Bourdieu’s praksisbegreb (Pierre Bourdieu og Loïc 

Wacquant i Refleksiv Sociologi 1996). I socialpsykologisk teori modsvares 

dette af bl.a. virksomhedsteorien (A.N Leontjew 1971 og 1983, og Yrjö 

Engeström 1990), i den kritiske psykologi (her især Klaus Holzkamp 1985 

og Ole Dreier 1993) og til dels også i den nyere diskursive psykologi (bl.a. 

Potter og Wetherell 1987)8.  

 

Min forskningsmetodik er knyttet tæt til både teori og genstandsfelt uden at 

være aktionsforskning9 eller praksisforskning10. I disse 

handlingsorienterede former for forskning er konkrete forandringer 

iværksat og styret igennem forskningen i samarbejde med 

forskningssubjekter. Begge former for forskningsmetoder ligger i 

forlængelse af mit teoretiske udgangspunkt, men min primære interesse var 

snarere de interventioner og forandringer, som allerede var i gang. Metode 

og derigennem forskerrollen her, har snarere været den betragtende, 

fortællende og analyserende, og konkret er søgt anvendelse af især 

kvalitative, men også i mindre omfang, kvantitative metoder til at 

undersøge, hvordan udviklingsprojekter på virksomheder finder sted og 

opleves fra de forskellige deltageres perspektiver. Det var altså 

                                                 
8 For en diskussion se desuden Svend Mørch om handlebegrebet i forskellige sociologiske og 

socialpsykologiske teorier  i UDKAST 1995 
9 Actions science eller aktionsforskning præsenteres i kapitel 6 – som er gennemgang af metoder 
10 Praksisforskningen har været diskuteret i den kritiske psykologi igennem 90érne, blandt andet Ole 

Dreier 1993  
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udviklingsprojekternes konsekvenser for det daglige arbejde, som 

deltagerne oplevede det og som de begrundede deres handlinger i forhold 

til det.  

”Praksis” dækker her arbejdspraksis og knytter an til en handleteoretisk 

indfaldsvinkel. Begreberne om praksis og handling er fælles for forskellige 

teoretiske skoler, diskrepanser imellem skoler diskuteres, hvor de er 

væsentlige, og skal blot nævnes hér, fordi de har betydning for 

problemformuleringen. Det er i arbejdsbegrebet, i praksis- og i 

subjektforståelse, at de teoretiske hoveddiskussioner står, blandt andet 

fordi udvikling sker knyttet til handling og praksis.  

Projektet startede i en teoretisk nysgerrighed efter de iboende forskelle 

mellem en sociologisk og en psykologisk forståelse af ”et udviklende 

arbejde”. I visionens udlægninger fremstod medarbejdere ofte som en 

homogen gruppe eller part. Underforstået at begrebet primært var 

arbejdssociologisk og opererede med et generaliseret individ. En 

udfordring for en socialpsykolog, der helst ser både subjekter og sociale 

sammenhænge og betingelser samtidig, og som gensidigt konstituerende. 

Subjektivitet er blevet en vigtig dimension i analyserne. 

En første formulering af afhandlingens egne problemstillinger var de 

mulige faldgruber for et koncept, som søgte at skabe udvikling for både 

arbejdspladser og ansatte samtidigt. Dette skulle undersøges med 

udgangspunkt i subjektperspektiverne. Hypotesen var, at når den 

psykologiske perspektivering manglede, så forsvandt en vigtig dimension i 

”udviklings” forståelsen af et udviklende arbejde. Projektet hér har dog kun 

fulgt resten af programmet noget af vejen – frem til 2001. 

 

SARA 

Forskningsprogrammet SARA var fra 1996 til sommeren 2002 etableret 

igennem et samarbejde imellem forskere og praktikere fra RUC, DTU, 
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CASA, AMI og SFI. SARA bestod af i alt 4 delprojekter, og DEDUSA var 

et af disse projekter.11  

Samarbejdet i forskningsprogrammet gav mulighed for, som en del af det 

empiriske arbejde, at diskutere resultater fra forskellige projekter udforsket 

med forskellige indfaldsvinkler. Der er fælles cases og resultater fra en 

fælles spørgeskemaundersøgelse, og det har været muligt at trække på 

viden og analyser fra virksomheder, der indgik i andres 

forskningsprojekter. 

 

Kort resume af projektet 

Der er mange forskelle imellem både forandringsprojekter og fortolkninger 

af DUA - et udviklende arbejde. Og både praksis og teori gør det svært at 

udforske det udviklende arbejde. Ikke desto mindre har diskussion af DUA 

i praksis været centralt igennem store dele af SARA-programmet og i 

noget af det første, som blev publiceret herfra.12.  

Et udviklende arbejde ses først og fremmest som samtidig menneskelig og 

organisatorisk udvikling. Som en dansk empowerment strategi er visionen 

primært baseret på medarbejderudvikling gennem demokratisering af 

arbejdspladser, demokratisering forstået som indflydelse i dagligdagen og 

medbestemmelse på udvikling af arbejdspladsen. Visionen forudsætter 

både job-udvidelse for den enkelte og organisatorisk 

medarbejderinddragelse, og dermed øget adgang til selvbestemmelse over 

                                                 
11 DEDUSA – Det udviklende arbejde – en dansk strategi for udvikling af de menneskelige 

ressourcer I arbejdslivet” – fulgte op på DUA projekter I praksis 

PIFT Projekt intervention i Fravær og Trivsel – fulgte op på forskellige arbejdspladsers projekter 
om sygefravær og trivsel 

MIMER – miljøkvalitet og menneskelige ressourcer- fulgte op på arbejdspladser der både udviklede 
miljømæssig forhold  og menneskelige ressourcer 

BPR- projektet: Business Process Re-engineerin: Informationsteknologi og organisation – fulgte op 
på projekter der implementerede BPR projekter 

 
12 Rapport til arbejdsministeriet 1999 Hasle, Hvid, Limborg og Nielsen 
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arbejdets udførelse og indflydelse på (flere) horisontale og vertikale 

niveauer for beslutninger i virksomheden.  

”Ledelse”, fælles ansvar og medarbejderinvolvering har været på 

dagsordenen i mange af de case-virksomheder vi har brugt, uden at det 

betyder, at deltagerne er i tvivl om, hvem der er leder, og hvem der er med-

involveret. Udvikling sker indenfor grænser af råderum, og realiseringen af 

mulighederne er afhængige af den enkeltes interesse for og kapaciteter til 

at udnytte dem. Dermed bliver subjektperspektivet centralt i 

udforskningen. Ikke nødvendigvis som et selvstændigt tema, men som 

analytisk fokus for forskellige deltagerperspektiver på udvikling, og 

forskellige former for sammenhæng mellem individer og social kontekst – 

eller udvikling og rammer og betingelser for det. Subjektivitet og den 

enkeltes og gruppens handlerum er i høj grad til diskussion – hvad er det 

medarbejderne vil og gør med hvilke begrundelser, og hvilke muligheder 

bliver de givet. 

Det første mål for udforskningen var at forankre en forståelse af det 

udviklende arbejde igennem udforskningen af subjektperspektiver på 

udvikling under den form for betingelser, som DUA forandringsprojekter 

gav.  

Senere har det fået mere fylde at diskutere, hvordan forskellige former for 

udvikling er underlagt blandt andet DUA-forandringsprojekter men også 

andre udviklingstiltag og alt det, som sker parallelt på arbejdspladserne og 

også i de øvrige sammenhænge, som interviewpersonerne lever i. For det 

viste sig næsten umuligt at isolere de forandringer, som i sidste ende har 

betydet mest for udviklingen af både individer og arbejdsplads, produktion 

eller organisatoriske sammenhænge. Trods koncepter og styrede 

forandringsprojekter har virkeligheden på langt de fleste af de 

arbejdspladser vi har fulgt, vist sig at være temmelig ustyrlig, hvilket har 

skærpet nødvendigheden af at udforske deltagernes måder at forvalte 

forandringer og dagligdag på samme tid. Krav om og ressourcer til nye 

roller, opgaver og nye ledelsesforme giver i sig selv nogle problemer, så 
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udviklingsprojekter er både mål og middel for det psykosociale 

arbejdsmiljø og samtidig kilde til nye belastninger. 

Det tværfaglige fokus har gjort det svært at begrænse de teoretiske 

diskussioner og analyser – og samtidig konkludere på sikker grund. 

Projektet slutter omkring nogle enkle teoretiske pointer og kaster primært 

lys på de mere almenpsykologiske betragtninger omkring udvikling og 

råderum i arbejdet, som viste sig empirisk.  

Bag disse konklusioner gemmer sig det egentligt interessante - et væld af 

personlige historier og erfaringer og forskellige menneskers måder at 

fortolke og realisere udvikling på arbejdet. Undervejs har personhistorierne 

om oplevelser og om forandringer på arbejdspladsen fået lov til at fylde 

som de vigtigste kilder til indblik i forandringer.  

”Styrelsen” var et af de første steder, vi besøgte, og casen har sin egen 

betydning for både problemformulering og de temaer som bliver diskuteret 

senere. Næste kapitel handler om denne arbejdsplads og om nogle af de 

mennesker, der arbejdede hér i 1997 og 1998. 
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K a p i t e l  2  

DET UDVIKLENDE ARBEJDE I STYRELSEN 

Kapitlet gennemgår og diskuterer nogle hjørnesten i de forandringer, som 

man oplevede igennem 90’erne i Styrelsen. Disse forandringer var 

iværksat efter både ydre og indre pres, og medarbejderne fortalte om en 

lidt omtumlet tilværelse, der både rystede og forandrede arbejdet for de 

fleste. Ved et seminar med andre virksomheder viste der sig en række 

fælles erfaringer og temaer, som efterfølgende blev brugt i de øvrige 

studier. 

-o- 

Indledning og forhistorie 

SARA-programmets casestudier startede som pilotstudie på en række 

”navigatør” virksomheder – virksomheder der var undervejs med 

forandringer. Studiet var for forskningsgruppen et pilotstudie i DUA med 

henblik på at afprøve temaer og problemstillinger, og fire arbejdspladser 

blev valgt, fordi der allerede på forhånd var en del erfaringer herfra, der 

kunne ses som veje imod et udviklende arbejde. Styrelsen var én af de fire, 

og kapitlet her giver et indblik i, hvordan Styrelsen så ud for nogle af 

medarbejderne på det tidspunkt, hvor interviewene blev foretaget. Pointen 

er ikke en evaluering af projektet, snarere en skærpelse af vigtige 

elementer set fra deltagernes perspektiver. 

Der fremstilles her en slags overbliksbillede, der handler om nogle af 

deltagerne, som på baggrund af organisatoriske forandringer blev stillet 

overfor muligheder for udvikling i den daglig arbejdspraksis og 

arbejdsorganisering men også overfor, at hele organisationen skulle ændre 

image og arbejdsgange. De fleste har skullet ændre på det daglige arbejde, 

de havde, på deres egne kompetencer, relationerne til deres kolleger og 
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overordnede, og de har ikke mindst skullet ”løfte” ændringen af 

arbejdspladsens image og organisationskultur. 

 

Generelt  

Vi besøgte Styrelsen én gang til to gruppeinterviews før et 

fokusgruppeseminar, som kørte over en dag. Det er primært vores eget 

datamateriale, som er brugt i denne fremstilling, selvom der faktisk har 

været en del andre forskere og konsulenter i Styrelsen. Det betyder, at 

medarbejdere fra virksomheden før har medvirket i gruppeinterviews og på 

et endags seminar. Interviews handlede bredt om erfaringer med 

udviklingsprojekterne, og på seminaret deltog de i fokusgrupper, som var 

sammensat af både medarbejdere og ledere på tværs af virksomheder, med 

henblik på at diskutere erfaringer, styrker og svagheder ved DUA-

projekter. Dataindsamlingen var fokuseret omkring overordnede temaer fra 

visionerne om et udviklende arbejde, der dog blev omsat lidt pragmatisk, 

og som ikke alle fik lige stor betydning under indsamling og 

analysearbejde: 

 

Teknologiske og 

økonomiske forudsætninger 

Projektets finansiering, det økonomiske 

grundlag for at igangsætte forandringerne, 

mulige økonomiske mål / interesser.  

Teknologiske forudsætninger, mulige 

teknologiske forandringer som grundlag eller 

parallel udvikling 

Organisatoriske 

forudsætninger 

 

Det organisatoriske grundlag, enighed eller 

uenighed, ledelsesmæssig opbakning og 

styring, medarbejderinddragelse, 

styregrupper m.m. 

Psykosocialt arbejdsmiljø Alment – ”hvordan er det at være her”, og 

mere konkret psykosociale problemer før og 
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nu, klima og forhold imellem deltagerne. 

Forholdet imellem belastninger og 

udfordringer, stress, m.m. 

Kompetence og jobkrav 

Hvilke faggrupper og daglig praksis. Hvilke 

krav stiller arbejdet til kvalifikationer og 

kompetencer. Hvordan indgår udvikling af 

kvalifikationer og kompetencer i forhold til 

udviklingsprojekt og daglig praksis 

Medarbejderinddragelse, hvornår og hvordan 

- direkte og/eller via repræsentanter 

Lederroller 

Specifikt omkring ledelsens forhold til 

forandringerne 

Udviklingsmuligheder og begrænsninger 

Generelt hvilke udviklingstiltag og – 

muligheder i projektet, og hvilke 

begrænsninger tilsvarende 

Sammenhæng imellem arbejde og fritid 

Hvordan fungerer arbejdspladsen set i 

forhold til medarbejdernes liv udenfor, 

praktiske og personalepolitiske tiltag? 

 

Generelt har udforskningen af de fire ”navigatør” arbejdspladser givet et 

indblik i både forskellige og gennemgående problemstillinger ved tiltag til 

at ændre på arbejdsgange, organisationsstrukturer, organisering af arbejdet, 

ændringer af ledelse og ikke mindst på medarbejderinddragelse. 

Der tegnede sig et, ikke uventet, billede af, at det var spændende, 

provokerende og positivt at udvikle sig selv, sit arbejde og sin 

arbejdsplads. De fleste fortalte om, at når man først var begyndt at forandre 

sin daglige arbejdspraksis, sine omgivelser og relationer til kolleger og 
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ledere på arbejdspladsen, så var der ingen vej tilbage. Ingen ønskede sig 

tilbage til forholdene før ændringerne. Men der var også en lang række 

kritikpunkter: Det var svært at forstå og følge med i det, der skete, det gav 

uro og konflikter, det stillede krav om helt andre relationer med kolleger og 

ledere, og det stillede krav til samarbejde, kvalifikationsudvikling og til, at 

man tog ansvar for mere, end man hidtil havde skullet gøre i det daglige. 

Og sommetider mere end man syntes, var rimeligt. For mange gav 

ændringerne anledning til skuffelser, endnu mere arbejde og flere 

sammenstød med ledere, kolleger og med familien derhjemme.  

 

 Fra styrelse, til blomst, til lærende organisation og tilbage igen! 

Styrelsen var en kontraktstyrelse under et ministerium. Der var ca. 280 

ansatte - godt 100 akademikere (AC’ere) og 140 organiseret i HK 

(HK’ere), derudover tjenestemandsansatte (TAT) og teknikere. Den 

gennemsnitlige alder var 30-35 år. I Styrelsen vurderede, godkendte eller 

afviste man erstatningssager, her blev fastsat erstatninger, fortolket 

lovbestemmelser m.m. Økonomien var baseret på antallet af behandlede 

sager, der var indført resultatløn for hver enkelt medarbejder, og der blev 

målt kvalitet i sagsbehandling på flere trin. 

 

Politiske og økonomiske forudsætninger 

Politisk blev det i slutningen af 80’erne diskuteret at lukke Styrelsen og 

lægge opgaverne ud til de private forsikringsselskaber. Det var på mange 

måder en tung og langsom organisation, der blev kritiseret for både 

kvaliteten og tempoet for sagsbehandling.  

Efter beslutningen om at bevare Styrelsen blev et større udviklings- og 

omstillingsarbejde sat i værk. Konkret betød det først og fremmest en 

global omlægning af edb-systemet, hvilket medførte at en række 

rutineopgaver kørte automatisk eller helt forsvandt. Dette betød store 

ændringer i arbejdsgange og i det hierarki, som dominerede kontorerne i 

det klassiske bureaukrati, hvor opgaver som indskrivning og arkivering var 
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adskilte funktioner. Organisatorisk blev visse afdelinger / funktioner 

omlagt.  

Generelt skulle alle opkvalificeres, omstillingsprojektet skulle hjælpe alle 

med at komme i gang med udvidede opgaver, og en tutorordning blev 

iværksat igennem kurser i blandt andet teamwork og edb. Kravene til 

sagsarbejdet blev skærpet, hvilket betød udvidede opgaver til alle - 

akademikerne skulle i højere grad begrunde og uddybe afgørelserne for 

sig, og HK’erne skulle have mulighed for at overtage egentlig 

sagsbehandling. 

Styrelsen fik midler fra Finansministeriet til en del af omstillingsprojektet. 

 

 

Organisatoriske forudsætninger 

Et enigt samarbejdsudvalg og generel positiv opbakning fra og samarbejde 

imellem tillidsrepræsentanterne var et vigtigt organisatorisk grundlag, en 

meget aktiv vicedirektør og personaleafdeling et andet. Det beskrives i 

interviewene, at de fleste var motiverede for at gøre noget ved Styrelsen, 

da der først var sikkerhed for, at den ikke ville lukke. Det var en 

arbejdsplads med meget negativ omtale, og medarbejderne var motiverede 

til at være med til at ændre dette image.  

 

 

Psykosocialt arbejdsmiljø: 

Før omstillingen var der tale om en tung, hierarkisk og ufleksibel 

organisation. Medarbejderne var vel ikke uengagerede, som det bliver 

fortalt bagefter, men de var heller ikke stolte af arbejdspladsen.  

”I gamle dage fortalte man ikke gerne, at man arbejdede i styrelsen”. 

(citat fra fokusseminar) 

 

Undervejs var der en del usikkerhed overfor omstillingerne og alt det nye, 

men det gav også megen dynamik og glæde ved arbejdet og arbejdspladsen 
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at være i gang med at ændre forhold, som måske havde været 

problematiske længe. Efteruddannelse og eksaminer var nyt for de fleste, 

og mange var skeptiske overfor at skulle sidde på skolebænken igen. 

Styrelsen var på tidspunktet for interviews og seminar på den anden side af 

selve omstillingsprojektet - men stadig en organisation undervejs og i 

udvikling. Om styrelsen samlet siges det, at samarbejdet på tværs af 

kontorer og faggrænser var forbedret markant, kendskabet til hinanden var 

større, kommunikation og information var bedre, og det var en 

arbejdsplads, man generelt var glad for. 

Der var travlt - arbejdsopgaverne blev ikke færre af, at arbejdspladsens 

udvikling stillede sine egne krav, og nye projekter blev kontinuerligt 

forsøgt på forskellige kontorer med de implikationer, det havde for 

medarbejdere og ledelse. Nu var der også mere nuancerede erfaringer hos 

medarbejderne, nogle var meget tilfredse, men alle havde ikke fået opfyldt 

de ønsker og forhåbninger, de havde. Især havde det vist sig sværere at 

skabe det arbejde, man stræbte imod for både HK’ere og AC’ere.  

Der var stadig nogen uro og usikkerhed om det nye og om fremtiden. Der 

var også en vis træthed overfor alle de nye projekter. Man var blevet klar 

over, at det ikke nødvendigvis betød de store forandringer. Forandringer 

blev til dagligdag, og man satte nye mål for udvikling, og forholdet 

imellem den fornødne ro til at stabilisere sig og den uro, det gav at 

fortsætte udviklingen, var en balancegang, fordi uroen i sig selv kan blive 

en belastning. Kravene og målene for de mindre delprojekter ændrede sig 

med tiden, men på mange måder kom det ikke til at stå stille mere. Selvom 

der var intentioner om at standse eller i hvert fald bremse de mange 

igangsættelser af nye projekter, blev der ved med at være noget nyt at gribe 

fat i og prøve at ændre. 

Der var gennemført efteruddannelse til alle bortset fra ledelsen, og 

kontinuerlig efteruddannelse var en del af arbejdet. Det var hensigten, at 

arbejdspladsen skulle blive en ”lærende organisation”. På baggrund af de 

udvidede opgaver, medarbejdersamtaler og uddannelsesplaner, blev der nu 

 20



 

i højere grad stillet krav om at kunne tilbyde kurser fokuseret på individer 

og individuelle krav og ønsker frem for faggrupper. Der blev udviklet 

kurser på baggrund af systematisk indsamlede uddannelsesplaner, og det 

blev diskuteret, hvilke kurser der skulle være obligatoriske, og hvilke der 

skulle være et tilbud. 

Omstillingsprojektet har været iværksat og styret af samarbejdsudvalget, 

tillidsrepræsentanterne og især den gamle vicedirektør har spillet en stor 

rolle. Også den nye vicedirektør betegnedes som central ved at være 

personligt engageret i projekterne og tæt på flere niveauer af involverede 

medarbejdere. Forskellige projektudviklingsgrupper arbejdede med 

udtænkning og søsætning af konkrete udviklingsprojekter. 

Der var ikke skabt andre nye diskussions- eller samarbejdsfora hverken 

lokalt eller på tværs af kontorer, og generelt efterspurgtes en ny slags 

forum for erfaringsopsamling af de mange projekter.  

Der blev stillet øgede krav til ledelsen om at kunne samarbejde, 

gennemføre fælles beslutninger, samle op på lokale erfaringer og om at 

kunne lede generelt. 

Samarbejde på tværs af hierarkier blev fremstillet som såvel en effekt som 

en forudsætning for projekternes succes og styrelsens udvikling. Derefter 

skulle ledelsen som en enhed styrkes således, at der skete en kvalificering 

af ledelsesopgaverne på samme måde som resten af organisationens 

arbejde. Ledelsen skulle være mere synlig, tydelig og enig, og der skulle 

være generel opbakning og støtte af delprojekter og fælles erfaringer hos 

ledelsen. 

Generelt havde tutor-par fået kompetence til at udvikle egne/hinandens 

opgaver, men i sidste ende lå organiseringen af arbejdet, som det hidtil 

havde gjort, hos kontorchefer. Styrelsen havde tidligere arbejdet med 

selvstyrende grupper - men dette havde man dårlige erfaringer med, og 

tutorparrene var snarere at betragte som små tværfaglige del-enheder end 

egentligt selvstændigt fungerende med den kompetence, selvstyrende 

grupper har. 
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Udviklingsmuligheder og begrænsninger for den enkelte og gruppen 

Nye opgaver har givet nye muligheder og nye krav til efteruddannelse for 

såvel HK’er som AC’ere, men generelt havde især HK’erne oplevet det 

største løft. Det kneb mere med AC’erne, som ikke havde fået en 

tilsvarende udvidelse af opgaver, bortset fra enkelte som nu holdt foredrag 

og oplæg rundt omkring. Styrelsens produktion var stadig sagsbehandling, 

og arbejdspresset - det vil sige antallet af sager, som skulle behandles inden 

for tidsrammerne - blev ikke ændret af, at der muligvis skulle indarbejdes 

andre opgaver eller af, at man laver procedurerne om. 

 

Sammenhæng mellem arbejde og fritid. 

Styrelsen havde igennem flere faser arbejdet med at blive en familievenlig 

arbejdsplads, her var etableret faciliteter til børn over 3 år, man kunne tjene 

ind til i alt 10 omsorgsdage. Derudover havde der været gennemført et 

større projekt med teknologistøttet hjemmearbejde, dog med blandede 

resultater. 

 

Temaer på tværs af de otte DUA-temaer 

Igennem interviewene tegnede sig efterhånden nogle temaer, som var 

karakteristiske for Styrelsens udvikling: 

 

Mål 

Et af målene var en hurtigere og mere kvalificeret og bedre begrundet 

sagsbehandling. Styrelsen holdt nu sine tidsfrister, tidsforbruget var 

faldende, og det blev oplevet, at kvaliteten af sagsbehandlingen og svar til 

ansøgere også var blevet bedre. Men vigtigst af alt havde projekterne og 

forandringerne givet et løft i samarbejdskulturen - tidligere var hvert 

kontor sin egen verden, nu var der forbindelser på kryds og tværs. 
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”I gamle dage var det kun til julefrokosterne, at man gik rundt og sagde 

hinanden nogle sandheder!”  

 (citat fra en af de ansatte i Styrelsen til fokusgruppeseminar) 

 

Styrelsen var i det lys blevet, hvad de selv kaldte en mere moderne 

arbejdsplads, med tilfredse medarbejdere, en udviklingskultur og med en 

mere effektiv sagsbehandling. 

 

Frivillighed 

Det var frivilligt at gå til kurser og til den eksamen, som var en integreret 

del af kurserne, og resultaterne blev kun kendt af andre, hvis man selv 

ønskede det. Det var ledelsens holdning, at det vigtigste var, at folk 

gennemførte kurserne. Ville man ikke følge kurserne, blev man sikret, at 

det ikke havde (umiddelbare) konsekvenser - der var garanti for, at der ikke 

ville ske fyringer indenfor en toårig periode under omstillingsprojektet. 

Dog blev det også gjort klart, at deltagelse i omstillingsprojekterne blev 

vægtet højt, man satte sig udenfor mulighederne for at avancere eller få nye 

opgaver, hvis man ikke gik med til at efteruddanne sig som alle andre. De 

tilbudte kurser handlede om samarbejde og om edb og var således rettet 

mod generel opkvalificering af alle. 

Der var nogle stykker, som ikke ville være med, og som bibeholdt deres 

gamle funktioner, men efterhånden var de holdt op - via pension, efterløn 

m.m. 

 

Processen og delmål 

Processen rummede flere elementer og problemstillinger - dels er der de 

konkrete tiltags logistik, planlægning og rækkefølge, dels de 

indholdsmæssige betydninger – afhængig af tid og personer. Medarbej-

derne (først HK’ere) blev sendt af sted på teambuilding-kursus på tværs af 

kontorerne for at skabe kendskab til hinanden og for at sikre, at de første 

hold, som kom igennem var motiverede. De første hold skulle være 
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banebryderne. Desværre kom de første af sted lige op til sommerferien, 

hvilket stoppede processen. Det var tydeligt efter nogen tid, at vikarer 

måtte sættes ind i stedet for de faste på kursus, ellers blev arbejdspuklerne 

for store. Styregruppen besluttede, at det skulle være tydeligt, at ledelse og 

medarbejdere var enige om, hvordan processen skulle klares. Derfor fulgte 

udnævnte nøglepersoner fra styregruppen – kaldet ”entusiaster” - og 

tillidsrepræsentanter med på kurset for at dæmme op for de spørgsmål og 

den eventuelle frygt, der kunne opstå. Det var en fordel at flytte 

undervisningen ud af huset, for det viste sig, at det, at kurserne foregik i et 

andet rum, gjorde det også nemmere for folk at koncentrere sig, og der var 

ingen muligheder for at snige sig ud i pauser etc. 

 

Det blev et meget langstrakt forløb, fordi både HK-gruppen og AC-

gruppen skulle igennem. Der manglede opfølgning, især for AC’ere, og 

tutorordningen var blevet nedprioriteret, fordi så mange skulle igennem. På 

tidspunktet for interviews m.m. var der et nyt uddannelsesprogram igang 

for kontormedarbejdere, der ikke havde været igennem før, sideløbende 

med den kontinuerlige uddannelsesplanlægning, som var et af de nye 

tiltag: Hver enkelt medarbejder udfyldte uddannelsesplaner, som blev 

samlet i en koordineret uddannelses- og kursusplanlægning.  

Det var desuden begyndt at gå op for deltagerne, at det jo kun var en lille 

del af det daglige arbejde, der faktisk blev ændret. Kerneydelsen i 

Styrelsen var stadigvæk sagsbehandling. 

På tidspunktet for seminar var tutorparrenes aktivitet svingende og 

opmærksomheden på dem mindre, fordi efteruddannelse blev prioriteret 

højere. Gennemstrømningen af især AC’ere havde ligeledes gjort livet 

svært for tutorparrene, de opnåede aldrig rigtigt den stabilitet, det kræver at 

have et godt samarbejde.  
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Trylleord 

I Styrelsen blev det besluttet at finde interne begreber for projekter og 

arbejdsplads. Der knyttede sig en negativ værdi til de gamle ord, som 

gjorde, at folk ikke ville acceptere dem eller på forhånd var negativt 

indstillede. Man havde desuden erfaring for, at begreberne blev til en slags 

argumenter, som folk fik smidt i hovedet og ikke kunne sige fra overfor, 

fordi de på forhånd var bestemt som del af en slags pakkeløsning – ”hvis 

det her er problemet, så er løsningen den dér”. 

 

“Vi havde en vicedirektør, der gjorde meget ud af at komme i medierne. 

Folk syntes måske nok at billedet, som blev præsenteret udadtil var 

anderledes end det, der foregik indadtil. Det var en anden virkelighed med 

alle de bunker, der hobede sig op, mens man var på kursus. Det var lidt 

med den forskel. Trylleord bliver det. Vi snakker ikke så meget om den 

lærende organisation nu. Det er en proces vi har været igennem - og så er 

vi der, hvor vi er nu.” 

 

Medarbejdernes oplevelser i forandringerne 

De følgende medarbejdere anonymiseres ud fra en ret enkel nøgle: alle har 

fået navne der starter med S, for deres tilknytning til Styrelsen. 

Signe og Sanne var HK ansatte, og havde været i styrelsen igennem en del 

år. 

Susie var akademiker, hun er uddannet fra handelshøjskolen og havde valgt 

at søge arbejde som fuldmægtig her for 2 år siden, fordi hun håbede, at der 

på et tidspunkt ville blive mulighed for at komme over i 

personaleafdelingen. 

Simon var ligeledes akademiker, han var fuldmægtig og havde været i 

styrelsen i en årrække. 

Susie havde været en aktiv del af forandringerne i den tid, hun havde været 

ansat, og det var på mange måder hendes interesse i de mange 

udviklingsprojekter, der gjorde, at hun søgte ind her. Hun var blevet valgt 
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som tillidskvinde for AC’erne, og hun havde været med i styregrupper. 

Hendes engagement i arbejdspladsen er stor, og hun ser mange muligheder 

på arbejdspladsen, og får også mange spændende opgaver. Hendes arbejde 

var også sagsbehandling – og som udgangspunkt var det slet ikke det, hun 

valgte at søge ind i Styrelsen for. Hun var som mange af de andre 

akademikere på gennemrejse som led i et karriereforløb og 

løntrinsstigninger. Susie var i begyndelsen af 30’erne, og det kunne ind 

imellem knibe for hende at få familielivet til at hænge sammen med 

arbejdslivet, men det hjælper, at virksomheden har indført en række tiltag 

til at blive familievenlig, og især flekstid er en fordel.  

Simon var mere nøgtern omkring alt det nye og udviklingsmulighederne, 

for trods de mange kurser, etableringen af tutorpar og aktiv deltagelse i 

forskellige udviklingsgrupper, så syntes han ikke rigtigt, at der var kommet 

nogen nye opgaver til ham. Der var tværtimod kommet flere rutineprægede 

opgaver, fordi han nu stod for noget af det, der tidligere var HK’ernes 

arbejde.  

Han mente, at det var en af forudsætningerne, at akademikerne ikke alle 

sammen kom til at arbejde projektorienteret, og at det kun var nogle få, 

som fik opgaver som foredrag og udviklingstiltag. Styrelsens arbejde var 

stadig sagsbehandling og for ham havde det daglige arbejde ikke forandret 

sig så meget. Det, at der var blevet indført kvalitetsstyring i 

sagsbehandlingen, og at der i højere grad blev lagt vægt på, at afgørelser 

skulle begrundes overfor brugerne – altså, at der indholdsmæssigt blev 

stillet større krav til afklaring af afgørelser og formidling af afgørelserne - 

havde ikke længere en kvalitativ betydning for ham. Han mente, at en stor 

del af udviklingsideerne, som de forskellige grupper prøvede at skabe, 

strander på, at ledelsesrepræsentanter ikke var enige om, hvad der skulle 

ske. Han mente, at der skulle strammes op, så de enkelte afdelinger ikke 

var afhængige af, at de forskellige kontorchefer kunne blive enige. Simon 

havde så at sige ramt loftet for sine udviklingsmuligheder i Styrelsen og 

skulle søge ud, hvis han ville mere, for i de mål styrelsen havde lagt, mente 
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Simon, at han havde nået grænserne for i hvor høj grad, han kunne ændre 

på sit arbejde. Og han følte sig holdt fast i en uoverensstemmelse imellem 

de officielle visioner og den konkrete virkelighed, hvor yderligere tiltag 

bremses. 

Simon lagde vægt på, at et projekt omkring Total Quality Management 

(TQM) skulle igang i Styrelsen, og at det igen ville betyde nye 

forandringer i det daglige. Han havde forventninger om, at ledelsen af 

styrelsen ville blive sat på dagordenen igen, da det efter hans mening var 

her, det største problem lå. 

Sanne havde arbejdet i styrelsen i mange år, og var en af de første, som 

blev sendt på kurser i teambuilding, og hun var også en af de første HK’ere 

som blev del af et tutorpar. Hendes arbejde var på mange måder blevet 

udvidet til nu at være en sagsbehandlerfunktion, og hun havde oplevet 

store udviklingsspring igennem de sidste år. Hun har også været centralt 

placeret i styringen af udviklingen organisatorisk og har derfor haft en lang 

række opgaver i forbindelse med etableringen og fastholdelsen af 

forandringerne, og hun havde både internt og eksternt repræsenteret ”den 

nye styrelse” og den nye medarbejder. Hun havde fået mange kontakter og 

berøringsflader i virksomheden på tværs af organisationen, og hun følte sig 

som en aktiv del af forandringerne, der havde ændret hendes arbejde totalt.  

Signe var også HK ansat, og også hun arbejdede i et tutorpar. Hun havde 

ikke i så høj grad fået glæde af mulighederne i de nye teams for, som hun 

sagde, akademikerne blev skiftet ud temmeligt ofte, så der var 

rutineopgaver, hun var nødt til at beholde, fordi man skulle blive enige om 

fordelingen af opgaverne i tutorparrene, og hun havde ikke nået at få 

tutorrelationen stabiliseret, før hendes team skiftede. Hun blev med andre 

ord fastholdt i den traditionelle rollefordeling, fordi hendes team ikke 

fungerede, og så var der ikke det store råderum for nye opgaver og flere 

arbejdsfunktioner omkring teamets opgaver. De strukturelle forandringer i 

organisationen, som eksperimenterede med sammenlægning af afdelinger 

og forskellige andre forsøg lokalt i afdelingerne, blev en hæmsko for 
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hende, fordi det var nødvendigt med en vis stabilitet som tutorpar for at 

opnå den tillid og det samarbejdsniveau, som skulle til, for at de fungerede.  

 

Udvikling af arbejdet i Styrelsen som fælles og forskellige muligheder på 

baggrund af de organisatoriske forudsætninger 

Datamaterialet fra Styrelsen lægger ikke yderligere op til at se på de 

enkelte deltagere for sig, udover den ovenstående fremstilling af ”fælles og 

forskelligt”, men samlet giver det empiriske materiale et overblik over 

nogle af de erfaringer og oplevelser, som medarbejdere har haft, og dermed 

et indblik i holdninger og ”positioner”, som de har haft i udviklingen af 

arbejdet. Men det giver også indblik i mere generelle aspekter ved 

organisatorisk udvikling i praksis. Materialet tegner et hurtigt tilbageblik i 

historien, og nogle udsagn lider under at være blevet fremsat i 

sammenhænge, hvor den enkeltes holdninger og udtalelser nødvendigvis 

måtte tilpasses henholdsvis gruppeinterviews og de spørgsmål, som 

modparten i fokusgrupperne rettede fokus imod. Eller man udtalte sig 

generelt om arbejdspladsen uden egentlig at tage stilling til sin egen rolle 

og sine egne holdninger. Fortællinger og holdninger som blev udtrykt i 

interviews, er derfor mindre blevet fulgt op på som den enkeltes, som 

noget unikt og personligt. Snarere blev fokusgruppeinterviews fra vores 

side tilpasset ønsket om at få et samlet overblik over konsekvenser af og 

almene erfaringer med veje imod et udviklende arbejde. 

Men det er alligevel muligt at påpege både forskelle og ligheder i de fire 

forskellige deltageres måder at indgå i projekterne på, og der tegner sig 

nogle pointer især omkring den måde, styrelsen blev et ”mulighedsrum”, 

der trods de fælles mål, visioner og arbejdsprodukter var forskelligt for og 

blev udnyttet forskelligt af de enkelte medarbejdere. 

 Sanne har på mange måder oplevet og gjort det, som blev forventet som 

det optimale, da forandringerne blev sat igang. Hun var som HK-

medarbejder blevet kraftigt opkvalificeret, kunne indgå som sagsbehandler 

og ikke mindst som sparringspartner for både akademikere og for andre 
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HK’ere. Hun kunne udnytte mulighederne for efteruddannelse og kurser 

optimalt, og hendes tutorpar fungerede, som det var hensigten. Hun har 

ikke været begrænset af krav udefra, eller af hæmmende strukturer eller 

aktører i organisationen, men har tværtimod nydt godt af mulighederne. 

Hendes holdning var stadigvæk meget positiv overfor det nye, og hun har 

kunnet finde et niveau for stabilitet og for udvikling i opgaver og 

dagligdag, der passede hende.  

Signe havde måske menneskeligt og kvalifikationsmæssigt de samme 

kapaciteter, men for hende gik det anderledes, enten fordi hun var på det 

kontor, hvor hun var, fordi hun tilfældigvis indgik i det tutorpar, hun 

gjorde, eller fordi der var andre faktorer, der gjorde både hendes 

muligheder og hendes valg anderledes. Opfattelsen af succes eller fiasko 

forstærkedes af pludselig at være en del af en kultur, hvor forandring, 

muligheder, fornyelse og udvikling var på dagsordenen, og Signes 

personlige oplevelse af forandringerne var sandsynligvis også farvet af, at 

skulle leve op til forventninger om at blive ”den nye HK-medarbejder”. 

Men hendes fortællinger om konsekvenserne handlede også om, at det nu 

var dagligdag, og der var andre, der som hun levede en mere stille 

tilværelse i Styrelsen, hvor ikke alle løfterne om Den Lærende 

Organisation eller Det Udviklende Arbejde var blevet indfriet, og hvor de 

gamle arbejdsgange og procedurer var mere eller mindre glemt til fordel 

for det, der nu var nye rutineopgaver og kontorhierarkier, der ikke 

nødvendigvis havde revolutioneret de gamle, eller ændret på alles roller og 

muligheder. 

Signes råderum blev også betydeligt begrænset af, at hendes 

samarbejdspartnere blev skiftet ud, og der opstod en slags intern 

konkurrence om at få de interessante opgaver og slippe for de kedelige 

rutinemæssige opgaver. Det blev et spørgsmål om, hvordan især 

akademikeren havde evne og lyst til at lære fra sig og villighed til at påtage 

sig flere led i processen omkring sagsbehandling. Fra at være indskrevet i 

positioner i bureaukratiet blev arbejdsdelingen og organiseringen nu 
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placeret mere lokalt i grupper og par og blev dermed også overladt til de 

personlige relationer og deltagernes lyst og evne til at fordele/udvikle 

opgaverne. Som akademisk medarbejder havde man altså stadigvæk mere 

at skulle have sagt, især hvis man valgte ikke at uddelegere de mere 

interessante dele af kerneopgaverne. 

Simon oplevede også negative konsekvenser af at være blevet en 

tutorpartner i og med, at han nu skulle varetage opgaver, han tidligere 

kunne sende videre i hierarkiet, men primært ved at der ikke konkret var 

udfordrende opgaver at tage på sig. Hans holdning var i øvrigt positiv, men 

han oplevede at have ramt en anden begrænsning. Hvis der ikke var flere 

udviklende opgaver til ham, og hvis han faktisk ikke mente, at den faglige 

udfordring var der længere, eller kunne modsvare hans krav til udvikling, 

var han måske en af dem, der burde søge videre til en anden (udviklende) 

arbejdsplads. Men han var tilsyneladende ikke på vej væk og prioriterede 

måske andre veje i sit arbejdsliv, han så frem til det nye udviklingsprojekt, 

han aspirerede muligvis til at blive kontorchef, eller han ventede på at 

komme videre til et nyt kontor, hvor sager, kolleger og chefen var en 

anden. 

Simons handlinger og holdninger kunne vel fortolkes som gående i retning 

af andre udviklingsmuligheder end de ”projekterede”. Han fulgte en mere 

traditionel udviklingsvej, der hørte det traditionelle bureaukrati til, 

samtidigt med at han stadig tilpassede sig det nye. Organisatorisk set ville 

det sandsynligvis være et problem, hvis han valgte at søge væk, fordi der 

med ham ville forsvinde en ekspertise omkring både sagsbehandling men 

også omkring tutorarbejdet, og hvordan man gebærder sig i organisationen 

overfor nye og gamle handlemåder. Men det var for ham som for nogle af 

de øvrige akademiske medarbejdere begrænset, hvor meget nyt og 

udviklende man kunne forvente. 
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Opsamling 

For nogle medarbejdere havde de daglige arbejdsopgaver ændret sig meget 

igennem de sidste års interventioner og udviklingsprojekter i Styrelsen. 

Men visse elementer og strukturer lod sig ikke ændre på hurtigt. 

Sagsbehandling var stadigvæk hovedopgaven i Styrelsen og trods 

forandringerne i kravene til svar og behandlingstider, var det fortsat de 

traditionelle opgaver, der skulle varetages. Grundydelsen var ikke blevet 

ændret, selvom der i mange sammenhænge var lavet om på, hvem der 

varetog hvad. Der var også bevaret nogle opgaver omkring 

sagsbehandling, der trods det nye edb system var traditionelt 

kontorarbejde, og som i mange tilfælde blev placeret hos HK-ansatte. 

Teknologien havde trukket nogle af funktionerne omkring den enkelte sag 

ud af opgaverne, og edb-systemet havde i sig selv gjort to afdelinger i 

organisationen overflødige. Alle var blevet efteruddannet, bl.a. i edb, og 

overordnet havde styrelsen udviklet sig til noget nyt – en anden 

arbejdsplads og en anden organisation. I beskrivelsen af den enkeltes 

arbejdsdag og arbejdsrelationer og i det overordnede billede af Styrelsen 

viste det sig, at arbejdspladsen var blevet en udviklende arbejdsplads, med 

specifikke kendetegn for netop den, opgaverne der blev varetaget og 

medarbejderne på alle niveauer. Det var tydeligt, at det jo var de samme 

personer, der stadig befolkede kontorerne. De bar tidligere vaner og 

personlige relationer med sig, og kun langsomt forandredes måderne at 

omgås på og måderne at handle i det daglige. Med Bourdieus13 begreber 

svarer det til den træghed, der er i forandringsprocesser, hvor vi taler om 

nye positioner til gamle dispositioner. I en kritisk psykologisk14 forståelse 

vil man sige, at deltagerne subjektivt forholder sig til de objektive 

handlemuligheder i organisationen.  

                                                 
13 Her og fremover i afhandlingen bruger jeg især Bourdieus begreb om positionering – fra ”Outline 

of a Theory of Practice” 1995 
14 Subjekt og subjektivitet diskuteres yderligere i kapitel 7 
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Et konkret eksempel var billedet af, at kontorcheferne ikke var enige om, 

hvordan man skulle forholde sig i alt det nye. Nogle satte gang i mange 

projekter på deres kontorer, mens andre nødigt forandrede noget, og 

beslutninger, som de forventedes at have taget i fællesskab, blev ikke fulgt 

af alle. Det ville sandsynligvis være på samme måde med både 

akademikere og de administrative medarbejdere: Nogle fulgte med, mens 

andre lod være, og man forstod og realiserede forandringerne forskelligt 

overalt i organisationen, selvom det var de samme visioner, det drejede sig 

om. Det betød meget, hvordan magten var fordelt i organisationen, for det 

har langt større konsekvenser, hvis det er kontorchefen, der er nølende med 

at acceptere det nye, end hvis det er en fuldmægtig eller en administrativ. 

Den form for ressource- og magtfordeling i hierarkiet var der ikke ændret 

på.  

Et andet eksempel fra Styrelsen var forandringen af de blødere relationer, 

kontakten imellem individuelle medarbejdere og imellem afdelinger. Nu 

sås man omkring andet end julefrokosten. 

Samlet kan man sige, at forandringerne var slået igennem både overordnet 

set i organisationen, i det daglige arbejde og for de fleste af deltagerne, der 

arbejdede i Styrelsen. Men forandringernes faktiske betydning var 

forskellig for medarbejderne, og der var usikkerhed om, hvor langt det 

rakte. 

 De udviklingsforløb som Sanne, Signe og Simon hver især beskrev, kan 

man vælge at betragte fra den faglige position de havde, som henholdsvis 

HK’ere og AC’ere, og der viste sig umiddelbart nogle forhold, som må 

tilskrives deres faglige position i organisationen. Men hvis man skulle gå 

tættere på betydningen for den enkelte, krævede det en langt tættere 

opfølgning på de personlige overvejelser om handlemuligheder. Og det 

ville involvere en forståelse af de forskellige sammenhænge, de indgik i, 

der rakte udover arbejdspladsen. De andre personlige sfærer som er 

familien, golfklubben, idrætsforeningen eller andre betydningsfulde 

sammenhænge, som de skal indgå og begå sig i, spiller ind på måder, som 
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man vanskeligt kan inddrage ved udelukkende at fokusere på interaktionen 

i organisationen. Hvis visionen om et udviklende arbejde skal udfordres 

igennem erfaringerne fra Styrelsen, er det ved at skærpe opmærksomheden 

på, hvordan de personlige deltagerbaner15 forløber igennem 

organisationens etablering af udvikling, og på hvorfor de forløber, som de 

gør. Det gælder både forankringen i det daglige arbejde og de forskellige 

opgaver tilknyttet helt konkret, det gælder den formaliserede undervisning 

og kurserne, der etableres som led i udviklingen, det gælder teamarbejde 

og tutorpar, og endelig alt det andet – kulturen – måderne man omgås, 

hvordan beslutninger tages og gennemføres, og ikke mindst 

ledelsesforhold og fordelingen af magt i organisationen. Helt overordnet er 

det også nødvendigt at betragte interventioner som både tidslige og 

rumlige, som forløb igennem tid og konkrete hændelser og som skiftende 

betingelser for skiftende deltagere. Samspillet imellem medarbejderne i 

Styrelsen er personligt, organisationen er et ganske konkret praksis- og 

handlerum med organiserede ”arenaer”, og helt konkrete interesser og 

daglige interaktioner er dagligdagen set fra deltagernes perspektiver. 

Hvilket også er argumentet for at knytte diskussionerne af udvikling til 

konkrete deltageperspektiver og det daglige arbejde og ikke blot til 

evaluering af interventioner, og objektive mål og resultater. Hvilket igen 

kræver fokus på handlemuligheder forstået som råderum og indflydelse på 

arbejde og på arbejdspladsen bredere set, og fokus på handleevne forstået 

som deltagernes muligheder for indflydelse på deres livs-sammenhænge i 

øvrigt. (Klaus Holzkamp 1985, Ole Dreier 1993,  Charles Tolman 1994). 

Materialet og diskussionerne her lægger op til at anskue udvikling som 

andet og mere end udvikling af kvalifikationer, kompetencer og 

færdigheder. Det understøtter en teori om udvikling, som noget andet end 

individets kontinuerlige akkumulative tilegnelse af viden og færdigheder, 

og det peger imod de alternative forståelser af læring og aktuelle 

                                                 
15 Fra Ole Dreier 1999a og 1999b. Begrebet om deltagerbane er et gennemgående begreb som 

anvendes og diskuteres igennem afhandlingen. Præsenteres yderligere i kapitler efterfølgende. 
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diskussioner om læreprocesser som situerede, fælles, praksisrettede og 

subjektive.  

Materialet peger i højere grad på, at helt konkret foregik for eksempel 

etableringen af tutorpar i en organisatorisk virkelighed, hvor betingelser 

udenfor parrene var med til at begrænse henholdsvis udvide de objektive 

handlemuligheder, som deltagerne hver især kunne bruge. Og der viste sig 

personlige måder at forholde sig til disse betingelser på, så hver enkelt 

havde en plads i et arbejdsfællesskab, der dels bestod af parrene men også 

af afdelinger og overordnet af organisationen set som en helhed. Den 

personlige realisering af mulighederne var med til at konstituere realisering 

af de umiddelbare betingelser, her blandt andet to-mands teams eller 

tutorpar som en organisatorisk institution, der var radikalt anderledes end 

de tidligere kontorhierarkier og også anderledes, end det var designet i 

projektet, som det oprindeligt blev udformet. Deltagerne havde med andre 

ord været med til at skabe samarbejdsstrukturerne, som de nu arbejder i og 

samtidig personligt realiserer og former.  

 

Medarbejderdeltagelse i udvikling af arbejdet i Styrelsen 

Analyserne fra Styrelsen er blevet præsenteret, så det tydeligere fremstår, 

hvordan udviklingsmulighederne for den enkelte hang tæt sammen med det 

handlerum, som organisationen generelt gav mulighed for, og som 

tutorparrene og deltagerne hver især skabte for sig selv og for hinanden. De 

indgik som centrale og perifere deltagere16 i udviklingen. I Styrelsen viste 

det sig, som det også gjorde andre steder, at centrale medarbejdere var 

meget aktive både organisatorisk i etableringen og prægningen af 

udviklingsprojekterne og også som deltagere i nye former for arbejde og i 

udviklingen af nye kompetencer og kvalifikationer. Men omkring de meget 

aktive var også de mindre centrale medarbejdere, de der i det daglige 

arbejde betød noget for sagsbehandlingen og produktionen, men som ikke 

                                                 
16 Som Lave og Wenger 1996 oprindeligt beskrev det. 
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nødvendigvis fulgte de veje imod et udviklende arbejde, som diverse 

udviklingsprojekter og forsøg lagde op til.  

Styrelsen var altså et eksempel på medarbejderdeltagelse i udvikling på et 

overordnet niveau – i arbejdspladsens udvikling generelt og konkret i et nyt 

og ”udviklende” dagligt arbejde. Men samtidigt var det også tydeligt, at 

involveringen tog mange forskellige personlige former både i konkret 

arbejdspraksis og i ændring af betingelserne for arbejdet og i selve 

arbejdspladsens udvikling. Og det var tilsvarende muligt at analysere, 

hvordan de forskellige medarbejdere havde forskellig konkret indflydelse 

på arbejdet, på betingelserne for det og på arbejdspladsen generelt. Nogle 

fremstod som gode eksempler i det billede, der blev præsenteret både til 

verden, udadtil (os) og til kollegerne, andre fik konkret en del at skulle 

have sagt i styregrupper og kunne være med til at tage beslutninger om, 

hvordan det gik, og hvad der skulle ændres. Andre igen havde mindre 

betydning, men var med til at opretholde og genskabe den daglige orden og 

de sædvanlige handlemåder og så alligevel implementere de nye 

efterhånden. Atter andre prøvede at holde fast på tingene, som de var, 

vægrede sig imod kurser og nye opgaver og blev langsomt sat ud på 

sidespor i funktioner, hvor de varetog rutineopgaver, der efterhånden blev 

nedlagt. På sæt og vis var de alle deltagere i det, der foregik i Styrelsen og i 

udviklingen, men de havde bestemt ikke samme muligheder og selv for de, 

der havde mest indflydelse, kunne man diskutere, hvad de faktisk havde 

indflydelse på.  

 

Til sidst endnu et aspekt omkring selve arbejdet i Styrelsen – 

sagsbehandlingen. Styrelsen fik igen i efteråret 2000 en del kritik for 

uensartet sagsbehandling og for den tid, det tog at få sager bragt igennem 

og afgjort. Det var som før nævnt et problem ved selve opstarten af 

forandringerne – på det tidspunkt hvor Styrelsen faktisk var lukningstruet – 

og det var et aktivt problemfelt og noget folk snakkede om på det 

tidspunkt, hvor vi gennemførte interviews og fokusgruppe seminar. Selve 
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sagsbehandlingen, kvaliteten og ikke mindst vurderingen af den i 

brugernes/samfundets øjne havde stor betydning for alle i Styrelsen, og i et 

mere udvidet forskningsprojekt havde det været spændende at gå ind i 

selve sagerne, forhandlingerne om og arbejdet med disse som en vital del 

af det, der foregik i dagligdagen i Styrelsen. Men i dataindsamlingen blev 

der ikke gjort forsøg på at følge op på hverken form eller indhold i selve 

sagsbehandlingen og dermed det, der var produktionen.  

På baggrund af det materiale vi har, drejer analyserne sig snarere om 

interventionsformer og udvikling af arbejdets organisering og generelt af 

arbejdspladsen – og om de muligheder og begrænsninger der eksisterer i 

betingelserne for udvikling, som medarbejderne ser det. 

 

Afslutning og vejen videre 

Dataindsamling og analyseprocessen havde nu ideelt været sådan, at vi fra 

gruppeinterviews og fokusgrupper havde bevæget os ind på 

arbejdspladsen, og havde startet et forløb af individuelle interviews med 

især de af deltagerne, som allerede nu var placeret som mulige 

nøglepersoner i en undersøgelse af deltagelse. Det gjorde vi ikke. Aftalen 

med virksomhederne var, at de skulle medvirke som 

navigatørvirksomheder – de, der i projektet repræsenterede erfaringer og 

pejlepunkter for virksomheder, der startede projekter op. I stedet blev 

materialet fra Styrelsen omsat til nogle temaer og pejlepunkter, der kunne 

bæres videre i udforskningen af andre virksomheder, og på sæt og vis var 

disse første pilotvirksomheder betydningsfulde både for det 

indholdsmæssige og for den metode, der blev valgt til den videre 

dataindsamling. Dét, der i min forståelse tegner sig som et vigtigt tema i 

Styrelsen set i forhold til udforskningen af veje imod et udviklende arbejde 

og set i forhold til de otte fokuspunkter, der blev sat som pejlemærker 

indledningsvist, er sammenhænge mellem og drivkræfter i forandring og 

stabilitet i det daglige arbejde. Temaet er centralt, fordi det set i lyset af 

medarbejderperspektiverne på forandringerne bliver en problemstilling, at 
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arbejdspladsen som mulighedsrum er præget af stærke kræfter i begge 

retninger: Kræfter rettet mod at forandre struktur, daglig praksis og sociale 

relationer, men også kræfter rettet mod at bevare det bestående: i Styrelsen 

rationel sagsbehandling på ordentligt fagligt grundlag, arbejdsdeling 

imellem fagligt forskellige grupper og et kvalifikationshierarki og 

karriereveje. Analyser og resultater fra Styrelsen bæres videre i de næste 

cases, og problemformuleringen er udarbejdet på baggrund af erfaringerne 

fra Styrelsen, og det er igennem denne at spørgsmålene til teori, metode og 

dataindsamling er formuleret. 
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K a p i t e l  3  

PROBLEMFORMULERING OG BAGGRUND 

Udvikling i arbejdet – muligheder og begrænsninger 

Kapitlet indledes med selve problemformuleringen og en kort teoretisk 

udredning af begreber og implikationer. Foreløbige analyser fra 

navigatørvirksomhederne samles op med henblik på at kvalificere de 

øvrige virksomhedsstudier. 

-o- 

Afhandlingen kredser om et hovedtema eller en gennemgående 

nysgerrighed på konsekvenserne af at arbejde på en arbejdsplads, der 

udvikler arbejdet med henblik på også at udvikle medarbejderne. Det 

særligt interessante for mig var deltagernes oplevelser af udviklingen, og 

min problemformulering er derfor som følger: 

 

”Deltagerperspektiver på udvikling i arbejdet: 

 

- Hvordan rummer et udviklende arbejde deltagernes forskellighed, i 

praksis i det daglige arbejde?  

 

- Hvilke former for udvikling giver forandringerne mulighed for?  

Hvordan realiseres disse muligheder?” 

 

Afhandlingen veksler imellem flere forskellige diskussioner, for den 

undersøger akademiske teorier og traditioner, og konkrete 

udviklingsprojekter. Problemformuleringens spørgsmål – og de mulige 

svar man kan give, er med til at styre afhandlingen, for at give plads til 
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empiriske analyser og fund, som undervejs har antaget meget forskellige 

former, båret af empiriske analyser af deltagelse i praksis. 

 

Subjekts forståelse er central i afhandlingen, men er ikke ærindet i sig selv. 

Subjekt begrebet trækker på forskellige teoretiske skoler, og er som 

udgangspunkt et besværligt ståsted at vælge. Det er omtrent så flertydigt et 

begreb, som at sige menneske, eller arbejder eller borger, og i sig selv er et 

flertydigt analysebegreb risikabelt at begive sig ind i forskningen med. Et 

analysebegreb skal helst kunne styre de empiriske fund, og ikke blive 

tvetydigt eller dobbeltbundet undervejs. Kernen i problemformuleringen er 

da heller ikke subjektbegrebet, men snarere hvorledes subjekt perspektiver 

og deltagelse kan supplere de måder vi tænker arbejde, udvikling og 

muligheder, når vi taler om hvordan arbejdspladser kan blive bedre og 

udviklende arbejdspladser. Målet var ikke nye kategoriseringer af 

deltagere, eller at påpege almene handleformer og typer af deltagelse. 

Målet var heller ikke at fastholde en definition af et udviklende arbejde 

som koncept. Målet var at undersøge mulige konsekvenser af, som det 

skete i Styrelsen, at der ved overgangen fra vision til praksis sker en 

fastfrysning af bestemte interesser, mål og betingelser, der på bestemte 

måder præger og begrænser mulighedsrummet for deltagerne i 

udviklingsprojekterne på de aktuelle arbejdspladser. Og igennem 

undersøgelsen at belyse hvordan den individuelle udvikling finder plads i 

forandringsprojekter og under de nye arbejdsbetingelser og arbejde. 

Deltagernes oplevelser og erfaringer med forandringerne i Styrelsen er 

med til at påpege, hvordan udvikling er bevægelse i mange retninger på 

samme tid, og i forskellige former for forskellige deltagere, der indtager 

individuelle positioner og tager personligt del i et fælles handlerum. Og det 

viser hvordan udvikling er præget af forhandling imellem mange 

forskellige interesser undervejs.  

 

 39



 

En vigtig pointe i forhold til subjektsforståelsen, var at undersøge 

hvorledes deltagerne følger deres egne spor - trajectories eller 

deltagerbaner. Deres deltagelse i udviklingen er præget af deres personlige 

historie, og af personlige forløb og skiftende praksisser på og udenfor 

arbejdspladsen og i arbejdsgruppen. Mine analyser er baseret på 

udforskning af, hvorledes brug eller realisering af betingelser i arbejdet er 

bevægeligt og præget af deltagernes forskellige måder at realisere deres 

handlemuligheder på sammen og hver for sig. Deltagernes handlinger og 

deres beskrivelser, fortællinger og egne begrundelser for handlinger, er 

historiernes omdrejningspunkter. Det er igennem deres fortællinger om det, 

at forandringsprojekter på virksomhederne har taget den form, de har i 

afhandlingen.  

Casemateriale og analyser bygger på antagelser om hvordan man deltager i 

sociale praksissammenhænge, men også på antagelser bag teorier om et 

udviklende arbejde.  

 

Jævnfør kapitel 1 og senere kapitel 4, er det af andre blevet påpeget, at en 

teori eller entydigt begreb om det udviklende arbejde er umuligt at finde. 

Det udviklende arbejde er både en vision, et fagpolitisk argument, og en 

samling af en lang række forskellige interesser omkring udvikling af 

arbejde og arbejdspladser i Danmark.  Ved at tage udgangspunkt i visionen 

om et udviklende arbejde, og i de konkrete udviklingsprojekter er der ikke 

på forhånd indkredset et egentligt verificerbart begreb, men snarere nogle 

bestemte fokuspunkter og temaer. Det er i deltagernes oplevelser af det 

daglige arbejdes udvikling, og i deres oplevelser af sammenhænge imellem 

det daglige arbejde og andre livssfærer, at de konkrete, praksisnære 

problemstillinger rejser sig. Det er også herfra udvikling, som mangfoldige 

muligheder i arbejdet kan diskuteres. 

De teoretiske implikationer vender vi tilbage til i de efterfølgende kapitler, 

med henblik på at kvalificere analyserne af udvikling og deltagelse i 
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forandring på arbejdet. Her følger blot en kort introduktion til begreber og 

forståelser. 

 

Kort redegørelse for teoretisk baggrund 

Problemformuleringen bygger på en virksomhedsteoretisk 

grundantagelse17 om at mennesket er aktivt handlende i sit eget liv, og i de 

mange komplekse sociale sammenhænge det indgår i. Mennesket indgår i 

og er bærer af reminiscenser af både historiske og sociale strukturer, 

formelle og uformelle sammenhænge og handlemåder, som det 

kontinuerligt rekonstruerer, genetablerer og omformer. Det er subjekt for 

sin egen udvikling og for sig selv og sin egen handlen i verden. At 

subjektbegrebet fra den kritiske psykologi er centralt som et analytisk 

perspektiv i denne sammenhæng, implicerer samtidig subjektivitet i en 

bestemt betydning, som både har fællestræk, men også forskelle fra en 

anden tradition indenfor arbejdslivs forskningen i Danmark, - den kritiske 

teori (her bl.a. Birgit Volmerg 1996 og Alfred Lorenzer  1987 i ed. Birger 

Steen Nielsen og Elo Nielsen 1978 ). Subjektivitet i afhandlingen er set i 

forhold til konkret dagligdags praksis, det er igennem handlinger og 

begrundelser for dem, og det er arbejds- og livsbetingelser, som de opleves 

og realiseres, og som individuel handleevne og realisering af 

handlemuligheder, som dette aktivt etableres og udvikler sig i daglig social 

praksis på og udenfor arbejdet.  

Dagligdagen på arbejdspladserne ses som styret af kultur18 for 

handlemåder på mange niveauer i organisationen og styret af ydelsen og 

produktionen – arbejdsprodukt og -opgaver. Afhængigt af position og 

placering i organisationen har individet muligheder for at få indflydelse på 

det daglige arbejde, opgaverne, måderne at løse dem på, samarbejde med 

kolleger og den individuelle udvikling. 

                                                 
17 A. N. Leontjew 1985 
18 Se evt. tidligere begrebs afklaring vedrørende kultur  kapitel 1 
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Sammenfatning 

Udvikling igennem forandringer i arbejdet skal således beskrives og 

analyseres empirisk på baggrund af analysebegreber for subjektivitet og 

deltagelse. Intentionen er udforskning af dagligdags arbejdspraksis, og at 

belyse styrker og svagheder i realiseringer af vision om et udviklende 

arbejde, set fra deltagernes perspektiv. Problemformuleringen er 

understøttet af de lidt mere prosaiske spørgsmål om udvikling i 

organisationer: 

 

- Hvad er individuel udvikling igennem arbejdet? 

- Hvad er deltagelse i organisatorisk udvikling? 

 

Afhandlingens opbygning 

Den næste del indledes med kapitel 4 ”DUA – imellem udvikling af 

arbejdspladsen og udvikling af ansatte”, der skal tjene som afklaring af det 

udviklende arbejde. Herefter følger metodekapitlet, kapitel 5 

”Sammenhæng imellem teori, metode og empiri”, som skal give overblik 

over de anvendte metoder, deres baggrund og teoretiske fundament og 

begrundelse. Det er også et kapitel som afgrænser de teoretiske 

diskussioner, da de individuelle og subjektive perspektiver som et centralt 

tema i den fortsatte udforskning, giver mange muligheder for teoretiske 

refleksioner og begrebsliggørelse, der imidlertid ligger udenfor det 

primære teoretiske fundament som er afhandlingens. 

På baggrund af en virksomhedsteoretisk indfaldsvinkel præsenteres skitser 

til en subjektsforståelse og en udviklingsteori i kapitel 6, med henblik på at 

balancere forskellige bud på udvikling, som følger med de øvrige 

teoretiske og empiriske bud på et udviklende arbejde.  

 

Kapitel 7 ”Arbejde og psyke” præsenterer et andet balancepunkt - nogle af 

de historiske inspirationer til arbejdspsykologien og nogle af de seneste 
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empiriske undersøgelser af danskernes arbejdsliv og arbejdsbetingelser, 

særligt med henblik på at trække linier frem til aktuelle 

arbejdspsykologiske temaer og begreber. 

 

Kapitel 8 ”Caseundersøgelser af deltagernes oplevelser af forandringer i 

arbejdet og på arbejdspladsen” markerer overgangen til den empiriske del 

af afhandlingen, med en præsentation af de arbejdspladser og case 

undersøgelser, som danner base for analyser og diskussioner af et 

udviklende arbejde i praksis, set igennem deltagernes oplevelser af 

forandringer.  

 

Kapitel 9 ”Virksomheden – udvikling af arbejdet ved ændring af ledelse og 

arbejdets organisering” er en præsentation, gennemgang og analyse af 

udvikling i en virksomhed, der satte særligt fokus på at skabe ændringer i 

ledelse og organisering af arbejdet. Hovedpersonerne her er især 3 

medarbejdere, der igennem en periode aktivt er del af udviklingen af nye 

opgaver og organiseringer, der sætter markante udviklingsprocesser i gang, 

der både er udviklende men også begrænsende og styret af faktorer helt 

andre steder fra, end virksomhedens ledelse eller de oprindelige ideer for 

udvikling. Rækkevidde og holdbarhed af udviklingsmuligheder viser sig 

tydeligt i denne case, men det gør også konkrete eksempler på hvordan 

praksisrelateret viden finder plads i udviklingen af arbejdet og 

arbejdspladsen, på måder som er med til at understøtte mere generelle ideer 

om nye organiseringer af arbejdet. 

 

Kapitel 10 ”Fabrikken – medarbejdersamtaler i produktionen” er 

tilsvarende en præsentation og analyse af udvikling, her på en arbejdsplads 

der i et lille projekt forsøgte at ændre på relationer og daglige 

omgangsformer, ved at implementere individuelle medarbejdersamtaler 

hvor den slags hidtil havde været bandlyst. Hovedpersonerne i det 

empiriske materiale er både mellemledere og timelønnede, der hver især 
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havde store forventninger men også mistro, til projektet og til hinandens 

bevæggrunde for at gå ind i det. Udviklingsprojektet hér havde tilsvarende 

det i Virksomheden nogle iboende modsætninger, og blev ydermere 

begrænset af mere overordnede interesser for arbejdspladsens udvikling, 

der senere slog kraftigt igennem. Men det var et meget spændende forløb 

for både de direkte implicerede og forskerne på sidelinien, og viser mange 

aspekter af hvordan noget alment, som udvikling af relationer, er spillet 

sammen med et komplekst net af personlige, faglige og sociale 

organiseringer, og vævet ind i arbejdet, i dagligdags handlinger og 

forståelser af ”jeg, os og de andre”. 

 

Kapitel 11 ”Udvikling i arbejdet og deltagelse i forandringer” samler 

trådene i de empiriske kapitler, ved at fremlægge og diskutere nogle af de 

almene fund og de fællestræk, som viser sig i analyserne foregående. Men 

arbejdspladserne er mindst lige spændende for deres forskellighed, og 

afslutningsvist belyses nogle af de mulige konsekvenser som det har at 

udviklingsprojekter finder sted netop der, hvor netop disse mennesker 

arbejder. 

 

Kapitel 12 ”Konklusion og perspektivering” eller ”Dengang jeg var 

formand” skal besvare problemformuleringens spørgsmål og konkludere 

på fund og resultater af afhandlingen. Det er her der afregnes i forhold til 

det som tegner sig som muligheder for at bygge videre på oplevelser og 

erfaringer med udvikling i arbejdet som både deltagere og forskere har 

haft.  
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K a p i t e l  4  

DUA – IMELLEM UDVIKLING AF ARBEJDSPLADSER OG 

UDVIKLING AF ANSATTE 

Kapitlet fremhæver DUA visionens forskellige dimensioner af 

udviklingsperspektivet, hvor demokratisering af arbejdspladser er den 

ene side, mens udvikling af arbejdet og dermed betingelserne for 

udvikling af medarbejderne, er den anden.  

-o- 

Om participation og demokratisering af arbejdspladser 

En diskussion af mulighederne for medarbejderinddragelse i arbejdet sat 

overfor en mere kritisk industrisociologisk diskussion af industrielt 

demokrati skærper opmærksomheden på rækkevidden af visionen om 

DUA. 

Baseret på EPOC undersøgelsen fra 1998 argumenterede Herman 

Knudsen19 i en artikel for, at demokratisering af danske arbejdspladser 

ville være enkel, fordi man sammenlignet med de øvrige europæiske 

arbejdspladser procentvis har en høj andel af medarbejdere, der har været 

repræsenteret ved forhandlinger om ordninger, som giver medarbejderne 

mere indflydelse. Knudsen skriver, at en strategi for udvikling af arbejdet 

baseret på medarbejdernes indflydelse i udviklingen, kan medføre både 

produktive og menneskelige gevinster: 

 

”Produktive gevinster, fordi demokratiet befordrer engagement og aktiv 

deltagelse fra de ansatte, hvilket er af voksende betydning i en post-

                                                 
19 Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 3 – 2000 ”Demokrati på arbejdspladsen – hvorfra og hvorhen?” 
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fordistisk verden, hvor virksomhederne bestandigt skal udvikle sig, og 

omstille sig til ændrede økonomiske, teknologiske og politiske betingelser. 

Menneskelige gevinster, fordi større individuel og kollektiv 

selvbestemmelse i arbejdslivet mindsker den subjektive oplevelse af 

fremmedgørelsen, oplevelsen af blot at være et redskab for andre; 

resultatet vil være et mere tilfredsstillende arbejdsliv.” (s. 82 - 2000 ) 

 

Herman Knudsen fremstiller igennem artiklen den historiske polemik 

omkring repræsentativ og direkte deltagelse og de praktiske erfaringer med 

at indføre demokrati, og han slutter med at fremhæve det dobbelte 

perspektiv for såvel virksomheden som for de ansatte. Han anfører 

ligeledes de ansattes repræsentative deltagelse i et mere demokratisk 

system som et projekt for fagbevægelsen. ”Projektet” er dog, ifølge 

Knudsen, tvetydigt, idet der mangler både opbakning fra de menige 

medlemmer, der i en LO-undersøgelse udtrykker andre ønsker for et 

fremtidigt arbejdsliv end repræsentativ indflydelse på arbejdspladsen, og 

fordi der i svækkelsen af det repræsentative system potentielt kommer til at 

mangle konkrete ”forandringsagenter” på alle niveauer. Fordelene er med 

andre ord knyttet til en formodning om, at medarbejderne lever i en 

tilværelse, hvor højere grad af involvering i både arbejdet og i andre sfærer 

er positivt, men hvor de repræsentative og kollektive sammenhænge er 

under forandring og hvor individualiseringens (nye) kollektive og sociale 

kvaliteter skal være katalysator for også et nyt ”fælles”: 

 

”Individualismen kan – under indtryk af den borgerliggørelse af 

værdierne, som fandt sted især i 1980’erne – være knyttet til egoisme og 

selvtilstrækkelighed. Men det er langt fra altid tilfældet. Som oftest er der 

tale om en læggen vægt på egne udfoldelsesmuligheder koblet med en 

social indstilling til arbejdsliv og til samfundsspørgsmål” (s.78, 2000). 
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Paul Blumberg skrev tilbage i 1968 (oversat til dansk 1972) om 

mulighederne for medarbejdernes indflydelse på udviklingen af arbejdet og 

definerede følgende forskellige typer af medarbejderdeltagelse, der 

reflekterede rækkevidden i forhold til de faktiske beslutninger, som bliver 

taget i virksomheden:20 

A. Samarbejde: (arbejderne har indflydelse på beslutningerne, men er ikke 

ansvarlige for disse) 

1. Arbejderne har retten til at få oplysninger 

2. Arbejderne har ret til at protestere mod beslutninger 

3. Arbejderne har ret til at stille forslag 

4. Arbejderne har ret til forudgående rådslagning, men deres afgørelse er 

ikke bindende for ledelsen 

 

B. Medbestemmelse: (arbejderne kontrollerer beslutninger og er ansvarlige 

for dem) 

1. Arbejderne har vetoret, enten midlertidigt eller permanent 

2. Arbejderne har medbeslutningsret 

3. Arbejderne har beslutningsret 

 

Mens A., samarbejdsdefinitionerne, er karakteriseret ved at være styret af 

ledelsen, og medarbejderne har en ledelsesbestemt indflydelse på 

beslutninger, har medarbejderne i B, medbestemmelsesdefinitionen, en 

mere betydningsfuld position i forhold til både produktionen og 

virksomhedens drift.  

I denne definitionsramme hører DUA-visionens samarbejds- og 

deltagelses-perspektiv til medbestemmelsesforståelsen, mens de konkrete 

projekter, som bliver udforsket, i højere grad er defineret og afgrænset 

ifølge samarbejdsforståelsen. Det repræsentative system på 

                                                 
20 Niels Munk Kofoed 2000 og Ann Westenholz 1996 
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arbejdspladserne sikrer medarbejderne medbeslutningsret men ingen 

udvidet eller yderligere kvalificeret medbestemmelse endsige alternative 

fora eller inddragelse af medarbejderne individuelt og direkte. Inddelingen 

savner perspektiver jævnfør både baggrund for samarbejde og konkrete 

aktører involveret. Skal man diskutere DUA-visionens udfoldelse af 

”deltagelse” og ”involvering” konkret, kræver det en udvidet model for 

sammenhænge imellem samarbejde henholdsvis medbestemmelse, og de 

samfundsmæssige, organisatoriske og især de individuelle perspektiver. 

Det er nødvendigt med forskellige modeller, der tænker medarbejdernes 

ansvar og handlemuligheder ind i konkrete scenarier, der også involverer 

repræsentativ og direkte deltagelse, forskellige organisatoriske og 

produktionsmæssige kvaliteter – og ikke mindst udviklingen og 

processerne for interessevaretagelsen. 

 Ann Westenholz definerede i 199621 seks modeller for 

medarbejderdemokrati på danske arbejdspladser. Modellerne blev til blandt 

andet på baggrund af en undersøgelse af erfaringerne med indføring af 

arbejdspladsdemokrati på dagbladet Information, og også på baggrund af 

blandt andre Blumbergs modeller for medarbejderinddragelse. Westenholz 

intenderer ikke at forklare hverken det individuelle perspektiv eller det 

samfundsmæssige (i.bid.s.16), hun interesserer sig primært for, hvordan og 

med hvilke konsekvenser de forskellige modeller organisatorisk kan siges 

at fungere under bestemte samfundsmæssige og organisatoriske 

betingelser. Westenholz’ modeller involverer følgende elementer, der først 

fremstilles i overskrift, herefter i delementer og endelig i konkret form. 

Hun skitserer følgende (A;B;C) dimensioner, der indgår i modellerne: 

 

 A) Betingelser (ejerskab, samfundssystem, teknologi, størrelse, 

rationalitetsform, relationer imellem parter, andre faktorer),  

                                                 
21 Ann Westenholz 1996 
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B) Processer (hvem er omfattet af – eller deltager, graden af deltagelse, 

niveauet – hvilke beslutninger) 

C) Konsekvenser (Interessevaretagelse – interesseudvikling) 

 

På baggrund af disse dimensioner arbejder Westenholz med følgende (1-6) 

modeller: 

1) Pressionsgruppen 

2) Samarbejde 

3) Medbestemmelse 

4) Kollektivt demokrati 

5) Repræsentativt demokrati 

6) Selvforvaltning 

 

Westenholz konkluderer ikke, at en eller nogle modeller er at foretrække 

frem for andre, men søger igennem diskussion og konkretisering at 

analysere, hvordan og under hvilke betingelser de forskellige modeller 

fungerer, og hvad de kunne have at sige/modsige hos hinanden. Ydermere 

knytter hun modellerne til forskellige teoretiske strømninger og epoker i 

industrialiseringen efter 2. verdenskrig. 

I og med at der også i modellerne for medbestemmelse og kollektivt 

demokrati tales om, at demokratiet kan involvere udvikling af 

interessevaretagelse, har disse modeller et participatorisk perspektiv 

jævnfør de ovenstående diskussioner. Selvforvaltningsmodellen knyttes til 

et socialistisk markeds- og plan-samfundssystem og er dermed udelukket 

som en model i Danmark. Modellen for det repræsentative demokrati 

bygger på fagforbundets egen interne organisation og på en ejerform, hvor 

enten medarbejderne eller forbundet ses som ejer, men involverer trods 

udgangspunktet om medarbejdernes direkte interessevaretagelse, ifølge 

Westenholz, ikke udvikling af interessevaretagelsen. Som jeg forstår Ann 

Westenholz, så hører visionen om et udviklende arbejde set som et 

arbejdspladsdemokrati under modellen for samarbejdsdemokratiet. 
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Medbestemmelsesdemokratiet bibeholder et udgangspunkt om, at der er en 

potentiel konflikt imellem ledelsens og medarbejdernes interesser, og at 

deltagelse i beslutningsprocesserne skal ske med henblik på at få selektiv 

indflydelse på konkrete problemstillinger, men ikke for at ledelse og 

medarbejdere bliver fælles ansvarlige for ledelsen.  

Dermed er vi fremme ved noget, jeg mener, ligner to former for 

arbejdspladsdemokrati, nemlig ”samarbejdsdemokratiet” og 

”medbestemmelsesdemokratiet”, der kan give afsæt for en diskussion af 

hvor langt DUA-visionen rækker i forhold til deltagelse som participation i 

forandringer. Westenholz’ modeller for arbejdspladsdemokratier kan, i 

forlængelse af Paul Blumbergs teorier, inspirere til en mere pragmatisk 

forståelse af inddragelse. Det vil sige, at modellerne kan bruges til at 

organisere udvidede handlemuligheder for den enkelte og medarbejderne 

som gruppe, uden at man dog kan tale om et virksomhedsdemokrati? Her 

skiller den kritiske og den mere pragmatiske forståelse af deltagelse og 

participation.  

Med Kurt Aagaard Nielsens opsummering (1996 s. 166):  

”Den socio-tekniske tradition har medvirket til, at teknologiforandring og 

organisationsudvikling er blevet et forhandlingsanliggende. Det har 

afstedkommet arbejdsmiljø regulering og varetagelse af sociale interesser i 

industriel modernisering igennem øget organisering af også 

medarbejdernes repræsentation omkring forhandlingsbordet. 

Derimod har det direkte participative element – arbejdernes egne 

engagementer i arbejdets udvikling og forandring, kun begrænset fundet 

former, der kan fastholde industriarbejderens klassemæssige, sociale 

interesser.”  

Aagaard Nielsen udgrænser hermed som participative en lang række af de 

samarbejdsorienterede, virksomhedsinterne organisationsforandringer, der 

etableres med henblik på at inddrage medarbejderne mere direkte i 

udviklingen af arbejdets udførelse og organisering. Med den kritik in 

mente, er der begrænsninger i DUA-visionen, set i forhold til de kritiske 
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samfundsmæssige perspektiver. Der er en afgrænsning af de perspektiver, 

som især ”participations” forståelsen bringer med sig, trods 

udgangspunktet om demokratisering og medarbejderinddragelse i 

forandringerne. DUA er ikke participativt? 

 

DUA og participation 

DUA-visionen formuleres som en medarbejderstyret vision, der skal gøre 

det muligt, at organisationsudvikling sker i sammenhæng med bredere 

samfundsmæssige interesser. Senest ved at formulere og inddrage også 

andre ”systemiske” eller institutionelle aktører i en model med tre aktive 

organisatoriske systemer som agerer sammen (Helge Hvid og Niels Møller 

1999). Produktionssystemet, interessesystemet og værdisystemet er snarere 

processuelle end strukturelle enheder. Modellen er dynamisk i den 

forstand, at den beskriver organisationsstruktur (baseret på Henry 

Mintzbergs funktionelle model 1983) som bevægelse i et socialt – 

relationelt system, i et teknisk – produktions system, og i et (mindre 

veldefineret og afgrænset) værdimæssigt – kulturelt system22. 

I lyset af den mere kritiske industrisociologi kan man sige, at den 

konsensusorienterede strategi stadig mangler diversiteten forstået som 

mulighederne for, at den enkelte medarbejder stiller med sine egne behov 

og krav. Dermed vil der også være problemerne med at få alle med. I 

praksis må man nok også sige, at udviklingsprojekter oftest også bygger på 

parallelle rationaliserings- eller optimeringsmål og ikke blot på sociale, 

velfærdsmæssige eller økologiske visioner. Og at interessen for at lade 

medarbejderne deltage begrænser sig til ganske bestemte områder23.  

Begrænsningen af participation i DUA kan, igen ifølge Kurt Aagaard 

Nielsen (1996), også ses på baggrund af, at det sociale og det teknologiske 

                                                 
22 De tre systemer er en fler-dimensional model for virksomheden, der i alle tre enheder menes at 

involvere såvel de individuelle som de samfundsmæssige perspektiver, og frem for at være en 
model for individ – virksomhed – samfund, søger den at formulere proces / bevægelse, konkrete 
interesser og værdier, og alternative former for fællesskaber.  

23 Harald Børsting 1999 i red. Clematide og Lassen 

 51



 

system i en socio-teknisk forståelse skal tilpasses hinanden. Mens det 

tekniske systems rationalitet anses for at være ”værdiløst” eller iboende 

neutralt og interessefrit (man kan ikke stille spørgsmålstegn ved 

hensigtsmæssigheden af den teknologiske udvikling men kun ved, hvordan 

det tilpasses/tilpasser arbejdskraften) – opfattes det sociale system i høj 

grad som præget af foranderlige værdier, normer og behov, der kan 

tilpasses og tilgodeses i udviklingen af arbejdspladsen. I den forståelse af 

socio-teknisk intervention er medarbejdernes accept og involvering 

nødvendig for at sikre, at det sociale system følger med, men det er stadig 

en rationalitet, hvor den teknologiske udvikling styres af 

omkostningsreduktion eller bundlinien i den enkelte virksomhed, og 

dermed sættes både retning og grænser for medarbejderinddragelsen og for 

medarbejdernes indflydelse. Så risikoen er, at medarbejdernes motiver, 

behov og begrundelser kun bliver inddraget i det omfang, disse aspekter 

svarer til virksomhedens målsætninger. Ifølge Aagaard Nielsen er det 

omvendt nødvendigt at integrere samfundsmæssige perspektiver i 

teoretiske refleksioner (s.165) for at gøre plads for subjektive orienteringer 

og inddragelse af medarbejderne i udviklingen af arbejdet imod en social 

og økologisk bæredygtig udvikling af industriproduktionen og arbejdet i 

industrien.  

DUA-visionen, som den tidligere er blevet afgrænset, beskriver 

samfundsmæssighed, demokratisering og deltagelse på flere forskellige 

niveauer og igennem systemaktører, men visionen følger i højere grad en 

mere pragmatisk strukturbundet forståelse af, hvad deltagelse er, og hvor 

langt den skal række. 

 

Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt deltagelse i forandringer, som man 

forstår deltagelse i en participativ tradition, kan ske inden for rammerne af 

de former for medarbejderinddragelse, som DUA visionerne beskriver. Og 

så kommer man ikke udenom en diskussion af, hvordan de mere 

traditionelle organisationsudviklingstiltag, som etableres i virksomhederne, 
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faktisk kan siges at skabe muligheder for participativ inddragelse af 

medarbejderne og altså for det, som i den kritiske psykologi kaldes for et 

udvidet handlerum, hvor medarbejderne kan ændre på de betingelser, de 

arbejder og lever under (jævnfør blandt andre Frigga Haugg 1979 og 

automationsprojektet). Industrielt demokrati i den klassiske forståelse er en 

utopi og som sådan ikke til diskussion i denne sammenhæng, men det er på 

den anden side en utopi, det er vigtig at holde sig for øje i relation til de 

samfundsmæssige perspektiver for DUA-visionen, som jo må siges at 

hente inspiration hér. 

 

DUA-visionen er i en vis forstand en utopi om virksomhedsdemokrati (jf. 

Hvid og Møller 1999), men den ligger tættere på at være et 

organisationsudviklingskoncept og en strategi (Hvid 1998), der i 

slutningen af 90’erne vandt bred politisk og faglig opbakning. Det 

udviklende arbejde blev søgt omsat til politiske tiltag i forbundene, til 

statslige satsninger i puljer, til statslig personalepolitik (Finansforbundet 

1995) og til konkrete store og små udviklingsprojekter. De danske statslige 

investeringer i DUA er små, hvis man sammenligner med for eksempel 

den svenske stats programmer, men det er stadigvæk en forandringsstrategi 

med en vis opbakning både samfunds- og fagpolitisk set. Men det skal 

efterhånden ses i sammenhæng med arbejdsmiljø myndigheder og 

arbejdsmiljøforskningens bidrag til at iværksætte et udviklende arbejde, 

som vi senere vil vende tilbage til. 

 

Opsummering af diskussionen om participation, inddragelse og 

deltagelse i udvikling af arbejdet 

At medarbejderne skal involveres og have mere kontrol i arbejdet og på 

arbejdspladsen, stemmer overens med demokratiseringsaspektet i DUA-

visionen. Det stemmer også overens med participation i en mere kritisk 

industrisociologisk forståelse af udviklingen af produktionen i samspil med 

medarbejderne. Men der er alligevel også her nogle grundlæggende 
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forskelle. I DUA-visionen er det, trods inspiration i også den 

participatoriske diskussion, snarere et samarbejdsdemokrati i den enkelte 

virksomhed, der er på tale, end det er et egentligt participativt demokrati. 

Det er deltagelse, forstået som medarbejdernes involvering i flere 

beslutninger tæt på deres daglige arbejdspraksis, det er muligheder for 

deltagelse i ”mere” i det daglige og i virksomhedens ledelse, og det er 

involvering som enkelt individ eller via kvalificering af de repræsentative 

organer og systemer, der stiles imod. Trukket skarpt op i relation til de 

enkelte virksomheder kan man sige, at participationsaspektet er en 

dimension af udvikling af arbejdet, der fylder mere i visionen bag 

udviklingsprojekterne, end det fylder i den konkrete etablering af 

medarbejderinddragelse i nye ledelsesformer, i organisering af det daglige 

arbejde eller i organisering af nye fora, hvor medarbejdere og ledelse 

sidder sammen omkring bordet, når der skal tages beslutninger. 

 

Veje videre for participation og deltagelse 

Det analytiske spørgsmål om, hvad deltagelse og participation er, knytter 

sig til de konkrete perspektiver for deltagelses- og udviklingsdimensionen 

på arbejdspladsen: Lægges der op til at inddrage medarbejderne i 

udviklingen af det daglige arbejde og i udviklingen af arbejdspladsen i en 

retning, som indtænker medarbejdernes visioner? Medarbejdernes visioner 

set som potentiale for en bæredygtig udvikling og som led i en alternativ 

udviklingsstrategi reflekteres for eksempel i ”Industri og Lykke”24-

projektet. Der knytter sig både teoretisk og praktisk mere kritisk 

orienterede visioner for udvikling af industriarbejde til dette projekt, end 

der sættes på spil i DUA-visionen. ”Industri og Lykke” følger med Pernille 

                                                 
24 ”Dyndspringeren” Dette forskningsprojekt foregår i fiskeindustrien og omhandler medarbejdernes 

kvalificering og subjektive orientering imod et andet arbejdsliv og en anden form for produktion 
og produkter. Dette bliver i projektet ”Dyndspringeren” knyttet til forskernes intentioner om at 
udforske og skabe rum for en øget refleksion og fantasi i udviklingen af alternative produkter og 
livet på og med arbejdet. Det er kendetegnende for projektet, set i relation til ovenstående, at det er 
etableret i et samarbejde med medarbejdere og forskere udenfor selve arbejdspladsen, og at det er 
et aktionsforskningsprojekt styret af forskerne i samarbejde med deltagerne. 
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Bottrups ord en kvalifikationsorienteret tilgang til studiet af arbejdet, til 

forskel fra den mere arbejdsmiljøorienterede forskning. Den 

kvalifikationsorienterede tilgang skal dog også ses udviklet til en bredere 

industrisociologi (Pernille Bottrup, 1999): 

 

”Hvor industrisociologien fortrinsvis fokuserer på arbejdet, 

kvalifikationskrav og virksomhedernes organisering, ser 

uddannelsessociologien mere på hvordan kvalifikationer tilegnes – det 

være sig gennem egentlige skole- og uddannelsesforløb eller via bredere 

socialiserings- og læreprocesser. Det er subjektet og de subjektive aspekter 

af kvalifikationer og kvalificering, som står i centrum, og der trækkes bl.a. 

på læringsteoretiske, socialpsykologiske og psykoanalytiske perspektiver. 

De forsøger også at koble kvalificeringsdiskussionerne til et dannelses- og 

folkeoplysningsperspektiv.”  

 

Måske er der hér en indgang til at afklare nogle af de forståelsesproblemer, 

man får som psykolog og som interesseret i samspillet imellem 

medarbejderinddragelse og deltagelse i udvikling af arbejdet. Denne 

forskel har i hvert fald været interessant at holde in mente undervejs i 

arbejdet med empirien. 

 

DUA- imellem udvikling af arbejdspladser og udvikling af ansatte 

Udvikling af participation og deltagelse på den ene side, på den anden side 

udvikling af selve arbejdet og medarbejderne. Den anden side – udvikling 

af selve arbejdet og medarbejderne, er måske mindre omdiskuteret eller 

kontroversielt, men ikke nødvendigvis klarere defineret. Gennemgående 

hersker der enighed om, at det drejer sig om involvering i udvikling af 

arbejdet og arbejdspladsen, muligheder for indflydelse på planlægning og 

organisering og ikke mindst kvalifikationer og kompetencer i arbejdet og 

hos medarbejderne.   
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Arbejdsmiljørådets definition af det udviklende arbejde, som præsenteret i 

kapitel 1, har tydelige rødder tilbage til starten af 90’erne. I det daværende 

Arbejdsministeries redegørelse fremlagde Metodeudvalget,25 hvordan 

organisationer, offentlige virksomheder og arbejdstilsynet havde iværksat 

indsats for fokus på de psykosociale risikofaktorer, og udvalget nævnte 

blandt andet puljen ”Bedre arbejdsliv – øget vækst” som et af mange 

fremtidige tiltag til støtte for projekter, der havde til hensigt at bedre de 

ansattes betingelser i arbejdslivet. ”Bedre arbejdsliv og øget vækst” eller 

”DUA-puljen” er som tidligere nævnt et af flere offentlige tiltag til at få 

psykisk arbejdsmiljø og udvikling af arbejdslivet sat på dagsordenen i 

offentligheden og på arbejdspladserne. Virksomhederne, som har fået 

støtte via puljen, er blevet fulgt og evalueret undervejs26, og der er 

gennemført en del erfaringsopsamling af de mange projekter med henblik 

på at bidrage til videreudvikling af ikke blot de enkelte virksomheder og 

organisationer men også af kendskabet til problemstillinger, interventioner 

og metoder. DUA-puljen fik navn efter den tidligere citerede undersøgelse 

af Pernille Bottrup og Helge Hvid (1995), som blev udarbejdet af 

Arbejdsministeriet. 

Andre27 har dog også bidraget i udviklingen af debatten om DUA, og i det 

følgende præsenteres nogle af dem særligt Socialforskningsinstituttet - SFI 

- og Arbejdsmiljøinstituttet – AMI - idet undersøgelser herfra senere bliver 

relevante at inddrage. 

                                                 
25 ”Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Rapport fra et af arbejdsministeren nedsat udvalg” 

April 1995 
26 Helle Holt (SFI) har stået for evaluering af puljeprojekterne – rapport nr. 1-3 SFI 2000. Også 

CASA’s evaluering af DUA i staten, Teknologisk Instituts rapport fra april 2000 og EVU 
gruppens evaluering af USR projekter er relevante at inddrage her. 

 
27 Mogens Agervold fra Århus Universitet, samt Rådgivende Sociologer, men især SFI og AMI har 

publiceret omkring DUA. 
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SFI 

SFI28 fremlagde i 1994 en undersøgelse af udbredelsen af det udviklende 

arbejde på danske arbejdspladser og i forskellige fag. Denne undersøgelse 

er lidt usædvanlig, idet den til forskel fra de øvrige empirisk afsøger 

forskellige typer af arbejde for den kvalitet, det kan siges at have af DUA, 

uden at der er foretaget nogen form for projekter eller tiltag med henblik på 

at intervenere i forhold til det. Undersøgelsen er baseret på materialet fra 

lønmodtagerundersøgelsen fra 1990. Det vil sige, Ivan Thaulow fremlagde 

via en specifik afgrænsning af konkrete dimensioner en undersøgelse, der 

påpegede tilstedeværelsen af et udviklende arbejde i forskellige 

lønmodtager grupper.  

Dimensionerne var følgende (s. 11): Lønmodtagernes kontrol over og 

indflydelse på deres arbejde, deres kvalificering gennem arbejdet samt den 

sociale støtte gennem arbejdet.  

                                                

 

”Kun arbejde, der giver den ansatte stor indflydelse på egne 

arbejdsbetingelser, gode muligheder for kvalificering og stor social støtte, 

defineres som udviklende. Arbejde der er ringe på mindst to af de tre 

nævnte dimensioner, defineres som mindst udviklende arbejde. Det øvrige 

arbejde betragtes som mindre udviklende.”  

 

Resultaterne var positive set i forhold til den definition af det udviklende 

arbejde, som blev fremstillet i undersøgelsen. Efter denne definition har 23 

% af lønmodtagerne et udviklende arbejde, 70 % har et mindre udviklende 

arbejde og 7 % har et mindst udviklende arbejde. Undersøgelsen 

konkluderer, at det udviklende arbejde findes overalt, men er ujævnt 

fordelt mellem lønmodtagerne og mest udbredt blandt overordnede og 

mellem-uddannede funktionærer. Alle typer af arbejde kan, ifølge 

 
28 Ivan Thaulow ”At måle det udviklende lønarbejde” SFI rapport 1994 
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Thaulow, gøres udviklende ved rigtig tilrettelæggelse. Et udviklende 

arbejde er ikke nogen selvfølge, heller ikke blandt de højest uddannede. 

Datateknologi var en fremmende faktor for DUA, og ophobning af det 

mindst udviklende arbejde ses især hos ufaglærte arbejdere og lavere 

funktionærer. 

Desuden påpeger undersøgelsen, at det er de arbejdsrelaterede forhold, 

som spiller ind, fremfor de personrelaterede eller de virksomhedsrelaterede 

forhold. Det vil sige, at de kvalifikationer arbejdet kræver og 

arbejdsindholdet konkret er mere betydningsfuldt end køn, alder og 

efteruddannelse, og mere betydningsfuldt end type af virksomhed, branche 

og virksomhedens størrelse. Endelig påviser undersøgelsen en række 

positive faktorer i sammenhængen imellem et udviklende arbejde og de 

negative, fysiske konsekvenser af belastninger i arbejdsmiljøet (citat s. 13): 

 

”Et udviklende arbejde er populært sagt godt for helbredet. I hvert fald er 

forekomsten af såvel psykiske reaktionsformer som psykosomatiske gener 

mindre blandt lønmodtagere med et udviklende arbejde end blandt de 

øvrige. 

Et udviklende arbejde dæmper eventuelle negative helbredsmæssige følger 

af et dårligt fysisk arbejdsmiljø. Det gælder hvad enten man i det fysiske 

arbejdsmiljø fokuserer på fysiske belastninger eller fysisk/kemiske 

påvirkninger. 

På samme måde dæmper et udviklende arbejde eventuelle negative 

helbredsmæssige følger af et stort arbejdspres. I den forstand synes der at 

være en oplagt arbejdsgiverinteresse i at udbrede det udviklende arbejde”. 
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AMI 

I Tage Søndergaard Kristensens først publicerede fremstilling af DUA-mål 

i SARA-spørgeskemaet indgik følgende faktorer29,  

- Psykologiske krav i arbejdet (krav om hurtighed, sat overfor tiden til at nå 

de aktuelle arbejdsopgaver) 

- Indflydelse i arbejdet (beslutninger om arbejdet, indflydelse på 

arbejdstempo og på arbejdskolleger, planlægning af arbejdsmiljø, udførsel 

og konkrete arbejdsopgaver) 

- Udviklingsmuligheder i arbejdet (muligheder for at lære nyt igennem 

arbejdet, krav om kunnen / ekspertise, krav om initiativ og koncentration) 

- Social støtte fra kolleger (hyppighed af hjælp og støtte, villighed til at 

lytte til problemer i arbejdet) 

- Social støtte fra ledelsen (tilsvarende ovenstående, men i forhold til 

nærmeste overordnede) 

- Forudsigelighed i arbejdet (information) 

- Mening i arbejdet (meningsfulde arbejdsopgaver og oplevelse af 

betydning for brugerne, motivation og engagement i arbejdet) 

 

I 199930 fremlagde AMI en DUA-skala, der indeholder i alt fire 

fællesskalaer, der samlet kan stilles op som en slags mål for virksomhedens 

niveau for udviklende arbejde: 

1. DUA arbejde 

2. DUA ledelse 

3. DUA samfundsansvar 

4. DUA interesserepræsentation 

                                                 
29 Søndergaard Kristensen s. 131 1998 ”Sundhed - en ressource”, dokumenteret i SARA projektets 

”kodebog” (AMI rapport) 

Skalaer og spørgsmål er i øvrigt sammenfattet i bilag og spørgeskemaet gennemgås mere deltaljeret i 

metodekapitlet 

 
30 Internt arbejdspapir SARA, se desuden kodebog for spørgeskema undersøgelsen  under SARA på 

www. Ami.dk 
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I 2003 publicerede AMI31 resultaterne for DUA og sammenhængen 

imellem helbred, stress og kvalifikationer i virksomhederne, der 

medvirkede i SARA projektets spørgeskemaundersøgelse.  

Heri blev også DUA-blomsten præsenteret som den grafiske fremstilling af 

de elementer, der indgår i DUA: 

 

1. Arbejdets karakter af udviklende arbejde,  

2. Ledelsens prioritering af/orientering mod udviklende arbejde, 

3. Virksomhedens hensynstagen til/ansvarlighed overfor miljø og samfund,  

4. Medarbejdernes indflydelse gennem interesserepræsentation  

og endelig  

5. Arbejdsmarkedets institutioners (AF og AMU) opbakning til det 

udviklende arbejde. 

 

I følgende oversigt vises de spørgsmål, som knyttede sig til skalaer: 

 

Spørgsmål  
(nummereret som i SARA fælles skema) 

Skala 

9a: Andre tager beslutninger om mit arbejde. 

9b: Jeg har indflydelse på mit arbejdstempo. 

9d: Jeg har en del at skulle have sagt i beslutninger 

om mit arbejde. 

9g: Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder 

sammen med. 

9h: Jeg har en hel del indflydelse på planlægningen 

af mit arbejdsmiljø. 

10h: Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit 

arbejde ? 

Indflydelse 

                                                 
31 “Det udviklende arbejde – Helbred, stress og kvalifikationer” Tage Søndergaard Kristensen og 

Lars Smith-Hansen, Frydelund 2003 
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10i: Har du indflydelse på, hvad du laver på dit 

arbejde ? 

9c: Min arbejdstid er fleksibel.  

9e: Jeg kan bestemme, hvornår jeg vil holde en 

pause. 

9f: Jeg kan holde ferie, nogenlunde som jeg selv 

vil.  

Frihedsgrader 

10b: Er det nødvendigt at koncentrere sig meget om 

arbejdet ?  

10d: Har du mulighed for at lære nye ting gennem 

dit arbejde ? 

10e: Kræver dit arbejde en høj grad af kunnen eller 

ekspertise ? 

10f: Kræver dit job, at du tager initiativet ? 

Udviklings-

muligheder 

24a: Jeg føler, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats. 

24c: Mine arbejdsopgaver opleves meningsfulde. 

24d: Jeg føler mig motiveret og engageret i mit 

arbejde. 

24e: Mit arbejde er til stor gavn for brugerne. 

Mening 

18: Hvordan vil du beskrive din 

arbejdsplads? 
  

18a: Den er miljøbevidst og gør meget for det ydre 

miljø. 

18b: Den gør meget for at forbedre arbejdsmiljøet. 

18c: Den gør meget for at arbejdspladsen skal være 

socialt ansvarlig  (un

18e: Virksomheden er meget familievenlig. 

DUA-Miljø og 

Samfund 

11c: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine 

nærmeste overordnede ? 

11d: Hvor ofte er dine nærmeste overordnede villige 

til at lytte til dine  

Social støtte fra 

leder 

19: Kan man sige at den nærmeste ledelse på din 

arbejdsplads…. 
  

19a: Værdsætter medarbejderne og tager personlige 

hensyn ?  
Ledelseskvalitet 
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19b: Sørger for at den enkelte medarbejder har gode 

udviklingsmuligheder ? 

19c: Prioriterer uddannelses- og 

personaleplanlægning højt ? 

19d: Prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt ? 

24b: På vores arbejdsplads får vi information om 

f.eks. vigtige 

 beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god 

tid. 

24f: Jeg får al den information jeg behøver, for at 

klare mit arbejde godt. 

Information 

10k: Har du indflydelse på større forandringer på 

arbejdspladsen 

 gennem din tillidsrepræsentant ?  

10l: Har du indflydelse på større forandringer på 

arbejdspladsen 

 gennem din sikkerhedsrepræsentant ? 

11e: Hvor ofte kan du få støtte fra din 

tillidsrepræsentant ? 

DUA-

Indflydelse 

gennem 

interesse-

repræsentant 

 

  

(kilde: AMI 30-11-2000 ”Nye resultater af SARA baseline. Et forsøg på at 

gøre visionen om det udviklende arbejde målelig”) 

 

Hovedkonklusionerne fra denne rapport var også positive for 

sammenhængen imellem DUA og helbredsmæssige forhold, men viste en 

tydelig graduering for, hvordan de højest uddannede også viste sig at have 

mest på en skala, der målte udbredelsen af DUA. I overskrifter var 

resultaterne som følger: 

(citat s. 42 ibid) 

”- Jo højere social status, jo mere DUA 

- Jo mere DUA, jo bedre helbred og jo mindre stress 

- Jo mere DUA, jo større tilfredshed med arbejdet 

- Jo mere DUA, jo mere behov for en række kvalifikationer såsom 

selvstændighed, sociale evner og præcision 
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- Jo flere opgaver, der bliver varetaget af selvstyrende grupper, jo 

højere grad af DUA 

- På de virksomheder, hvor man gør en bevidst indsats, lykkedes det 

i de fleste tilfælde at øge graden af DUA” 

Resultaterne af udviklingsprojekter, der havde til hensigt at skabe mere 

udviklende arbejde, var både positive og negative. Det lykkedes groft sagt 

for nogle, men ikke så godt for andre, og der var især en tydelig 

sammenhæng imellem lav DUA-ledelseskvalitet og lave trivsels- og 

helbredsmål. 

 

RUC og DTU 

Helge Hvid og Niels Møller beskrev i ”Nyt om Arbejdsliv” i 1999 DUA 

set i forhold til produktionssystemet, interessesystemet og værdisystemet 

på arbejdspladsen: 

”DUA er altså en helhedsorienteret strategi, som indbefatter en personlig 

udvikling af den enkelte med større indflydelse og større ansvar i arbejdet 

og større individuelle udviklingsmuligheder, en social udvikling i 

virksomheden med en større åbenhed og større hensyntagen og en 

udvikling af virksomheden og dens produkter i retning af bedre 

konkurrenceevne, bedre produkter og større brugertilfredshed.” (s.24).  

 

Hvid og Møller fremhæver følgende faktorer: 

- personlig udvikling via større indflydelse og større ansvar i 

arbejdet, og (generelt) større udviklingsmuligheder 

- social udvikling på virksomheden, åbenhed og hensyntagen - 

virksomhedens sociale ansvar 

- udvikling af virksomheden og dens produkter mht. 

konkurrenceevne, produktkvalitet og brugertilfredshed 
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I øvrigt tager også Hvid og Møller udgangspunkt i centrale fokuspunkter i 

arbejdslivsforskningen generelt: Mening, kvalifikationer, belastninger, 

kontrol, læring og social støtte. 

 

Andre har også skrevet om mulighederne for det udviklende arbejde. 

Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen fremlagde i 1996 deres 

fortolkning af det udviklende arbejde, hvor det ud fra et psykologisk 

perspektiv blandt andet konkluderes, at der er tale om udviklende arbejde, 

hvor arbejdets betingelser (beføjelser) muliggjorde individets udvikling af 

kompetencer. CASA, Rådgivende Sociologer, LO, Centralsygehuset i 

Næstved og en lang række store og små sites dukker op, når man søger på 

DUA på nettet. Nogle lægger vægt på den praktiske udformning, andre på 

formidling og måling, og det er ikke altid, det er helt samme DUA, vi har 

fat i. 

Der er fælles linier i, hvordan belastninger i arbejdsforholdene ses i 

sammenhæng med oplevelse af mening i arbejdet, kvalifikationerne det 

kræver og giver mulighed for, kontrollen den enkelte har over sit arbejde 

og endelig mulighederne for social støtte fra kolleger og ledere. Men man 

kan vel næppe kalde det en egentlig teori eller et begreb. Den åbne 

formulering af visionen er da også et kendetegn i den måde, som ”Det 

udviklende arbejde” nu igennem over 10 år har været diskuteret som en 

alternativ strategi imod først ensformigt, usundt og passiviserende arbejde, 

og senest imod stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det har været 

diskuteret som en arbejdsmarkedsvision, som element i 

arbejdspsykologien, som en fagpolitisk strategi og som en politisk 

dagsorden, men kun forsøgsvist som et koncept, på niveau med andre 

organisationsudviklingskoncepter. 

 

En forskningsmæssig ledetråd 

Det var som udgangspunkt en hypotese og dermed en forskningsmæssig 

ledetråd, at i de eksisterende bidrag til visionen om det udviklende arbejde, 
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udviskes individerne og den betydning, denne form for udviklingstiltag 

havde for individerne. Dermed forsvinder subjektive måder at forholde sig 

til forandringerne og forskellige måder at deltage og udvikle sig på. Det 

sker, fordi det i DUA-visionerne tilsyneladende forudsættes, at udvikling 

på arbejdspladsen – altså organisatorisk udvikling - og individuel udvikling 

er samme sag, og at den kan ”optimeres” samtidigt. Det har også vist sig, at 

hypotesen nok holder stik – men kun delvist. Der er et tydeligt fokus på 

medarbejdere og på at skabe betingelser for, at også det psykiske 

arbejdsmiljø bliver udviklet, herunder fokus på den enkeltes arbejde og 

helbred – det som Tage Søndergaard Kristensen kalder individuel DUA. 

Men der er her snarere tale om den enkeltes oplevede arbejdsbetingelser og 

helbred, vurderet udfra standardiserede faktorer og normer. Subjektive 

realiseringer og diversitet er ikke inkluderet, det er et generaliseret individs 

betingelser og reaktion, der er i fokus her. 

Visionen kan muligvis afvises som participativ, men set som en mulig 

interventionsform i en arbejdspsykologisk perspektivering bliver ”et 

udviklende arbejde” dog igen interessant, som et alternativ til de mere 

rationelt definerede udviklingsbegreber, der tager udgangspunkt i 

organisationen32. Teori om organisationsudvikling med udgangspunkt hos 

medarbejderne kan genfindes i diskussioner om Human Ressource 

Management (John Storey 1995), Organisational Behavior, og 

Organisational Development (som fremstillet i bl.a Wendy Hollway 1998), 

og forståelse af Den lærende Organisation, selvom visionen er et forsøg på 

opgør med instrumentalisering af medarbejdere og med at sætte 

organisatoriske interesser igennem som de primære. (Pernille Bottrup 

1999).  

Betydningen af DUA for individer udforskes i afhandlingen igennem 

konkrete eksempler på projekter, fordi det herigennem belyses, hvordan et 

                                                 
32 Se også Gunnela Westlander i Nordiske Udkast 1997 om arbejdspsykologien og 

organisationspsykologien som forsknings og praksisfelt 
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udviklende arbejde realiseres, og hvordan udvikling leves og er i praksis. 

Det er i realiseringen af projekterne, at det viser sig, hvordan styrker og 

svagheder træder frem i praksis. Det er igennem handling med konkrete 

interventioner og forandringer, at mennesker aktivt forholder sig til 

”udviklende betingelser”, og det er igennem arbejdspraksis, at muligheder 

og begrænsninger kan analyseres konkret.  

 

(”Det almene er i det konkrete” – citat Lenin – ukendt oprindelse) 

 

Opsamling  

Kan man sige, at det er den rationelle organisationsudvikling sat overfor 

den ”organiske/ subjektive” menneskelige udvikling, der er betinget i 

mange andre kontekster end den umiddelbare organisatoriske? Nej, det kan 

man nok ikke. Organisatorisk udvikling er heller ikke rationel eller en 

ensrettet bevægelse fremad. Men hvordan udforsker man dét, som er både 

samspillet og modsætningerne imellem organisatorisk og individuel 

udvikling? I det omfang man kan sige, at visionerne rummer en række 

faktorer og betingelser, som kan omsættes til konkrete arbejdspladser, et 

bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø og gode udviklingsmuligheder, 

forventes udvikling af arbejdet og en udviklende arbejdsplads at skabe 

gode betingelser for den individuelle medarbejders, for gruppers, 

fællesskabers og for organisatorisk udvikling. Forskningsmetoden ligger i 

forlængelse af spørgsmålet, og det er oplagt at inddrage kvalitativ 

forskning i betydningen af forandringerne, deltagernes oplevelser af 

forandringerne og subjektperspektiver på forandringer.  
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K a p i t e l  5  

SAMMENHÆNGE IMELLEM TEORI, METODE OG EMPIRI 

Jævnfør problemformuleringen, bevæger afhandlingen sig omkring 

betydningen af konkrete forandringer i arbejdslivet for deltagere i 

forandringsprojekter. Det teoretiske udgangspunkt og genstandsfeltet selv 

stiller krav til de metoder som anvendes, om at kunne tilgodese både det 

flygtige og det subjektive. Kapitlet gennemgår først de metodiske 

overvejelser, og herefter de konkret anvendte metoder og forløb af 

dataindsamling samt analyser m.m. Metodekapitlet tjener flere formål. Det 

er redegørelse for de anvendte metoder og analyser, og redegørelse for 

forløbet af disse. Men hensigten med metodeafsnittet er også at fortsætte 

argumentationen om betydningen af det konkrete materiales karakter og 

relevans for de valgte problemstillinger. Det er også her case materialet 

skal placeres ind i de overordnede krav, som har været en del af 

samarbejdet i SARA-programmet. SARA-gruppen har selv fremlagt 

resultaterne i andre sammenhænge.33 

 

Data 

Igennem projektet har jeg besøgt i alt syv arbejdspladser for at lave 

interviews og diskutere udvikling i arbejdet. Herunder tre i Australien som 

imidlertid ikke er blevet brugt som data. Til selve afhandlingen er der 

foretaget interviews på tre arbejdspladser, i alt ca. 50 personinterviews 

fordelt på forskellige tidspunkter igennem 1998, 1999 og 2000. 30 

personer har medvirket i interviews. Herudover har vi arrangeret seminarer 

m.m. i alt tre gange, før min tilknytning til forskningsprogrammet var 

                                                 
33 Kan ses under SARA hos www.frydenlund.dk og for både interne og eksterne AMI publikationer 

på www.ami.dk. 
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afsluttet. Endelig har to arbejdspladser medvirket i en 

spørgeskemaundersøgelse – i alt drejer det sig om ca. 250 besvarelser. Den 

ene arbejdsplads medvirkede to gange den anden blot en enkelt. 

I SARA-projektgruppen har vi været samlet til forskellige interne og 

eksterne opsamlinger af studier m.m. i alt seks gange i den periode, jeg har 

været tilknyttet gruppen. Det meste af det fælles forskningssamarbejde er i 

øvrigt foregået, uden at jeg har deltaget, og det er udelukkende min egen 

empiri, som afhandlingen er bygget op omkring. Afhandlingen er primært 

baseret på de kvalitative interviews. 

  

Kvalitative data og teoretisk baggrund 

Intentionen er her at redegøre for anvendt metode, og at placere metode i 

en lidt bredere forståelse af, hvad udforskning af forandringer i arbejdslivet 

og på arbejdspladsen er og kan være, hvilket også kræver en stillingtagen 

til den betydning subjektperspektivet har. Redegørelsen for anvendt 

metode skal primært lede hen imod en afklaring af, hvordan deltagelse i 

forandringsprocesser på arbejdspladsen og en handlingsorienteret subjekt-

forståelse kan indgå i arbejdslivsforskning, og konkret skal der redegøres 

for, hvad der er sket undervejs. Casehistorier er bestemt ikke usædvanlige 

på området, der findes tværtimod en mængde skildringer af arbejdsliv og 

arbejdsfællesskaber, konsulentrapporter om virksomheder og faggrupper, 

og rapporter om identificering og kortlægning af arbejdsmiljøproblemer og 

måder at løse dem på. Og der er jo i høj grad et marked for 

konceptbaserede diskussioner af34, hvordan organisationer kan udvikles, og 

hvordan man styrer udviklingen af virksomhederne imod større overskud 

og produktivitet. Som del af et større billede fylder kvalitativ udforskning 

på enkeltvirksomheder og i enkeltindivider dog stadig mindre end de 

dominerende kvantitative undersøgelser (AMI, SFI, AT etc.). Og der 

opstår da også en række problemstillinger, når man vil belyse og udfordre 

                                                 
36 Agi Csonka 2000, Steen Erik Navrbjerg 1999 og Peter Hagedorn-Rasmussen 2003, har skrevet 

om (fleksibilitets-) ledelseskoncepter og deres forankring, udbredelse og betydning 
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de større sammenhænge via den fokuserede og snævre tilgang, som de 

kvalitative interviews og casestudiet repræsenterer. Formålet med 

tilgangen er at indkredse viden om betydningen af konkrete forandringer 

for deltagere i praksissammenhænge. Dette med henblik på at belyse 

konsekvenser af udfoldelse visionerne om et udviklende arbejde. Heraf 

følger, at formålet er at indkredse kvalitativ viden, som er styret af 

analysebegreber og grundlæggende forståelser, og at indplacere dette i 

diskussion med anden videnskabelig viden på området.  

Det er en kvalitativ undersøgelse, som lader fortællinger om de 

individuelle, subjektive betydninger af forandringer være grundlaget. Det 

er i den psykologiske perspektivering af de organisatoriske forandringer, at 

de kvalitative interviews om betydning og konsekvenser af forandringer i 

dagliglivet kommer til deres ret som den primære dataindsamlingsmetode. 

Fokuseringen på den enkeltes oplevelser med og begrundelser for at handle 

i forhold til en fælles arbejdspraksis og en fælles arbejdsplads stiller også, 

jævnfør det virksomhedsteoretiske udgangspunkt, særlige krav til at 

forholde sig til relationerne imellem det individuelle og det fælles, og til 

sammenhængene imellem de forskellige sociale praksisser, som den 

enkelte indgår i og skaber mening imellem.  

 

Validitet og reliabilitet, systematiserbarhed, og generaliserbarhed er 

aspekter af kvantitativ forskning, som er til stadig diskussion i de 

efterhånden mange former for kvalitativ forskning og i videnskabsteorien i 

øvrigt (blandt mange andre Mats Alvesson og Kaj Skjölberg 1994, Miles 

og Hubermann 1994). Steinar Kvale beskriver kvalitativ forskning som 

videnskab forstået som ”metodologisk produktion af ny, systematisk 

viden.” (Kvale 1998 s.69). Denne definition spejler dog dilemmaet med at 

forholde den positivistiske videnskabeligheds grundsten til den 

hermeneutiske videnskabelighed og løser grundlæggende ikke knuden om, 

hvorvidt det kvalitative interview er ”rigtig” videnskab, og om det giver 
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data til ”rigtig” i.e. objektiv viden om fænomener i verden. Man kan dog, 

ligesom Kvale gør det, benytte definitionen til at fastslå, at kvalitativ 

forskning – herunder især det kvalitative interview – også handler om at 

kunne producere systematisk viden om fænomener, der har en konkret 

betydning og forankring i virkeligheden. Systematisk viden som det har 

relevans at bringe i diskussion med andre former for viden. Jeg har valgt en 

form for udforskning, hvor interviewenes fortællinger om forandringer, det 

daglige arbejde, konkrete handlinger og overvejelser om og begrundelser 

for dem udgør det primære datamateriale. Det danner grundlag for eller 

brikker til sammensætningen af de fælles historier og giver materiale til de 

fælles temaer og kategorier, som viser sig i materialet. Denne form for 

etnografisk inspireret udforskning af arbejdet sker med deltagerne i 

centrum, men ikke nødvendigvis parallelt eller i samspil med deltagernes 

udvikling og involvering ii selve forskningsprocessen eller i analyserne. 

Det er altså ikke aktionsforskning i en socio-teknisk forståelse (oprindelig 

fra Kurt Lewin), hvor udforskningen følges op af intervention og 

implementering af del-resultater, og hvor deltagerne er involveret i også 

forskningsprocessen, men snarere praksis-forskning, som det engelske 

Action Science også kan oversættes til. (Chris Argyris, mf.l 1990, men 

primært Seth Chaiklin og Jean Lave mf.l. 1993) 

 

Undersøgelsen er bygget op omkring inddragelse af hver enkelt 

interviewedes fortællinger fra dagligdagen som en del af den fælles 

gruppe-, virksomheds- eller i nogle sammenhænge familiehistorie, og det 

er en særlig balancegang at udnytte fortælling i såvel udforskning som 

formidling af materialet. Undersøgelsesresultater fra interviews og 

spørgeskemaer kombineres til belysning af interventioner på 

arbejdspladsen set fra deltagernes perspektiver og tager udgangspunkt både 

i den enkelte medarbejder og i et overblik over arbejdspladsens status, dens 

organisation, struktur, ”kultur” og historie. 
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Kritisk psykologi og praksisportræt 

Den kritiske psykologi, hvorfra en del af de almene forståelser i 

afhandlingen stammer, er subjektvidenskabelig og bygger på kritisk 

forskning og på diskussion og analyse af problemfelter, baseret på 

udforskning af konkrete problemstillinger, men også på stadig 

reformulering og diskussion af eksisterende begreber og teorier. 

Sideløbende med udviklingen af den kritiske psykologi frem til i dag er der 

også sket en udforskning af psykosocial praksis bredere set. Jeg har 

undervejs trukket på ”Praksisportrættet” som fremstillet af Ole Dreier, 

Klaus Holzkamp og Morus Markard i 1994 (upubliceret dansk manus 1994 

Markard, Holzkamp og Dreier, nyere udgave i Nordiske Udkast nr 2. 

2004) som en mulighed for at reflektere både forskningsmetodik, men også 

konkrete elementer i arbejdspraksis mere alment betragtet. 

Praksisportrættet indebærer en analyse af centrale elementer omkring og i 

konkret arbejdspraksis set fra subjektperspektiv, og er tænkt som et 

redskab til dialog imellem forskere og med-forskere om deres arbejde og 

arbejdsforhold, med henblik på bevidstgørelse omkring disse forhold og 

relationer og på mulig ændring af dem. 

Afgrænset til nogle af de basale elementer og omsat til spørge- og analyse-

guide kan praksisportrættet sammen med de tidligere fremlagte faktorer fra 

DUA indgå i en bredere udforskning af arbejdspraksis baseret på konkrete 

fikspunkter i organisatoriske strukturer, opmærksomhed på magt- og 

ansvarssystemer, bagvedliggende teoretiske/metodiske kulturer og 

refleksion over etablerede arbejdspraksisser.  

I portrættet skelnes konkret imellem følgende fire hoveddele: Institution, 

Arbejdsmiddel, Situation, Kommunikation. Disse fire hovedaspekter er 

parallelle til elementer i visionerne om et udviklende arbejde, nemlig 

forholdene omkring organisation, ledelse, samarbejdsrelationer, 

inddragelse og deltagelse. Disse faktorer er diskuteret bl.a som indledning 

til afsnittet om ”Styrelsen”.  Lidt skarpt trukket op kan hovedtemaer eller 

elementer fra DUA gives flere dimensioner ved at blive sammenstillet med 
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både de fire konkrete betingelseselementer, og konsekvensforståelsen i 

praksisportrættet. Det følgende er en enkel sammenstilling af i øvrigt 

forskellige analyseniveauer, som følger den konkrete metodik for kvalitativ 

forskning hos Corbin og Strauss 35, Steinar Kvale (1998) og Robert Yin 

(1994), som jeg senere vender tilbage til. Forsøgsvis kan følgende liste 

over elementerne i analysen illustrere de involverede data og 

analysedimensioner.  

DUA aktører 
Faktorer i et DUA 

perspektiv 

Praksisportrættets 

Betingelses analyse 

Praksisportrættets 

Konsekvens 

analyse 

Individ og arbejdsgruppe 

Teknologiske og 

økonomiske 

forudsætninger 

Institution Betydning 

Arbejdsplads: 

Produktionssystemet, 

Interessesystemet, 

værdisystemet 

Organisatoriske 

forudsætninger 
Arbejdsmiddel Problemer 

Samfund 
Psykosocialt 

Arbejdsmiljø 
Situation Handlegrunde 

 
Kompetence og 

jobkrav 
Kommunikation Handlemuligheder 

                                                 
35 Juliet Corbin og Anselm Strauss:  ”Basics of Qualitaitve Research” 1990 
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Medarbejder 

inddragelse 
  

 
Lederroller 

(uddelegering m.m.) 
  

 
Udviklingsmuligheder 

og – begrænsninger 
  

 

Sammenhænge 

imellem arbejde og 

fritid 

  

 

Modellen viser ikke elementer, der har fælles betydning eller sammenhæng 

og burde snarere fungere som en fire-dimensionel model af faktorer med 

en række underpunkter, der hver afklarede den teoretiske sammenhæng og 

de konkrete redskaber og spørgsmål. Men den er altså kun en-dimensional, 

og sammenhænge og konkretisering skulle gerne klargøres igennem de 

foregående og efterfølgende afsnit. 

 

Der er to analyseniveauer i praksisportrættet, som afspejler 

hovedelementer i kritisk psykologisk forskning:  

1. betydningsanalyse – en analyse af betingelsernes betydning for subjektet 

2. begrundelsesanalyse – en analyse af subjektets grunde til at handle set i 

forhold til egne behov og interesser. Holzkamp (1985) skelner imellem 

grundforskning i kategorier, der er basale for almen forståelse af forholdet 
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imellem psykologiske fænomener og deres historiske og samfundsmæssige 

sammenhæng, og aktual-empirisk udforskning af konkrete problemer og 

fænomeners betydning i en konkret sammenhæng, for subjekter, der aktivt 

forholder sig til dem (Holzkamp 1985, Dreier 1993 s. 53). Elementer af 

historiske, samfundsmæssige objektive handlemuligheder og handleformer 

søges inddraget som baggrund for udforskning af konkrete realiseringer – 

de subjektive handlinger og begrundelser for dem. Studiet her anvender 

blot analysebegreber i et aktuelt problemfelt med henblik på at udvikle 

viden om dette problemfelt mere alment betragtet. Problemfeltet kommer 

til syne i de aktuelle temaer, og analysebegreberne selv har som 

konsekvens, at flere sider af virkelighedens fænomener og oplevelser viser 

sig. Igennem dataindsamling og analyser sker også en afgrænsning fra 

andre metoder, som på baggrund af andre teoretiske indfaldsvinkler 

benytter sig af andre former for materiale. I det følgende redegøres for 

sammenhængene i casestudiet, imellem de kvalitative interviews, historier 

om hverdagens arbejdspraksis og mulighederne for at samle trådene i en 

dialog med teori på området. 

 

Casestudier i udviklende arbejde 

Robert Yins casestudie involverer forskellige typer af casestudier, som kan 

være henholdsvis udforskende, forklarende, deskriptive, journalistiske 

m.m. Et casestudies validitet afhænger altså ikke af, om det er struktureret, 

udført og fremstillet korrekt ifølge en konkret metode og forståelse, men er 

snarere afhængigt af det formål, det har – af intern konsistens og 

konstruktvaliditet.  Casestudiet i Yin’s forståelse behøver ikke at være af 

én case, forstået som en virksomhed, men kan også være af en bredere sag, 

en politisk hændelse, et samfundsspørgsmål, en kultur eller andet. Som et 

casestudie fremstilles her, er det snarere en meta-metode til sammenstilling 

af en række forskellige systematiske overvejelser, om validitet og 

udsigelsesværdi, om del-elementer og konkrete skridt og metoder til 

indsamling, analyse og fremstilling af data.  
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Uden at det i øvrigt er blevet defineret, er det igennem de foregående afsnit 

blevet nævnt, at afhandlingen bygger på casestudier på virksomheder, der 

implementerer forandringer imod at skabe bedre arbejde – et udviklende 

arbejde – for medarbejderne. At det er casestudier indebærer altså flere 

forskellige dimensioner. Det kan ses både som ”et casestudie i det 

udviklende arbejde”, der blandt andet inkluderer udforskning på to 

virksomheder, og som to konkrete casestudier, hvor virksomhederne er 

case og objekt i sig selv. Jeg vil tillade mig at bruge en hybrid og påstå, at 

det er igennem det grundige casestudie af virksomheden, hvor 

medarbejdere og det daglige arbejde er hovedærindet, at casestudiet i det 

udviklende arbejde grundlægges. Studiet er bygget op, som Yin (1994) 

beskriver det, over mindst fem komponenter i designs, der alle rummer 

teoretiske overvejelser og indblik (s.20): 

1) Studiets spørgsmål 

2) Forslag / hypoteser 

3) Analyse enheder (empiri – og dele af historier) 

4) Den logiske sammenkædning af data og hypoteser 

5) Kriterier for fortolkning af fund 

Dette har haft nogle konkrete forløb på forskellige niveauer, der afspejler 

Yins komponenter, om end rækkefølgen ikke er kronologisk. Disse forløb 

involverer nogle overordnede strukturerende skridt omkring teoretiske 

overvejelser og valg, indsnævring af temaer og specifik udvælgelse af 

mulige virksomheder. Herefter fulgte praktiske etablering af kontakt og 

kontrakt med virksomheder, virksomhedsbesøg, etablering af 

interviewforløb, og udformning af en arbejdspladsspecifik interviewguide 

m.m. Så kom opsamling og analyse af interviews, besøg med mere, 

sammenskrivning af foreløbige interviewnoter og provisoriske 

arbejdsrapporter, og igennem dette arbejde (og fremlæggelse i forskellige 

sammenhænge) sammenkædning og diskussion af aktuelle temaer. Til sidst  

endnu en række besøg og interviews på arbejdspladserne.  
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På begge virksomheder har jeg haft kontakt med nøglepersoner, der fra 

gang til gang ”briefede” om, hvordan det nu stod til med projekterne og på 

virksomhederne. Især den ene af virksomhederne gennemgik nogle 

kraftige forandringer, der foregik uafhængigt af projektet, men som fik en 

del betydning, mens man på den anden snarere gjorde forskellige former 

for status over deres projekter, som var interessante for forskerne.. 

 

Fortællinger om dagligdag, hverdag, arbejdet til hverdag og ”mit eget” 

syn på forandringerne i det daglige.  

Hovedtemaer er blevet analyseret og nuanceret igennem cases, og danner 

nu de bærende empiriske analyser og brændpunkter for medarbejdernes 

perspektiver på forandringerne i udviklingsprojekterne.  

Resultater og analyser af de kvalitative interviews, som inddrager 

deltagerperspektiver set i en bredere virksomhedsteoretisk forståelse, har 

dannet udgangspunkt for indsamling, men det har tilsvarende en 

kontinuerlig diskussion med de eksisterende teorier på området.  

Det er igennem interviews og den empiriske analyse af problemstillinger 

fra hverdagen og i de konkrete aktørers fortællinger og historier, at teorien 

skal udfordres og begrundes. Det er ikke tilstræbt at opbygge teori, som det 

fremstilles i ”Grounded Theory” (især Corbin og Strauss 1990, baseret på 

Glaser og Strauss 1967), men studiet her er i høj grad inspireret af denne 

tilgang.36  

Proceduren er parallel til den klassiske hermeneutiske cirkel (Kvale – på 

baggrund af Radnizky 1970) og andre nyere tiltag til at systematisere 

indsamling og analyse af kvalitativt materiale. (Matthew B. Miles og 

Michael Hubermann 1994, Denzin og Lincoln 2003), men følger ikke 

nogen af disse systematisk. 

                                                 
36 Denne tilgang har dels som præmis, at udforskningen ikke behøver at have teoretisk afklaret 

udgangspunkt, og at ”fænomeners” validitet opnås via analyse og ”mætnings” (saturation) 
procedurer36 igennem kontinuerlig indsamling af data / empiri om fænomenet. 
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”Grounded Theory” er principielt ”opbygning af teori fra bunden”, ikke på 

baggrund af teoretiske for-forståelser eller skoler, men med henblik på at 

skabe begrundet teori, der bygger på empirisk udforskning af 

virkelighedens sociale fænomener37. Det svarer ikke til udgangspunktet, 

som er valgt her, hvor udforskning i høj grad starter i også teoretisk 

udforskning af visioner, i baggrundsteorier om psykologiske fænomeners 

historicitet og sammenhæng og ved hjælp af analysebegreber, der på 

forhånd var med til at strukturere indsamlingen og de konkrete 

spørgeguides. Udforskning af deltagerperspektiver sker snarere med 

henblik på at fastholde og forstå den måde, deltagerne indgår i det fælles, 

og den måde det fælles konstitueres i de individuelle perspektiver. Dette 

med henblik på at grounde en dialog med visionerne om et udviklende 

arbejde. Mulighederne i, ikke begrundet teori, men begrundet dialog med 

udviklingsvisionerne vender jeg tilbage til. Lige nu er det vigtigere at 

præsentere den form for kvalitative interviews, der faktisk er anvendt i 

undersøgelser på arbejdspladserne, for herigennem også at nå frem til den 

konkrete udformning af udforskning af arbejdspraksis. Interviewene 

lignede på mange måder de etnografiske interviews,38 som i udgangspunkt 

søger at afdække et område i sin helhed, men med henblik på at afdække 

både lokal praksis, og handlemåde, kulturelle karakteristika og historie. 

Der er langt fra den traditionelle etnografis udforskning af andre folkeslag 

til interviews på arbejdspladser i en almindelig dansk hverdag, men 

pointen er, at lade kultur, traditioner, handlemåder og levet liv være noget, 

der kan udforskes, og som det har betydning at stille sig åben overfor 

forståelsen af. 

 

                                                 
37 Strauss, Anselm, Shizuko Fagerhaugh, Barbara Suczeck, og Carolyn Wiener: ”Social Organization 

of Medical Work”  
38 Etnografiske interviews har en egen tradition i udforskningen af arbejdet, og etnografisk 

udforskning af forskellige former for arbejde ses i især de amerikanske diskussioner om situeret 
praksis og kognitive processer, og om computer baseret samarbejde og om læring. Refereres 
nedenstående. 
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Kvalitative studier i arbejdsliv og arbejdspraksis henter både inspiration og 

metode fra etnografien og antropologien, og Julian Orrs (1996) studie i 

kopimaskineoperatørers daglige arbejde og deres fortællinger om det, er en 

vigtig inspiration for udforskning af fortælling om dagligdag og arbejdet. 

Herhjemme har især Jean Lave og Etienne Wengers studier i situeret 

læring (1996) slået an indenfor voksenpædagogik og arbejdsstudier, 

ligesom Lucy Suchmans studier i situeret praksis (1994), og Edwin 

Hutchins (1994) udforskning af kognition og læring i en situeret forståelse, 

der efterfølger teoretikere som Hubert og Stuart Dreyfus (1986 og 1999), 

og Jerome Bruner (1986) (også repræsenteret i ed. Chaiklin og Lave 1993, 

og Nielsen og Kvale ed.1999).  

De etnografiske studier af læring, lærepraksis og af kognition og 

problemløsning i praksis har fulgt en mere generel tendens til at åbne for 

felt-studier af også kendte problemstillinger, og der findes flere danske 

studier i arbejdspraksis og arbejdsudvikling, der henter inspiration direkte 

hos Julian Orr (1996) og Jean Lave og Etienne Wenger.39 

 

Arbejdslivshistorierne ligner også Marianne Horsdals forskning i 

livshistorier, hvor den enkelte igennem sin egen fortælling og igennem den 

individuelle livshistorie set i et større perspektiv forholder sig til sig selv og 

til sin egen organisering af livet i mange forskellige sociale sammenhænge 

(”Livets fortællinger” 1999 og ”Vilje og Vilkår” 2002). Som en specifik 

afgrænset historie, ligner folks fortællinger om forandringerne og om deres 

dagligdag på arbejdspladsen og hjemme Horsdal’s livshistorier. Det er små 

fortællinger om, hvordan man begår sig i de store sammenhænge. Hvordan 

man agerer og handler i forhold til de muligheder, der stiller sig, og de 

krav, der stilles til en, og hvordan man søger at nå de mål, man har. 

Fortællingerne er komplekse og involverer stillingtagen til andre 

sammenhænge i interviewpersonernes tilværelse end dem, der stiller sig på 

                                                 
39 Thomas Binder, Henrik Nielsen, Christian Helms Jørgensen.m.fl 
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arbejdspladsen, og på forskellig vis handler fortællingerne også om, 

hvordan man skal begå sig og danne mening på tværs af sociale 

sammenhænge og praksisser. Andre krav end arbejdspladsens præger de 

måder, man forholder sig til mulighederne på arbejdspladsen, måder som 

er personlige og kendetegnede for deltagerne hver især. Udgangspunktet er 

den ”hele” livshistorie, der også inkluderer andre sociale sfærer i livet, og 

det går igen i interviews, at forandringer af arbejdet også involverer 

forandringer i andre sammenhænge, men det er forskelligt hvordan. For 

nogle er det kun i en bisætning, de fortæller, at de har en familie, mens 

familielivet for andre er af direkte betydning for, hvad de gør, og hvordan 

de ser på arbejdet. Nogle har bevidste vægtninger af, hvad der er vigtigt for 

dem i hverdagen, og at de har valgt i forhold til disse, mens andre snarere 

fortæller om valg, der er gjort lidt tilfældigt på tidligere tidspunkter 

omkring deres familie- og bolig-situation, eller om sammenhænge imellem 

det, de gør i idrætsklubben og på arbejdet. Interviewene giver dem 

mulighed for at fortælle om det, de syntes er betydningsfuldt ved 

forandringerne i det daglige arbejde, og fokus ligger derfor ikke specifikt 

på forhold udenfor arbejdet eller på arbejdspladsen. Det semi-strukturerede 

interview og fortællingerne åbner i højere grad for den kompleksitet, der er 

hverdagen for medarbejderne.  

 

Om kvalitative interviews og undersøgelser af udviklingsprocesser i 

arbejdet 

Steinar Kvales ”1000 sider spørgsmål” som indikator for, hvornår det er 

gået galt i dataindsamlingen, har sammen med hans øvrige diskussioner af 

det kvalitative interview (1998) været en inspiration til de interviews, der 

er foretaget på virksomheder undervejs i projektet. 1000 siders spørgsmålet 

lyder: ”Hvordan finder jeg en metode til at analysere de 1000 sider 

interviewudskrifter, jeg har indsamlet”. 

Den usikkerhed, dette spørgsmål beskriver, vil med jævne mellemrum 

være til stede i enhver kvalitativ forskers bevidsthed, fordi det at kunne 
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stille spørgsmål til sine interviewpersoner og medforskere, til materialet 

når det er indsamlet, og til teorier, hypoteser og resultater, er en del af 

analysen af det kvalitative materiale og af den kontinuerlige analyse af 

sammenhængen imellem empiri og teori. Og det er samtidig denne 

konstante verificering og søgen, der gør det kvalitative materiale bedre 

funderet og ”grounder” de teoretiske overvejelser i den virkelige verdens 

fænomener. 1000 siders spørgsmålet handler også om den teoretiske 

usikkerhed, man som forsker jævnligt konfronteres med – er det de rigtige 

spørgsmål, eller er det hele bare et luftkastel, der bygger på noget, man 

troede var sammenhænge, og hvordan hænger ens interessante 

problemstillinger egentligt sammen med aktuelle problemstillinger i 

verden, og andre forskeres vægtninger og teoretiske indfaldsvinkler. 

1000 siders spørgsmålet handler primært om de svar, man prøver at finde 

frem til, og allerede har med som hypoteser i sin forskning fra starten, og 

som dermed er med til at skabe det materiale, man indsamler. Men de 

ændres kontinuerligt i indsamling og analyse, fordi det skal de, som en del 

af den erkendelsesproces, der er forskningens. Steinar Kvales argument er 

primært, at hvis man på det tidspunkt, hvor man sidder overfor 1000 siders 

udskrevet interview, stadigvæk stiller helt fundamentale spørgsmål, som 

bygger på en manglende stillingtagen til sammenhænge i såvel teori som i 

den verden, datamaterialet var om, så havde man indsamlet materiale, som 

principielt kunne handle om alting og ingenting på samme tid, og som man 

derfor havde overladt til tilfældighedernes spil med det, der kommer ud af 

samtaler imellem tilfældige mennesker. Yderligere havde man fået spredt 

informationerne så meget, at det krævede umanerlige kræfter at få samlet 

materialet i sammenhænge, der faktisk konsistent kan sige noget om 

verden.  

 

Der er flere dimensioner, som berører metodediskussionen, og som det er 

relevant at inddrage her. To er dog centrale i forhold til det kvalitative 

materiale og casestudier med subjekter som centrum. For det første er det 
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kvalitative materiale åbent forstået på den måde, at det som udgangspunkt 

ikke er begrænset i kategorier eller hypoteser, som skal be- eller afkræftes. 

For det andet er det kvalitative materiale alligevel styret inden for 

rammerne af den teoretiske stillingtagen, der tematiserer det som noget 

”fænomenalt”, altså som afgrænsede fænomener og sammenhænge, der 

kan anskues fra forskellige vinkler. 

 

Interviews, spørgeguides og fortælling 

Forskningsprocessen har både små og store skridt, hvilket afspejler sig i 

flere niveauer for dataindsamling og analyse. Afhandlingen bygger 

primært på kvalitative interviews og uformelle besøg, men også på andre 

kilder til viden og analyser. Disse andre kilder har været med til at sætte 

mine egne undersøgelser og analyser i perspektiv, og har både beriget og 

skærpet mine analysebegreber, forståelser af problemstillinger og 

foreløbige resultater, og har givet mig mulighed for at sætte grundlag og 

teori i relation til andres. Der sker parallelt både afgrænsning af og 

udvidelse af empirisk materiale og analyse, i forhold til temaer, formuleret 

omkring det vigtigste eller det fælles i interviewene. 

Det har primært været folks personlige historier om dagligdagen og 

udviklingsprojekter, der har interesseret mig, og baseret på spørgeguides 

har jeg fået en mængde fortællinger om konkrete forandringer og deres 

betydning i dagligdagen på virksomhederne, når jeg har været på besøg. 

Hver gang er jeg kommet hjem med ny viden om, hvordan den enkeltes 

individuelle historie både passer og slet ikke passer med den fælles 

historie, som er virksomhedens og udviklingsprojektets. Interviews er 

blevet styret af interviewguides40 med hovedoverskrifter, og ”dagens” 

interviews har haft en række fælles temaer, som netop har kendetegnet 

virksomhedens status og stade – hvad har aktuelt været hovedtemaerne på 

virksomheden ifølge mine kontaktpersoner. Forløbet af interviewene har 

                                                 
40Overordnet ”spørgeguide” vedlagt som bilag  
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også været styret af det, der var interessant for de involverede set fra deres 

ståsted, et aktuelt tema i løbet af dagen eller dagene på arbejdspladsen. Når 

båndene er blevet lyttet igennem senere, har virkeligheden fortonet sig lidt 

– dvs. tid og afstand har skabt sit eget billede af virksomheden og 

medarbejderne, og den samlede interviewhistorie, som er kommet ud af at 

genlytte bånd og skrive virksomhedsrapporter, har igen været en 

bearbejdning af de umiddelbare historier, som blev fortalt under 

interviewene. Efterhånden har materialet samlet sig til individuelle 

historier om deltagerne, fokuseret omkring hovedtemaer fra virksomheden. 

Analysen har til sidst koncentreret en række temaer, som har dannet 

sammenhænge imellem den enkeltes historie, medarbejdernes fælles 

historie og virksomhedens eller organisationens. Nogle temaer er for 

eksempel fællesskab, forandring og relationer. Resultatet er nu en række 

fortællinger om arbejdspladser og deltagere i forandringsprocesser, hvor 

jeg har søgt at skildre den enkelte og hans eller hendes (der er ikke mange 

kvinder i materialet) subjektive perspektiver, så det fremstår tydeligere, at 

der både er overordnede strukturer og betingelser, fællesskaber og 

individuelle aspekter i udviklingstiltag i arbejdet. Det fælles og det 

individuelle i historierne er indlejret i betingelser og praksisstrukturer på 

arbejdspladserne, i lokalmiljøet og i lokalsamfundet, der repræsenterer 

forskellige sociale handlemuligheder. Forskellighed betyder i denne 

sammenhæng ikke bare individuelle forskelle, men også divergerende 

handlemuligheder og modsætninger og interesseforskelle på forskellige 

strukturelle niveauer. Det individuelle som et forskningsmæssigt ”hele” har 

pluralitet i sig, fordi individernes handlinger er sociale handlinger, der 

finder sted i sociale sammenhænge med andre individer, og fordi konkrete 

handlinger også er konstante valg og rekurs i forhold til tidligere valg. Det 

svære i at bruge individuelle historier som både udgangspunkt for 

dataindsamling og som analysemateriale, og resultatformidling er, at kunne 

opløse og stille spørgsmål til historierne og samtidigt fastholde dem, så de 
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bærer alle aspekterne i sig og er nogens, i 1. person ental eller i flertal, men 

konkrete og betydningsfulde.  

 

(”Lives are lived according to the same conventions in accordance with 

which lives are told” citat Jerome Bruner 1986) 

 

Fortælling 

At projektet tager udgangspunkt i interviews og dermed i rekonstruktion af 

hændelser, af personlige og fælles historier og i forskellige former for 

fortællinger og ”tekster”, der handler om virkelige personer, har 

konsekvenser både metodisk og i forhold til den anvendte teori. Denne 

udforskning har i første instans kun generalisering som mål igennem en 

afklaring af handlinger og holdninger – og dermed det generelle eller 

almene i det konkrete. Jeg har sat mig imellem mindst to stole. Der ligger i 

dataindsamling og -analyse et krav om at diskutere både konkrete aspekter 

af den enkeltes handlinger og den rækkevidde disse aspekter har i relation 

til visioner og teorier om, hvordan individets handlinger er del af fælles 

sociale handlesammenhænge og praksisformer. Den måde at bruge 

fortællingen bestemmer også rækkevidden af analysen af kvalitative 

interviews, og af analyse og bearbejdning af data. Der er data, som ikke er 

blevet indsamlet, og data som ikke er brugt, og endelig er der mulige 

analyser, som slet ikke finder sted. Konsekvensen af den kritisk 

psykologiske tilgang til subjektivitet, som er afhandlingens teoretiske 

fundament, udelukker for eksempel analyse af ubevidste faktorer baseret 

på et psykodynamisk grundlag på både individ og gruppeplan. 

Subjektsforståelsen har også konsekvens i forhold til analyse af verbale og 

interaktionistiske fortolkninger. 

 

Forløb af dataindsamling og kvalitative interviews  

Det semistrukturerede kvalitative interview er altså den primære metode til 

indsamling af de data, jeg bruger. Det er igennem interviews, at det har 
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været muligt at gå i detaljer med den enkeltes holdninger og forståelser af 

det daglige arbejde, af udviklingsprojekter og af stort og småt om 

virksomheden..  

Nogle helt centrale interesser har domineret min dataindsamling fra starten. 

Primært at deltagerne i forandringsprocesser skulle interviewes om deres 

oplevelser med forandringerne i deres hverdag, som de selv beskrev dem 

og vægtede dem, og som deres handlinger fremstod i forhold til dem. Jeg 

interviewede på baggrund af en interviewguide, der dækkede temaer eller 

områder jeg gerne ville vide noget om, men som udgangspunkt blev det 

lagt frem for de interviewede, at det, der interesserede mig, var deres 

arbejde, deres arbejdsdag og det som de selvstyrende grupper, 

medarbejdersamtaler og andre tiltag til udvikling havde betydet for dem.  

Efter en introduktion til forskningsprojektet, spørgeguiden og en snak om 

hvad den indebar for de interesser, jeg havde med, og en afklaring af hvor 

jeg hørte til i projektet, gik vi i gang med selve interviewene. De, der 

medvirkede ved efterfølgende interviews, var selvfølgelig informeret om 

det basale, og her talte vi om, hvad jeg nu ville gå efter.  

Som introduktion bad jeg dem fortælle mig og båndoptageren, hvem de 

var, hvor længe de havde været på virksomheden, og hvad de lavede. Det 

kunne ingen huske at sige samlet, og meningen var også snarere at få dem 

sat igang med at tale om sig selv og arbejdet, og det virkede for de fleste. 

Der var nogle, som aldrig rigtigt sagde noget, som blev ved med at svare i 

enstavelsesord eller bare ganske korte sætninger, og der var andre, der var 

meget svære at stoppe, og som blev så optaget af at fortælle, at det kun var 

nødvendigt med ganske få spørgsmål. Og så var der selvfølgelig dem, der 

brugte anledningen til at tale meget og længe om det, de mente om 

forandringerne, og det de havde tænkt, oplevet og forestillet sig. For mange 

var det den første eller eneste mulighed for at reflektere og mere 

uddybende forholde sig til, hvad der var sket igennem forandringerne af 

deres arbejde. Nogle fortalte for min skyld i et forsøg på at ”give mig det”, 

de regnede med, at jeg gerne ville have, og andre greb lejligheden til at 
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fortælle og fremstille forandringerne, som de gerne ville have dem til at 

fremstå i både mine og deres egne øjne. For de fleste betød det, at de talte 

sig varme omkring de historier, de selv var optaget af, og fortalte meget om 

hændelser, forhold, problemstillinger eller ønsker de havde. I disse 

fortællinger fremstod aspekter og dimensioner ved dagligdagen og 

forandringerne som var enestående, både ved at være den enkeltes unikke 

betragtninger, men også ved at være analyser og observationer, som var 

knyttet direkte til den daglige omgang med produktionen, kollegerne, 

ledelsen, og andre betydningsfulde elementer i arbejdet set fra den enkeltes 

position.  

Der var mange måder at se konkrete forandringer over tid på, og der er 

mange personlige historier og interesser involveret i disse forandringer, 

men der er også i fremstillingen og ”set up” omkring den en mængde 

potentielle fortolkninger af, hvad der faktisk skete for og med folk i 

situationen. Helt banalt kan det være svært at se forandringerne, når de 

først er blevet etableret som dagligdags praksis, og man skal gøre sig 

umage for at huske, hvordan ting var før, og der er slet ingen tvivl om, at 

der hurtigt etableres officielle historier om, ”hvad der skete hvornår og 

hvorfor”. Det ville i en validering være umuligt at få genfortalt nøjagtig 

den samme historie eller at genetablere det samme interview, selv hvis man 

forsøgte sig med den samme interviewperson og nøjagtigt de samme 

spørgsmål. Men det vil være forkert at betragte det som historier uden 

fundament i virkeligheden. Igennem de mange forskellige fortællinger 

trækker sig tråde omkring fælles temaer, og arbejdspladsen og dagligdagen 

fremstilles gennem den enkeltes forhold til konkrete hændelser, til 

anlæggene og produktionsteknologien, til ledelsen og til øvrige kolleger.  

De personlige perspektiver er med til at give det fælles flere dimensioner, 

men det er samtidigt vigtigt i analysen at søge kontinuerligt at 

sammenholde det fælles og de overordnede betingelser, idet det ellers 

netop er her, der potentielt kan ske en individualisering af forståelsen. Det 

fælles og det individuelle er konstant på spil igennem dataindsamling og 
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analyse, og det stiller sine egne krav at kontinuerligt udvide/afgrænse 

analyserne ved hjælp af analysebegreberne. Analysen af de mange 

interviews er sket på baggrund af de allerede præsenterede teoretiske og 

praksisrelaterede dimensioner af arbejdet, som har med DUA og med 

psykosociale faktorer i arbejdslivet at gøre, og i det følgende redegøres 

kort for hvordan analysen er forløbet. 

 

Indsamling og analyse af materiale 

Udforskning er som tidligere nævnt hverken forudsætningsløs eller 

teoriløs, men forudsætningerne ændres undervejs og kvalificeres af blandt 

andet empiriske fund og del-resultater,og af teoretiske studier, af andres 

empiriske arbejde, og af teori og ideer om området. Startpunktet for 

udforskningen er det nærmest ikke muligt at redegøre for længere, fordi det 

allerede startede med arbejdet med SARA forskningsansøgninger til puljer. 

Herefter var ”baggrundsarbejder” for de enkelte delprojekter på mange 

måder forstudier med egentlig diskussion af og kvalificering af hypoteser 

og grundlag for, hvad og hvordan de konkrete studier blev grebet an, da de 

faktisk blev sat i værk. Den empiriske indsamling med pilotprojektet i 

DEDUSA blev fulgt op af separate arbejdspladsstudier, som vi i 

forskningsgruppen har grebet individuelt forskelligt an. I de individuelle 

casestudier har vi anvendt forskellige metoder og haft forskellige 

hovedinteresser, der har præget både udforskning og afrapportering af 

dem. Den følgende fremstilling handler primært om mine egne analyser og 

overvejelser, men bygger alligevel på ting vi lavede i fællesskab41. 

Pilotundersøgelsen fra maj 1997 er et fælles arbejde, vi gennemførte i 

DEDUSA-gruppen. Det startede med en afsøgning af området, indsamling 

af rapporter, og uformelle samtaler med forskere og konsulenter. Vi ledte 

efter arbejdspladser, som havde tematiseret et udviklende arbejde som et 

led i afklaringen af arbejdsmiljøproblemer eller som en vision for at få en 

                                                 
41”Det udviklende arbejde – visioner og kriterier”. Rapport til arbejdsministeriet 1998. 

 86



 

bedre arbejdsplads. Vi gennemgik ansøgninger til puljer, der støttede 

projekter, og vi snakkede med folk ”der kendte nogen, der kendte nogen”, 

og så læste vi rapporter lavet af studerende, konsulenter, forskere, 

fagforeninger og virksomheder. Udvælgelsen byggede på antagelser om, 

hvordan DUA-projekter hang sammen, og om at det ikke var tilfældigt 

hvilke virksomheder, der blev valgt ud. Og det var ud fra eksplicitte 

antagelser om, hvilke temaer der var interessante at forfølge, at 

casestudierne blev startet op. Der var mange hypoteser om, hvad der var 

gode projekter og hvilke, der måske ikke var så interessante relateret til de 

temaer og dimensioner, som var vigtige i DUA-visionerne. I og med at det 

på forhånd var projekter, der havde med et udviklende arbejde at gøre, som 

interesserede os, samtidig med at udviklingsprojekterne på de 

virksomheder, vi fandt, ikke var formuleret specifikt som DUA-projekter, 

ledte vi efter projekter som var særligt visionære (det er jo et relativt 

begreb – men vi mente projekter, som var betydningsfulde, og som 

forsøgte at ændre på grundlæggende forhold), som havde 

medarbejderinvolvering som et vigtigt element både i projektet og 

styringen af det, og som søgte at inddrage både udvikling af medarbejdere 

og organisation med udgangspunkt hos medarbejderne snarere end med 

udgangspunkt i organisationen eller virksomheden. De fire 

navigatørprojekter skulle være arbejdspladser, der havde implementeret 

omfattende forandringer, hvis konsekvenser aktørerne på forskellige 

niveauer i organisationen nu havde erfaringer med, erfaringer der kunne 

bringes videre til andre, der stod overfor at starte udviklingsprojekter op. 

DUA-faktorerne tjente som en slags fikspunkter, når man skulle forholde 

sig til projekterne, og de blev løbende afstemt i forhold til de aktuelle 

problemstillinger, vi mødte på arbejdspladserne. Det var ikke en evaluering 

af pilotprojekterne - nåede de deres mål, var de ”gode eller dårlige” - der 

var hensigten. Som udgangspunkt var målet med pilotundersøgelsen, at vi 

skulle diskutere mulige fælles erfaringer, som deltagerne havde haft med 

forandringerne. Jævnfør kapitlet om Styrelsen havde vi en mænge 
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forskellige faktorer eller elementer i spil, som vi gerne ville undersøge. I 

virkeligheden er problemstillingerne fra arbejdspladsen multi-faktorielle, 

og ofte er alle til stede på samme tid. Problemer med ændringer af 

lederroller har konsekvenser, der også ses andre steder i organisationen, og 

hvis de teknologiske og økonomiske forudsætninger ikke hænger sammen 

med projektets visioner, eller rammerne om for eksempel 

udviklingsmulighederne, skaber det også potentielt misforhold i projektet. 

Men temaerne sikrede, at vi fik folk til at tænke udover sammenhængene i 

de problemstillinger, som måske stillede sig lige her og nu og mere hen i 

retning af betingelserne for dem (jævnfør også praksisportrættets temaer), 

og det skulle skabe fokus på betingelser og deres subjektive betydning i 

arbejdet og på problemer og muligheder her. De ledere og medarbejdere, 

som vi havde med på seminar, havde nogle konkrete forhold og problemer 

omkring forandringerne på dagsordenen, men det viste sig, at de faktisk 

hellere ville diskutere rammerne for forandringer og forsøg end 

konsekvenserne. Det gjorde ikke undersøgelsen dårligere, tværtimod fandt 

deltagerne i forsøget nogle gode og relevante fælles problemfelter at 

diskutere ved at flytte fokus fra de egne individuelle projekter, og i nogle af 

interviewgrupperne knyttede diskussionerne sig det konkrete og det fælles 

i problemstillingerne, og udviklingens betingelser var i høj grad i fokus på 

forskellige niveauer.  

Temaerne om konsekvenser som vi på forhånd havde skitseret for os selv 

og de medvirkende, blev altså ikke styrende for diskussionerne, men de var 

alligevel med til, at vi i forskergruppen kunne koncentrere temaer som 

elementer i også de overordnede forståelser af et udviklende arbejde, da 

materialet efterfølgende skulle bearbejdes. Igennem diskussioner på 

seminaret og igennem opsamlinger og analyser blev data til det, jeg 

tidligere kaldte for praksisorienterede fokuspunkter, der kunne sættes i 

forhold til visionerne. Og hver især har vi siden søgt at inddrage forskellige 

erfaringer fra seminar og pilotundersøgelse i perspektiveringerne af et 

udviklende arbejde. 
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Pilotundersøgelsen bekræftede nogle af vores interesser og afkræftede 

andre som betydningsfulde for deltagerne og dermed for os, men 

overordnet set var det i dette første empiriske arbejde, at analysebegreber 

om handling, deltagelse, udvikling og læring fik mere konkret form i mit 

arbejde og blev relateret til tilgrænsende teoretiske forståelser af 

subjektivitet og deltagelse. Især fulgte pilotundersøgelsen op på nogle af de 

specifikke ”DUA-problemstillinger”: medarbejderinddragelse, nye former 

for ledelse, forskellige deltagerperspektiver på udviklingsmuligheder og 

forandringer i arbejdslivet. 

Herfra har videre indsamling og analyse af datamaterialet været en proces i 

sig selv, et forløb af indsamling, aflytning af bånd og 

referat/interview/tema-afskrivning, samling i aktuelle temaer på tværs af 

individuelle interviews, genlytninger, nye interviews og nye 

aflytninger/gennemskrivninger. Og så fremdeles. Parallelt foregik en 

teoretisk afsøgning af både praksisområdet og teorierne bag. Den teoretiske 

afsøgning og de teoretiske indspark har givet andre dimensioner til 

analyserne af det empiriske materiale, ligesom den empiriske analyse har 

været en proces, der hele tiden har tilføjet de teoretiske antagelser og 

baggrundsforståelser nye dimensioner. Eftersom det er materiale om 

processer og mennesker, oplevelser og forståelser, viden der forandrer sig 

lidt hver gang, den bliver genfortalt, (eller lyttet igennem når den befinder 

sig på bånd), er dele af analysen skrevet ind i materialet for at gøre 

processen mere gennemsigtig, og for at gøre det tydeligt for læseren, hvor 

tolkningerne stammer fra.  

Analysen slutter, hvor det har været muligt at trække grænserne, og 

bestemt også hvor de praktiske omstændigheder for projektet har trukket 

dem. Som i ”Grounded Theory” er analysen ophørt, hvor der er kommet 

tilstrækkelig sammenhæng imellem de bærende temaer, og hvor der kunne 

siges at være materiale ”nok” til at videreføre diskussionerne om temaerne 

relateret til intentionen om at udfordre visionerne om et udviklende 

arbejde.  
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Parallelt med interviews og besøg på arbejdspladserne i forskellige 

anledninger har alle de arbejdspladser, vi har besøgt undervejs i SARA-

programmet, medvirket i en fælles spørgeskemaundersøgelse. Det er 

præsenteret i AMI’s publikationer hvordan der på baggrund af 

spørgeskemaets resultater forsøgsvist er udviklet en DUA-skala, hvori 

indgår blandt andet dimensioner om arbejde, ledelse, forhold til miljø og 

sammenhængene imellem arbejde og familie, og der er fremlagt resultater 

for de nævnte faktorer42.  

SARA-spørgeskemaet har for mig hovedsagligt tjent et formål som indblik 

i Virksomheden og Fabrikken, men det har haft størst betydning som led i 

den fælles survey. Når resultaterne af undersøgelserne er placeret hér frem 

for separat under cases, er det, fordi de kan være med til at præsentere de 

arbejdspladser, som senere vil blive beskrevet i detaljer. 

  

SARA-spørgeskemaundersøgelsen 

Virksomhederne, der indgår i den samlede SARA-

spørgeskemaundersøgelse, spænder vidt. Det drejer sig om både offentlige 

arbejdspladser på flere niveauer under teknisk-, social- og 

sundhedsforvaltningen i forskellige kommuner, store og små 

industrivirksomheder, og om små udsnit og hele arbejdspladser. Nogle af 

virksomhederne har været fulgt og udviklet ret intensivt som led i andre 

projekter, mens andre ikke har mærket meget til SARA-forskerne udover 

interviewbesøg og feedback. Casevirksomhederne i SARA-programmet er 

meget forskellige arbejdspladser, som har gennemgået divergerende typer 

af forandringer, og begrænsningen i sammenligningerne af det statistiske 

materiale skal også ses på denne baggrund. Men derudover giver 

spørgeskemaet en enestående mulighed for at diskutere teori om ”et 

udviklende arbejde”, som det tager sig ud i en mere traditionel forståelse af 

                                                 
42 Søndergaard-Kristensen, Tage og Lars Schmidt-Hansen, AMI 2003 
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det psykosociale arbejdsmiljø. Resultaterne fra den samlede SARA-

undersøgelse udgør et ret enestående materiale om mulige sammenhænge 

imellem faktorer, vi beskriver som ”udviklende” og fremmende for et godt 

arbejdsliv, og det kan sættes overfor de kvalitative undersøgelser af, hvad 

der sker, og hvad det betyder for folk involveret på arbejdspladserne.  

For de to virksomheder, der er hovedelement i afhandlingen her, udgør 

spørgeskemaundersøgelsen dog en mindre del af data i de samlede 

analyser, dels på grund af dårlig svarprocent for de to virksomheder, men 

også fordi de forskningsmæssige spørgsmål i højere grad har kunnet 

diskuteres via kvalitativt materiale. Spørgeskemaet indkredser meget 

anderledes data end interviewmaterialet, og resultaterne herfra bliver nemt 

perifer eller illustrativ viden om virksomhederne, en slags status eller 

temperatur i forhold til de kvalitative datas detaljeringsgrad. 

Spørgeskemaundersøgelsen og den kvalitative del af dataindsamlingen har 

i planlægningen ikke været tænkt sammen udover intentionen om at lade 

dem supplere hinanden, men i øvrigt fungere selvstændigt. En klassisk 

sammenstilling af forskellige metoder er at lade et kvalitativt pilotprojekt 

foreløbe en kvantitativ efterprøvning af forekomst og hyppighed, men både 

logistikken og hele konstruktionen af forskningsprogrammet har været 

anderledes. Program og delprojekter er netop sat sammen for at udgøre en 

bred forskningsmæssig platform for udforskning af forskellige 

konsekvenser og dilemmaer omkring udvikling af de menneskelige 

ressourcer i arbejdslivet, og binder desuden en række forskellige 

forskningsmiljøers traditioner og individuelle forskeres interesser sammen. 

Spørgeskemaundersøgelsens resultater har tilsvarende været udnyttet 

forskelligt i vores arbejde, hver især. 

 

Indhold og rækkevidde af spørgeskemaet 

Det var planen i SARA-forskningssamarbejdet, at 

spørgeskemaundersøgelsen skulle udsendes tre gange til alle de 

medvirkende virksomheder i den periode, programmet kørte, for dermed at 
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give mulighed for at se udviklingen som en fortløbende proces og give 

mulighed for at følge op på den konsekvens, konkrete udviklingstiltag 

forventedes at have på faktorer på arbejdspladsen. Logistikken har villet 

det anderledes, og det er kun lykkedes at få udsendt to runder på den ene af 

”mine” virksomheder, og en enkelt runde på den anden. Det har forskellige 

praktiske årsager, og skal ses begrundet både i forhold til mit projekt og i 

forhold til arbejdspladsernes udviklingsprojekter og øvrige aktiviteter. Det 

har også været et prioriteringsspørgsmål, for svarprocenten er temmelig lav 

for begge virksomheder, og der har ikke været noget, der indikerede, at det 

ville blive bedre. Dette smalle materiale har altså visse begrænsninger, som 

det er vigtigt at holde sig for øje., repræsentativiteten er ikke god nok. Dels 

var udviklingsprojektet i den ene virksomhed begrænset til en lille gruppe, 

men vigtigst er nok, at virksomheden gennemgik nogle urolige perioder 

med strejker, konflikter og voldgiftssager, og man ønskede ikke, at hele 

produktionen skulle medvirke. Men nogle interessante resultater er der 

alligevel at hente i undersøgelsen af de to virksomheder, og for 

overblikkets skyld introduceres resultaterne samt de bagvedliggende 

faktorer og spørgsmål her. 

  

Skalaer, spørgsmål og delresultater 

Fabrikken 

Der blev sendt én runde spørgeskemaer til Fabrikken. Da det kun var den 

afdeling, som var i gang med DUA-projekt, der medvirkede, blev der 

udsendt 67 skemaer, og heraf kom 29 skemaer eller i alt 43.3 % tilbage. På 

dette tidspunkt var der 400 ansatte i alt, så undersøgelsen var ikke 

repræsentativ for hverken afdelingen eller for den samlede arbejdsplads. 

Undersøgelsens resultater må derfor ses som en slags stikprøve. Der var en 

del uro på hele Fabrikken i perioden, og der var derfor ikke rigtigt 

opbakning til at køre undersøgelsen hos hverken medarbejder 

repræsentanter eller ledelsen, og hvis vi fik støtte fra en af parterne, ville 

det volde problemer med den anden. 
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Data 

Grafer indgår i virksomhedsrapport – rapport og spørgeskema er vedlagt 

som bilag. Resultaterne er anført som ”høje” eller ”lave” i forhold til en 

skala for besvarelserne, der gik fra 0 til 100.  

 
 
Overblik over resultaterne for Fabrikken. 

Arbejdspladsen lå lidt højere på tilfredshedsskalaen end SARA-baseline, 

hvilket vil sige, at besvarelserne viste, at folk var tilfredse med lønnen, 

med fremtidsudsigterne med kolleger og med det fysiske arbejdsmiljø. I 

øvrigt lå Fabrikken generelt lidt under de øvrige SARA-arbejdspladser. 

Selve arbejdet blev oplevet som lavt på indflydelsesmuligheder og 

udviklingsmuligheder, men på den positive side også lavt på krav om 

hurtighed. Kvalifikationskravene til arbejdet opleves generelt som lave, 

både med hensyn til sociale, selvstændigheds- og rutinekvalifikationer. 

Med hensyn til alment helbred og mentalt helbred ligger Fabrikken lidt 

højere end de øvrige virksomheder. Ledelseskvalitet blev vurderet som 

lavere, både med hensyn til nærmeste leder, som den samlede skala for 

DUA ledelse. 

Samlet gav undersøgelsen et indtryk af en arbejdsplads, hvor der ikke blev 

stillet store krav til kvalifikationer, og hvor der heller ikke var de store 

muligheder for hverken faglig eller personlig udvikling. Til gengæld var 

der en vurdering af, at det var et godt arbejde.  

 

Virksomheden 

Data 

Virksomheden medvirkede i spørgeskemaundersøgelsen to gange. 

Svarprocenten var dog heller ikke høj nok til, at undersøgelsen kan siges at 

være repræsentativ. 
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I 1. runde blev der udsendt 141 skemaer til virksomheden. Otte meldte 

tilbage, at de ikke medvirke, et skema kom retur ufuldendt, og 53 kom 

aldrig retur. 79 skemaer indgår i undersøgelsen, der blev gennemført i 

maj/juni 1998.  

Grafer indgår i den virksomhedsrapport som er udarbejdet i 1999. 

 
Overblik over resultaterne for Virksomheden 

1. Runde spørgeskemaer 

Resultaterne for virksomheden fulgte i højere grad end resultaterne fra 

Fabrikken de øvrige virksomheder i SARA. Der er dog nogle enkelte 

udsving eller forskelle, som er interessante. Statistisk signifikante er de dog 

ikke. 

Positive forskelle slog igennem vedrørende spørgsmål om ”Human 

Ledelse”, og vedrørende ”Tilfredshed”. Virksomheden ligger også lidt 

højere på ”Forudsigelighed” og på ”Omhyggeligheds kvalifikationer” 

Arbejdet stillede lavere krav til selvstændighed., hvilket vil sige, at der blev 

svaret mere negativt på spørgsmål omkring krav til viden om 

arbejdsopgaven, evner til at få gode ideer og faglig dygtighed og erfaring, 

selvstændighed, beslutsomhed og evnen til at lære nyt, end på de øvrige 

arbejdspladser. Arbejdet stillede større krav om rutinekvalifikationer, 

lavere krav om sociale kvalifikationer. Og der var også lavere 

frihedsgrader i arbejdet. Endelig var der i højere grad konflikter imellem 

familie og arbejde. 

I rapporten, som blev sendt til virksomheden, ses resultaterne mere 

detaljeret i forhold til de konkrete spørgsmål, som ligger bag. Se evt. 

denne. 

 

2. Runde af spørgeskemaer43 

                                                 
43 Data fra anden runde er ikke vedlagt som bilag, da de kun er tilgængelige i rådataformat. 

Virksomhedsrapport nr. 2 er tilsvarende ikke tilgængelig. Til gengæld indgår denne arbejdsplads i 
det samlede materiale som i rapporten fra AMI om ”Det udviklende arbejde” af Tage Søndergaard 
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Resultaterne for 2. runde af undersøgelsen viser en udvikling i nogle af 

forholdene, dog kun moderate forbedringer. Procenttallene gælder de 

medarbejdere, som har besvaret skemaerne i både 1. og 2. runde. Vi har 

ikke medregnet dem, der er holdt op siden 1. runde, og de, der er kommet 

til ved 2. runde. 

Således mente 58 %, at arbejdspresset var steget, 50 % at arbejdet var 

blevet mere spændende, og hhv. 67 % og 72 % mente at muligheder for at 

få hjælp fra kolleger og ledelse var uændret. 43% mente, at det er blevet en 

bedre arbejdsplads, mens 39% mente, at det var det samme. Og endelig 

mente 17% at det var blevet en dårligere arbejdsplads!44 

 

Samlet om resultaterne fra spørgeskemaet og de øvrige data 

Arbejdspladserne afviger ikke markant fra de øvrige i undersøgelsen, 

selvom de samlet betragtet ligger lidt i den tunge ende, og på den ene af 

dem, var der faktisk en svagt negativ udvikling.  

Spørgeskemaet blev udviklet, før interviewene startede, og det har 

selvfølgelig været en rent praktisk grund til, at surveyen derfor ikke har 

været brugt i den udstrækning, den kunne have været i dataindsamlingen 

her. Det har været en balancegang at søge at inddrage resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne kunne ikke rigtigt bidrage til at 

belyse de problemer, som interviewene omhandlede, men delresultater har 

kunnet inddrages i beskrivelsen af virksomheden og i en sammenligning af 

virksomhederne. De fungerer som spejlinger af de forhold, som analyserne 

i øvrigt handler om. Svagheden ved den kvantitative undersøgelse for 

arbejdspladser, jeg har fulgt, ligger dog primært i svarprocenten. Dette 

gælder især for Fabrikken, hvor kun en enkelt afdeling i virksomheden fik 

skemaet tilsendt, og kun godt 43% besvarede skemaerne. På 

Virksomheden medvirkede alle, både i administrationen og i selve 

                                                                                                                        
Kristensen og Lars Schmidt-Hansen 2003. Her præsenteres de samlede SARA resultater af 
survey. 

44 Ses også af AMI rapporten ” Det Udviklende Arbejde” fra AMI 2003 igen. 
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produktionen, men det var kun godt 57%, der faktisk besvarede skemaerne, 

og dette er stadigvæk for få til, at man kan sige at undersøgelsen er 

repræsentativ.  

 

Afslutning - Empirisk perspektivering af teori og visioner 

”Grounded theory” eller begrundet teori er af Juliet Corbin og Anselm 

Strauss blevet operationaliseret i en række interview- og 

dataanalyseprocedurer og -teknikker. Igennem interviews og anden 

dataindsamling skabes et tekstmateriale, hvorigennem fænomener og 

begreber kan fortættes. Corbin og Strauss’ arbejde bygger på, at man 

igennem sin analyse skaber begreber, som herefter udfyldes og verificeres 

ved yderligere empiriske undersøgelser. Begreber kædes sammen og 

danner en teori, der konsistent har taget udgangspunkt i virkelighedens 

fænomener. Corbin og Strauss’ metodehåndbog bygger blandt andet på 

arbejdet af Barney Glaser og Anselm Strauss fra 1967 ”Discovery of 

Grounded Theory” hvori forskerne som et argument imod positivistisk 

forskning fremhæver ”Grounded Theory” som empirisk udforskning, der 

ikke blot er kvalitativ, men fænomenologisk i betydningen knyttet til 

konkrete fænomeners tilstedeværelse i sociale sammenhænge, som de 

opleves og fremstilles, og som de kan efterprøves. 

Kernen i en systematisk kvalitativ metodetilgang ligger i på samme tid at 

forudsætte en åbenhed overfor området, der principielt udelukker teori som 

bestemmende og afgrænsende for fænomener, fordi teorien så bliver 

begrænsende eller sågar deterministisk, og at kunne udnytte teori som 

katalysator for analyse og forståelse af empiriske fænomener med henblik 

på at gøre det muligt at stille spørgsmål til verden og teorier om den, så det 

giver mening at bedrive forskning, som aktiv handling i verden (Mats 

Alvesson og Kaj Skjöldberg 1994). 

 

Heraf følger, at det er nødvendigt at redegøre for de teoretiske 

sammenhænge i det, man gerne vil udforske, og i sidste ende udvikle teori, 
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for herefter kontinuerligt at stille spørgsmål ved både den indre konsistens 

af teoretisk forklaringsværdi og den ydre konsistens i den relevans, som 

den valgte teori har for området og fænomenerne, man gerne vil diskutere 

og udvikle teori om. Dermed kommer teori til at fremstå som grounded, 

”jord-bunden” eller begrundet i de sammenhænge, som fænomenerne er til 

stede i, men som begrundet dialog snarere end begrundet teori som Strauss 

og Corbin fremstiller det. 

Den fortsatte dialog imellem visioner, konkrete forandringer med henblik 

på at realisere visionerne, og folks oplevelser og dagligdag med dem skal 

være med til at skabe en psykologisk perspektivering af DUA. Dermed 

bliver det subjektperspektiver som inddrages i visionerne og med dem den 

individuelle udvikling og forskellighed.. 

 

Udforskning og dimensioner 

Hvis man placerer 24 kameraer i en halvcirkel omkring den genstand, man 

ønsker at fotografere, og udløser alle kameraerne på én gang med samme 

blænde og samme lukketid, kan man skabe et billede af sin genstand i 

dimensioner, som det slet ikke er muligt at se ting i virkeligheden. 

Billederne vil tilsammen have nuancer og detaljer, som objektet har, men 

som intet menneske vil kunne se. Hver især er det ”almindelige” billeder, 

afhængigt af den tekniske kapacitet af kameraet. Billedet vil kunne sættes 

sammen til en bevægelse, til en film der viser den samme ting placeret i 

rum synkront. Det vil på den måde ikke være en virkelig genstand, fordi 

den vil fremstå som helt anderledes, end det menneskelige øje (eller dem 

begge sammen) kan se den. Og alligevel vil det være den samme genstand, 

blot i detaljer som (og her ligger parallellen) er særlige for netop den 

situation, man har skabt omkring den, ved at anbringe 24 kameraer, der 

udløses samtidigt. Dette fælles billede er helt unikt i sin evne til at formidle 

information om genstanden, som vil kunne bruges til at lære noget om den, 

der ellers ikke er tilgængeligt. Billedet er fantastisk i en æstetisk forståelse, 

men der skal nogen til at bruge billedet, før det træder i betydning som 
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information om fænomenet. Så er det ikke længere blot objekt eller 

objektiv, men subjektivt betydningsfuldt for nogen. 

Det er på samme måde med de kvalitative interviews og undersøgelser af 

”fænomener” på virksomhederne. På sæt og vis handler interviewene om 

de samme fænomener, om konkrete tiltag og hændelser i tid og rum, som 

folk oftest har haft sammen, og som er foregået på den samme 

arbejdsplads, men som de har været placeret forskelligt i og i forhold til, og 

som har vidt forskellig betydning for dem. Nu er vi jo bestemt ikke 

indstillet til samme lukketid og blænde, tværtimod er vi helt individuelle 

og subjektive i vores opfattelse af ting omkring os og vores handlinger med 

dem. Det er umuligt at ”fotografere” forandringer objektivt, vi oplever alle 

sammen ting forskelligt, men det er muligt at beskrive både konkrete ting, 

oplevelser og hændelser i tid og rum på måder, som gør dem fælles. Det er 

også med denne indgang, at ”det subjektive” er blevet så vigtigt at forstå 

som et aspekt af samfundsmæssig handlen i og omkring konkrete 

praksisser og fænomener, og som perspektiv på det der sker, når man 

udvikler arbejdet og betingelserne omkring det. 
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K a p i t e l  6  

UDFORSKNING AF SUBJEKT OG DELTAGELSE, OG SKITSER 

TIL EN FORSTÅELSE AF UDVIKLING I ARBEJDET 

Kapitel 6 skal give et overblik over forståelsen af subjekt, deltagelse og 

udvikling, som er dominerende igennem analyser af empirien. Det er ikke 

hensigten at præsentere en systemmodel, der kan afbilde helhed og dele, 

men snarere at angive den ramme som analyserne er gennemført inde for. 

Hensigten er tage udgangspunkt i en basal virksomhedsteoretisk forståelse 

af subjekt og subjektivitet, for på baggrund af denne at skitsere en mulig 

forståelse af udvikling i arbejdet. 

 

Begreberne om handling, deltagelse og subjekt som de bruges i 

afhandlingen stammer som nævnt tidligere primært fra en 

virksomhedsteoretisk referenceramme, herunder særligt den kritiske 

psykologi. Subjektbegrebet er imidlertid også centralt i Frankfurterskolen - 

en anden teoretisk tilgang til arbejdslivsforskningen. De to tilganges 

forståelse af subjekt har igennem 80’erne udviklet sig i to forskellige 

forskningsmiljøer herhjemme, og selvom disputter (Se f.eks. tidsskriftet 

Udkast nr 3 & 4 1981) giver indblik i spændende diskussioner, skal 

udfoldelsen af subjektbegrebet her begrænses til at vise den betydning, 

subjektperspektiver og deltagelse har fået i udforskningen af 

arbejdspladsforandringer i projektet45. 

Den kritisk psykologiske forskning diskuterede igennem 80’erne og 

begyndelsen af 90’erne forskellige bud på et handleorienteret begreb om 

                                                 
45 Julian Henriqués et. al 1999  for nyere diskussioner af subjektsforståelsen og forskning i arbejde 
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subjektivitet i samfundsmæssig praksis, der søgte at udfordre dualismen 

imellem individ og samfund, som man fremhævede prægede ”mainstream” 

psykologien – den primært amerikanske behavioristiske psykologi og den 

psykoanalytisk inspirerede kritiske teori. Det kan diskuteres, om det er 

lykkedes, og der er da også til stadighed diskussion af blandt andet 

subjektivitet, også i en snæver kreds i Danmark.  

Subjektivitet i den kritiske psykologi er knyttet til forståelsen af individets 

handleevne og til dets samfundsmæssigt og socialt formidlede 

handlemuligheder. Menneskelig handlen er rettet mod udvidelse af 

rådighed over handlebetingelserne, som blandt andet forudsætter udvikling 

af handleevne (Holzkamp 1985). Den kritiske psykologi definerer sig selv 

som subjektvidenskabelig, som forskning der tager udgangspunkt i de 

subjektive betydninger af samfundsmæssige, sociale og historiske 

betingelser, med deres muligheder og modsætninger (Holzkamp 1979). 

Udforskningen starter hos subjekter, der bevidst forholder sig til 

muligheder og betingelser i deres omgivelser, og herfra anskues og 

analyseres de betydningsfulde fænomener i den sammenhæng, de indgår i. 

Den kritiske psykologis begreb om subjektivitet er blandt andet fremsat 

som en kritisk reformulering af den kritiske teoris subjektbegreb, en kritik 

der især drejer sig om de psykoanalytiske eller psykodynamiske 

grundbegreber, og den psykoanalytiske socialpsykologis fortolkning og 

analyse af relationen imellem individet og de samfundsmæssige betingelser 

(Klaus Holzkamp oversat hos Ole Dreier 1979). Den psyko-dynamiske 

forståelse af subjektivitet i arbejdet har på forskellig vis været dominerende 

i arbejdssociologien og i studier af arbejdsliv, som har involveret analyser 

af individniveauet.46 

Igennem de senere år har en kobling af subjektsforståelse og deltagelse 

nærmet nogle af de tidligere diskrepanser til hinanden med studier af 

arbejdsfællesskaber og situeret læring og udvikling i 

                                                 
46 Eks.Birgit Volmerg 1996, Niels Møller og Peter Olsen 2002 
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arbejdssammenhænge47, men det er dog stadig temmelig forskellige 

tilgange, vi her taler om. 

Subjektsforståelsen i dette projekt er ikke en erstatning for begreber om 

individualitet eller personlighed, men snarere en mulighed for at begribe 

mennesket som bevidst, aktivt, deltagende og handlende i 

samfundsmæssigt formidlede betingelser. Disse betingelser danner mange 

forskellige konkrete sociale sammenhænge og sociale praksis, som 

individerne bevæger sig i og imellem. Derfor er det også nødvendigt med 

fokus på denne bevægelse og på den individuelle/personlige retning, 

bevægelsen igennem sociale sammenhænge har, hvilket de fleste 

socialpsykologer og sociologer har erkendt. Tidsgeografien er dukket op 

mange steder i forbindelse med afhandlingen. Hägerstrands tidsgeografi 

har således inspireret både Anthony Giddens (1985), Johan Asplund 

(1987), Thomas Højrup (1983) og Bjørn Gustavsen (1996) som trods 

meget forskellig forskning alle har beskæftiget sig med netop individets 

bevægelser og konkrete livsbaner i tid og rum.  

Tidslige og rumlige relationer og sammenhæng imellem den individuelle 

fælles dagligdag på arbejdspladsen og de forskellige individuelle, 

betydningsfulde sociale praksissammenhænge skabes af deltagerne i deres 

færden imellem dem. Vejen igennem udviklingsforløb og den enkeltes 

historie på arbejdspladsen er tilsvarende konstant i bevægelse og 

forandring, men samtidigt kendetegnet ved den stabilitet og særegenhed, 

der er knyttet til den individuelle deltager – individets deltagerbane. 

”Trajectories” eller deltagerbaner diskuteres afslutningsvist som begreb for 

de forbindelser, der dannes i individuelle livshistorier i sociale 

praksissammenhænge, og som betegnelse for individernes livs- og 

udviklingsforløb på tværs af forskellige sociale sammenhænge. Dog skal 

her anføres, at blandt andre Anthony Giddens (fremsat af Ole Dreier 

1999a) og også Yrjö Engeström fokuserer på trajectories eller 

                                                 
47 Eks. Pernille Bottrup 1999 Christian Helms Jørgensen 1999 
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deltagerbaner indenfor en afgrænset ramme af for eksempel 

arbejdspladsen, på bekostning af de forskellige andre sociale 

sammenhænge, som individet bevæger sig i og imellem. Dermed 

afgrænses også samspillet imellem arbejdsplads og både øvrige offentlige 

og personlige rum. 

 

Yrjö Engeström beskrev og analyserede i 1990 en række forskellige 

arbejdspladser og arbejdspraksis, hvor hans virksomhedsmodel 

gennemgående illustrerede forholdet imellem subjekt og et komplekst 

virksomhedssystem. (s. 79 i ”Learning, working and imagining”): 

 

 

redskaber 

objekt 
 subjekt 

regler fællesskab arbejdsdeling 
 

 

Subjekt i modellen her refererer til individet eller den undergruppe, hvis 

virksomhed er valgt som udgangspunkt for analysen af det 

”menneskelige virksomhedssystem”. Objektet refererer til råmaterialet 

eller problemfeltet mod hvilken aktiviteten er rettet, og som er formet 

eller forandret til resultater ved hjælp af redskaber. Fællesskabet er en 

samlebetegnelse for individer og undergrupper, som deler det samme 

objekt. Arbejdsdeling refererer til både den horisontale deling af opgaver 
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mellem medlemmer af fællesskabet og til vertikal deling af magt og 

status. Endelig refererer regler til den eksplicitte og implicitte regulering, 

til normer og konventioner, som begrænser handling og interaktion 

indenfor aktivitetssystemet. I forhold til den subjektsforståelse, der hidtil 

har været den dominerende i projektet, skal det fremhæves, at vi har med 

et anderledes generaliseret ”subjekt” at gøre, der som ovenfor nævnt også 

kan være en gruppe. En af grundene til denne forskel er nok, at 

Engeströms model har virksomhedssystemet (eksemplet ovenfor stammer 

fra medicinsk praksis) som fokus. Hensigten er at identificere den fælles, 

kollektive praksis i den såkaldt subjektive praksis, med henblik på at 

beskrive og forstå systemet og dets udvikling. 

 

Projektet i afhandlingen er et andet, idet udgangspunktet er den enkeltes 

deltagelse i en fælles praksis med henblik på at diskutere, hvordan disse 

subjekter er deltagere, med hvilke begrundelser og motiver de indgår i 

praksis, og konsekvenserne af deres udvikling sat overfor visionen om et 

udviklende arbejde. Dermed står subjekterne i højere grad som det 

primære fokus, og med dette fokus åbner sig også sammenhænge, der 

ligger udenfor arbejdspladsens virksomhedssystem. Arbejdspladser er jo 

netop organiseret som komplekse systemer for produktion, udvikling og 

relationer, og systemmodellen danner et udgangspunkt for at forstå disse 

systemer, abstraheret fra et traditionelt organisationsdiagram. 

Forsøgsvist har jeg arbejdet med en overbliksmodel for nogle af de 

elementer som indgår i empiri og analyser af udvikling i arbejdet, baseret 

på Engeströms model: 
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Redskaber, produktions og 
forandrings-teknologi, anlæg, 
håndværk, maskiner, bøger, 
konsulenter m.m.  

 

Subjekt, deltagelse, 
handleevne og -
muligheder, ønsker, 
behov, historie, 
ambitioner, 
personlighed,  

Objekt, opgaver og 
processer, produkter, 
kunder m.m. 

Regler Fællesskab, teams, 
grupper, par, klub, 
fag, køn, alder, 
beskæftigelse, 
projekter,  

Arbejdsdeling 
Værdier Ledelse 
Normer Organisering 
Sprog Hierarki 
Tone Fordeling  
Klima Skiftehold 

Forhandling  

Denne model mangler stadig visse meget vigtige dimensioner: a) Proces 

eller bevægelse, b) tydelige markeringer af relation og fællesmængde og 

endelig c) indlejring i historie og samfund. Bevægelse og subjektiv 

deltagelse er stadig ikke udfoldet i denne model. 

Fra modeller til deltagelse i praksis 

Subjektivitet er også at kunne indgå i og skabe mening imellem 

forskellige former for virksomhedssystemer i og udenfor arbejdspladsen. 

Ved at udforske forandringer på baggrund af en forståelse af deltagelse 

og deltagere som handlende individer i skiftende sociale praksis-

sammenhænge og arbejdspladssystemer, bliver deres subjektivitet også til 

et spørgsmål om, hvordan de aktivt handler og søger at udvide deres 

handleevne i en tilværelse, som strækker sig over flere sociale sfærer i en 
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kompleks social praksisstruktur. Ole Dreier har fremsat dette argument 

for at inddrage en forståelse af deltagelse48: 

 

”Begrebet deltagelse retter nemlig fra begyndelsen vor opmærksomhed 

mod at forstå den enkelte persons måde at fungere og udvikle sig på ud fra 

dét, personen er en del af og ud fra den måde hvorpå personen tager del 

heri. Andre mulige nøglebegreber for en teori om den enkelte person – 

såsom handling, virksomhed, relation, samtale bevidsthed, behov, træk – 

får ikke på tilstrækkelig robust og differentieret måde begrebssat den 

enkelte udfra dennes personlige delagtighed i en samfundsmæssig praksis. 

Hvis et af disse begreber tjente som teoretisk nøglebegreb, ville en teori om 

den konkrete person blive for svævende og abstrakt i forhold til, at enhver 

person faktisk lever sit konkrete liv i et samfund” 

 

Rekapituleret bliver deltagelse ifølge denne tilgang et centralt 

omdrejningspunkt for de øvrige forståelser af individets handling og 

udvikling i sociale sammenhænge. 

 

Deltagere i et udviklende arbejde - Om participation og deltagelse i 

forandringer på arbejdet 

Erfaringerne fra Styrelsen kan være med til at skærpe 

problemformuleringens spørgsmål om mulighederne for at inddrage 

subjektperspektiver i udforskning af konkret realisering af et udviklende 

arbejde. Deltagelse, deltagelsesbaner og deltagerbaner har andre steder 

(bl.a.Nielsen 1999 i ed. Klaus Nielsen og Steinar Kvale,) været diskuteret 

som et aspekt af læring og deltagelse i forskellige lære-

praksissammenhænge, der, som i arbejdssammenhænge, involverer både 

den enkelte og gruppens særlige kendetegn og strukturelle betingelser. 

Individet, dets handlinger og udvikling knyttes her til miljøet og de 

                                                 
48 Dreier 1999a – ”Mesterlære” 
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historiske betingelser igennem analysebegreber, som belyser både det 

fælles, det forskellige og det processuelle i lærings- og 

udviklingshandlinger. At jeg overfører det til forståelse af de processer og 

elementer, som er på spil i forandringer i arbejdspraksis, som sker med 

henblik på at skabe ”et udviklende arbejde”, er nævnt i indledningen. Men 

det særlige ved at bruge ”deltagelse” som et handlebegreb er, at det åbner 

for diskussioner af rækkevidden af handlinger, også set som forandring af 

mere grundlæggende betingelser i og omkring arbejdet, som begrebet om 

participations diskussionen er med til at påpege. 

I det følgende forsøger jeg igen at finde en gylden middelvej i 

formidlingen af nogle i øvrigt grundlæggende uenigheder imellem 

forskellige teorier om deltagelse som demokratisering af arbejdspladser, 

eller som medarbejdernes involvering i forandringer tættere på deres egen 

praksis, men grundlæggende styret af ledelsens rationalitet og interesser 

(påpeget blandt andet i antologien om ” Det udviklende arbejde” ed. Bruno 

Clematide og Morten Lassen 1999).  

Fokus på personlig deltagelse og forskellige deltagerbaner bliver en 

udfordring af DUA-visionerne ved at inddrage det ”forskellige” ved 

deltagerne og ved at fremhæve, hvorledes den enkelte forholder sig til et 

del-perspektiv af det samlede billede. Perspektivet er nødvendigt, fordi det 

individuelle og subjektive ved både arbejde og udvikling nemt forsvinder i 

en strukturel fokusering af DUA-systemerne. Risikoen er, at mennesket i 

systemtænkning49 bliver endnu et system. Mennesket bliver generaliseret 

og tilpasset teorierne om det overordnede, enten som del af et system eller 

som et enestående system i sig. Nok sigtes på fælles praksis, men 

forskellige individuelle måder at deltage heri bliver ikke synlige. 

Udforskningen af forandringerne i arbejdet baseret på inddragelse af 

deltagerperspektiverne retter fokus mod både betingelserne og de mange 

forskellige bevæggrunde, der er på spil for deltagerne, og mod de 

                                                 
49 F.eks. Helge Hvid og Niels Møller 1999 
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handlinger som kontinuerligt udvikler sig for og imellem dem i deres 

arbejdspraksis. Risikoen er, at fokus bliver for individualistisk, og at det 

kan afvises som så perifere delaspekter af en overordnet og organisatorisk 

bevægelse, at det afspejler noget delvist eller partikulært, og slet ikke 

griber den generelle bevægelse. Deltagerperspektiverne har dog som 

primært sigte den fælles praksis, og dermed overskridelsen af det 

individualistiske. 

 

Ole Dreier om deltagelse og deltagerbaner: (s. 30 1999b):  

” (..) – this approach opens the door to seeing personal learning and 

development through participation in structures of social practice. 

Questions of personal stability and change are then tied to stable and 

changing structures of personal social practice and to participating within 

their given boundaries and in changing them and going beyond them”  

Som fremhævet i kapitel 4 er ideerne om medarbejderinddragelse i 

organisering af arbejdet ikke nye, og deltagelse som et analysebegreb har 

en vifte af forskellige fortolkninger og mere eller mindre samfundskritiske 

perspektiver. Medarbejdernes ”participation” i forandringer på 

arbejdspladsen konnoterer perspektiver som forholdet imellem ledelse og 

medarbejdere og samfundsmæssige konsekvenser af medarbejdernes 

muligheder i arbejdslivet og på arbejdspladsen. Deltagelse oversat til 

engelsk til hhv. ”participation” eller ”attendance” fremhæver også skismaet 

omkring medarbejdernes henholdsvis deltagelse eller blot tilstedeværelse 

ved forandringer i arbejdslivet, hvis man analyserer mulighederne for 

faktisk indflydelse på forandringerne og på hvor langt forandringerne 

rækker overfor grundlæggende betingelser for ressourcefordeling. Det kan 

være ved direkte involvering personligt eller via repræsentanter i 

udvikling, det kan være i styring, eller i overvågning af forandringer, og 

det kan være i tilpasning af forandringer på forskellige niveauer. Der er 

selvsagt meget stor forskel på at have indflydelse på både mål og midler 
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for forandringer, og på at have en mere begrænset indflydelse på 

rækkefølgen af de daglige opgaver i produktionen. 

 

”Inddragelse” og ”deltagelse” i forandringer er, jævnfør udgangspunkt om 

deltagerperspektiver, to sider af samme sag: henholdsvis ledelsens og 

deltagernes perspektiver, begge konkret til stede i praksis. Hvis man ser 

nærmere på problemstillingerne i praksis, er de udtryk for konkret 

forskellige råderum relateret til de positioner, folk indtager i organisationen 

og i grupperne til dagligt. Inddragelse er ledelsens (eller optimalt set men 

sjældent virkeliggjort en samarbejdsgruppes) åbning for, at medarbejderne 

kan deltage i ”mere” på arbejdspladsen. Medarbejdernes deltagelse er 

objektivt muliggjort inden for de rammer og grænser, der er sat af ledelsen. 

Medarbejderindflydelse er ikke indflydelse på alt, men snarere defineret 

indenfor rammerne af konkrete arbejdsopgaver og 

beslutningskompetencer. 

Endelig er deltagelse og indflydelse på alle niveauer i organisationen 

subjektivt realiseret alt efter, hvordan den enkelte ser og mener sig i stand 

til at varetage opgaver og ansvar, og har intentioner og mål for sine 

handlinger og sit arbejde. Der foregår en kompliceret kontinuerlig proces 

med forhandling af grænser, fordeling af opgaver og roller, tilpasning til 

produktionens krav om præstationer og faglige kompetencer – faktisk 

deltagelse i forandringer er i høj grad en delproces, der indgår i 

virksomhedens øvrige politiske processer, og noget som forhandles på 

plads i de organisatoriske systemer og fora.  

 

Imellem deltagelse og udvikling 

Igennem indledningen og den første caseanalyse har jeg indkredset et 

kritisk psykologisk begreb om deltagerperspektiver som det centrale 

omdrejningspunkt for belysning af rækkevidden af de konkrete 

realiseringer af visionerne om et udviklende arbejde. Som kapitel 4 viste, 

er deltagelse imidlertid i sig selv et nøglebegreb i flere forskellige 
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teoretiske diskussioner om den arbejdendes forhold til arbejdet, 

arbejdspladsen og arbejdslivet i en samfundsmæssig betydning. Og 

deltagelse er et begreb der bruges forskelligt i industri-sociologien, socio-

teknikken og den skandinaviske arbejdslivsforskning.  

Så deltagelse i forskellige former vil blive diskuteret igennem hele 

afhandlingen og i konklusionen. Det er et nøglebegreb, som bestemmer 

retning og indhold af forskningsprocessen. Subjektperspektiver og 

deltagerbaner er centrale begreber i de efterfølgende analyser af konkrete 

udviklingsprojekter. Blandt andet for at kunne gribe proces og den 

forskellighed deltagerne indgår i det fælles med. Den individuelle 

subjektive betydning af arbejdet og forandringerne tydeliggør, at der også 

er andre udviklings-logikker eller målsætninger på spil end de, der 

fremstilles i den officielle organisatoriske udviklingsplan for ændringer.  

Der mangler dog endnu en af de vigtige sten i fundamentet: en 

udviklingsforståelse, der tilstrækkeligt dynamisk griber sammenhængen 

imellem individuel udvikling i arbejdet  og betingelser og muligheder.  

 

Antagelser om udvikling i arbejdet på et virksomhedsteoretisk grundlag 

En virksomhedsteoretisk forståelse af udvikling i arbejdet involverer 

almene begreber om udvikling af individer og de sociale sammenhænge, 

som individet er virksomt i. Udviklingsforståelsen skal sætte en ramme for 

de senere empiriske analyser af udvikling i arbejdet, og det tager afsæt i 

virksomhedsteoretiske forudsætninger, der kan siges at gå igen i både 

virksomhedsteorien og den kritiske psykologi, og som i en vis forstand kan 

genfindes i DUA.  I DUA visionen som blev fremhævet indledningsvist i 

kapitel 1 og 4, er individets udvikling indskrevet som iboende eller 

selvfølgelig del af systemernes udvikling. Som en forlængelse af 

forandring i andre sammenhænge og en selvfølgelig del af en fremadrettet 

bevægelse og af ekspansion. Det er jo min påstand, at disse forståelser ikke 

rummer individets subjektive udvikling som noget særligt andet end det, 

der sker under udvikling af organisationer, arbejdsprocesser, 
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arbejdsopgaver og relationer. Og de forholder sig heller ikke meget til den 

proces, som naturligt følger udvikling, det som kunne kaldes afvikling eller 

afgrænsning. En teori om udvikling i arbejdet må også kunne rumme 

stagnation og tilbagegang.  

Den udviklingsforståelse, som efterfølgende bliver brugt som reference for 

diskussioner om muligheder og begrænsninger for et udviklende arbejde i 

praksis, er som tidligere anført primært baseret på virksomhedsteoretisk 

inspireret udviklingsforståelse, baseret på A. N. Leontjew og L.S Vygotsky 

og Yrjö Engeström og den kritiske psykologi v. ovennævnte forfattere. 

Individets udvikling ses dialektisk i sammenhæng med sociale 

sammenhænge og den ontogenetiske udvikling af individet sker således 

igennem de samfundsmæssigt og socialt formidlede handlesammenhænge, 

hvori individet indgår og udvikler sig og sin handleevne, og individet 

udvikler herigennem også sin rådighed over sine livsbetingelser. Individets 

handleevne er således knyttet til rådighed – det udvikler sig når det øger sin 

rådighed. Individets udvikling sker ikke alene, udvikling er knyttet til 

sociale sammenhænge og til fællesskaber. Rådigheden er noget, man tager 

del i, som en del af en fælles rådighed. Mennesket er del af fællesskaber, 

vilkårene er ikke blot den enkeltes, men fleres. Individer udvikler sig 

således begrænset af betingelser, af omstændigheder og af andre individer.  

 

I en virksomhedsteoretisk forståelse er udvikling kendetegnet af skiftende 

motiver og mål, det er en kontinuerlig proces, der er ikke tale om hverken 

fuldt udviklede individer, relationer eller betingelser. Udvikling er ”rettet” 

imod noget, og kan være både hensigtsmæssig og ”rigtig” eller 

uhensigtsmæssig og ”forkert”, vurderet i forhold til individet selv, men 

også til omstændigheder og andre motiver og mål. Den kritiske psykologi 

definerer således udvidende og restriktiv handling som konsekvens af 

læring og udvikling. Engeström beskriver ”udvidende læring” (expansive 

learning), der overskrider de umiddelbare sammenhænge, Leontjew bruger 
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termen ”Zone of Proximal development” for den nærmeste udviklingszone, 

der kan siges altid at være næste skridt for individet.  

”Færdigt” udviklede mennesker eller total rådighed over betingelser er 

altså ikke målet for udviklingen, og sammenhængene imellem individer og 

de samfundsmæssige og sociale betingelser er et dialektisk forhold, som 

kontinuerligt udvikler sig influeret ”udefra” og ”indefra”. I en kritisk 

psykologisk forståelse vil individets rådighed i høj grad også handle om 

hele tilværelsen, hvor arbejdet kun udgør en del. Handleevne udvides og 

udvikles relativt i forhold til konkrete betingelser i individernes samlede 

livssfærer, henholdsvis udvidende og restriktivt (Holzkamp 1985). 

En virksomhedsteoretisk udviklingsforståelse er altså ikke neutral eller 

værdiløs – men er snarere normativ og forstår udvikling som værdiladet. 

Med værdiladet mener jeg, at forståelsen indebærer vurdering af, hvad der 

er rigtig udvikling, og hvad udvikling bør være. Som udgangspunkt kan 

man sige, at i såvel DUA-visionen som den virksomhedsteoretiske 

forståelse af udvikling, indebærer udvikling et øget råderum, og øget 

rådighed over de aktuelle betingelser for handlen. Derfor bliver deltagelse 

så vigtigt et begreb at diskutere igennem analyserne. 

Den provisoriske udviklingsforståelse, som herefter knytter sig til både de 

indledende empiriske analyser og problemformulering, er således følgende: 

Individets udvikling i arbejdet sker igennem tilegnelse af både personlige 

og faglige kompetencer og kvalifikationer, relateret til de sociale og 

organisatoriske sammenhænge som individ og grupper indgår i, og i 

samspil med betingelser og forhold udenfor arbejdet. Udvikling af 

kvalifikationer og kompetencer er i dette perspektiv midler til at udvide 

rådighed. Udvikling sker også som realisering af rådighed over sociale, 

organisatoriske og samfundsmæssige betingelser, og som en kontinuerlig 

udveksling imellem individuelle forudsætninger og realisering af og 

deltagelse i drift og forandring.  

Som en iboende del af udvikling ses også begrænsning af rådighed og 

begrænsning af individet. Såvel menneskelig som organisatorisk udvikling 
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er interaktiv og multifacetteret, på én gang ”fremadrettet” og komplekst i 

bevægelse i mange retninger.  

Trods gensidig sammenhæng og påvirkning er organisatorisk og 

menneskelig udvikling forskellige fænomener. Udvikling af organisationer 

og udvikling af mennesker skal derfor også iagttages og analyseres som 

forskellige, men sammenhængende og gensidigt afhængige fænomener. 

 

En afslutning om rum, system og arbejdspladser 

Igennem analysen af materialet vender begreb om ”rum” tilbage, og det 

bliver brugt i forskellig strukturel betydning: Som umiddelbart handlerum, 

mulighedsrum, rådighedsrum, eller måske udviklingsrum. Temmeligt nært 

på andres forståelse af ”læringsrum”50, og før selve analyserne skal ”rum” 

kort teoretisk afgrænses. Forståelsen af rum som et mere eller mindre 

afgrænset analysefelt følger både Lewin’s forståelse af felter (jf. Kurt 

Lewin, som tidligere præsenteret af Bjørn Gustavsen 1996), af kraftfelter 

med konkrete og symbolske deltagere og agenter. Et nyere situeret 

perspektiv er Jean Lave og Etienne Wengers, og senere Etienne Wengers 

”praksisfællesskaber”, hvor mennesker i organisatorisk definerede og 

kulturelle arbejdsfællesskaber indgår i både konkrete og mere abstrakte 

handlerum for arbejdspraksis. Praksisfællesskabet er etableret omkring 

historiske og sociale hændelser og udvikling, og kan ses i såvel det 

afgrænsede arbejdsrum i form af en arbejdsplads, afdelinger og 

arbejdsgrupper og i det mere abstrakte fællesskab, som for eksempel en 

faglig uddannelse eller bestemte erhverv giver mulighed for at tilhøre. 

Rummet er sammensat af forskelligt rettede interesser og fordeling af 

ressourcer og magt, som individet agerer overfor og med. 

Indflydelsesmuligheder og involvering er gennemgående tema i mange af 

de personlige historier om udvikling, både som en central faktor i den 

udvikling folk oplevede at få, og i begrænsninger betingelserne satte. 

                                                 
50 Fra Bottrup 2000 
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Styrelsen, Fabrikken og Virksomheden er, som fremhævet tidligere et 

”virksomhedssystem”, der som Yrjö Engeström (1990) og Laura Mott 

(1995) definerer det, er bygget op omkring konkrete aktiviteter og 

elementer, i udveksling med og med betydning for både helheden og 

delene.51 Igennem afhandlingens kapitler er ”et udviklende arbejde” blevet 

analyseret som muligheder for at få større rådighed over de betingelser, 

arbejdet og forandringerne blev udført under, påvirket af mere eller mindre 

skjulte interessemodsætninger involveret i arbejdets udvikling, og af 

individuelle og fælles oplevede modsætninger og modstridende 

handlekrav. 

                                                 
51 Ikke nødvendigvis konkret tilstedeværende, påviselige fænomener, men heller ikke symbolske 

”mentale” fænomener, der eksisterer i deltagernes bevidsthed snarere end i en fysisk verden. 
Tværtimod er der tale om forhold som er konkrete i arbejdspraksis og livsførelse (Holzkamp 
1999) på og udenfor arbejdspladsen. 
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K a p i t e l  7  

ARBEJDE OG PSYKE 

Selvom afhandlingen er tværfaglig og søger at belyse DUA og 

mulighederne for at skabe udvikling i arbejdet set fra både sociologiske og 

kritisk psykologiske vinkler, så har den balancepunkt i den del af 

psykologien der opererer med belastning, med udvikling, og med 

arbejdsmiljø. Kapitel 6 præsenterede en virksomhedsteoretisk forståelse af 

arbejdsmæssig virksomhed, men vi savner stadig en præsentation af nogle 

enkelte arbejdspsykologiske grundforståelser.  Det knytter an til de 

historiske forudsætninger for teorien og det aktuelle problemfelt, samt de 

undersøgelser af ”tilstand” og sammenhænge imellem psyke og 

arbejdsmiljø, som vi i det daglige læner os op ad i arbejdsmiljøarbejdet.  

 

Indledning  

Forskningsprojektet har været en mindre dannelsesrejse, foretaget imellem 

flere forskellige fags teoretiske spørgsmål og svar om arbejde og igennem 

empiriske undersøgelser og interviews med mange mennesker om dem og 

om deres arbejde. Det har været svært at begrænse de mange muligheder 

for at diskutere forskellige konkrete problemstillinger og temaer fra 

arbejdspladserne og de tilsvarende mange teoretiske perspektiver. Det 

tværvidenskabelige perspektiv har stillet kravet om at kunne relatere 

problemstillingerne i det empiriske arbejde til flere traditioners forklarings- 

og analysemuligheder, hvilket kun har gjort tingene mere komplekse. 

Resultatet er en til tider afkortet fremstilling af hovedtanker, udover den 

der bliver dominerende i analyserne og det er hele tiden nødvendigt at 

afgrænse sig fra en ”konkurrerende” forståelse og en alternativ teoretisk 

indfaldsvinkel. Men hvis man anskuer videnskabeligt arbejde som:  
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”det praktiske arbejde med at indsamle data – eller snarere – 

produktionen af data – er () snævert forbundet med den teoretiske 

konstruktion af genstanden eller undersøgelsesområdet (…).  

(Bourdieu og Waquant 1992 s.39)  

- så er forskningsarbejdet her at lære mere om udvikling i arbejdet ved at 

belyse, analysere, afgrænse, diskutere og stille spørgsmål til 

forandringsprojekter og et udviklende arbejde i den betydning, det har for 

subjektive deltagere i forandringsprojekter på danske arbejdspladser. 

Intentionen er at bringe disse fund og erfaringer videre til diskussion af et 

udviklende arbejde, som det konkret tager sig ud og alment kan diskuteres. 

Og hvor kommer arbejdspsykologien ind i billedet? I kapitel 4 placerede 

jeg DUA som ét af det danske fagforbunds og den danske 

arbejdslivsforsknings tiltag og bidrag, men der er ingen tvivl om, at DUA 

følger i sporene på både industrisociologiens klassikere og den 

skandinaviske arbejdslivstradition, som præsenteret her, og der er heller 

ikke tvivl om, at det er en videreførelse af Svensk Metals diskussioner om 

”det gode arbejde”.  

 

Arbejdspsykologien – imellem arbejde og menneske 

Arbejdspsykologien handler om både arbejde og menneske, men primært 

om relationen imellem arbejdsbetingelserne og det arbejdende menneske. 

Traditionelt bliver industrialiseringen og 2. verdenskrig udpeget som de 

historiske markører, som for alvor satte gang i udforskningen af relationen 

imellem produktionsanlæg og mennesker, og udforskning af psykiske 

reaktioner på belastning. De første forsøg med påvirkning af 

industriarbejderes produktivitet under kontrollerede belastninger har 

stadigvæk en vis opmærksomhed trods teknologisk og samfundsmæssig 

udvikling. Det samme har diskussionerne af mulig effektivisering af 

produktionen, motivering af arbejdskraften og behovsteorier, der bygger på 

basale forståelser af menneskelige behov og menneskets udvikling. Således 

har tayloriseret (stærkt funktionsopdelt) arbejde, fordelene ved 
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gruppearbejde, og betydningen af de menneskelige relationer i arbejdet 

været diskuteret siden (forrige) århundredeskiftet. Udviklingen har været 

forskellig i USA og i Europa, og det er en lidt særegen skandinavisk 

tradition for arbejdslivs- og arbejdsmarkedsforskning, som også har 

influeret på arbejdspsykologien i Danmark. Arbejdspsykologien har sine 

egne hovedtemaer, som dels tager udgangspunkt i problemområder, dels i 

mere almene forståelser af relationer imellem menneske og arbejde og 

almene teoretiske forudsætninger om den menneskelige psyke og adfærd. 

Arbejdspsykologien adskiller sig igen fra organisationspsykologien, hvor 

fokus i højere grad er organisationens rationalitet.52 Den almen 

psykologiske forståelse kan igen være meget forskellig, og man genfinder 

teorier fra både personlighedspsykologi, socialpsykologi, 

udviklingspsykologi, klinisk psykologi og psykiatri i analyser af problemer 

på arbejdspladsen.. Der er således nok at lade sig inspirere af. Den røde 

tråd i det følgende er inspirationen fra ideerne om ”det gode arbejde”, 

participation og involvering, og sociale relationers betydning - det er en 

kort præsentation af de klassiske tekster og fortolkere, som har en 

betydning i relation til problemstilling og det empiriske materiales temaer.  

 

Et psykisk sundt arbejde mellem krav og modsætninger  

– arbejdet som mulighed og problem   

Det praksisområde, vi bevæger os indenfor, er på mange måder parallelt til 

”arbejdsmiljøpsykologien”, som Mogens Agervold (1998) søger at 

afgrænse, og som han også anfører, trækker trådene i argumentationen 

historisk tilbage til 30’erne, hvor der for alvor kom gang i den amerikanske 

forskning i udvikling af industrien og i interessen for at skabe en optimalt 

produktiv arbejdsstyrke, der kunne modsvare den teknologiske udvikling. 

Forskning i det humaniserede arbejde startede med Hawthorne-forsøgene, 

                                                 
52 Der er glidende overgange og overlap imellem disse adskilte skoler, som også Gert Graversen og 

Henrik Holt Larsen anfører i ”Arbejdslivets psykologi – Arbejdet, organisationen og de 
menneskelige ressourcer” fra 2004  
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der blev sat i værk på ”Hawthorne Works”, en elektromekanisk fabrik i 

Chicago, som svar på ideerne om Scientific Management af Taylor (1916), 

og på Ford fabrikkernes etableringer af ”tayloriseret” arbejde.  

F.J. Roethlisberger og William Dickson (1939-1970) og Elton Mayo 

(1933/1945) var de første til empirisk at efterforske og skrive om de 

menneskelige relationers betydning i arbejdet og i forhold til produktivitet 

og om, hvordan både sociale og tekniske forhold havde betydning for 

arbejdernes ydelser.  Under ledelse af Elton Mayo startede Roethlisberger 

og Dickson med at undersøge forholdet imellem pauser og produktivitet, 

men kom igennem studierne frem til, at også de mellemmenneskelige 

forhold og arbejdernes holdninger og interesser påvirkede produktiviteten, 

hvilket så blev yderligere efterforsket igennem anden og tredje fase. 

Forsøgene gennemførtes i tre faser, der indledningsvis vægtede de ydre 

betingelsers betydning - her især lys og pauser - til produktivitet, men 

efterhånden i højere grad betydningen af arbejdsgrupper for arbejdernes 

ydelse (Steen Navrbjerg anfører, hvordan Roethlisberger og Dickson 

igennem over 21.000 interviews kom frem til en mængde forhold udenfor 

arbejdet og arbejdspladsen, som havde betydning for arbejdet, men at de, 

da disse fund ikke svarede til ledelsens interesser i udforskningen, måtte 

strukturere interviewene i højere grad, så det blev arbejdsbetingelserne, der 

kom i fokus.). Hawthorne-forsøgene og deres resultater er selv i dag 

omdiskuterede og - mener nogen – fejlfortolkede eller i bedste fald 

fortolket og afrapporteret i en social og historisk kontekst, hvor bestemte 

resultater var mere eftertragtede end andre, så nogle resultater derfor blev 

holdt tilbage og ikke publiceret. Forsøgene har dog stadig en betydning, og 

inddrages i mange redegørelser for industrisociologiens forskellige skoler 

og oprindelse (blandt andre Richard Gillespie 1991 og Steen Scheuer 

1999). Og der er enighed om, at egentlig forskning og eksperimenter med 

betydningen af arbejdets og produktionens betingelser for arbejderne og 

arbejdskraften startede med de berømte lysforsøg og minutiøse opmålinger 

af belastninger/stimulus og produktivitet/reaktioner, analyser af 
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gruppearbejde og fortolkning af sammenhænge og deres betydning for 

arbejdspladsens design, henholdsvis arbejdernes tilfredshed og ydelse. Og 

at det igennem disse studier blev ”the sentimenal worker”, den følsomme 

eller blot følende arbejder, som kom i fokus, og psykologien blev til også 

arbejdspsykologi. Det var også med udgangspunkt i disse første 

eksperimenter med arbejdslys og arbejdstid, at Human Relations skolen 

opstod, og man begyndte for alvor at beskæftige sig med humanisering af 

arbejdet, det ”menneskelige arbejde”, og relationerne imellem arbejderne 

som en faktor af betydning i arbejdet. Roethlisberger og Dickson er vel at 

betegne som grundlæggerne af Human Relation teorien, der også i dag har 

stor udbredelse. Human Relations (HR) hører som den nyere tradition 

Human Ressource Management (HRM) til den egentlig 

managementorienterede organisationsudviklingsteori, og ligger som sådan 

uden for sigtet med at diskutere deltagelse, idet jeg ser bort fra 

medarbejderinddragelse som et redskab til at opnå i øvrigt traditionelt 

ledelsesstyret organisatorisk udvikling. Såvel HR som HRM er i højere 

grad den funktionalistiske eller strukturorienterede videreførelse af 

teorierne om resultater af forsøg på at ændre og trimme organisationer og 

produktionsbetingelser, men i en ledelsesstyret tilgang, hvor strategisk 

ledelse og organisationsudvikling bygger på også strategisk planlægning af 

medarbejdernes udvikling og aktiviteter på alle niveauer af virksomheden 

(i John Storey 1995). I USA videreførtes forskning i HR i en mere 

individpsykologisk tilgang med blandt andre Abraham Maslows 

behovsteorier. På baggrund af interessen for individerne i organisationerne 

opstod også egentlig organisationsteori, og fokus flyttedes i dele af 

forskningen hen imod de mere overordnede strukturer, men bevarede 

teorierne om menneskelig adfærd og behov. Dele af arbejdspsykologien 

kan i øvrigt stadig henføres til disse adfærds og behovsbaserede forståelser, 

om end problemstillingerne har ændret sig (fremført af blandt andre Peter 

Warr 1985, og i Eggert Petersen og Knud Erik Sabroe 1984, Wendy 

Hollway (1993). 
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Dette skete samtidig med, at Kurt Lewin i Tyskland påbegyndte sit arbejde 

med aktions-forskningsideer om gruppeprocesser og demokratisk 

udvikling, som fik temmelig stor betydning også udenfor Tyskland..  

 

Socioteknikken i England og Europa 

I 1947 dannedes både Tavistoc instituttet i England på baggrund af Human 

Relation bevægelsen, og i USA ”The National Training Lab in Group 

Organisation” baseret på Kurt Lewins forskning. På Tavistoc instituttet 

udvikledes teorierne om gruppedynamikken og de socialpsykologiske 

forståelser af gruppelivet i arbejdet, og Kurt Lewins arbejde med grupper 

fik i høj grad også betydning i England. 

Bjørn Gustavsen (1990) beskriver, hvordan Kurt Lewin i sit arbejde med 

grupper og gruppeprocesser også beskæftigede sig med samfundsteorier 

om demokrati og autokrati, men beskriver også hvordan det i Tavistoc 

gruppens arbejde (Eric Trist mf.l.) i høj grad blev gruppeprocesserne, der 

skiltes ud. Dette udviklede sig efterhånden til individ træning og såkaldt 

sensitivitetstræning i gruppeprocesser. 

Snarere end at beskæftige sig med mulighederne for medarbejdernes 

deltagelse i arbejdspladsens udvikling bredere set, handler socio-teknikken 

om medarbejderne i deres grupper og om relationen imellem det sociale 

system og det tekniske system. Socio-teknikken har i Skandinavien fået en 

særlig udformning, der bygger bro imellem nogle af de forskelle, der ligger 

i den socio-tekniske fokusering af intra-organisatoriske forhold og de mere 

samfundsorienterede studier og polemikker om demokratisering af 

arbejdspladser bredere set, med inddragelse af de faglige ressourcer og 

klassemæssige interesser (inspireret hos blandt andre Clegg, men også 

Horst Kern og Gerd Schumann, og Harry Bravermann). Op igennem 

70’rne søgte Kern og Schumann, og Bravermann ifølge Kurt Aagaard 

blandt andet på baggrund af Webers teorier om bureaukratiet at beskrive 

konsekvenserne af det industrialiserede arbejdes teknologiske udvikling for 
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arbejdets betydning. Kurt Aagard fortæller det langt mere klart, end jeg 

kan: 

”Kern og Schumanns teorimodel kan forstås som en 

produktionsteknologisk model, dvs. som en model, der forudsætter, at den 

teknologiske udviklingsproces er den uafhængige variabel, der angiver 

spektret af muligheder for fremtidig kvalifikationsudvikling. Bravermans 

analyse er derimod en produktionsøkonomisk teori-model, der forudsætter, 

at det er kapital-akkumulationen, som er den uafhængige variabel, og det 

er den profitøkonomiske form, der afgør hvilken udviklingsretning 

kvalifikationerne antager. Begge analysetyper skriver sig ind i en 

marxistisk teoriforståelse, hvilket viser, hvor dominerende denne 

teoritradition var i samfundsvidenskaberne i hele epoken, og hvor 

forskelligartede udlægninger af Marx der kunne foretages inden for 

traditionen” (Aagaard Nielsen s. 150). 

Som vi var inde på i kapitel 4, startede ideerne om participation og 

demokratisering af arbejdet, betydningen af alternative former for ledelse 

og kontrol over arbejdets udførelse, og det specifikke fokus på gruppeliv 

og gruppearbejde med Kurt Lewin og forsøgene med grupper og 

udforskningen af muligheder i gruppeorganiseret arbejde. Kurt Lewins 

aktionsforskning danner på sæt og vis både grundlag for forståelsen af 

inddragelse af de udforskede i aktionsforskningen og for udvikling af teori 

og forskning i grupper og gruppedynamiske processer, men forskellige 

elementer af hans arbejde og teorier er blevet videreført fragmenteret i 

forskellige sammenhænge. 

 

Særligt om Skandinavien 

I Skandinavien er socio-teknikken ifølge de fleste redegørelser blevet 

etableret via samarbejdet imellem Fred Emery og Einar Thorsrud (1964, 

1969), da de omsatte Kurt Lewins teori til en række forsøg på norske 

arbejdspladser. I dag har arbejdslivsforskningen taget forskellige 

institutionelle former, blandt andet på baggrund af forskellige offentlige 
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støtteordninger og –programmer, (konkrete eksempler er BU-2000 i Norge 

og førnævnte DUA-pulje herhjemme – se i øvrigt ”Arbejdet under 

forandring – forandring af arbejdet” TemaNord 1998:550, udgivet af 

Nordisk Ministerråd), og er nu efterhånden fordelt på sektor-

forskningsinstitutter, universiteter, statsligt støttede forskningsprogrammer 

og samarbejde imellem det private erhvervsliv og forskningsaktører fra 

forskningsinstitutioner. I Sverige og Norge er der igennem 70’erne, 

’80erne og 90’erne gennemført en række større programmer med offentlig 

støtte til forsøg på omlægning og udvikling af arbejdspladser, hvor 

medarbejderne i højere grad er inddraget enten direkte eller repræsentativt 

(Fred Emery og Einar Thorsrud 1964, 1969, Bjørn Gustavsen 1990). 

Den samfundsorienterede dimension og koblingen til de bredere forståelser 

af arbejdets betydning er især blevet videreført i en skandinavisk 

sammenhæng af blandt andre Bjørn Gustavsen, Åke Sandberg, og i 

internationale sammenhænge af Thorsrud og Emery, og senere Pelle Ehn, 

Christian Berggren, og som tidligere nævnt Robert Karasek og Töres 

Theorell. 

Skandinavisk forskning har haft en vis international gennemslagskraft, 

både med hensyn til teoretisk udvikling og med konkrete praktiske forsøg 

på at indføre medarbejderdeltagelse og i en vis fortolkning af begrebet at 

demokratisere arbejdspladser. 

Bjørn Gustavsen (1990, 1996, 1999) har videreført diskussionen af de 

demokratiske aspekter ved, igennem forskellige aktionsprojekter og 

udvikling af ”dialogfora” på og imellem arbejdspladser, at søge at inddrage 

både medarbejdernes og ledernes egne oplevelser i og af arbejdet i 

udviklingen af arbejdspladser og netværk. Han specificerer mulighederne 

ved at koble de samfundsmæssige perspektiver og aktørerne i det faglige 

system i både teori og praksis og ved at tale om bredde i udviklingen frem 

for ”enkeltstående eksempler”. Bjørn Gustavsen har således igennem 

90’erne fremlagt en række evalueringer og resultater af projekter under 

LOM-programmet om deltagelse og participation igennem 

 121



 

aktionsforskning og dialogseminarer. Snarere end at lægge sig i 

forlængelse af den socio-tekniske diskussion af gruppearbejdet og 

mulighederne her baserer Bjørn Gustavsen (1990) sin forskning på et 

erkendelsesteoretisk grundlag fra Jürgen Habermas og Max Weber, og 

arbejder med dialog som indgang til etableringen af forskellige fora for 

samarbejde og organisationsudvikling, og med inddragelse af deltagernes 

egne oplevelser, erfaringer og holdninger (jf. Gustavsen 1991, 1994). 

 

”Gruppearbejdet” har bredt fået gennemslagskraft i både 

managementteorier og i arbejdslivsforskningen, og kan i forskellige former 

ses realiseret på en mængde arbejdspladser igennem tiden, om end 

udgangspunktet for at etablere, forvalte og tildele opgaver og ansvar til 

grupper er mange og forskellige. Tilsvarende er rækkevidden i 

gruppearbejdet, set som en strategi til at inddrage de ansatte i et 

demokratisk system, meget forskellig. Den kollektive og repræsentative 

deltagelse har været dominerende i Skandinavien, hvor vi også har haft 

kollektive forhandlinger, partssamarbejde, og en historisk set stærk faglig 

organisering. Som tidligere nævnt var Hugh Armstrong Clegg ifølge Ann 

Westenholz en af dem, der i 50’rnes England diskuterede mulighederne for 

”pressionsgruppe demokratiet” – arbejderklassens inddragelse i 

beslutningsprocesser via konflikter og strejker – men hans position stod 

også op igennem 70’rne som et standpunkt for de mere oppositionelle 

polemikker om fagforeningens styrkelse på bekostning af den individuelle 

deltagelse og omvendt (Ann Westenholz 1994). Når det skal nævnes igen, 

så er det fordi forskellene imellem deltagelse af og styrkelse af de faglige 

organisationers ressourcer eller arbejdernes kontrol og den individuelt eller 

arbejdspladsfokuserede inddragelse af medarbejderne i en 

virksomhedsintern forståelse også markerer forskellene imellem det, man 

kunne kalde udviklingen af ”arbejdslivsdemokratiet” sat overfor blandt 

andet ”faglig ressource” programmet i Danmark. ”Faglig ressource 
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programmet”53 bygger på en kritisk teoretisk tilgang, og henter inspiration 

i både førnævnte H.A. Clegg, men også Oskar Negt og en mere traditionel 

marxistisk (end for eksempel Kurt Lewins) forståelse af samfundsmæssig 

udvikling og arbejde. Her skal ”Industri og Lykke projektet54” igen 

nævnes, et forskningsprojekt der med udgangspunkt i fiskeindustrien 

beskriver medarbejdernes inddragelse i udvikling af ikke bare det daglige 

arbejde, men også produkterne og virksomhedens sociale og 

samfundsmæssige aspekter. Et hovedsigte i ”Dyndspringeren” er bredere 

kvalifikations- og kompetenceudviklende tiltag, og demokratisering af 

arbejdspladser.  

 

Det gennemgående tema om udvikling, medarbejderdeltagelse og 

demokratisering og nu de historiske spor i begreberne åbner for flere 

diskussioner, end det er meningen at føre.  

Men præsentationen er på den anden side relevant for at få plads til en 

diskussion med et udviklende arbejde, som påstår, at 

medarbejderdeltagelse og inddragelse ”i mere” i det daglige arbejde er 

centralt enten som: 1. individuelt betydningsfuldt for kontrol i arbejdet og 

over arbejdets betingelser, eller som 2. organisatorisk element i en socio-

teknisk forståelse af medarbejdergruppernes kompetencer og kvalificering 

til flere opgaver samtidigt med udviklingen af produktionen, og endelig 

som 3. samfundsmæssigt betydningsfuldt i demokratisering af 

arbejdspladsen og arbejdslivet.  

Med forskellig begrebsliggørelse og baggrund er det fælles, at 

medarbejderne skal gives mere rådighed i det daglige arbejde, de skal have 

flere muligheder for at bestemme – større autonomi – og dette sker på 

baggrund af medarbejderinvolvering i udførelse og organisering af det 

daglige arbejde.  

                                                 
53 Lorentzen, Børge og Arne Remmen  Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 1 - 2000  
54 Nielsen, Birger Steen, Kurt Aagaard Nielsen og Peter Olsén (1999): ”Demokrati som læreproces. 

Industri og lykke: Et år med Dyndspringeren.” RUC 
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Rækkevidden af deltagelse set i en samfundsmæssig betydning kan vel 

diskuteres i forhold til både udviklingen af arbejdet – og typisk 

industriarbejdernes arbejdsvilkår og råderum – men også mere generelt til 

andre former for arbejde og psykosociale problemstillinger. For hvordan 

står et udviklende arbejde, demokratisering af arbejdslivet og den socio-

tekniske tankegang om udviklingen af det sociale og det tekniske system i 

arbejdet i forhold til det nye århundrede, hvor arbejdstagere er en langt 

mere differentieret gruppe, som stilles overfor stadigt øgede og stadigt 

skiftende krav til kvalifikationer, kompetencer og engagement i arbejdet? 

Hvor arbejdspladser spænder fra robotindustri og højtavancerede 

computerstyrede teknologiske systemer, til kontormiljøer præget af den 

nyeste arkitektur og viden om ergonomi. Og arbejdet i langt højere grad er 

forskning og udvikling, symbolbehandling, serviceydelser og kreativt og 

akademisk arbejde på højt kompetenceplan kendetegnet af påvirkningen 

fra skiftende organisationsformer. Og ikke mindst kendetegnet af, at 

grænserne imellem arbejdet og fritiden nedbrydes for flere grupper af 

lønmodtagere. Lønmodtagernes forhold og helbred monitoreres løbende, 

og det følgende er en samling af, hvad jeg synes er vigtige eksempler på 

kvantitative og kvalitative undersøgelser, der siger noget om, hvordan det 

står til, når vi anlægger et mere objektivt syn på både belastninger og 

reaktioner: 

 

Billeder af danskerne – og fokus på arbejdsmiljøet som psykisk belastende 

Ifølge Arbejdstilsynet defineres de psykosociale risikofaktorer i 1995 i de 

følgende55 to hovedgrupper:  

Hovedgruppe 1 handler om den enkeltes arbejdssituation og har sit 

udspring i arbejdsprocessen eller i arbejdsmetoden, anvendte produkter 

eller de fysiske rammer. Hovedgruppe 2 handler om de forhold, der har 

direkte baggrund i ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden 

                                                 
55 Taget fra Arbejdstilsynets cirkulæreskrivelse nr. 7 1995 – ej tilgængeligt 
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og i samspillet mellem ledelsen, de ansatte og deres repræsentanter samt de 

ansatte indbyrdes: 

 

 

Hovedgruppe 1 

 

Hovedgruppe 2 

- arbejdsstedets indretning, støj og 

temperatur 

- ensidigt, gentaget arbejde 

- voldsrisiko 

- alenearbejde 

- skiftearbejde 

- stor arbejdsmængde, hvor denne 

har mere end ren midlertidig 

karakter 

- arbejde med mennesker under 

særlige vilkår, som det ses f.eks. ved 

udbrændthed 

 

- løn og pensionsforhold 

- avancements-/uddannelsesforhold 

- graden af medindflydelse på 

ledelsens overordnede beslutninger 

om virksomheden 

- jobusikkerhed ved f.eks. 

nedskæringer i virksomheden 

- chikane, mobning eller konflikter 

mellem kolleger og rollekonflikt/ 

rolleuklarhed, der kan være 

begrundet i forskelle i temperament, 

sym- og antipatier samt følelsen af at 

være forbigået eller i faggrænser 

 

 

 

Definitionen fra 1995 er fra det sidste cirkulære om de psykosociale 

risikofaktorer, og dermed den første officielle skrivelse om det psykiske 

arbejdsmiljø. Siden er der i juni 2000 (2003) udgivet en At-vejledning om 

kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Og i 2002 blev der gennemført 

en ændring i arbejdsmiljølovens cirkulære, som beskriver tilsynets pligt og 

rækkevidde i forbindelse med blandt andet mobning og chikane, således at 

tilsynet kun kan gribe ind, hvis virksomhedens parter ikke selv har indgået 

overenskomst eller aftaler vedrørende forholdene. 

Arbejdsmiljøloven definerede allerede i 1975 faktorer i arbejdet af 

betydning for det fysiske og psykiske velbefindende og dermed også det 
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psykiske arbejdsmiljø, men det er først senere blevet et område, der 

sanktioneres og forhandles omkring. De psykosociale risikofaktorer er 

udover cirkulæret fra Arbejdstilsynet i 1995 ikke selvstændigt blevet 

skrevet ind i arbejdsmiljøloven i øvrigt, og det er svingende, hvilken status 

den type risikofaktorer, effekter og problemer har i aktørernes virke i det 

daglige.  

Men de psykosociale risikofaktorer og det psykiske arbejdsmiljø blev for 

alvor et tema på dagsordenen fra arbejdsministeriet igennem 90’erne. 

Årsagerne til prioriteringen skal nok ses i lyset af flere forskellige 

tendenser, men der er sammenhæng imellem statens fokus (og dermed de 

statslige institutioners aktivitet) og en bredere interesse for det ”bløde” 

psykiske arbejdsmiljø og de mere sprængfarlige arbejdsmiljøproblemer, 

der ikke bare berører de fysiske forhold på arbejdspladsen, men også de 

mellemmenneskelige, relationelle og ledelsesmæssige forhold. 

 

Danske arbejdspladser udgør selvsagt meget forskellig baggrund for at se 

på både arbejdet og udviklingen af det. Det følgende er uddrag af 

Arbejdsmiljøinstituttets lønmodtagerundersøgelse om danskernes 

arbejdsmiljø. AMI’s undersøgelse fra 1990 er blevet brugt i forskellige 

sammenhænge, herunder har allerede været nævnt Ivan Thaulows 

undersøgelse af et udviklende arbejde fordelt på fag og grupper. Jeg 

refererer desuden til Agi Csonkas afhandling (2000) om fordelingen af ”det 

fleksible arbejde” og konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø, ide 

hun baserer sit arbejde på AMI’s database og tallene fra 1995. 

 

Boks 1: 1990 fra AMI lønmodtagerundersøgelsen spec. om psykisk 

arbejdsmiljø 

Boks 2: 1995 fra AMI lønmodtagerundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø - 

udvidet 

Boks 3: 1995 fra AMI lønmodtagerundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø – 

besvarelser fra både ’90 og ’95 (særligt udtrukkede besvarelser) 
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Boks 4: 1995: Det fleksible arbejde - Agi Csonkas fremstilling baseret på  

Arbejdsmiljøundersøgelsen 

Boks 5: 2000 fra AMI lønmodtagerundersøgelsen – samlet resultaterne om 

psykosocialt arbejdsmiljø. 

Boks 1 

I 1990 undersøgelsen fra Arbejdsmiljøfondet (nu Arbejdsmiljørådets 

servicecenter) opsummeres resultaterne om de psykosociale forhold som 

følger: 

(1990 1 s.20 og 2 s.124)56 

Der stilles lavest krav til stor arbejdsmængde, opmærksomhed, svære 

arbejdsopgaver, blandt faglærte og ufaglærte arbejdere, og laveste 

funktionærgruppe. Største krav stilles til de to øverste funktionærgrupper. 

Størst krav stilles til lønmodtagere imellem 30 og 49 år. For stor 

arbejdsmængde rapporteres især indenfor kontor og administration, social- 

og sundhedsvæsen og undervisning og forskning. Dette hænger også 

sammen med, at der stilles krav om opmærksomhed og koncentration i 

arbejdet. 

Funktionærgruppen har de bedste muligheder for indflydelse på arbejdet, 

tilrettelæggelse og udførelse, mens gruppen af lærlinge og elever og 

ufaglærte arbejdere har dårligst muligheder for indflydelse og 

tilrettelæggelse.  

Muligheder for at udvikle sig i arbejdet blev i 1990 målt på blandt andet, 

om det var nødvendigt med en uddannelse for at beherske arbejdet og på 

afveksling i arbejdet. Resultaterne peger på, at der er gode muligheder for at 

udvikle sig i arbejdet blandt lærlinge og elever og blandt faglærte arbejdere, 

men sjældent blandt ufaglærte arbejdere. Og på at især tekstil- og 

beklædningsindustrien og rengøringsarbejde vurderes for at have ringe 

udviklingsmuligheder. 

                                                 
56De aspekter af de psykosociale arbejdsmiljø, der er belyst, er følgende, der afviger lidt 
fra de allerede fremhævede fra 1997 undersøgelsen, krav i arbejdet, indflydelse på 
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Boks 2: 

I 1997 undersøgelsen, der dækker forholdene imellem 1990 og 1995, blev 

resultaterne fremstillet i en udvidet forståelse af de tidligere aspekter 

(1997 ss144 – 164) 

Overordnet er der sket få ændringer af det psykosociale arbejdsmiljø. Mest 

markant i et fald i utryghed i ansættelsen, hvilket generelt tilskrives et fald i 

arbejdsløsheden i perioden. Derudover er der en mindre stigning i 

psykologiske krav og social kontakt og støtte i arbejdet. For de kvindelige 

lønmodtagere er der sket en mindre stigning i indflydelsesmuligheder i 

arbejdet, for de mandlige er der et mindre fald i variations- og 

udviklingsmuligheder. 

Hvis man ser nærmere på de enkelte lønmodtagergrupper, fordeler 

udviklingen sig lidt mere, herunder er udvalgt nogle eksempler: 

- Signifikant stigning i psykologiske krav i arbejdet oplevede alle 

jobgrupper inden for sundhedssektoren, dvs. sygeplejersker, sygehjælpere 

og andet sundhedspersonale, mandlige og kvindelige chefer og mandlige 

arbejdsledere, akademikerne, ingeniørerne og arkitekterne.  

- Signifikant fald i psykologiske krav oplevede blandt andet de kvindelige  

rengøringsassistenter, lærlinge, kvindelige tekstil- og beklædningsarbejdere, 

procesindustriarbejdere og ikke-faglærte mænd i forskellige industrier. 

- Signifikant højere gennemsnit på skalaen for indflydelse i arbejdet 

sammenlignet med alle grupperne var kvindelige chefer, mandlige 

akademikere og ingeniører, dagplejemødre og kvindelige pædagoger ().  

- Lavere gennemsnit havde 10 grupper indenfor industri og håndværk, 

herunder kvindelige og mandlige fabriksarbejdere, lærlinge, mandlige 

chauffører indenfor persontransport, og sygeplejersker. 

- Større variation og udviklingsmuligheder sammenlignet med de øvrige 

                                                                                                                        
arbejdet, mulighed for hjælp i arbejdet, konsekvenser af fejl i arbejdet, 
udviklingsmuligheder, det sociale klima, ros og tryghed i ansættelsen.  
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lønmodtagere blev fundet hos i alt 22 jobgrupper herunder lærergrupper, 

kvindelige og mandlige chefer, tre industrielle jobgrupper – faglærte 

mandlige metalarbejdere, elektrikere og teknikere, mandlige og kvindelige 

lærlinge. 

- ”Relativt lille variation og små udviklingsmuligheder” blev fundet hos 19 

jobgrupper herunder 11 jobgrupper indenfor industri, håndværk og 

landbrug, kvindelige tjenere, rengøringsassistenter, chauffører og 

kvindelige og mandlige ekspedienter. 

- 12 jobgrupper oplevede højere grad af social kontakt og støtte i arbejdet, 

herunder de kvindelige pædagogmedhjælpere, pædagoger og sygehjælpere, 

kvindelige bogholdere, mandlige og kvindelige lærlinge, mens chauffører i 

person og godstransport, alle fire lærergrupper og mandlige og kvindelige 

akademikere oplevede et fald i social kontakt og støtte.  

- Konflikter i arbejdet blev især fundet hos ansatte i politiet, alle tre grupper 

i sundhedssektoren, folkeskolelærerne, cheferne og kvindelige 

akademikere. 

 

Det tidligere fremhævede fald i oplevelsen af utryghed i ansættelse, som var 

markant for hele gruppen af lønmodtagere, har tilsvarende de øvrige 

aspekter nogle fordelinger på jobgrupper, som måske ikke er helt uventede. 

Høj grad af utryghed oplevede 6 grupper indenfor industri og håndværk, 

herunder kvindelige procesindustriarbejdere, metalarbejdere, tekstil og 

beklædningsarbejdere og kvindelige fabriksarbejdere. 

 

Boks 3: 

I 1997 undersøgelsen er specifikt udtrukket den gruppe interviewpersoner, 

der har svaret i både 1990 og 1995, og disse er vurderet for den udvikling, 

der er sket: 

-Stigning i psykologiske krav skete for 9 grupper, herunder ligger 7 af 

grupperne allerede højt i 1990, syge- og sundhedspersonale, chefer og 
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ledere. Fald skete kun for de ufaglærte mandlige metal- og 

elektronikarbejdere. 

 

-4 jobgrupper havde fået øget indflydelse over arbejdet, det gjaldt de 

kvindelige tekstil- og beklædningsarbejdere, de kvindelige pædagoger og 

dagplejemødre og sygeplejerne. Tre grupper fik gennemsnitligt mindre 

indflydelse - herunder de kvindelige ekspedienter (der lå lavt) og de 

mandlige ingeniører (der lå højt). 

 

En anden fortolkning af tallene fra 1995 åbner for sammenhængene 

imellem udviklingsmuligheder og psykisk sundhed. Agi Csonka fremlagde 

i sin afhandling følgende anskuelse på mulighederne for, at det nye 

fleksible arbejde havde positive konsekvenser for det psykosociale 

arbejdsmiljø eller bredere set det ”psykiske velbefindende”, baseret på 

analyse af både 1990 og 1995 undersøgelsen: 

 

Boks 4: 

 

Det fleksible arbejde defineres som: (Csonka 2000 s 198) 

Jobbene er brede og varierede 

Ansvaret for tilrettelæggelse af arbejdet er uddelegeret til dem, der udfører 

det 

Arbejdet indebærer løbende faglig og personlig udvikling 

”Psykisk velbefindende” er i undersøgelsen sammensat af både mål for 

arbejdsintensitet, indeks for velbefindende og tilfredshed med arbejdet og 

rækker således udover de i 1990 og 1997 fremhævede aspekter omkring det 

psykosociale arbejdsmiljø. Resultaterne er følgende  

(ibid ss261 – 264) 

Overordnet er det fleksible arbejde ikke så udbredt, som man kunne tro, når 

man ser på udbredelsen af produktionskoncepter, der fremhæver det 
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fleksible arbejde. Det er primært de højt-uddannede, der har fået et 

fleksibelt arbejde. 

 

De, der har et fleksibelt arbejde, arbejder ofte mere end 40 timer om ugen, 

og har oftere en fleksibel arbejdstid, end de, der har et traditionelt arbejde. 

Det giver ikke nødvendigvis en højere arbejdsintensitet at have fleksibelt 

arbejde, og intensiteten hænger sammen med position i stillingshierarkiet på 

arbejdspladsen. Højere funktionærer oplever en højere arbejdsintensitet end 

de, der er placeret længere nede, uanset om de har et fleksibelt eller et 

traditionelt arbejde.  

Det er typen af arbejde der har betydning for psykisk velbefindende og 

tilfredshed, snarere end stillingskategori. De, der har et fleksibelt arbejde, er 

mere tilfredse.  

 

 

Csonka fremhæver imidlertid nogle begrænsninger i undersøgelsen, 

sammenlignet med andre. Konklusionen, som jeg forstår den, må være, at 

Csonka stiller sig kritisk overfor mulighederne for et fleksibelt og 

udviklende industriarbejde. Men at det psykiske velbefindende generelt er 

bedre ved et fleksibelt arbejde, hvor ”det sociale” forstået som social støtte 

fra kolleger også er bedre. 

  

Frem mod 2005 

I 2002 fremlagde AMI, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø tegnede sig 

for udviklingen fra 1990 til 2000. Som det kan ses, så er der samlet set ( på 

tværs af køn, brancher m.m.) generelt sket forbedringer i faktorer, der 

blandt andre kendetegner et godt psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdets krav 

om opmærksomhed, mulighed for at tilrettelægge eget arbejde, information 

om arbejdet, mulighed for at tale med arbejdskammerater under arbejdet, 

og jobusikkerhed: 
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(Hentet fra ”Psykosocialt Arbejdsmiljø” Delrapport fra Arbejdsmiljø i 

Danmark 2000, udgivet 2002, s.9:) 

Figur 1: Arbejdet kræver opmærksomhed hele tiden: 

1990: 43 % 

1995: 38 % 

2000: 61 % 

Figur 2: Mangler mulighed for at tilrettelægge eget arbejde: 

1990: 19 % 

1995: 15 % 

2000: 13 % 

Figur 3: Mangler information om arbejdet 

1999: 17 % 

1995: 15 % 

2000: 10 % 

Figur 4: Mangler mulighed for at tale med arbejdskammerater under 

arbejdet 

1990: 21 % 

1995: 20 % 

2000: 17 % 

Figur 5: Stor jobusikkerhed 

1990: 26 % 

1995: 16 % 

2000: 16 % 

 

Konklusionen samlet for undersøgelsen er følgende: 

Der er sket betydelige ændringer i det psykosociale arbejdsmiljø i denne 

periode. På den ene side er der sket en stigning i de psykiske krav i 

arbejdet. Der er flere, der nu oplever, at de er nødt til at være 

opmærksomme og koncentrere sig i hele arbejdstiden. På den anden side 

er der samtidigt sket nogle forbedringer i ressourcerne i arbejdet. Der er 

 132



 

blevet færre, der har lav indflydelse og mangler informationer i arbejdet. 

Endvidere er der færre, der mangler mulighed for social kontakt med 

arbejdskammerater under arbejdet, og færre oplever usikkerhed i deres 

job. (ibid. S. 4) 

Det ser med andre ord godt ud for det danske arbejdsmiljø, når det gælder 

de faktorer, vi blandt andet vurderer det udviklende arbejde efter. Men 

samtidig registreres der flere og flere problemer med arbejdsrelateret 

stress, og både nationale og internationale undersøgelser af arbejdsskader 

viser en stigning i anmeldelser af psykiske arbejdsskader og stigning i den 

officielle registrering af stressrelaterede sygdomme og egentlig 

arbejdsrelateret stress. Vi vender tilbage til problemstillingen med 

arbejdsrelateret stress, for her er et centralt tema for både forskning og 

udvikling af arbejdspladser. Men først mangler vi et overblik over 

undersøgelser, som i højere grad beskriver forholdene bag tallene. De 

kvantitative opgørelser over lønmodtagernes tilstand gør os klogere på 

forskellige faktorers tilstedeværelse i lønmodtagernes arbejdsmiljø, og den 

betydning, som vi statistisk kan måle os til, de har for oplevelsen af 

helbredet. 

Det statistiske overblik her tjener primært som illustration og overblik over 

udviklingen igennem 90’erne og ikke nødvendigvis som data på centrale 

problemområder eller for risikable jobgrupper i forhold til det psykosociale 

arbejdsmiljø. Det er dog tankevækkende, at når man sætter jobgrupperne 

sammen og for eksempel følger de kvindelige dagplejemøder igennem 

både de forskellige aspekter og over de to målinger, ser billedet noget 

anderledes ud, end når man kun fokuserer på f.eks. variation og 

udviklingsmuligheder for sig. Høj scoring på enkelte faktorer er ikke 

ensbetydende med et arbejde, der samlet set er godt og udviklende.  

 

Danmark har en i internationale sammenhænge velfungerende 

arbejdsmiljølov og en aktiv diskussion af også det psykiske arbejdsmiljø 

og de psykosociale risikofaktorer, og igennem de sidste år har der været en 
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stigende opmærksomhed på de ”nye” arbejdsmiljøproblemer som stress, 

vold og mobning og med den også øget fokus på de arbejdsbetingelser, der 

ligger bag. Stressforskningen og undersøgelser af mobning blandt voksne 

på arbejdspladser og iøvrigt sammenhængene imellem belastninger og 

sygdomme relateret til arbejdsmiljøet finder dog tilsyneladende kun 

langsomt sammen med teorier og undersøgelser af organisationsudvikling 

og ledelse. De fleste former for arbejde har ændret sig betydeligt igennem 

de sidste 50 år, og kravene til arbejdstagere på alle niveauer har ændret sig. 

Der stilles oftest krav om, at ansatte – hvad enten det er menige 

medarbejdere, mellemledere eller ledere – kan tilpasse sig skiftende vilkår 

på arbejdspladserne med hensyn til håndtering af forskellige opgaver, 

produktudvikling, udvikling af arbejdspladsen og ikke mindst kontinuerlig 

udvikling af sig selv både fagligt og personligt. I den positive udlægning 

bliver arbejdet i højere grad fleksibelt og udviklende, men samtidigt stiller 

det paradoksalt nok de samme krav til arbejdstagere. Vi skal være såvel 

fleksible som refleksive, for nu at inddrage et par af de centrale stemmer, 

som i 90’erne har været med til at beskrive tendenser i tiden med hensyn til 

både samfund og aktører; Richard Sennet og Anthony Giddens57. 

Richard Sennets dystre analyser af opløsningen af identitet og 

arbejdstilhørsforhold tager afsæt i blandt andet en gruppe amerikanske 

bagere, som grundlæggende har ændret deres forhold til faget, fordi den 

stigende teknologisering af håndværket har ændret deres kompetencer, og 

også på mange måder fjernet dem fra det, som var den oprindelige kultur 

for faget. Sennets bog handler om sammenhængen imellem selvforståelse, 

arbejdspraksis og faglighed, men er også polemisk og diskuterer 

arbejdsmoral og identitet, som noget der opstår og opløses i arbejdet, og 

det er en kritisk beskrivelse af det amerikanske samfund i forandring, 

fremstillet igennem især portrættet af en far og hans søn og deres 

individuelle historier og karriereforløb. Analysen er spændende og 

                                                 
57 Jeg tænker i denne sammenhæng især på Richard Sennets – ”The Corrosion of Character” og 

Anthony Giddens’ bidrag i ”Reflexive Modernization” fra 1994. 
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vedkommende, men er også baseret på et stykke amerikansk 

arbejderhistorie. Spørgsmålet er, i hvor høj grad analysen kan paralleliseres 

til danske lønmodtagere og deres forhold, men også hvilke aspekter der 

ikke kommer med i den mere generaliserede beskrivelse af ”arbejdets” og 

”arbejderens” forandring. Identitet forstået som selvopfattelse, der blandt 

andet dannes igennem det dialektiske forhold imellem mennesket og dets 

udveksling med omgivelserne – herunder viden, arbejdsopgaver og 

faglighed – har været udforsket, siden industrialiseringen ændrede de 

arbejdsmæssige relationer i samfundet og efterhånden opløste tidligere 

håndværksfag, selvstændige erhverv og arbejde, som var integreret i 

hjemmet, som landbrug og en række af dem vi nu kalder serviceydelser. 

Thomas Højrups (1983) livsformsanalyser af danske lønmodtagere er 

blandt andet en etnologisk undersøgelse af danskerne set som 

erhvervsgrupper i karakteristiske kulturer, der rækker ud over arbejdet og 

ind i hverdagsliv, til familien, fritiden og lokalsamfundet. Det er en 

empirisk analyse, som søger at forstå livsformer i den danske velfærdsstat 

med de karakteristika, som også historisk set er betydningsfulde i det 

danske samfund. Højrup beskrev, hvordan arbejdskulturer eksisterede i 

arbejdet men også bredere som liv, handlinger, orienteringer og 

overbevisninger, og fremlagde en lang række portrætter af danskerne set 

som typer af livsformer, knyttet til den historiske udvikling af bestemte fag 

og måder at organisere sig omkring livets forskellige sfærer. I en nyere 

udgave af sociologisk analyse har Henrik Dahls ”Hvis din nabo var en bil” 

(Dahl 1997), baseret på blandt andre Thomas Højrup og Pierre Bourdieu, i 

en slags livsforms- og praksisanalyse forsøgt sig med at løfte de samme 

diskussioner, men uden den historiske analyse og den konkrete, detaljerede 

forankring i empiriske undersøgelser. 

APL58 undersøgelsen fra CARMA-gruppen på Ålborg Universitetscenter 

diskuterede på baggrund af en empirisk undersøgelse blandt medlemmerne 

                                                 
58 Bild, Tage, Henning Jørgensen, Morten Lassen og Morten Madsen ”Sikke nogen typer… Rapport 

over en interviewundersøgelse blandt medlemmer af LO-forbundene”  AUC april 1993 
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i LO-forbundene i alt ni mere håndfaste, forskellige lønmodtagertyper, der 

tilsvarende Højrups analyser fremstillede generaliserede portrætter af 

lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, men her set igennem 

interviews om deres forhold til arbejdet, organisering i faglige forbund og 

forventninger og holdninger til arbejdspladsen og arbejdet. 

Hverken Højrups livsformstyper eller CARMA-gruppens medlemstyper 

bliver anvendt i analyserne her, så jeg vil ikke yderligere gå ind i at 

redegøre for dem, men de er begge eksempler på både muligheder og 

begrænsninger i generaliseringer af lønmodtagergrupper – og styrken i 

begge er muligheden for at reflektere, hvordan arbejdslivet er indplaceret i 

en samfundsmæssig og historisk sammenhæng, som man bevæger sig og 

handler i, og dermed forholder sig aktivt til i organiseringen af et ”helt” liv.  

 

Det kvantitative billede af danske lønmodtagerforhold afspejler altså 

temmelig stor spredning på jobgrupper, men også nogle forskelle omkring 

fordelingen på de forskellige faktorer. Det gennemgående fokus på 

sammenhængene imellem krav, kontrol og social støtte skal ydermere ses 

på baggrund af, at der faktisk teoretisk set er uenighed omkring 

betydningen af psykologiske krav i arbejdet (AMI 1997 s145). (Karasek og 

Theorell fremhæver, at virkningen af høje krav afhænger af indflydelse og 

udviklingsmuligheder i arbejdet, mens Warr antager at både høje krav og 

lave krav giver negative virkninger.)  

Fra Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejdsmiljøfondet, Socialforskningsinstituttet, 

Teknologisk Institut, fra universiteterne og en mængde private 

konsulentfirmaer er der kommet en lind strøm af beskrivelser og analyser, 

som både via kvantitativt og kvalitativt materiale søger at diskutere det 

psykiske arbejdsmiljø og psykosociale risikofaktorer i forbindelse med 

kortlægning og interventioner. Som eksempel på 90’er-undersøgelser af 

området er to publikationer interessante i denne sammenhæng: I et forsøg 

på at samle op og konkludere på casebeskrivelser udgav CASA og FTF i 

1994 et notat baseret på en gennemgang af 73 cases fra FTF-virksomheder 

 136



 

med beskrivelse af sager om ”den arbejdsskadede medarbejder” internt i 

virksomheder, om hvordan man har angrebet problemstillingerne omkring 

det psykosociale arbejdsmiljø. Konklusionerne her var ret negative især 

omkring effekten af inddelingen af de to hovedgrupper, og det 

konkluderes, at områderne overlapper i mange af sagerne, ”opdelingen kan 

fra arbejdspladsens synspunkt virke kunstig”, og kan i værste fald medføre 

at både SamarbejdsUdvalg (SU) og SikkerhedsOrganisationen (SIO) kan 

sige fra, under henvisning til at det ikke hører til under nogen af dem. 

Endvidere konkluderes det, at dårlig ledelse og ledelsesproblemer er 

tilbagevendende som en væsentlig årsag til problemet. Endelig fremhæver 

rapporten, at set fra et forebyggelsesperspektiv synes indsatsen ikke at leve 

op til forebyggelsesprincipperne, og at løsningerne ofte individualiseres og 

problemerne behandles ved ”omplaceringer, førtidspension, sygemelding, 

afskedigelse og opsigelse.” (Jørgen Møller Christiansen 1998) 

 

Fra Finansministeriet, der har ansvar for statsinstitutionernes 

personalepolitik, kom blandt andet ”Statens redegørelse for 

Personalepolitik”, hvori det udviklende arbejde defineres som en vision for 

statens arbejdspladser. Og denne blev i 1997 fulgt op af en skrivelse fra 

Centralrådets Efteruddannelsesudvalg om ”Udvikling på Jobbet og 

Udvikling af Jobbet”, hvor en række konkrete eksempler på arbejdspladser 

med erfaringer med det udviklende arbejde beskrives. Derudover udgav 

Centralrådet også ”11 bud på et udviklende arbejde” og fra 

arbejdsministeriet kom den tidligere omtalte rapport ”Udvikling af 

arbejdslivet og øget produktivitet” skrevet af Pernille Bottrup og Helge 

Hvid.  

 

Hvad kan vi sige på baggrund af alle disse tal og undersøgelser, hvis vi 

lader sociologerne sætte fremtiden lidt i perspektiv? Man får et billede af, 

at der på den ene side fokuseres mere og mere på lønmodtagerne 

individuelt, at deres personlige egenskaber, kompetencer og evner dyrkes 
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og optimeres. Og vi måler og vejer, så godt vi kan, hvilke konsekvenser det 

har for helbredet. På den anden side forandres forhold og betingelser 

omkring produktion og arbejdspladser, så det i stadig stigende grad bliver 

nødvendigt hele tiden at se på, hvordan de ”menneskelige ressourcer” kan 

optimeres, så de svarer til de teknologiske og produktionsmæssige krav. 

 

Frem imod år 2010 

Arbejdstilsynet har i maj 2005 fremlagt en rapport, som beskriver nye 

udfordringer for arbejdsmiljøarbejdet og de problemer, man forventer vil 

være de dominerende frem mod år 2010. Øverst på listen står de 

psykosociale risikofaktorer og arbejdsrelaterede hjerte-kar sygdomme og 

arbejdsrelateret stress som en af de alvorligste helbredsmæssige 

konsekvenser af arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsrelateret stress har vundet 

indpas både i forskning og forebyggelsesarbejde, men er samtidigt blevet 

nærmest synonym med ”det moderne arbejde”, og skal man afgøre 

problemets størrelse proportionelt med medieomtale, så har vi med en 

epidemi at gøre.  

I en debatartikel fra European Journal of Public Health fra 2000 (10-

ss.231-234) foreslog David Wainwright og Michael Calnan en 

genformulering af epidemien – eller i hvert fald en række nye 

forskningsmæssige strategier for at forstå Work Stress. Ganske kort 

genfortalt opfordrer Wainwright og Calnan til, at ”arbejdsmiljømodellerne” 

Job-Strain eller krav/kontrol stressmodel som er fremsat af Karasek og 

Theorell, og Johannes Siegrist’ effort/reward, empirisk udfordres af 

stressforskning, som i højere grad tager subjektive og sociale faktorer i 

betragtning, som medierende faktorer imellem objektive 

belastningsfaktorer og individets psykiske reaktioner og sygdomme. I 

artiklen fremlægges ”consciuosness” eller bevidsthed som medierende 

faktor, og forfatterne diskuterer, hvordan ”resilience” eller 

modstandsdygtighed hos individer opstår og kan være en ”buffer” for 

belastende forhold på arbejdet. Forfatterne fremsætter mange spændende 
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argumenter for, hvordan modstandskraft overfor arbejdsmæssige 

belastninger kan ses som både historisk, socialt og kulturelt influeret. 

Endelig konstaterer de, at ”udredning af det komplekse netværk af 

objektive betingelser, subjektive opfattelser om menneskelig medvirken og 

modstandskraft og de sociale og kulturelle faktorer, som påvirker dem, er 

nu den mest presserende opgave for forskere, som er interesserede i at 

forklare arbejdsstressfænomenet.” (min oversættelse s.232 ibid). 

Johannes Siegrist besvarer udfordringen (ibid. s.234) efterfølgende, for at 

konstatere, at han er enig i argumentet om, at det er nødvendigt at udvide 

forståelsen af, hvad den kumulative effekt af stressende betingelser er for 

individer, som udover arbejdet har andre sociale roller og dermed locus for 

kontrol og belønning – for herigennem at udforske effekt af belastende 

arbejdsbetingelser. for det mentale helbred  

På mange måder en relevant genfortolkning af problemet om objektive 

belastninger, subjektiv betydning og sammenhængene imellem individets 

reaktioner og årsagssammenhængene udenfor individet i det sociale og det 

historiske miljø. Men også en opposition til den empirisk efterhånden ret 

velunderbyggede model for psykosociale belastninger, for hvad er det 

Wainwright og Calnan er oppe imod? 

Flere studier i tidsskriftet ”Work and Stress” undersøger, hvordan 

sammenhængen er imellem arbejdsbetingelser, belastninger og 

stresssymptomer, eller undersøger mulige resultater af intervention på 

arbejdspladser. Tidsskriftet præsenterer et bredt spektrum af såvel 

kvantitativt som kvalitativt baserede studier af årsager til arbejdsrelateret 

stress og konsekvenser af interventioner på såvel individ- som 

organisationsniveau.  

Stressforskningen har rødder tilbage til tidlige fysiologiske forsøg (Cannon 

og Hans Selye), og som ordets oversættelse indikerer, er det i sig selv ikke 

et udtryk for en sygdom men betyder også blot pres eller belastning. Det 

har anerkendte fysiologiske forklaringer, som beskriver, hvordan kroppen 
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responderer på belastning, der spænder fra det umiddelbare chok til det 

mere langvarige pres. Det er nøje kortlagt, hvorledes adrenalin, 

noradrenalin og det kroniske kortisol både er en nødvendighed for 

organismen, og hvordan kroppen helst skal skabe balance imellem stoffer, 

som er vigtig, fordi ubalance skaber sygdom. Længerevarig udsættelse for 

belastning som gør at kroppens kortisol niveau er højt, giver større risiko 

for kredsløbsforstyrrelser og hjertekarsygdomme. Man er efterhånden 

således begyndt at tale om både depression og hjertekarsygdomme som 

stressrelaterede sygdomme, og i øvrigt ses også nedsættelse af  forskellige 

intellektuelle og kognitive kapaciteter. 

Stress, eller arbejdsrelateret stress, er altså efterhånden velbeskrevet og 

accepteret som et udtryk for sygdom, som man kan blive ramt af som følge 

af sit arbejde. Arbejdsrelateret stress bliver oftest defineret som et 

arbejdsmiljøproblem på baggrund af den udvidede krav/kontrol/social 

støtte-model (job/strain/social support model) (Karasek 1970, Karasek og 

Theorell 1990). Denne model angiver faktorer, der viser, hvordan arbejdet 

kan være for belastende, fordi det kvalitativt eller kvantitativt stiller for 

store krav, fordi den enkeltes kontrol eller indflydelse er for lav, og fordi 

kontakt til og støtte fra kolleger og ledere er for dårlig. Modellen følger 

nedenstående som den bliver brugt i blandt andet Arbejdstilsynet i 

Danmark. Karasek og Theorells model for arbejdsrelateret stress bygger 

som tidligere fremsat primært på faktorerne for kontrol og krav i arbejdet.  
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Indflydelse eller ”Kontrol-dimensionen” drejer sig om indflydelse over 

arbejdet, forudsigelighed og mulighed for at udøve beslutning, mens ”krav-

dimensionen” primært drejer sig om kravene om hurtighed og sekundært 

om de indholdsmæssige krav i arbejdet. Aksen i krav/kontrolmodellen 

viser, hvordan lav ”kontrol” kombineret med høje ”krav” er stressende, 

mens høje krav kombineret med høj kontrol fremmer udvikling i arbejdet. 

Det er en enkel eller en meget arbejdspladsrettet måde at forstå den pointe, 

et godt arbejde er et arbejde, som giver mulighed for at udnytte sine 

færdigheder og kompetencer og samtidigt planlægge, organisere og 

udvikle arbejdet selv. Og et dårligt arbejde er et arbejde, hvor kravene 

overstiger ressourcerne, eller hvor de måske slet ikke udnytter individets 

evner og ressourcer, og hvor individet samtidigt har ringe muligheder for at 

øve indflydelse på arbejdets vilkår og udførelse. Dette er fortolket mange 

steder og diskuteret for både konstrukt validitet og for konsistens. Især 

føromtalte Johannes Siegrists model for Anstrengelse-Belønning og 

Richard Lazarus’ teori om stress, coping og appraisal 

(opfattelse/vurdering) har haft indflydelse på forskningen på området. 
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Fra problem til epidemi? 

I 2002 publicerede det europæiske arbejdsmiljøråd en rapport, som anslog, 

at hver fjerde arbejdstager i Europa ville blive ramt af arbejdsrelateret 

stress, og som følge heraf var der grund til bekymring og i hvert fald til at 

sætte fokus på forebyggelse af problemet. Her blev stress afgrænset som 

følger   

”It is implied in the European Commissions definition that work-related 

stress is a pattern of emotional, cognitive, behavioral and physiological 

reaktions to adverse and noxious aspects of work content, work 

organisaiton and work environment….Stress is caused by poor match 

between us and our work, by conflicts between our roles at work and 

outside it, and by not having a reasonable  degree of control over our own 

work and our own life” (citat s. 8 i ”How to Tackle psychosocial issues 

and reduce work-related stress” 2002) 

Rapporten beskrev og gennemgik nogle konkrete forsøg på at forebygge 

og afhjælpe arbejdsrelateret stress i forskellige lande i Europa, herunder 

PIFT-projektet i Danmark.  

Ledernes Hovedorganisation publicerede i 2003 en rapport, som 

dokumenterede, at hver tredje leder oplevede alvorlige symptomer på 

stress, og at tallet af stressramte ledere sandsynligvis ville være meget 

højere, hvis man i de officielle tal også regnede de ledere, som var holdt op 

på grund af problemet. 

Idet stress ofte også bliver brugt som et udtryk både for belastningen selv, 

som symptom på et problem og som en sygdom, er der dog ikke altid 

stringens i definitionerne. Det kan også genfindes i både populærmedier og 

i et hav af selvhjælpsbøger og tests, og bliver i den forstand meget 

debatteret, hvilket er positivt, men det har desværre også som konsekvens, 

at afhjælpnings- eller løsningsmuligheder i stigende grad individualiseres. 
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På den ene side har vi med et fænomen at gøre, som også før 90’erne var 

anerkendt og teoretisk ret godt beskrevet, men som i løbet af de sidste år er 

blevet anset for at være både en moderne livsform og en epidemi. 

Problemet er også efterfulgt af mængder af løsningsforslag og velvillige 

hjælpere. Anvendt arbejdspsykologi udgør et bredt spektrum af 

problemstillinger, interventionsformer, hovedaktører, brugere, aftagere og 

”interessenter”. Og grænserne til organisationsudvikling, 

ledelsesudvikling, konsulentopgaver, test-industri, kursus og 

undervisningsfunktioner er selvsagt glidende.  

Stress er ikke et tema i projekterne efterfølgende, men giver et udmærket 

billede på en diskussion af, hvordan det skal lykkes at inkludere både 

subjekter og objektive betingelser og vilkår og fastholde det dialektiske 

forhold imellem arbejdsbetingelser og mennesker, Det er også et 

interessant eksempel på, hvordan et arbejdspsykologisk ”fænomen” finder 

sin egen form udenfor forskning og praksis omkring det, og efterhånden får 

en dagsorden på arbejdspladserne. 

For på arbejdspladserne drejer det sig ikke længere om blot at skulle 

”udnytte de menneskelige ressourcer optimalt”, men også om at skabe 

arbejdsvilkår for trivsel og sundhed på arbejdet – og udenfor 

arbejdspladsen. Bæredygtighed, virksomhedernes sociale ansvar, 

familiepolitik, seniorpolitik, lærende organisationer og udviklende arbejde 

er alt sammen temaer, der knytter arbejdsmiljø og arbejdsforhold til 

medarbejdernes trivsel og udvikling på arbejdspladsen og til 

samfundsmæssig udvikling, og som på forskellig vis blev diskuteret op 

igennem 90’erne. Det blev de også på arbejdspladserne, som efterfølgende 

bliver præsenteret. 

 

Fra epidemi til dagligdag 

Hvor Styrelsen var en typisk offentlig kontorarbejdsplads, er de to 

arbejdspladser, der beskrives efterfølgende industriarbejdspladser, hvor 
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arbejdet på forskellig vis er kendetegnet ved traditionelle problemstillinger 

omkring produktionen, teknologien, arbejdsdelingen, og organiseringen af 

arbejdet. Og hvor ”udviklingen” udenfor og indefra efterhånden gør det 

nødvendigt at skabe forandringer i både arbejdet og arbejdsstyrken.  

”Virksomheden ” anfører selv, at interventioner sker med henblik på at 

nedbringe EGA-problemstillinger, og med henblik på at inddrage 

medarbejderne i arbejdsmiljø forbedringer, specifikt omkring det psykiske 

arbejdsmiljø. Generelt er det også nødvendigt, at virksomheden tilpasses 

konkurrencen, og både produktion og medarbejdere skal kontinuerligt 

udvikles for at følge med. 

På ”Fabrikken” er problemerne ikke i første omgang ensidigt gentaget 

arbejde, EGA, trods det forholdsvist monotone overvågningsarbejde, men 

snarere problemer med relationerne mellem ledelse og medarbejdere på 

forskellige niveauer og med det, der tegner sig som fremtidens krav til 

udvikling af medarbejdernes faglige og sociale kompetencer og forandring 

af arbejdets organisering, som den nye produktionsteknologi betinger.  

For begge arbejdspladser gælder, at ledelse og organisering af arbejdet er 

under forandring, samtidigt med at den almindelige drift stiller sine egne 

krav til både at opretholde rutiner, handlemåder og processer, og fleksibelt 

ændre i forhold til ordrer, kunder og interessenter. Forandringerne er 

indlejret i det daglige arbejdes hoved- og del-handlinger, i kulturen på 

stedet og i de betingelser, som produktionsteknologi og 

medarbejdersammensætning stiller, og ikke mindst i de samfundsmæssige 

krav til virksomheden. Afdækningen af arbejdet, arbejdsmiljøet og 

forandringerne i arbejdet er sket ved hjælp af både kvantitative og 

kvalitative metoder, men de udtryk, som forandringerne faktisk tager for 

forskellige mennesker, er selvsagt mangeartede. De ovenfor refererede 

undersøgelser er med til at påpege, hvordan belastninger og 

reaktionsformer statistisk set fordeler sig på faggrupper, på forskellige 

niveauer i arbejdshierarkier, og på køn. Men den kvalitative og 

fænomenologiske beskrivelse af problemerne peger på betydningen af 
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forskelle i håndtering af forandringer og arbejdsbetingelserne og på de 

forskellige konsekvenser, som belastningerne får for individer og grupper.  

Analyserne i de følgende cases handler ikke meget om hverken stress, 

mobning eller ensidigt gentaget arbejde. De handler om konsekvenserne af 

forandring, som de opleves i det daglige. Skønt forskningsresultater ser ud 

til at pege på, at et udviklende arbejde også er et sundere arbejde, er der 

endnu langt til de empiriske afprøvninger af hypoteserne i praksis. SARA-

studierne viser god sammenhæng imellem forsøg på at implementere 

projekter for et udviklende arbejde og sundhed, men der er endnu et stykke 

vej til at forstå, hvorfor et udviklende arbejde også er godt og udviklende 

for medarbejderne. 

I de næste kapitler vægtes problemstillinger og temaer knyttet så tæt til 

individer og til konkrete arbejdspladser som overhovedet muligt. Først 

igennem dette belyses derefter de mere almene fund og den viden, som 

måske kan overføres til forståelse af sammenhænge og relationer imellem 

arbejdsmæssige forandringer og betingelser og menneskelig udvikling. 
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K a p i t e l  8  

CASE UNDERSØGELSER AF DELTAGERNES OPLEVELSER AF 

FORANDRINGER I ARBEJDET OG PÅ ARBEJDSPLADSEN 

De to case-virksomheder er produktionsvirksomheder i Jylland. Det er 

arbejdspladser, der både beskæftigede faglærte og ufaglærte medarbejdere, 

og de var kendetegnet ved, at man på forskellige måder prøvede at ændre 

på det daglige arbejde og især organiseringen af det ved at inddrage 

medarbejderne i mere og ved at ændre på tidligere relationer imellem 

ledelse og medarbejdere. Det skete både fordi ledelsen på virksomhederne 

gerne ville forandre og forbedre arbejdet og arbejdsprocesserne, og fordi 

forandringerne var nødvendige for at kunne udvikle produktionen og klare 

konkurrencen.  

Der var stor forskel på styringen af og det overordnede perspektiv for 

forandringerne. Hvor den ene var en lille virksomhed, som arbejdede 

”globalt” med at ændre på både organiseringen af arbejdet og de formelle 

og uformelle regler omkring det, havde den anden og noget større fabrik 

iværksat et lille projekt i en mindre afdeling samtidig med, at man styret af 

nogle helt andre rationaler var i gang med at omlægge produktionen. 

Virksomheden havde i løbet af 90’erne forsøgt sig med omlægninger af 

den overordnede ledelse, og med indføring af selvforvaltende grupper i 

produktionen. Man havde på forskellig vis iværksat og fulgt op på tiltag, 

der var rettet imod hele produktionen og imod ledelsen og organiseringen. 

Fabrikken havde deltaget i et stort netværk for udvikling af DUA-

konsulenter internt og eksternt og havde som led i dette iværksat og 

afsluttet et mindre projekt om medarbejdersamtaler i en afdeling i 

produktionen.  
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Vi kontaktede disse arbejdspladser på baggrund af beskrivelser af 

udviklingsprojekter, som vi fandt omtalt i forskellige sammenhænge. 

Dataindsamlingen startede i december 1997 og afsluttedes i sommeren 

2000 – men det er især de første interviewrunder fra januar og december 

1998, der er blevet brugt i analyserne, og som blev taget op igen i de 

mindre strukturerede interviews og besøg, som fulgte. Dette har forskellige 

praktiske årsager, men er også begrundet i udviklingsforløbet - eller 

mangel på stringent forløb, i projekterne.  

Hver især var disse arbejdspladser kendetegnet af deres historie, kultur og 

produktion, og de giver et kik ind i danske arbejdspladser i dag, ind til de 

medarbejdere og ledere som arbejder her. De var, som også fremhævet 

igennem metodeafsnittet, kendetegnet af forhold, der var gældende på 

netop den tid og de sammenhænge, hvori dataindsamlingen foregik, og 

som var personlige for de individuelle interviewpersoner, som medvirkede.  

Det generaliserbare og mere almene i de konkrete problemstillinger er 

indlæg i de diskussioner, som teoretisk er ridset op i det foregående afsnit. 

Arbejdspladserne og interviewpersonerne har både deres egen fortælling 

om netop denne virksomhed på netop denne plet på landkortet, og er 

samtidigt repræsentanter for nogle almene problemstillinger i udviklingen 

af arbejde og arbejdspladser. 

Arbejdspladserne præsenteres ved faktuelle oplysninger og konkrete data. 

Begge har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, men som tidligere 

nævnt deltog Fabrikken blot i en enkelt runde og kun i den afdeling 

forandringsprojektet fandt sted, Virksomheden medvirkede i alt to gange. 

Herefter følger en form for status og procesfremstilling for 

udviklingsprojektet, og endelig foldes diskussioner af 

nøgleproblemstillinger og temaer ud, som kendetegner både den fælles 

fortælling og de individuelle historier fra arbejdspladsen. Præsentation, 

beskrivelse og analyser er struktureret uden dog at være en systematisk 

fremstilling, der intenderer et objektivt billede. Hensigten er at udnytte 

kvaliteten ved forskellige konkrete oplevelser med forandring. 
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Indimellem drejer det sig selvfølgelig om personlige historier og meget 

snævre perspektiver, andre gange om helt almindelige 

organisationspsykologiske fænomener, genkendelige fra mange andre 

sammenhænge. 

For begge arbejdspladser gælder det, at jeg allerede i taxaen fra stationen 

og frem til hovedindgangen havde fået noget at vide om det sted, jeg skulle 

besøge. Det var arbejdspladser, der var solidt forankret i et lokalmiljø, hvor 

alle ved, hvem og hvad vi taler om, og hvor der er historier at fortælle om 

både godt og skidt.  

Fabrikken, mente den lokale taxachauffør for eksempel, var blevet lagt 

sammen med en anden stor virksomhed – uden at han dog var i tvivl om, 

hvem der var hvem. De to virksomheder var faktisk ikke blevet lagt 

sammen på det tidspunkt – men indgik senere i et tæt koncernsamarbejde. 

Desuden mente han, at man måtte se de (på det tidspunkt) aktuelle 

konflikter på virksomheden i lyset af, hvordan pressen behandlede 

spørgsmålet. Fabrikken var i modvind i medierne, og chaufføren mente, at 

det hele blev blæst op til noget, det ikke var! Næh – fabrikken var god nok. 

Om Virksomheden sagde taxachaufføren (en anden), at det var en 

virksomhed, man var ret stolte af i byen. Det gik den nemlig godt, den var 

ved at være en af de største virksomheder i området, og rygtet gik, at den 

allerede var ved at ”vokse” igen. Og så ville han i øvrigt gerne vide, hvad 

jeg skulle der. 

Igennem afsnittene beskrives og analyseres de to arbejdspladser efter både 

nogle fælles og nogle individuelle fikspunkter. Først beskrives 

virksomheden igennem produktionen, medarbejderne og rammen for 

forandringsprojekterne. Dernæst beskrives og analyseres det, der danner 

hovedtemaerne i forandringer, set fra deltagernes perspektiver. 

 

Det følgende er delvist fremlagt for arbejdspladserne i interne 

arbejdsrapporter, som figurerer i litteraturlisten. Rapporterne er efter aftale 

med mine kontaktpersoner ikke tilgængelig for nogen udenfor 
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forskningsgruppen, og arbejdspladserne og interviewpersoner er 

anonymiserede og produktionen tilsvarende sløret for at opretholde aftalen 

om, at ingen kan genkendes af konkurrenter etc.  

Det betyder også, at de mere tekniske detaljer og konkrete arbejdsprocesser 

er svære at inddrage i beskrivelser og analyser. Hvor det har været muligt 

og relevant, er arbejdsopgaver og detaljer beskrevet, men der skal ikke 

meget til, før både interviewpersoner og arbejdsplads er genkendelige i en 

del sammenhænge. Interviewpersonerne er anonyme og sløret med navne, 

der intet har med deres eget at gøre, og med dette og tilsvarende 

anonymiseringen af arbejdspladserne, er de så lidt identificerbare som 

muligt. Alligevel er der givetvis god mulighed for på arbejdspladserne at 

genkende dem, der har medvirket. Det blev de i hvert fald i anden omgang, 

da jeg vendte tilbage for at besøge efter 1. interviewrunde.  

”Man kan godt se, hvem du har snakket med”, blev det sagt. Underforstået, 

at havde jeg snakket med nogle andre, så havde der også stået noget andet. 

Det er der for så vidt ikke noget odiøst i. Det er jo netop 

subjektperspektiverne – de personlige og til tider enestående opfattelser af 

det, der er foregået på arbejdspladserne – som er interessante hér.  

Det har dog hele tiden været sigtet at løfte disse personlige historier til et 

mere alment billede af både arbejdspladsen og udvikling i arbejdet, i en 

balance imellem det enestående, det fælles og udvekslingen imellem 

delene.  

De næste sider handler primært om det, der skete på det tidspunkt, hvor vi 

besøgte og interviewede på virksomhederne, der medvirkede i 

forskningsprogrammet. Kapitlerne er skrevet i datid, fordi det var tydeligt i 

gennemskrivningen, at materialet også omhandlede faktorer og historier, 

der rakte tilbage i tiden, og en del af de mænd, som medvirkede, har enten 

forladt virksomheden eller arbejdsmarkedet. Dette gør ikke 

observationerne og analyserne mindre relevante men forpligter til, at man 

betragter dem netop som flygtige og som kontinuerligt i forandring på en 

baggrund af både stabile faktorer som produkter, medarbejdere og 
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bygninger, men også påvirket af ”flyvske/forgængelige” faktorer som 

forandringskoncepter og -projekter, og konkurrence og markedsvilkår.  
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K a p i t e l  9  

VIRKSOMHEDEN – UDVIKLING AF ARBEJDET VED ÆNDRING 

AF LEDELSE OG ARBEJDETS ORGANISERING 

Der er i alt foretaget 16 systematiske, båndede interviews med 

medarbejdere, procesledere, chefer og direktøren. Desuden har jeg besøgt 

virksomheden og snakket med udviklingschefen et par gange udover 

interviewrunderne, og virksomheden har medvirket i to SARA 

arrangementer. Der er blevet stillet en mængde forskelligt materiale til min 

rådighed omkring handleplaner, evalueringer og klimaundersøgelser, og 

ikke mindst generel information om virksomheden. Repræsentanter fra 

virksomheden har deltaget i flere arrangementer, som er blevet gennemført 

i SARA regi. 

 

Kort resume af udforskning og forandringsprojekt 

Dette var en arbejdsplads, hvor forandringerne var gennemsigtige og 

nemme at følge igennem produktionshaller, kantiner og individuelle 

historier.  Her hang plakater på væggene i kantinen, som viste 

fremtidstræer fra gruppernes sidste teambuilding seminarer. Og her var en 

fordeling af kontorer på administrationsetagen, som ganske tydeligt viste, 

hvordan fordelingen af direktørposter og ledelse i øvrigt så ud. Så var der 

en ligefrem logik i opdeling af medarbejdere i teams og grupper og 

opbygning i øvrigt af den nye organisering, så det passede til den 

familieejede virksomhed og de basale vilkår. Endelig var der en 

imødekommenhed, som var meget svær at gengælde som ”fremmed fugl” i 

Vestjylland. Venlig interesse og vågen opmærksomhed på, om vi i SARA-

programmet nu kunne bruges til noget. Og stor tålmodighed med de 

påfund, som jeg eller vi i gruppen havde sat i værk, eller den naivitet jeg 
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indimellem demonstrerede over for de ganske dagligdags forhold i 

Virksomheden.  

Vi kontaktede den på baggrund af en projektansøgning til den såkaldte 

DUA-pulje, ”Puljen for bedre arbejdsliv og øget vækst”. Projektet var 

formuleret, så det satte medarbejderinvolvering og psykisk arbejdsmiljø på 

dagsordenen, og det viste sig, at man var åben for at være med i et 

forskningsprojekt. 

Selve forandringsprojektet var det straks sværere at følge med i. Det viste 

sig hurtigt at være led i en mere overordnet forandring og udvikling af 

virksomheden, som både greb ind i produktionen og organiseringen, men 

også i de økonomiske forhold imellem koncernens selskaber, samt ejer- og 

ledelsesforhold. Det forholdt sig altså sådan, som det også gjorde på mange 

andre arbejdspladser i forskningsprojektet: Udvikling var en del af 

dagligdagen, og styret af mange andre faktorer end et formuleret projekt. 

Arbejdspladsen medvirkede i to runder af Sara-spørgeskemaundersøgelsen, 

resultaterne herfra kan ses i bilag under virksomhedsrapporter, og i 

metodekapitlet. 

 

Arbejdspladsen 

Virksomheden lå i udkanten af industriområdet i en mellemstor vestjysk 

provinsby. Det var en større men stadig meget lokal arbejdsplads med to 

datterselskaber og associerede firmaer. Virksomheden var således den 

største i en ret lille koncern. I koncernen indgik et holdingselskab for hele 

koncernen, sideordnet var et distributionsselskab, der bl.a. vartog opgaver 

vedrørende distribuering af visse produkter og der var desuden en 

forretning, som lå inde i selve byen. 

Den nuværende direktør var fjerde generation i et familieejet aktieselskab. 

Han varetog i det daglige ledelsen i samarbejde med en ledergruppe 

bestående af fire funktionschefer. Tidligere administrerende direktør var nu 

seniordirektør og formand for bestyrelsen. 
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Virksomheden blev kontaktet på baggrund af en puljeansøgning til et 

projekt, der var formuleret i forlængelse af et allerede igangsat 

forandringstiltag. Projektet handlede om selvforvaltende grupper og søgte 

at fremme medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet, specielt omkring 

problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Hovedproblemerne på 

virksomheden blev fremlagt som EGA – Ensidigt Gentaget Arbejde - og 

udviklingsprojektet var led i en generel omlægning af også ledelses- og 

styreformer og medarbejderudvikling. 

 

Produktionen 

Virksomheden havde to linjeproduktioner - produktionsprocesser der 

forløb igennem et processamlebånd - og en række forskellige andre 

forarbejdninger af papir og pap. Deres slutprodukter var primært led i en 

overordnet produktion af bøger, magasiner, reklamer og andet tilsvarende. 

Produktionen var inddelt i 12 forskellige tilgrænsende eller helt adskilte 

områder og produktionsgrupper, der varetog forskellige opgaver og 

forskellige forarbejdninger. Grupperne havde navn efter deres funktion.  

Sideordnet med produktionsgrupperne var lager og forsyning, disse var 

leverandører til de øvrige grupper og dermed også vigtige aktører i 

planlægning og afvikling af produktionen. 

Virksomheden var efter eget udsagn den største af sin slags i Norden, og 

fra at være en lille arbejdsplads baseret på et traditionelt håndværk var 

produktionen nu højteknologisk og foregik ved automatiserede anlæg. Her 

var mellem en og fem mænd og kvinder beskæftiget ved forskellige 

funktioner ved anlæg, der varetog enten en hel proces fra start- til 

slutprodukt, eller forarbejdning, del-proces eller efterbehandling. Der 

arbejdede en eller to svende og et antal assistenter ved hvert anlæg, men 

enkelte anlæg havde grupper af kun faglærte henholdsvis ufaglærte. 

Produktionsgrupperne fordelte sig på maskinområder på et større areal (ca. 

18.000 kvadratmeter) med forskellige lokaler og haller, inddelt i afdelinger 

og fordelt på forskellige bygninger, forbundet med 
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administrationsbygningen - en mindre murstens bygning, der flankerede 

produktionshallerne. 

 

Medarbejderne. 

Der var godt 170 ansatte på tidspunktet for det første besøg, antallet i 

produktionen skifter med sæsonen, men den egentlige udskiftning var på 

omkring 5-6%. Der var dog altid nogen usikkerhed ved sæsonens start, og 

først når ordrerne var hjemme for året, vidste man, om det ville blive 

nødvendigt at fyre også faste medarbejdere. 

Der var 30 svende – faglærte og ”tillærte” – eller delvis faglærte. De 

faglærte var alle mænd. Der havde været en enkelt kvindelig faglært ansat i 

en periode, men hun blev ikke genansat. 86 medarbejdere var ufaglærte 

assistenter, herunder var de 20 mænd. Der arbejdede 13 i lager og 

ekspedition, fem på serviceværksted, otte i produktions- og 

planlægningsafdelingen, fem i salgsafdelingen og tre i økonomi og edb-

afdelingen. Produktionen bestod af 12 grupper og fire procesledere – og de 

nye produktionsgrupper var sammensat af såvel de samme medarbejdere 

som de samme ledere – de tidligere formænd. 

Den gennemsnitlige ansættelsestid var lang i virksomheden, der i høj grad 

trak på lokal arbejdskraft blandt både faglærte og ufaglærte, og når man 

indregnede den løbende udskiftning, var der en ret stor del ældre 

medarbejdere. 

I produktionen var alle organiseret i det samme forbund – under HK-

industri - og på tidspunktet for det første interview Grafisk Forbund. 

Assistenter og faglærte havde normalt hver en tillidsmand, 

fællestillidsmanden var ufaglært, det var der tradition for. Den nuværende 

fællestillidsmand havde været på posten i en del år, han var meget aktiv og 

involveret i mange projekter, men generelt var de faglige aktiviteter 

omkring forbund og klub lav på virksomheden. Hverken menige 

medarbejdere eller ledelsen satte spørgsmålstegn ved, om man skulle være 

organiseret i forbundet, men det var ikke forbundet eller den faglige 
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organisering, der udgjorde det faglige fællesskab eller den kollektive 

forankring af medarbejderne. Mange angiver i spørgeskemaundersøgelsen, 

at man var medlem, fordi det var et krav. Fagforeningen var ikke en særlig 

offensiv aktør på virksomheden, bortset fra forhandlinger omkring de 

tillærtes ansættelser som svende: Faglærte medarbejdere har svendebrev og 

var faguddannede fra en læreplads i virksomheden eller fra andre 

tilsvarende virksomheder, tillærte var oplært på virksomheden og havde 

typisk en anden faglig uddannelse, de var for eksempel maskinarbejdere, 

faglærte elektrikere, murere eller noget helt fjerde. De var efter træning på 

et begrænset antal maskiner i virksomheden i stand til at betjene anlæggene 

og varetage dele af de processer, der tidligere blev anset for faglært 

arbejde. Faglært arbejde krævede normalt et svendebrev, men 

virksomheden havde fået dispensation fra forbundet, og de tillærte var 

ansat i stillinger som faguddannede. Tillærte faguddannede havde ikke 

samme brede faglige indsigt som faglærte, men kunne altså have andre 

maskintekniske kompetencer eller andre kvalifikationer i øvrigt. 

 

Arbejdet 

Der blev arbejdet på dag- og aftenhold, to og tre skift efter behov og 

sæson. De sidst ansatte arbejdede permanent på aftenhold, og efter to år 

skiftede man over til vekslende dag/aftenhold. Man kunne under særlige 

omstændigheder ansøge om at komme permanent på daghold. Man var 

typisk ansat i en gruppe omkring et bestemt anlæg og havde faste stillinger 

ved anlægget. 

Processerne involverede overvågning og omstilling af anlæg, ilægning og 

aftagning af forskellige materialer og regulering, der fulgte processerne. 

Meget af det tunge løftearbejde blev udført af maskiner, men der var stadig 

en del tunge løft tilbage. Således var dele af arbejdet præget af gentagne, 

monotone arbejdsprocesser og -funktioner. De fleste havde specialiseret 

sig omkring enkelte anlæg eller typer af anlæg – en eller nogle få maskiner. 

Oplæring tog oftest flere måneder, og der var en lang række specialopgaver 
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knyttet til hver enkelt maskine og funktion. Denne specialisering gjorde det 

svært at job-rotere imellem anlæggene eller blot imellem funktionerne ved 

anlæggene, og de fleste var, hvor de havde været i årevis. Man søgte og fik 

job ved en maskine, og her blev man. Oftest var de store anlæg bemandet 

med både svende og assistenter, og der kunne ikke byttes imellem 

faggrupperne, så faglærte kunne varetage ufaglærtes opgaver og omvendt, 

men der var glidende overgange imellem nogle af funktionerne, og det var 

virksomhedens intention, at flere skulle kunne varetage mere. Især havde 

der været snak om at opkvalificere de ufaglærte. 

Medarbejderne i produktionen tastede sig ind i et 

aktivitetsregistreringssystem når de mødte og tastede sig ud, når de gik 

hjem igen. De ajourførte igennem vagterne løbende deres aktiviteter via 

edb-anlægget. Man var for eksempel i IPO (ikke produktion) under 

reparationer, eller når man forlod sin maskine for at kontakte en anden 

gruppe eller leverandør. Tilsvarende når man omstillede anlæggene til en 

ny serie – eller for eksempel medvirkede i et interview. Gruppernes og den 

enkelte medarbejders aktivitet og produktivitet monitoreredes løbende, og 

disse mål kunne men blev ikke nødvendigvis skrevet ud og vurderet af 

både grupperne internt og af produktionschefen. 

Der var fast spisepause mellem 12.00 og 12.30, og ellers var der løbende 

pauser. Grupperne bestemte selv, om de mødtes om morgenen, eller om 

eftermiddagen ved skiftet, mødefrekvensen var således svingende for 

grupperne. 

Generelt var der en tydelig adskillelse imellem assistenters og faglærtes 

arbejde, og opdelingen fulgte kønsfordelingen. Det var primært mændene, 

de faglærte og tillærte, der stod for overvågning og betjening af anlæggene, 

mens assistenterne, som overvejende men ikke kun var kvinder, stod for at 

levere materialer m.m. til processerne. Tydeligst var skellet imellem 

faglærte mænd og ufaglærte kvinder, og der var da også en del problemer 

bundet til netop den skillelinje, når nye roller og opgaver skulle fordeles på 

tværs af de gamle.  

 156



 

Før beskrivelse og analyse af både ledelse og selve det daglige 

gruppearbejde giver det mening at beskrive forandringerne og målene for 

dem, da de selvforvaltende grupper er det primære tiltag i forandringerne. 

Som indledningsvist anført har virksomheden nu igennem mere end 10 år 

arbejdet på at blive en moderne og effektiv arbejdsplads, og her blev 

kontinuerligt iværksat nye tiltag for at udvikle produktionen og for at 

imødegå problemer. Det har for en udenforstående indimellem været svært 

at se, hvad der kom først, og hvor projekter gled over i hinanden, og 

kronologien i den efterfølgende fremstilling er styret af det, som har været 

hovedfokus for min dataindsamling: ændring af ledelse og etablering af 

selvforvaltende grupper i produktionen. 

De problemstillinger, som diskuteres igennem fremstilling af casen, tager 

afsæt i den nye gruppeorganisering og konsekvenserne af ledelsesskiftet 

men især i planlægning set som et dagligt problemfelt.  

Planlægning foregik organisatorisk igennem mange forskellige 

delhandlinger varetaget af mange forskellige medarbejdere på forskellige 

niveauer og med henblik på både umiddelbare beslutninger og opgaver og 

produktionsplanlægning på længere sigt. Planlægning involverede 

relationer imellem folk på alle niveauer, og krævede både faglig og 

personlig kompetence. Det var en af de centrale funktioner, som var blevet 

uddelegeret til de selvforvaltende grupper. Men planlægningen skete også 

indenfor både umiddelbare rammer og overordnede betingelser, som havde 

betydning for, hvordan folk opfattede og varetog mulighederne. 

Forandringer og målene for dem 

Virksomheden havde allerede en lang historie i branchen. Direktøren var 

faglært, og dette havde kendetegnet ledelsen igennem generationer. 

Skiftende repræsentanter af familiens mænd havde haft direktørposten i 

mere end 100 år. 
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Med den sidste direktør havde virksomheden ændret ledelsesstil markant, 

og skiftet var sket blandt andet for at skabe plads til at indføre forandringer 

i organisering og ledelse af produktionen. Før han i 1994 overtog 

direktørstolen, arbejdede den nuværende direktør igennem en periode 

sammen med et ledelsesteam under sin far. Han fortalte selv, at han var 

kommet her, fra han var 4 – 5 år, og havde arbejdet her siden han kunne. 

Han var meget personligt engageret i både virksomhedens ve og vel, og i 

udviklingen af en moderne virksomhed med ordentlige arbejdsvilkår og en 

højtudviklet produktion.  

 

Det er lidt misvisende, at han igennem beskrivelsen her blot benævnes 

direktøren, for på arbejdspladsen gik han faktisk under sit fornavn – i hvert 

fald proceslederne og opefter kaldte ham ved fornavn, hvor den afgåede 

administrerende direktør (stadigvæk) blev omtalt ved efternavn. Det var 

symbolsk interessant, fordi det peger på, at han er en anden slags direktør 

og en mere folkelig eller personlig direktør. Men det peger også på, at han 

var ”sønnen”, og at folk kendte ham som sådan. Benævnelsen af ham var 

både den person folk så og havde mødt igennem årene på arbejdspladsen, 

men også den nye leder og lederrolle han repræsenterede 

 

Problemer og virksomhedens behov for at forandres 

Udviklingen i virksomhedens organisation og produktion startede allerede i 

begyndelsen af 90’erne, men det gik langsomt til at starte med. Der var 

problemer med omsætningen og med manglende udnyttelse af ellers 

omfattende investeringer i ny teknologi. Hovedproblemerne, som 

virksomheden konfronterede i forandringsarbejdet, var oprindeligt meget 

traditionelle:  

 

- Svingende og faldende produktivitet igennem en længere periode 

- Nedskæringer 

- Gammeldags produktion 
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- Arbejdsmiljø og arbejdsprocesser med mange belastninger 

- Mindre fleksibel arbejdskraft 

- Stadig stigende risiko for at mangle kvalificeret arbejdskraft fra 

lokalmiljøet 

 

Handleplaner og projektansøgning 

Forskningsprogrammets tog som før nævnt kontakt til virksomheden på 

baggrund af virksomhedens projektbeskrivelse til arbejdsministeriets pulje 

til fremme af ”Bedre Arbejdsliv og Øget Vækst”. I projektbeskrivelsen var 

medarbejderinvolvering og et udviklende arbejde for den enkelte 

formuleret som en vej imod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. De 

følgende var målene jævnfør projektbeskrivelsen: 

 

”Forbedre det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden og skabe et mere 

udviklende arbejde for den enkelte via: 

- medarbejderinvolvering samt indførelse af selvforvaltende 

produktionsgrupper 

- give den enkelte mulighed for øget ansvar og kompetence 

- etablere systemer, der sikrer den enkeltes mulighed for personlig og 

faglig udvikling 

- skabe sammenhæng imellem arbejdsliv og fritidsliv via gennemførsel af 

personligt udviklende kurser 

 

Forbedre det fysiske arbejdsmiljø via: 

- skabe større faglig og personlig fleksibilitet hos den enkelte og dermed 

nedbringe EGA via intern jobrotation 

 

Forbedre virksomhedens vækst, fleksibilitet og udvikling via: 

- udvikling af medarbejdernes faglige og personlige 

fleksibilitet/omstillingsevne, således at virksomheden til enhver tid råder 

over de nødvendige medarbejdere med de rette kvalifikationer” 
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Projektet havde, som de øvrige projekter i puljen, konkrete rammer 

omkring sig: en startdato og en deadline og specifikke aftaler om dækning i 

forhold til egne udgifter til forandringerne. Og som andre steder var 

udviklingsprojektet et af flere tiltag, der kørte parallelt og i forlængelse af 

hinanden. Det kan ikke siges at være en afgrænset intervention, men 

snarere en proces der startede længe før produktionsgrupperne var etableret 

i dagligdagens arbejde, og som ikke var endt ved afslutningen af 

puljebevillingerne. De endelige mål og opgaver flyttede sig efterhånden, 

som deltagerne lærte af deres erfaringer, og efterhånden som tiden også 

ændrede på de udefrakommende krav til virksomheden. Der var dog qua 

projekterne en rød tråd i, hvad man ville opnå fra virksomhedens side, og 

der foregik tilsvarende en løbende erfaringsopsamling, som korrigerede 

disse projektplaner.  

 

Forandringer i Produktionen 

Ifølge både interviews og de oplysninger jeg ellers har fået på forskellig 

vis, startede udviklingen i virksomhedens organisation og produktion for 

alvor i 1993. ”Det hele” startede med tiltag til at ændre den daglige ledelse 

og til at lægge produktionen og funktioner i administrationen om. Der blev 

hentet råd udefra, og et konsulentfirma påpegede en række forhold, der 

konkret kunne ændres. For eksempel blev afdelinger og funktioner i 

administrationen betegnet som uhensigtsmæssige knopskydninger, der 

hæmmede mere end de gavnede omsætningen. Undervejs har der i øvrigt 

været flere konsulentfirmaer tilknyttet, men udbyttet har været svingende. 

Det var primært direktøren, produktionschefen, proceslederen og 

udviklingschefen, der havde overblikket over, hvad der var sket, mens 

medarbejderne i interviewene forholdt sig til deres egne umiddelbare 

omgivelser og opgaver og til, hvordan udviklingen konkret havde fundet 

sted i deres eget og gruppens daglige arbejde. Dette afspejler også, hvor 

ihærdigt ledelsesgruppen har arbejdet med planlægning, iværksættelse og 

 160



 

løbende evaluering af udviklingen: De enkelte ledere havde både hver især 

og også sammen haft overblikket, og de havde gjort meget ud af at følge 

og påvirke udviklingen efter bestemte planer og ideer hentet forskellige 

steder. Medarbejderne havde været repræsenteret via deres 

tillidsrepræsentant, men der havde ikke været iværksat andre former for 

inddragelse af den enkelte eller af medarbejderne som gruppe undervejs. 

Imellem ledelsesgruppen og gruppen af medarbejdere fungerede centrale 

aktører som formidlere eller mediatorer – her havde især udviklingschefen 

og tillidsrepræsentanten spillet en stor rolle. 

I 1995 blev udviklingschefen ansat som ”spark i røven mand,” sagde han 

selv, og som den, der skulle iværksætte forandringer og holde dem kørende 

på alle niveauer. Han havde kontakt både til ledelsen og til medarbejderne 

og var koordinator for udviklingsprojekter og forskellige andre 

personalemæssige forhold.  

De selvforvaltende grupper gik i gang som et forsøgsprojekt i starten af 

1997, hvor en enkelt gruppe under nøje overvågning startede på det forløb, 

det var meningen, at alle skulle gennemløbe. Efterhånden blev de øvrige 

grupper etableret, og ved udgangen af 1998 var alle igennem 

gruppeetableringen, om end gruppernes konkrete praksis med det nye 

arbejde var temmelig forskellig. 

En række kurser var planlagt ved indføringen af grupperne og til 

efteruddannelse af medarbejderne, og efterhånden som virksomheden fik 

erfaringer med forskellige former for startkurser for medarbejderne, har 

den fået planlagt kurser specifikt rettet til egne behov. Den indgik således i 

et samarbejde med et lokalt AMU-center om fortsatte kurser og 

efteruddannelse, og der var aftale med kommunen om rotationsordninger 

og puljejobs, hvor arbejdsløse i perioder afløser de faste – for eventuelt 

senere selv at blive ansat på virksomheden.  

Der blev herefter etableret tværgående udvalg til at varetage forskellige 

opgaver og udviklingsprojekter. I udvalgene var såvel ledelse som 

medarbejdere repræsenteret, og her sad også fællestillidsmanden, 
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udviklingschefen og andre, som var direkte berørt/involveret. Et eksempel 

var fraværsudvalget, som udarbejdede virksomhedens handleplan for 

fravær. 

 

Gruppeetableringen 

Grupperne havde på baggrund af individuelle startseminarer i 1996 og 

1997 etableret sig omkring de opgaver og roller, man i gruppen gerne ville 

varetage. Strukturen af grupperne var blevet diskuteret, men selve 

grupperne var bestemt af ledelsen, og fulgte de hold og anlæg, der allerede 

var naturligt knyttet sammen i produktionen. 

For nogle af grupperne – og de individuelle deltagere – havde det nok 

været mere kaotisk i virkeligheden, men som en markør for, hvor det 

startede, hang i fælleskantinen 12 plakater med hjemmelavede træer. Det 

var gruppebilleder af velordnede træer, hvor der på bladene var skrevet de 

nye opgaver, som gruppen havde intentioner om at varetage. Træerne viste 

sammen med konkrete handleplaner og rollefordelingslister, hvor 

grupperne startede, og hvad man forventede af dem. 

Et antal konsulenter havde været med til at styre startprocesserne, men 

forløbet havde typisk været, at gruppen, nogle repræsentanter for ledelsen 

og en konsulent som indledning holdt et weekendseminar. Her blev 

gruppen behandlet fra forskellige vinkler, og konkrete handleplaner blev 

diskuteret og planlagt. Derefter startede den nye gruppetilværelse mandag 

morgen. 

Etableringen af den første gruppe lærte ledelsen at styre processerne og 

tildeling og udformning af opgaverne lidt mere, men basalt set havde 

grupperne og proceslederen sammen skullet lære alt det nye som en del af 

det daglige arbejde og opgaverne, efterhånden som de stillede sig.  

 

Gruppearbejdet efter etableringen  

Indledningsvis havde alle skullet prøve alle funktioner i gruppearbejdet, og 

især planlægning – rollen som grupperepræsentant eller formandsrollen, 
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som nogle kaldte det – havde været på tur blandt alle medlemmer. Efter et 

stykke tid var det typisk en enkelt eller et par stykker, der varetog 

grupperepræsentantskabet, herunder især planlægningen af den daglige 

produktion, skifteholdene og møder. Selve rollen gik på skift med et 

interval, som gruppen selv bestemte, eller den blev hos en enkelt – som det 

eksempel vi senere går ind i. Gruppernes nye arbejde og opgaver var 

forskellige, afhængige af anlæggene, relationen til den øvrige produktion, 

og lager m.m. 

Rækkevidden af de nye opgaver var også forskellig, afhængig af gruppens 

procesleder og hans evner/muligheder for at lægge flere opgaver ud til 

gruppen og for at holde sig i baggrunden og lade grupperne varetage det, 

der tidligere var hans opgaver og ansvar i det daglige. Tendensen var nok, 

at lidt nemmere opgaver som planlægning af julefrokosten og andre sociale 

arrangementer, vedligeholdelse og oprydning var lagt ud til de 

medarbejdere, der af forskellige grunde ikke synes, at de kunne påtage sig 

de mere ansvarsfulde, som planlægning af både vagter og 

produktionsforløb og rækkefølger. 

 

Tilbagevendende gruppemøder, frekvens, indhold og rækkevidden af 

møderne, kontakt til proceslederen, kontakt til andre chefer, måder at 

håndtere problemer med leveringer, sammensætninger af mødeskemaer og 

samarbejde, og mange andre nye opgaver havde grupperne fundet 

forskellige måder at forholde sig til og håndtere i det daglige.  

Nogle havde påtaget sig alt, hvad de kunne overkomme, og var hver især 

engagerede gruppedeltagere og sammen velfungerende grupper, mens 

andre i det små havde ændret på noget mindre og snarere ladet 

proceslederen varetage det, han plejede af opgaver, der lå ud over det 

umiddelbare. Nogle af grupperne havde mange konflikter og havde svært 

ved at løse dem, mens andre fandt ud af det sammen uden de store 

problemer. Set udefra (ledelsen, konsulenter og forskere) var 

produktiviteten steget med gruppedannelsen og indføring af 
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”selvforvaltningen”, men gruppernes aktivitet var svingende, deres 

varetagelse af opgaverne skiftede, kulturen eller temperaturen i grupperne 

skiftede, og de emner, de vægtede i den årlige klimaundersøgelse som 

kritiske/positive, skiftede. De var med andre ord ikke bare stabilt 

velfungerende eller dårligt fungerende grupper, men snarere lidt svære at 

rubricere mere end generelt, fordi de ændrede sig kontinuerligt, påvirkede 

hinanden og blev påvirket af de erfaringer, gruppen og de individuelle 

medlemmer fik med nye arbejdsopgaver og problemer efterhånden. 

Gruppernes primære kontakt til ledelsen var stadigvæk deres procesleder, 

og da disse også fungerede forskelligt, var det svært at skille nogle 

konkrete faktorer ud, som havde betydning for, hvordan grupperne 

fungerede, og dermed blev det også svært for ledelsen at intervenere eller 

”lede dem videre”. Grupperne lukkede sig om sig selv, og relationerne og 

kontakten imellem dem ændrede sig også. På tidspunktet for det første 

interview var der planer om at nedsætte en flyvergruppe sammensat af 

frivillige fra forskellige grupper. Den skulle fungere som overbliksgruppe, 

der formidlede imellem grupperne, men også som en slags flyvende 

vikarkorps. Der var imidlertid ikke rigtig interesse for gruppen eller for at 

være i den. Ved et af de senere besøg var planerne opgivet igen. 

 

De efterfølgende historier fra to af grupperne er med til at pege på de mere 

subtile eller underliggende individuelle og fælles bevægelser og på 

konkrete handlinger og hændelser, som både har del i hvordan grupperne 

lukker sig om sig selv og i etablering og forandring af gruppernes virke i 

en proces, der ikke stoppede, men var i gang hele tiden. 

Virksomheden havde kørt en klimaundersøgelse over tre perioder, og 

igennem den og andre tiltag, for eksempel gruppemøder, var der sket en vis 

systematisk opsamling af resultaterne og forsøg på at afklare, hvilke 

problemer der kunne være set ud fra nogle vedtagne standarder. Der 

herskede dog usikkerhed om, hvad klimaundersøgelsens resultater faktisk 

betød, og den antydede blandt andet, at der var et problem med 
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”anerkendelse” i virksomheden (fra interview). Trods forskellige forsøg på 

at samle information om, hvordan det gik i grupperne og herefter arrangere 

gå-hjem møder om resultaterne, var det alligevel blevet sværere for lederne 

udenfor grupperne at forstå, hvad der var sket i dem, og dermed tage 

stilling til, hvordan den videre udvikling kunne styres, og af hvem. 

 

Ledelse – lidt tættere på 

Virksomheden var præget af at være familieejet og af at være vokset fra 

den lille håndværksbaserede produktion til storproduktion på avancerede 

anlæg som ovenfor beskrevet. 

Organisationen var, med Henry Mintzbergs ord, gået fra at være en simpel 

struktur til at blive et forholdsvist enkelt maskinbureaukrati og herfra til en 

højteknologisk virksomhed, domineret af først enkle maskiner senere af  

mere kompleks og krævende teknologi, der stillede nye krav til både 

ledelsens og til medarbejderes kompetencer. 

 

Ledelse af arbejdet i virksomheden havde tilsvarende ændret sig 

efterhånden, og involverede nu en lang række andre funktioner end 

tidligere. Den nuværende direktør havde i samarbejde med ledelsesgruppen 

igennem en årrække forsøgt at ændre både ledelsesstil og 

produktionsforhold. Med hans egne ord var de gået fra en autoritær 

ledelsesstil, hvor hans far direkte overvågede produktionen og var 

involveret i alle dele, til en organisation, hvor selvforvaltende grupper 

arbejdede i produktionen under en procesleder og med direkte kontakt til 

en produktionschef og planlægningschef. Virksomhedens fire chefer 

indgik i et ledelsesteam, der bestod af direktøren og ledelsesgruppen.  

Skiftet imellem den gamle og den nye ledelsesstil skete på det tidspunkt, 

hvor bestyrelsen gav sønnen et flertal, og faderen trådte tilbage som 

administrerende direktør. Hermed var der også flertal i bestyrelsen for at 

indføre de nye tiltag, som sønnen mente skulle til, og der var skabt 

organisatorisk plads til at gennemføre dem. Men selvom både direktøren 
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og opgaverne var nye, tog det alligevel lang tid at ændre på de sædvanlige 

konkrete arbejdsprocedurer og på de personlige relationer imellem folk, 

hvilket nye ledelsesformer krævede lige så konkret i dagligdagen. Det var 

jo både de samme daglige ledere og de samme medarbejdere, selvom 

planerne og procedurerne var nye. Produktionschefen havde stadig det 

overordnede ansvar for alt omkring produktionen, og var som sådan den 

gennemgående figur i den daglige ledelse, stadigvæk sammen med 

proceslederne. 

Både far og søn var faguddannede, men mens senior var leder i kraft af sin 

faglige kompetence og ejerskabet, havde den nye direktør udover den 

faglige uddannelse og erfaringen udenfor virksomheden også en 

administrativ efteruddannelse, idet han havde deltaget i kurser og 

forskellige former for netværk om ledelse. Deres personlige ledelsesstil var 

tilsvarende forskellig. Den tidligere direktør blev beskrevet af både den 

nuværende direktør og af medarbejderne som en, der havde direkte 

berøring med produktionen i det daglige, og som man frygtede lidt: Han 

gik igennem hallerne og holdt øje med uregelmæssigheder, som han straks 

greb ind overfor. Den yngre direktør havde overladt en stor del af den 

direkte berøring og kontakt med produktionen til cheferne og 

mellemlederne, og produktionschefen havde nu det overordnede ansvar for 

produktionen og den personlige kontakt med både procesledere og 

medarbejdere i det daglige. 

Med de nye roller var også kommet nogle nye problemer, og hvor den 

gamle blev betragtet som autoritær – ”men man vidste, hvor man havde 

ham, selvom han skældte ud” - så var den nye mindre synlig for folk, og i 

og med at mange af medarbejderne havde været ansat under begge 

direktører, havde nogle haft svært ved at få øje på den ny. Der var 

argumenter for og imod ledelsesstilen, og udtalelserne var typisk bundet op 

på konkrete oplevelser med enten den ene eller den anden, og på hvor 

længe man havde været på virksomheden. Det, at de begge stadigvæk var 

til stede på virksomheden, var med til at forstærke sammenligningerne. 
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Muligvis forstærkede det også nogle af de modsætninger, som den gamle 

og den nye ledelsesstil repræsenterede, og som den stadigvæk blev 

praktiseret på virksomheden. Ledelsesskiftet var sket, men den autoritære 

ledelse trådte alligevel igennem i blandt andet visse af gruppernes 

håndtering af ansvar, og relationen til proceslederen og produktionschefen 

havde også i nogle sammenhænge fået samme karakter som relationen til 

den tidligere direktør. Det overordnede ansvar for produktionen var 

produktionschefens, og det var ham, der overvågede og sikrede kvalitet og 

produktivitet og samlede trådene i det daglige. 

 

Ændring og uddelegering af ledelse – konkrete, åbenbare og mere 

diskrete forandringer 

Forandringsprojektet var styret af det ovenstående program for mål og 

ændringer, og det var ikke ændring af ledelse, der var på dagsordenen her.  

Ændringerne i ledelsen af virksomheden havde snarere sit eget samtidige 

forløb, der gik forud for projektansøgninger og fulgte generationsskiftet, 

den ny direktørs ønsker og personlige ambitioner for virksomheden og en 

gradvis tilpasning til de krav, omverdenen stillede om konkurrenceevne og 

fleksible produktionsformer. 

Men i etablering af selvforvaltende grupper og udvidet kompetence hos 

medarbejderne var det i høj grad ledelse, uddelegering af ledelse, 

etablering af nye kommandoveje og nye former for 

medarbejderinvolveringer og fordelingen af det daglige ansvar for opgaver, 

der havde betydning for de ændringer, der beskrives i det følgende.  

Forandringer i ledelse og relationerne imellem de forskellige niveauer for 

ledelse og medarbejdere og ledelsen internt havde betydning for 

udviklingen af de selvforvaltende grupper på forskellige måder. Det 

drejede sig dels om de overordnede organisatoriske tiltag og nye strukturer, 

men også om de personlige relationer, som var imellem medarbejderne, og 

som udspillede sig konkret imellem de forskellige repræsentanter for 

ledelse og medarbejdere.  
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Ledelsen blev etableret som team i en ledelsesgruppe bestående dels af 

afdelingslederne dels af de tidligere formænd, som nu var procesledere. 

For begge teams gjaldt, at man iværksatte seminarer, tilbagevendende 

netværksmøder og kurser, som skulle være med til at etablere nye roller og 

relationer og tilgodese og støtte op om den personlige udvikling. 

Personerne var de samme, de havde forskellig anciennitet i virksomheden, 

og deres ansvarsområder var tilsvarende forskellige. Således havde 

produktionschefen det primære ansvar for hele produktionen, 

økonomichefen ansvaret for en mindre økonomiafdeling, og 

planlægningschefen, udviklingschefen og teknisk chef havde nogle mindre 

afdelinger og færre ansatte under sig. 

Proceslederne havde ansvaret for de områder, som de hele tiden havde 

haft, men var nu procesledere for selvforvaltende grupper, og havde afgivet 

en lang række af deres kompetencer og konkrete opgaver til grupperne. 

Både grupper og procesledere havde på meget forskellige måder påtaget 

sig og uddelegeret opgaver, og spørgsmål omkring ansvar, autoritet og 

lederskab starter og slutter på mange måder i den daglige forvaltning af 

problemerne med planlægning og konflikter. 

 

Især den ene af de tidligere formænd havde taget sin nye rolle på sig og 

med den styringen af udviklingen i praksis, og det var også ham, der 

formåede at uddelegere mest til sine grupper. Han var blandt andet 

procesleder for B-gruppen, der beskrives efterfølgende, og det var egentligt 

hans fravær i historierne fra gruppens medlemmer, der sagde mest om 

ham. Det gjorde det lidt svært at inddrage hans personlige perspektiv som 

led i analysen og beskrivelserne, men det var samtidigt vigtigt at have ham 

med i baggrunden. Han fortalte meget om, hvordan han personligt 

oplevede alt det nye og sin nye rolle, og hvordan det betød begrænsninger 

og muligheder for ham selv. Om gruppen sagde han, at han blandede sig, 

hvis de bad om det, eller hvis det var helt grelt, men at de selv bestemte, 

hvornår han skulle kontaktes, og hvilke opgaver han skulle have 
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overdraget. Det kunne være, fordi ting gik i hårdknude for gruppen, fordi 

der pludselig var uløselige problemer med levering, så det måtte 

underrettes andre steder eller som i tilfældet beskrevet senere, hvis der 

opstod problemer, som krævede ekstraordinære beslutninger, som måske 

skulle bæres videre op i ledelsen. 

Proceslederne var nøglepersoner i den daglige uddelegering af de konkrete 

opgaver og ansvar i produktionen. Som sådan var de meget vigtige 

”katalysatorer” for forandringerne, når det var hverdag igen, både i den nye 

funktion som dem, der guidede og superviserede i processen, og som dem, 

der direkte tildelte grupperne konkrete opgaver, kontaktflader og ansvar, 

som de selv tidligere havde haft. Det var altså både deres lyst til at afgive 

tidligere privilegier og trygge opgaver og deres (nye) evner til at skifte 

rolle i forhold til medarbejderne i de forskellige hold, som var på tale. 

Gruppernes erfaringer med succes og fiasko i varetagelsen af konkrete 

opgaver og problemer betød meget for, hvor langt de gik i etableringen af 

nye opgaver i gruppen, og især de af grupperne, som havde påtaget sig 

mindst, fortalte om, hvordan det var svært for proceslederen at skifte rolle, 

og ”holde op med at bestemme.” 

 

Analyser af udvikling af gruppe og medarbejdere – og planlægning  

I det følgende afsnit beskrives og analyseres en konkret gruppe og dens 

medlemmer tættere på. Dette med henblik på at inddrage de forskellige 

deltageres konkrete perspektiver på forandringerne, som de ser ud ”hver 

især og sammen”. Det var i den fælles konstituering af praksis omkring det 

konkrete problemfelt, at udvikling som en daglig praksis viser sig som 

konkrete valg, handlinger og holdninger  

Udgangspunkt for beskrivelse og fremlæggelse er dels gruppen set som det 

nye arbejdsforum, dels et konkret problemfelt fra dagligdagen, nemlig 

planlægning. ”Planlægningsproblemet” er valgt, fordi det stiller sig centralt 

i medarbejdernes fortællinger om forandringer i deres daglige arbejde, det 

er en central opgave i den nye selvforvaltende gruppe, og det er samtidigt 

 169



 

et organisatorisk problem. Det er et felt, der forbinder den konkrete daglige 

praksis og de nye relationer og roller. Og det er samtidigt en funktion, der 

var fordelt på forskellig vis i produktionen – og dermed altså også i den 

nye organisation. 

Planlægning var noget, de fleste havde en holdning til - hvad enten man så 

det som andres problem, gruppens, ledelsens eller sit eget, eller som noget 

man stødte ind i med mellemrum eller varetog jævnligt. På en arbejdsplads 

med så høj en omsætning, bestående af mange delordrer og komplekst 

system af delfunktioner, var planlægning centralt og vigtigt på alle 

niveauer. 

 

B-gruppen 

Som resten af virksomheden, er gruppen her anonym. I daglig tale havde 

grupperne navn efter deres funktion – men her benævnes den B-gruppen, 

og de medarbejdere, hvis historier jeg har valgt at tage udgangspunkt i, 

kaldes Søren, Lars og Verner. B-gruppens medlemmer bestod af i alt 11 

mand, alle faglærte eller tillærte. Det var en homogen gruppe 

sammenlignet med nogle af de andre grupper. Aldersmæssigt var der en 

vis spredning – den yngste af de medvirkende var i 30’erne, mens den 

ældste var i slutningen af 50’erne. 

Mændene arbejdede i to skift, og de havde ansvar for fire 

enkeltmandsbetjente anlæg, og et separat anlæg med én fast medarbejder,  

Verner, der leverede halv-fabrikata til de øvrige anlæg i produktionen, dog 

primært til de fire i gruppen. Disse fire producerede det samme, og 

mændene var beskæftiget med forskellige former for overvågning af del-

processer, omstillinger, løbende mål og vurderinger af produkterne 

(temperaturer, viskositet m.m.). Deres fælles produktion var en 

delproduktion af virksomhedens to hovedproduktioner. De fik leverancer 

internt fra andre grupper og fra lageret, og de leverede i nogle tilfælde 

videre til øvrige grupper, og ellers direkte til pakning. 
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Grupperepræsentantskabet og planlægning som problem og mulighed 

Den mest udsatte post i det nye gruppearbejde var grupperepræsentantens. 

Det var den funktion, der i B-gruppen havde samlet de mange 

planlægningsopgaver. Det betød, at man skulle lægge vagtskemaer, hvilket 

i sig selv var kompliceret og krævede forhandlinger med og viden om 

kollegerne. Det mest krævende var at planlægge rækkefølge af produkter, 

som skulle igennem anlæggene efter ordrer, hastighed, mængder m.m. 

Hver morgen blev produktionssedler for dagen og ugen udleveret, og 

arbejdet skulle løbende tilpasses det umiddelbare og langsigtede udsyn. 

Her skulle koordineres i forhold til levering af delprodukter fra andre 

grupper og fra lageret. Hele tiden skulle man forholde sig til deadlines 

udefra og anlæggene imellem, og der skulle tages beslutninger om 

omstillinger og ændringer, efterhånden som ting ændrede sig. Det krævede 

overblik, og at man var på forkant med det, der kunne gå galt også andre 

steder i produktionen, og ikke mindst at man kunne holde kontakt til alle 

de involverede. Proceslederen blev involveret eller blandede sig, som det 

syntes nødvendigt, og som gruppen valgte at bruge ham. I B-gruppen 

fortalte proceslederen som sagt, at han stort set holdt sig fra gruppens 

opgaver med mindre noget brændte helt på, eller gruppen tilkaldte ham til 

forskellige opgaver. 

 

B-gruppen blev præsenteret som en velfungerende arbejdsgruppe, hvor 

man fælles forsøgte at løse opgaverne på det grundlag, der var givet. De 

medlemmer af gruppen, som blev interviewet, fortalte selv om 

dagligdagen, så det gav indtryk af, at de fungerede godt socialt som et 

arbejdsfællesskab. De var del af en selvstændig enhed i produktionen, og 

alle deltog aktivt, om end rollerne var fordelt lidt skævt, så nogen gjorde 

meget, mens andre gjorde lidt mindre. De prøvede at løse deres problemer 

til gruppemøder, og de havde igennem de år, gruppen havde eksisteret, løst 

både praktiske og mere personrelaterede problemer i det daglige. Det var 

ikke en gruppe, hvor man i øvrigt mødtes privat eller havde mange 
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forbindelser i lokalmiljøet eller mellem familierne, men det fungerede som 

et socialt fællesskab på arbejdspladsen og omkring konkrete opgaver. 

Planlægning var en vigtig parameter for virksomheden generelt, det var 

svært at forudse sikre ordrer langt ud i fremtiden, der var tit snævre 

tidsfrister fra leverandører og kunder, der ofte var de samme, og derfor 

svære at presse. Problemer med deadlines og tid blev akkumuleret imellem 

grupperne, hvoraf mange leverede til hinanden, og især slutgrupperne 

endte med at have svært ved at nå det. B-gruppen havde således ofte 

slutprocesser.  

 

Tre medarbejderperspektiver på planlægning 

Ved første interviewrunde blev planlægningsfunktionen primært varetaget 

af Lars, som dermed dækkede stort set alle funktioner, og som selv sagde, 

at han syntes, det var hårdt men meget spændende. Han fortalte, at han selv 

troede, at han var søgt videre, hvis ikke virksomheden var begyndt på alt 

det nye, og at arbejdet i virksomheden generelt var blevet meget mere 

spændende. 

Ved anden interviewrunde var planlægningsfunktionen lagt over til to 

andre faglærte. Søren var nu den, der primært tog sig af den, og han havde 

hurtigt fået nok af at skulle stå for både alle de praktiske ting, den fortsatte 

forhandling og kontakt med alle involverede og sit eget arbejde med 

anlægget. Grupperepræsentantskabet var i højere grad blevet besværligt, 

hvilket gruppen havde søgt at løse på forskellig vis. Det var i 

fortællingerne om hvordan og hvorfor, og om konsekvenserne af løsninger 

på problemer, at der tegnede sig nogle spændende indblik i de muligheder, 

repræsentantskabet gav dem hver især, og som det udviklede sig imellem 

dem. 

 

Lars 

Lars var 32 år, han var faguddannet svend, og han blev som sagt 

interviewet på et tidspunkt, hvor han var meget positivt indstillet overfor 
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de selvstyrende grupper og gjorde meget ud af at gå ind i alle de nye 

ansvar. Han fortalte først meget objektivt om de forskellige delprocedurer 

for gruppen, som involverede grupperepræsentanten, og om hvordan det 

gav en masse spændende opgaver og kontakter på alle niveauer i 

organisationen. Først et stykke inde i interviewet kom han ind på, at det 

udelukkende var ham selv, der var repræsentanten, og at han havde været 

det de sidste ti måneder. Det, vi havde snakket om som fordele ved, at 

”man” nu selv for eksempel skulle stå for at rykke for den produktion og 

de ordrer, der lå længere fremme i tiden, eller man skulle kunne forudse, at 

lageret slet ikke nåede at levere det, de skulle til ordren i morgen, var det, 

han syntes var spændende. Både fordi det giver ham nogle spændende 

opgaver, og fordi det var til gavn for gruppens arbejde, som var blevet 

bedre efter skiftet. Deres produktivitet var steget, og de var selv tilfredse 

med deres arbejde. 

Han trivedes således med at være repræsentant, kunne godt overskue at 

arbejde over eller tage planer med hjem, når det var nødvendigt, og han 

syntes, at der var en passende afveksling imellem det hårde arbejdspres og 

de mere almindelige arbejdsdage. 

Der var, ifølge Lars, en ikke udtalt aftale i gruppen om, at det var fint, at 

han tog sig af repræsentantskabet, der var i hvert fald ikke andre, som 

gerne ville overtage udover for kortere perioder. Så varetog de andre nogle 

andre funktioner, og ellers løste man i fællesskab problemerne ved 

gruppemøder en gang om ugen, hvor alle deltog og drøftede, hvad der nu 

var at tage sig af.  

 

Ved anden interviewrunde havde omstændigheder derhjemme ændret sig 

meget for Lars, og han var gledet helt ud af rollen som repræsentant. Han 

havde været på orlov, havde i en periode kørt på daghold, så på skiftende 

aften- og daghold igen, og havde nu søgt gruppen om udelukkende at få 

vagter om dagen. Kravene derhjemme var så store, at han kun kunne 
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overskue de daglige rutiner, og selv de almindelige arbejdstider var et 

problem. 

Gruppen havde på forskellig vis støttet op omkring Lars, både på 

arbejdspladsen og udenfor, man havde på virksomheden iværksat 

forskellige ordninger, så han kunne få plads, og efterhånden prøvede man 

at etablere en almindelig arbejdsdag for ham igen. De øvrige 

gruppemedlemmer var gået ind i hans konkrete problemer udenfor 

arbejdspladsen på forskellig vis, og havde forsøgt at lette tingene for ham 

ved også at tilbyde personligt at hjælpe omkring det praktiske. Grænserne 

imellem arbejdet og hjemmet var blevet udvisket temmelig meget for nogle 

af gruppens medlemmer i en periode, hvor man forsøgte at støtte op under 

en akut krise og samtidigt afhjælpe de problemer, det gav i afviklingen af 

det daglige arbejde. Det faldt sammen yderligere sammen med, at et af de 

andre medlemmer af gruppen også oplevede en krise hjemme, og gruppen 

fortalte, at man i den periode ”hjalp hinanden meget” og havde meget ud af 

hinanden. 

Da den første periode var overstået, blev en anden form for praksis 

iværksat for at løse det praktiske, og efterhånden var det fra både ledelsens 

og gruppens side et mål at få hverdagen til at fungere igen. Tingene faldt 

langsomt tilbage til, hvad de var før, og grænserne imellem især Lars’ 

problemer hjemme og arbejdet genetableres tilsyneladende, fordi fokus nu 

igen skiftede. Lars blev således igen alene med sit problem, og han skulle 

selv tage initiativer til at finde en form, hvor arbejdet passede ind i hans 

øvrige liv, mens gruppen blev en arbejdsgruppe igen, hvor man ikke i 

udpræget grad mødtes eller havde noget med hinandens liv udenfor 

arbejdspladsen at gøre. 

En sekundær central opgave for gruppen blev efterhånden omformning af 

repræsentantskabsfunktionen og planlægningen. Lars havde været primus 

motor i den tidligere funktion og ved at lægge repræsentantskabet fra sig, 

tvang han gruppen til at redefinere funktionen og den konkrete realisering 

igen. Fra at være en central styrende person gled han efterhånden 
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yderligere ud i periferien af gruppearbejdet, og hermed ændredes også 

gruppens liv og aktiviteter. Ydermere blev det en opgave for gruppen at 

finde det niveau for ”det sociale”, som var krævet af dem, idet de måtte 

afgøre, hvor vidt de skulle gå i deres bestræbelser for at hjælpe og støtte op 

omkring ham. Dette gjaldt både i forhold til de ekstraordinære 

foranstaltninger med hensyn til vagter, men også i forsøg på at hjælpe ham 

udenfor arbejdspladsen.  

Ved det andet interview var en dagligdag blevet etableret for Lars men 

også for grupperepræsentantskabet, hvor opgaverne i højere grad var blevet 

uddelegeret til de enkelte medlemmer på vagt i skiftene. Nu var det 

primært Søren, som var grupperepræsentant. 

 

Søren 

Igennem interviewet fortalte Søren om repræsentantskabet set ud fra både 

gruppens interesser og fra sine egne. Søren var 42 år og uddannet 

elektriker, men ansat som faguddannet – som tillært og altså på 

dispensation som svend.  

Han havde på det tidspunkt, hvor Lars var repræsentant, en mere perifer 

rolle og funktion, og holdt en lav profil. Lars og han skiftedes i en periode 

om repræsentantskabet, men herefter havde han været grupperepræsentant 

og primus motor i en længere periode. Efter en sommerferie var det blevet 

for meget, og han var ikke på samme måde villig til at skulle tage arbejde 

med hjem eller lade repræsentantskabet fylde. Han var også 

sikkerhedsrepræsentant og ville gerne fortsætte i den funktion. Han 

fortalte, hvordan han efterhånden ikke kunne overskue at skulle udføre sit 

eget arbejde, være sikkerhedsrepræsentant og samtidigt være den, der 

havde det store overblik over de andres anlæg. Han løb efterhånden sur i 

det. 

Søren beskrev problemet som hans og gruppens i det omfang, de som 

selvforvaltende gruppe tog ansvar for at løse det selv, og som 

rollefordelingen havde været, var det altså primært ham, der skulle 

 175



 

forholde sig til de opgaver, som han ikke kunne påtage sig selv at udføre. 

Han betegnede det som gruppens fordele at de havde fået opgaverne, i lige 

så høj grad som sine egne. Han fortalte også, at han mente, at han burde 

handle, som han gjorde også for at tilgodese gruppens muligheder. Søren 

valgte en strategi, hvor repræsentantskabet blev splittet op og uddelegeret 

på flere. Han fik blandt andet de øvrige gruppemedlemmer involveret i 

opgaver tæt på deres egen daglige arbejdspraksis. De skulle nu selv sørge 

for at følge op på leverancerne til og fra netop deres anlæg, og så bevarede 

han som den officielle grupperepræsentant en del af de funktioner, der 

krævede, at man skulle kunne overskue alle fire anlæg og strategisk kunne 

handle i forhold til dem alle uden, at han dog havde ansvar for hvert enkelt 

lille skridt. Dermed blev arbejdet med at holde kontakt til medlemmer af 

andre grupper også uddelegeret, og tilsvarende overblikket over processen 

for hvert enkelt anlæg. 

Problemerne omkring planlægning og grupperepræsentantskabet blev på 

dette tidspunkt først og fremmest løst via Sørens initiativ til at lægge 

delopgaverne ud, og det fungerede i det omfang, at det var et mindre 

ansvar at påtage sig, som de fleste bedre kunne overskue. Gruppen 

besluttede sig i fællesskab for at gennemføre det, Søren foreslog. De kunne 

vælge hver især at gå imod, eller de kunne som gruppe afvise opgaverne og 

involvere deres procesleder igen, men de bibeholdt funktionerne i deres 

repræsentantskab. Som grupperepræsentant blev Søren tilkaldt, hvis der 

opstod problemer, men hans rolle var en anden, idet det ikke længere var 

ham, der havde det primære ansvar. De havde valgt en løsning, som både 

fulgte rammerne, som de var sat af ledelsen, men som samtidigt udvidede 

funktionen og rollefordeling på måder, som gjorde det muligt for den 

enkelte at udfylde dem eller inddrage andre i at løse problemerne. Forudsat 

altså, at de hver især kunne tage disse nye opgaver på sig. 
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Fælles og individuel udvikling – restriktive og udvidende 

handlemuligheder omkring problemerne med planlægning 

Igen var der flere del-aspekter ved udviklingen end blot den forelagte 

strategi og de handlinger, som denne afstedkom under aktørernes 

udarbejdelse og realisering af den. Deres arbejdsfællesskab var blevet 

anderledes igennem de år, det havde eksisteret, og det havde forandret sig 

både udadtil og indadtil. Selve produktionsarbejdet i det daglige var måske 

ikke så anderledes, da man i høj grad varetog de samme funktioner ved 

anlæggene som før, men at skulle sidde sammen til gruppemøder og 

forhandle og beslutte aktioner på enkle og mere komplicerede problemer 

var nyt. Der havde i højere grad været ”sociale” opgaver at løse, men 

samtidigt havde deres muligheder for at ”udvikle arbejdet” forandret sig.  

Forenklet sagt gav repræsentantskabet først mulighed for at være med-

bestemmende som understøttelse af en enkelt, der varetog funktionen, men 

i et mere passivt fællesskab. Efterhånden blev opgaverne helt konkret 

fordelt, så man ved anlæggene nu direkte skulle varetage og have ansvar 

for delprocesser, der før var proceslederens. 

For Lars blev det efterhånden en belastning, og hans forløb ændrede sig 

drastisk især på grund af forhold udenfor arbejdet – som ingen var herre 

over. Men for Søren blev både arbejdet og mulighederne i det mere 

positive efterhånden, som de tilpassedes hans krav til det. Søren havde 

igennem de sidste par år udfyldt flere forskellige opgaver og roller som led 

i handlingsplanen og de funktioner, gruppen havde vedtaget at varetage. 

Hans udvikling havde været en mere trinvis udvidelse af hans kompetencer 

og konkrete opgaver i det daglige. Han har været på 

gruppeetableringskursus og på det personlige PUTO-kursus, som de alle 

har været igennem. Derudover havde han indtaget forskellige positioner i 

gruppens nye arbejde og havde selv haft stor betydning for, hvordan 

opgaverne blev varetaget. 

Han fortalte om både fordelene og ulemperne ved, at planlægningen var 

lagt ud til gruppen, og han relaterede det til såvel gruppens som sine egne 
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fordele. Hans eksplicitte interesser var altså både kollektive og 

individuelle. Han ønskede sig ikke tilbage til tiden før de selvstyrende 

grupper, men var på den anden side også ved at være træt af hele tiden at 

skulle stille op til løsning af nye problemer. Han argumenterede for og 

imod, og var ikke ubetinget en positiv fortaler for alt det nye, selvom han 

mente, at det havde givet dem fordele, de ikke havde haft før. 

Som han formulerede det i interviewet, var hans problem egentlig enkelt – 

han havde ikke tid nok til at nå det hele. Det var altså ikke primært et 

problem, han tilskrev ledelsens afgrænsning af rammerne, eller en kritik af 

det nye. Dermed bevarede han et lidt reaktivt fokus omkring sin egen og 

gruppens praksis forholdsvist snævert knyttet til betingelserne, som de var 

tilrettelagt af ledelsesgruppen. 

Der var nogle svagheder i hans indledende forsøg på at løse problemerne 

med planlægning, løsningerne kunne kun bruges i bestemte tidsrum, indtil 

betingelserne omkring hans del af produktionen igen havde ændret sig, for 

eksempel fordi der er sket forsinkelser andre steder, og han fik aldrig lavet 

grundlæggende om på de forudsætninger, der gjorde det meget besværligt 

at planlægge produktionen omkring de fem anlæg i gruppen.  

Hans næste forsøg rakte længere, nu var problemet med tiden fordelt til de 

øvrige gruppemedlemmer, og selvom de faktisk ikke var blevet ”givet” 

mere tid til at løse opgaverne, var problemerne mindre. 

 

Restriktiv og udvidende handling 

Søren udtalte sig på måder, som kunne fortolkes som ambivalente (som 

fremhævet af for eksempel Regine Becker-Schmidt 1982) – og dermed 

altså handlingslammet, i en psykodynamisk fortolkning, men samtidigt 

handlede han bevidst og hensigtsmæssigt, når man tog omstændighederne 

omkring ham i betragtning. Betingelserne og hans handlemuligheder var 

komplekse og modsatrettede, og de gav ikke entydige anvisninger eller 

tydelige løsninger hverken på kort eller lang sigt.  
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Han opnåede nogle klare fordele og et ”mere udviklende arbejde”, bredere 

arbejdsopgaver, mere kompetence og ansvar både for sig selv og for 

gruppen ved at handle fleksibelt og smidigt i forhold til både de 

organisatoriske betingelser og i forhold til gruppen og dens krav. Ser man 

på hans omstændigheder, var de heller ikke entydigt til hans fordel, men 

snarere gav produktionen her kontinuerligt nye udfordringer, ligesom 

gruppen og dens medlemmer individuelt ændrede på deres praksis og 

sammen og hver for sig forandrede deres måder at indgå i den på.  

Hans arbejdsbetingelser var modstridende, fordi han skulle nå ”for meget”, 

og han var samtidig stillet overfor positive udfordringer med udvikling af 

den daglige betjening af anlægget. Hans arbejdsbetingelser var sagt på en 

anden måde begrænsende, men skulle samtidig give ham nye muligheder, 

og det gjorde det nødvendigt for ham at handle i forhold til de umiddelbare 

udfordringer - men vel også med betingelserne for dem. De betingelser, 

han kom til at ændre på, var dog i sig selv afgrænsede, i og med at han 

hverken kunne være med til at planlægge produktionen på niveauet for 

rækkefølge og udførsel af ordrer og heller ikke var i stand til at forvalte 

rammerne for tid og medarbejderressourcer, udover planlægning af 

bemanding og skiftehold. Hans og gruppens handlemuligheder var med 

andre ord både restriktive og udvidende set i forhold til deres arbejde før 

forandringerne, og set som de selv var med til at forme dem undervejs.  

”Rådigheden over betingelserne” strakte sig umiddelbart kun til 

forvaltningen af de daglige opgaver, men i forhandlingen om fordelingen 

af opgaverne, kontakterne der etableredes rundt omkring i den øvrige 

virksomhed, den viden gruppen efterhånden fik om produktionens 

delelementer og sammenhænge, den viden medarbejderne fik om hinanden 

og om deres muligheder i produktionen, skabtes en anden form for 

rådighed, som de udnyttede forskelligt afhængigt af de betingelser, de 

havde på og udenfor arbejdspladsen, og afhængigt af deres individuelle 

behov og krav til arbejdet som betydningsfuldt i deres dagligliv. 
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Spørgsmålet, man kunne stille til mulighederne for udvikling og til 

rækkevidden for arbejdets henholdsvis den enkeltes udvikling, var her 

selvfølgelig også, i hvor høj grad de bare fik mere travlt, eller om de som 

Søren opfattede det som en forbedring af arbejdet, fordi de bestemte mere 

selv og i højere grad havde indflydelse på deres arbejdsdag – under de 

begrænsninger, der nu konkret var i produktionen og i det råderum, de 

havde fået.  

Udvikling var både faglig og organisatorisk udvikling af det daglige 

ensformige arbejde, hvor en formand bestemte præcist, hvem der stod 

hvor, og hvad vedkommende lavede, imod et alsidigt arbejde og udvikling 

af sociale kompetencer for samarbejde, ansvars- og problemløsning. Men 

det var de konkret tilstedeværende betingelser snarere end de overordnede 

– og folks udviklingsmuligheder skiftede og forandredes i højere grad med 

betingelserne end i forhold til både den enkeltes styring eller subjektive 

involvering og det kollektives udvikling. 

Den ydelse de blev afkrævet af virksomheden var en anden – og de var 

forskelligt og skiftende i stand til at leve op til det. De var med andre ord 

på forskellig vis i færd med subjektivt at realisere mulighederne og handle 

i forhold til både de umiddelbare muligheder og forhold og betingelserne 

mere overordnet set. For Lars skete tingene meget drastisk, primært styret 

udefra og i en negativ retning, for Søren mere diskret og knyttet til hans 

øvrige aktiviteter på arbejdspladsen, i gruppen og derhjemme. Dette gav et 

indblik også i den enkeltes sårbarhed sat overfor udviklingsmulighederne, 

der jo også var udviklingskrav, og dermed ikke blot et tilbud, som den 

enkelte kunne acceptere eller afvise eller blot tilpasse sig udenfor de 

rammer som produktionen og dens udvikling skabte. 

Samme sårbarhed var Verner et tydeligt eksempel på, og hans var 

samtidigt en historie om, hvordan gruppen selv understøttede både 

inklusion og eksklusion af medlemmer afhængigt af, hvordan deres 

problemer og positioner blev et fælles problem eller fastholdt som et 
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individuelt, og om hvordan grænserne omkring de individuelle medlemmer 

til dels fastholdtes af dem selv og deres historie på arbejdspladsen. 

Både Lars og Søren var vigtige nøglepersoner i gruppen, og de øvrige 

medlemmer var aktive deltagere i fællesskabet på forskellige vilkår og med 

forskellige aktiviteter. Langt mere perifer var Verner, hvis daglige arbejde 

på sæt og vis både blev påvirket af gruppens udvikling, men især af de 

produktionsmæssige omstændigheder og hans alder og hans egen historie 

på arbejdspladsen. 

Han blev præsenteret for mig som en af dem, ”der var negativt indstillede”. 

Selv sagde han indledningsvis, da vi mødtes, at det vidste han godt, at de 

betragtede ham som, men at det var han altså ikke, han var bare ikke 

tilfreds med den måde, forhold udviklede sig omkring ham, og de 

konsekvenser inddelingen af grupperne i produktionen havde for ham. 

 

Verner 

Verner var i midten af 50’erne, han var svend, medlem af V-gruppen og 

arbejdede udelukkende ved et anlæg, der udførte nogle begrænsede 

processer. Han leverede til flere anlæg end de fire i gruppen, og han havde 

mange skift og omstillinger, der var tilpasset de produkter, som de andre 

anlæg fik brug for. Planlægning udover de umiddelbare krav var nærmest 

ikke muligt, og han var desuden den eneste, der permanent kunne og ville 

betjene anlægget. Det betød så også, at han var på daghold permanent. Han 

var fysisk placeret i en anden hal, så hans kontakt til gruppen var 

begrænset til de formaliserede møder og til, at han gik igennem gruppens 

hal eller holdt pauser. Han fortalte, at han havde forsøgt sig med at lære at 

betjene nogle af de øvrige anlæg, men det fungerede ikke så godt, og det 

var ikke lykkedes at finde andre funktioner eller roller, som han kunne gå 

ind i som led i udviklingen.  

Han var træt af den isolerede post og meget interesseret i at gå ind i andre 

funktioner også. Han mente selv, at han kunne varetage en slags flyver-

position, hvor han kunne holde kontakt til de øvrige grupper og 
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medlemmer af V-gruppen, hvis en anden kunne afløse ham ved maskinen 

ind imellem. Men Verners forslag passede ikke ind i organiseringen af 

gruppen, som den var blevet lagt op af ledelsen, og heller ikke til de roller 

og problemløsninger, som ellers var blevet skabt i gruppen. Han stod 

temmelig alene i sin gruppe, og var blevet mere isoleret i alt det nye, end 

han var før. 

For Verner var udvikling af hans arbejde og med det også hans personlige 

udvikling primært negativ, og sket som en gradvis afvikling af hans faglige 

kompetencer i produktionen, efterhånden som den var blevet mere 

kompliceret og stillede stadigt stigende krav til håndtering af teknologi. 

Hans forsøg på at ændre på sin egen position lykkedes ikke, han var sat i 

en gruppe, han ikke nødvendigvis hørte til i, og han gled udenfor den 

øvrige gruppes rækkevidde, fordi han ikke kunne passe direkte ind i deres 

funktion og produktion som andet end leverandør. For ham var jobrotation 

og bredere opgaver ikke nogen mulighed, og der var ikke andre funktioner, 

han kunne varetage. Den løsning, der umiddelbart kunne siges at være den 

oplagte, var ikke mulig, som gruppen fordeler opgaverne nu. At man 

fastholdt de øvrige grupper og enkelte gruppemedlemmer ved de samme 

anlæg, fastholdt også Verner. 

Virksomheden havde defineret en ”ældrepolitik”, og man har siden 

interviewene og den første arbejdsrapport organisatorisk iværksat 

foranstaltninger for at skabe handleplaner for ældre medarbejdere. Denne 

strategi var rettet imod at iværksætte tiltag til udviklingssamtaler og 

handleplaner for medarbejderne.  

Dette var et eksempel på, at ledelsen etablerede nye 

understøttelsesstrukturer udenfor grupperne, og på, at man valgte at løfte 

dem ud, der ikke passede ind i grupperne, snarere end at give grupperne 

øget kompetence og ansvar for at forvalte deres egne ”ældre”.  

 

Der var mange forskellige problemstillinger knyttet til den daglige 

forvaltning af nye roller og opgaver. Og for hvert interview viste der sig 
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nye små eller store elementer i, hvordan det spændte af. Der var for 

eksempel Erna, der var kvinde, ufaglært og en del af en blandet gruppe, der 

husede både svende og tillærte – mænd. Hun oplevede, at der måske 

udadtil var accept af, at rollerne skulle gå på skift, og at de hver især skulle 

være den, der bestemte. Men at det kolliderede i arbejdsprocesserne, når 

det brød nogle af de daglige rutiner, som når hun som én af dem, der skulle 

levere materialer til anlægget, havde brug for at forlade anlægget i et 

ærinde. I praksis var det ikke så nemt både at være ”formand” og skulle gå 

til hånde og levere til de andre i gruppen: 

 

”Dengang jeg var formand, havde jeg ikke tid til det –  

- Det fungerede ikke, det kan ikke nytte, at når jeg skal gå, så råber de.” 

(citat Erna – hæftesamling) 

 

Interviewene gav indblik i mange forskellige situationer, hvor de nye 

modeller for organisering af arbejdet stødte ind i gamle kønsroller, 

historiske relationer imellem faglært og ufaglært, eller unge og gamle. K-

gruppen, for eksempel, hvor ovenstående eksempel viste, hvordan Erna 

som ufaglært havde store problemer med at få den nødvendige opbakning 

og tyngde i gruppen, selvom hun havde fået hvervet som gruppeformand. 

Det var historier om, hvordan man var placeret i et hierarki, hvor ufaglærte 

rangerede lavest, også selvom der var nye opgaver at tage sig af, og om 

hvordan man gled tilbage ind i de roller, man plejede at have, og om 

hvordan det var svært at ændre på også de daglige personlige relationer. 

Fortællingerne gav indblik i, hvordan man fastholdt sin daglige plads ved 

det sædvanlige anlæg trods alle nye tiltag, om hvordan de eksisterende 

alders- og anciennitetshierarkier stadigvæk var aktive og betydningsfulde, 

når arbejdet skulle fordeles på skifteholdene og medlemmerne indbyrdes. 

Historierne skildrede også de negative personlige relationer i produktionen 

– kritik, skænderier, diskussioner og sladder.  
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Interviewene med medarbejdere og de tidligere formænd handlede også 

om, hvordan formændene på forskellige måder forsøgte at udvikle og 

fastholde deres funktion og autoritet i forhold til grupperne og om, hvordan 

ansvar i det daglige startede og sluttede ved omfanget af den enkelte 

formands uddelegering af opgaver. Endelig gav interviewene et detaljeret 

indblik i ikke blot perspektiver, men også den myriade af konkrete 

handlinger, som dagligdagen bestod af. Store og små hændelser blev fortalt 

for at vise en udenforstående, hvordan de passede ind i den enkeltes måde 

at forstå og forholde sig til det nye og det gamle – og bare arbejdet. 

 

Forandringer, muligheder og begrænsninger 

Verner, Lars, Søren og formændene her havde hver deres position i 

virksomheden og i udviklingsprojektet og i grupper og de fællesskaber, de 

tilhørte. De var aktivt deltagende og bevægede sig igennem den daglige 

arbejdspraksis ved anlæggene, delprocesserne, de nye funktioner, 

problemerne når de opstod, nye ansvar, og akutte og mere seje kriser i 

gruppen og med produktionen. Deres historier var eksempler på forskellige 

deltagerbaner, som fletter sig ind og ud af hinanden, deltagerbaner som var 

personlige og samtidig realisering af individuelle og fælles 

handlemuligheder i organisationen og i produktionen. 

Deres deltagelse var kendetegnet af deres personlige krav og behov for 

både kontinuitet og udvikling, og deres deltagelse var samtidigt 

kendetegnet af de betingelser, som virksomheden, gruppen og 

produktionen stillede og hele tiden ændrede på. Og endelig var de jo i høj 

grad betingelser for hinanden, og vigtige elementer i hinandens muligheder 

og begrænsninger. På intet tidspunkt var billedet entydigt, enten helt 

positivt ”udviklende” eller negativt ”begrænsende”, snarere var det et 

billede af bevægelse og forandring, som mænd (og kvinder) forholdt sig 

aktivt til, som de deltog i og prægede sammen og hver for sig.  

Etablering af de selvforvaltende grupper gav ikke de timelønnede i 

grupperne mulighed for ubegrænset tilegnelse af styring og udvikling af 
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arbejdet i produktionen. De var stadig underlagt snævre grænser for 

umiddelbar ”selvforvaltning” relateret til deres områder og til 

virksomhedens øvrige styrings- og overvågningssystemer. Og de var stadig 

en del af både formelle og uformelle organisatoriske systemer for autoritet 

og betydning. 

De selvforvaltende grupper som ny organisationsform gav muligheder for 

et større konkret handlerum, både vertikalt og horisontalt i organisationen, 

og det gav mændene mulighed for at deltage i andet end blot betjeningen af 

anlæg efter produktionssedler, som deres formand administrerede.. 

Der blev stillet krav til dem om at samarbejde, løse problemer og forhandle 

i langt højere grad end før, og de skulle personligt og fagligt engagere sig 

på nye måder. Deres daglige arbejdsopgaver blev udvidet gradvis, som de 

hver især og som gruppe fandt plads til det. Der var med andre ord 

mulighed for at ændre på det ensformige og primært fremmedbestemte 

arbejde for at tilegne nye kvalifikationer og kompetencer og på sigt også 

nye roller og erfaringer i produktionen.  

Men de øvrige negative betingelser i produktionen, som var tempoet i 

højsæsonen, skiftende arbejdstider, en produktion med stor ydre styring og 

stadigvæk med mange specialiserede arbejdsfunktioner og 

arbejdsprocesser, var der ikke blevet ændret på. At der ikke blev ændret på 

ejerforhold, var der nok ingen, der havde forventet endsige ønsket: Men 

virksomheden var gået fra at være struktureret og styret, så alle forstod og 

var del af systemet, til at blive en arbejdsplads, som var mindre 

gennemskuelig og ligefrem for alle medarbejderne at forstå. Hvilket igen 

forstærkede begrænsningerne i den enkeltes råderum. Hvad var det 

egentlig, man skulle udvikle sig til? 

Endelig var der sat rammer og grænser for, hvor langt medarbejderne 

faktisk skulle gå i den daglige drift af virksomheden, der stadigvæk 

beskæftigede det samme antal ledere som før, og som ikke havde etableret 

egentlige forandringer i ansvarsfordeling og medarbejdernes muligheder 

for at være medbestemmende i beslutninger over niveauet for den 
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umiddelbare aktivitet i grupperne. Derfor var der også en klar retning for 

målene i ”et udviklende arbejde” på virksomheden. Her var det 

medarbejdernes udvikling inden for rammerne af produktionens krav, som 

var styrende, og i det omfang medarbejdernes ønsker og behov rakte ud 

over disse, som både Verners og efterhånden Lars’ gjorde det, var de langt 

sværere at tilgodese i den form for udviklingsprojekt, som virksomheden 

har valgt.  

Intentionerne var gode, udviklingstiltagene gennemsigtige og fra ledelsens 

side blev der gjort noget for at tilpasse styringen af udvikling til de 

erfaringer, man fik efterhånden, og som det var muligt for ledelsen at få 

oplysninger om. Ledelsen søgte således at tilpasse mulighederne løbende 

ved at etablere alternative former for interventioner. Konkret for de 

medarbejdere, der blev fremhævet her, drejede det sig for Lars’ 

vedkommende om lempelige mødekrav og en kontinuerlig tilpasning af 

forhold til hans situation, og for Verner mere ydmygt en personlig 

handlingsplan. Generelt eksperimenterede man med flere former for 

konstante trivselsundersøgelser som ”temperatur”- eller resultatmålinger af 

udviklingen. 

 

Nogle af medarbejderne i produktionen var med-skabere af positive 

forandringer i deres arbejde på de betingelser, som var givet. Andre var 

snarere placeret i og havde selv taget mere marginale positioner i forhold 

til det indhold som ”udvikling” havde fået i forandringerne. De fik ikke så 

mange nye opgaver eller kompetencer eller egentlig selvstændig 

indflydelse, men oplevede mere diskrete forandringer i 

arbejdsfællesskabet. Og endelig var der en gruppe, som var blevet sat i 

positioner, hvor de var fastlåste og faktisk sårbare i langt højere grad, end 

de var som menige medlemmer af de timelønnede ansatte i produktionen.  

Samlet betragtet, var der sat gang i omfattende forandringer i drift og 

udvikling af virksomheden. Disse var igen formet af medarbejdere i 

grupper og som enkelt personer. I visse sammenhænge var det lykkedes at 
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få den viden, som medarbejderne havde eller udviklede, indarbejdet i 

udviklingen af både organisering og produktion, som det faktisk skete i B-

gruppens stadigt nye måder at organisere både roller og planlægning på. I 

andre situationer kunne det ikke lade sig gøre, og den enkeltes ønsker og 

udviklingsbehov blev forsøgt omsat til noget, der var tættere på 

virksomhedens rationalitet.  
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K a p i t e l  1 0  

FABRIKKEN - MEDARBEJDERSAMTALER I PRODUKTIONEN 

Kapitlet tager udgangspunkt i to arbejdsrapporter, som er blevet formidlet 

til styregruppen for projektet og til nøglepersoner i og udenfor 

virksomheden. Der er blevet foretaget i alt 18 interviews med time-lønnede 

specialarbejdere, tre formænd, en afdelingsleder, en tillidsrepræsentant, 

personalefuldmægtig, personalechef og produktionschef.  

Datamaterialet59 fra Fabrikken er farverigt blandt andet, fordi der 

cirkulerede en mængde historier på virksomheden, hvoraf en del også 

fandt vej til interviews. Det var historier, som ikke var til at komme 

udenom, hverken for dem eller for mig. Mange af historierne var 

illustrative for, hvordan ”kultur” også er fælles forståelser af hændelser 

sat på spidsen eller ind i en sammenhæng, hvor de fik tilskrevet mening. 

Der foregik også en stadig genetablering af forståelsesformer af rigtigt og 

forkert, og sådan gør vi hér, eller der var personhistorier, som gav folk en 

identitet og figur i det daglige. Ikke alle var lige flatterende. Historierne 

handlede også om inklusion og eksklusion og kunne have stor betydning 

for det råderum, man havde.  

 

Kort resumé af udforskning og forandringsprojekt 

Fabrikken besøgte jeg første gang i 1998 efter at have set deres netværk og 

projekt beskrevet. Desværre var det udviklingsprojekt, som var blevet sat i 

gang her, på mange måder perifert i forhold til det, der foregik udenfor 

arbejdspladsen, og som i sidste ende fik meget stor betydning for 

Fabrikken. I oktober 2003 meddelte koncernledelsen således, at man ville 

                                                 
59 Tværprojekt 2 i SARA programmet har også indsamlet data i virksomheden, men dette indgår kun 

delvist i afhandlingen.  
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flytte produktionen til Østeuropa, og at de 110 ansatte ville blive hjulpet til 

at finde andet arbejde. Januar 2005 er produktionen af pladerne stoppet i 

Danmark. 

 

Men det vidste man ikke, da projektet var i gang. Den arbejdsplads, som 

her bliver beskrevet og analyseret, bærer meget præg af den tid, den 

udsprang af for godt 70 år siden, men der var alligevel ikke tegn på, at den 

var ved at blive afviklet. Tværtimod var der en kultur, som fremstod 

livskraftig og stærk, båret af engagerede medarbejdere som ikke blot 

leverede en ydelse, men som også levede deres liv på en arbejdsplads, de 

havde valgt. Moderne management havde nok ikke fået rigtigt tag i 

Fabrikken, men alt det som moderne management også handler om, nemlig 

identifikation med arbejdspladsen, stærke fællesskaber og ”team-spirit” var 

paradoksalt nok meget tydeligt i hverdagen her. Til gengæld var der langt 

til den fremtidige højteknologiske arbejdsplads, som var beskrevet på 

tegninger rundt omkring i mødelokaler, og som der også blev refereret til i 

interviews. Måske var der også for langt, men udviklingsprojektet, som 

blev gennemført under deltagelsen i det netværkssamarbejde, der dannede 

basis, havde alligevel en forbindelse til en fremtid, som blev beskrevet på 

tegninger, og som ”relationsudviklingen” skulle understøtte.   

Hovedparten af interviews blev gennemført i februar 1998, juli 1998 og 

december 1998, og de gav et indblik i en lang række delprocesser i 

hovedforløbet og forarbejdet til selve udviklingsprojektet, men primært 

indblik i dagliglivet på arbejdspladsen. Interviewene var struktureret, så de 

handlede om det daglige arbejde og den udvikling eller blot de 

forandringer, som mændene havde oplevet eller forventede af USR-

projektet, men igennem samtalerne om disse forhold viste sig også flere 

henvisninger til forandringer, som var på vej med langt større 

konsekvenser end USR-projektet. Fabrikken var således i gang med 

produktionsmæssige og organisatoriske omlægninger, hvis konsekvenser 

endnu stod uklart for de fleste af mændene i Hallen, som var afdelingen 
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hvor USR-projektet kørte. Interviewene viste også nogle mere subtile skift 

i måderne, som mændene forholdt sig til hinanden, medarbejdere til ledelse 

og tillidsfolk til ledelse. Så både rammer, de personlige subjektive 

forholdemåder og de organisatoriske positioner eller roller var under 

forandring. Med andre ord så var den tidligere kultur på Fabrikken under 

forandring, og det skete igennem en mængde små ændringer i både 

holdninger og handlinger, udover de åbenlyse nye måder at tackle og 

forholde sig til konflikter og forandringer på.  

Forandringsprojektet udsprang af et netværkssamarbejde med blandt andre 

den lokale AOF-afdeling. Jeg har medvirket i et par af de seminarer, som 

styregruppen deltog i som del af udviklingsprojektet. Endelig har jeg 

igennem årene fået en mængde udklip fra lokalavisen om historier fra 

Fabrikken. En lind strøm af fortællinger om strejker og konflikter, om 

produktvanskeligheder, om retssager, om nyansatte direktører og om 

udviklingen af koncern og søsterselskaber. Fabrikken medvirkede ved én 

enkelt runde af spørgeskemaundersøgelsen, og resultatet sammenlignet 

med SARA baseline kan ses i bilag X. 

 

Arbejdspladsen 

Fabrikken lå i Nordjylland, beskæftigede på tidspunktet for 

dataindsamlingerne godt 450 medarbejdere, og havde en omsætning på 

godt 450 millioner kroner. Den var for ikke så længe siden blevet en del af 

en stor verdensomspændende koncern, men havde eksisteret siden 1930 

som en lokal virksomhed. Det var på mange måder en traditionel dansk 

industrivirksomhed med solide rødder tilbage til udgangspunktet for 70 år 

siden, og den har været førende på området altid. Dog var der snak om en 

stigende konkurrence fra producenter i Østeuropa.  

Fabrikken var et stykke levende historie i byen, og den blev stadig 

genfortalt af de, der arbejdede her. Sammen med en anden stor tilsvarende 

virksomhed, skibsværft og lokal jern- og stålindustri har Fabrikken 

beskæftiget folk fra byen gennem generationer. Rent fysisk lå 
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virksomheden efterhånden i og ikke udenfor Byen, omgivet af større 

indfaldsveje og beboelseskvarterer.  

Lige overfor hovedindgangen lå en række boligblokke, hvor mange af de 

timelønnede efter sigende boede. 

Produktionshaller, lager og administrationsbygningen lå samlet i udkanten 

af et større grusgravsområde, hvor lastbilerne kørte til og fra. 

Administrationsbygningen, kaldet Siloen, var en høj rektangulær bygning, 

mens produktionsbygningerne var haller spredt ud over et stort 

fabriksområde. Der var en mindre indgang ved administrationsbygningen, 

og en fabriksindgang for lastbiler, overvåget af vagtpersonale. Den største 

indgang kaldes også blot for Porten.  

Siloen og Porten var centrale fikspunkter på virksomheden. Administration 

og produktion var fysisk adskilt af to mindre veje og et cykelskur, og 

tilsyneladende var kulturforskellene tilsvarende stor imellem de to enheder. 

Når man arbejdede i produktionen var der ikke mange forbindelser til 

siloen. Grupper og enheder i produktionen var også adskilte, og der var 

primært forbindelse og relationer til medlemmerne af den gruppe, man var 

del af.  

Det var kun en enkelt gruppe i en enkelt hal, der medvirkede i 

undersøgelsen, og jeg forvildede mig under et af besøgene ind i en anden 

fabrikshal end det var meningen, og det varede længe, før jeg fandt tilbage. 

Det var en meget pladskrævende produktion, og man kørte rundt i trucks, 

på cykel og med lastbiler. 

Porten havde tilsvarende Siloen en symbolsk betydning. Det var i porten, 

man stod under konflikter, og også her man efter sigende altid har 

”efterladt hovedet” på vej ind til arbejdet på fabrikken. Underforstået at 

man tog hovedet på igen, når man gik udenfor og fik brug for at kunne 

tænke igen. Der var forskellige holdninger til, om det havde ændret sig. 

Igennem interviewsene var der mange fortællinger om at ”stå i porten” og 

”gå i stuen”, og ingen vil være i tvivl om, hvad der menes. Strejker, 
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konflikter og mindre arbejdsnedlæggelser har der været mange af igennem 

tiden, og der var da også flere undervejs i dataindsamlingen.  

 

Karakteristisk for fortællingerne om Fabrikken, om arbejdets indhold og 

forandringer og om mændenes forhold til det var, at de om deres eget 

arbejde, og om sig selv oftest talte i tredjeperson, og samtidig var ”man” 

ikke nødvendigvis ”mig” eller ”jeg”, selvom det handlede om helt konkrete 

forhold i dagligdagen. Der var igennem interviewene kontinuerligt skift i, 

hvorvidt der blev talt om ”mig”, og tilsvarende var der en slags 

depersonaliseret eller kollektviseret kode, som mændene bevægede sig ind 

i og ud af i fortællingerne – også afhængigt af hvor tæt de konkrete 

historier gik på personer, eller den personlige betydning de måske havde. 

”Jeg” som mændene fremstillede sig selv i interviewene, kan således være 

mig, man og os i betydningen kollegerne og arbejdspladsen bredere set, og 

omvendt. 

Disse skift i fremstilling og personligt perspektiv gav historierne fra 

Fabrikken en særlig dimension som indblik i den betydning for 

selvforståelse og tilhørsforhold, arbejdspladsen og kulturen havde her. 

Dermed var man som udenforstående placeret på én gang perifert og i 

direkte adgang til udviklingsprojektets fundament og de problemer det har. 

Man lærer meget om virksomheden ved at snakke med folk og lytte til 

historierne, men samtidigt er det bestemt ikke sikkert, man har forstået alt, 

hvad der bliver sagt i den betydning, det faktisk har. 

Da projektet handlede om at ændre relationer imellem formænd og 

timelønnede stødte det ind i et meget komplekst system af relationer, der 

havde både stærke historiske og fagpolitiske rødder og en konkret 

betydning for mændene i det daglige. 

 

Medarbejderne 

Fabrikken beskæftigede primært ufaglærte specialarbejdere, antallet 

svingede med sæson, og herudover var der et mindre antal faglærte ansat 
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som servicepersonale eller udenfor deres fag, og ingeniører. I 

administrationen arbejdede på tidspunktet for dataindsamling godt 100 

HK’ere og akademikere.  

Det var en konservativ og gammeldags arbejdsplads under forandring. Ved 

første interviewrunde var en af indikatorerne, de gamle koder for 

påklædningen – de timelønnede gik i blåt, formænd og den gamle 

afdelingsleder i brune kitler og ledelsen opefter i jakke, skjorte og slips.  

Produktionschef, personalechef, fabrikschef, fællestillidsmand og i alt fire 

timelønnede medvirkede i den første runde af interviews. I anden og tredje 

runde medvirkede timelønnede, en formand, fællestillidsmanden, ny 

afdelingsleder, og personalefuldmægtig. 

De tre timelønnede, hvis historier analyserne i afhandlingen er baseret på, 

havde tilsammen været ansat i over 50 år i virksomheden, og de havde alle 

på forskellig vis været aktive i den lokale SiD-klub. De var en del af en 

samlet gruppe på godt 40 mænd fordelt på faste dag- og aftenskift og på 

forskellige hold omkring anlæg.  

Den nye afdelingsleder deltog i de sidste interviews. Han var blevet 

fabrikschef efter ny inddeling af tre fabrikker til separate enheder, han var 

ung, dynamisk og uformelt klædt på. Han havde fået yngre formænd med i 

den nye organisering fra en anden afdeling og havde ry for at være dygtig 

og for at have vist resultater blandt andet med forandringer på en anden 

fabrik i koncernen. Han var på mange måder personificeringen af de nye 

tider, som ventede i produktionen. 

 

Produktionen 

Det ældste anlæg i produktionshallerne var en valsemaskine fra 1931, som 

stadig kørte til daglig, men ellers var man i færd med at indføre helt nye 

anlæg i nye bygninger bagved de gamle på området. Nogle af de gamle 

anlæg skulle bevares, men ellers var der ved at ske en total omlægning af 

produktionen, hvilket også kunne ses af de tidligere nævnte tegninger af 
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planer for nye anlæg, der hang i mødelokaler rundt omkring og på de 

computerskærme, som var blevet koblet på de gamle anlæg efterhånden. 

Fabrikken producerede forskellige former for byggematerialer og 

tilbehørsprodukter. De i alt tre del-fabrikker fremstillede forskellige 

produkter, baseret på cement. Selve fremstillingsprocessen var enkel, 

cementen blandedes med vand og bindemiddel, og massen blev presset i 

plader som valses, tørres i tørrekammer, autoklaveres og hærdes. Herefter 

blev pladerne stablet og gennemgik forskellige efterbehandlinger. De blev 

skåret til i længde og bredde, slebet og børstet i kanterne, lagt i metalforme 

og malet. 

I den aktuelle afdeling blev en bestemt type plader fremstillet og presset, 

og mændene var beskæftiget med overvågning af større anlæg, enten 

direkte eller via computer. Nogen arbejdede også med at køre truck 

indimellem, men det var afhængigt af behov og bemanding. Reparationer 

blev foretaget af andre bortset fra de tilfælde, hvor de selv kunne sjusse sig 

til problemerne. Mændene arbejdede efter uge- eller dagssedler, som blev 

udleveret af formanden. På tidspunktet for det første interview stemplede 

man sig ind på uret hver morgen og ud igen om aftenen, og dagen startede 

med opsamling hos enten det tidligere hold eller formanden. De fleste 

arbejdede ved den samme maskine hver dag. Der var nogen af mændene, 

som kunne betjene flere forskellige anlæg og processer, men traditionen 

var, at man blev det samme sted. Når de blev spurgt, var der nogen, som 

måske kunne tænke sig at flytte rundt engang imellem, men ”hvad så med 

ham, der stod ved den maskine, man gerne ville hen til”. Jobrotation var 

der ikke rigtigt interesse for at genetablere, det havde været prøvet. 

 

Daglig organisering af arbejdet 

Mændene arbejdede i det daglige i de samme grupper eller par. De fleste 

kunne håndtere flere led i fremstillingen, men mange ville helst være på 

samme plads og i de samme skift. Arbejdet bestod i Hallen primært af 

overvågning og enkelte manuelle funktioner og transport. Det krævede i 
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sig selv ikke mange kvalifikationer eller lang tids oplæring. Da den 

gennemsnitlige ansættelsestid var temmelig høj i afdelingen, havde mange 

arbejdet sammen igennem en årrække, og en del mødtes også udenfor 

arbejdstiden.  

Flere fortalte i interviews, at der var stor forskel på det sociale liv i 

grupperne i produktionen, både når det gjaldt det sociale samvær på 

arbejdspladsen og samværet udenfor arbejdet, for eksempel i 

sportsklubben. Det drejede sig også om den kollektive bevidsthed og de 

sociale forhold generelt i grupperne. Det faglige fællesskab var stærkt på 

virksomheden generelt, og kollektivet var på sæt og vis et velvalgt 

omdrejningspunkt for forandringer og blev samtidigt en af hindringerne for 

at få projektet bredt ud. Uskrevne og skrevne aftaler, som var både lokale 

og mere overordnede, prægede i høj grad dagligdagen og organiseringen af 

produktionen på Fabrikken. 

Forbundet og de lokale klubber var en vigtig faktor på arbejdspladsen. 

Magt og magtrelationer var i det hele taget vigtige her, og det ville være 

svært at analysere, hvordan forandringer finder sted, uden at se dem i lyset 

af de tre overordnede strukturerende faktorer som var i spil: Det 

traditionelle organisationshierarki med direktør, chefer og mere 

underordnede ledere på forskellige niveauer samt formænd og 

tillidsrepræsentanter med forskellig anciennitet var en del af systemet. Det 

faglige system med fire forbund, ti klubber og en fællestillidsklub var en 

anden. Og endelig var der det uformelle personbundne magtsystem, hvor 

netværket også rakte udenfor fabrikken, og hvor familieliv og historie i 

byen spillede ind. Alle tre strukturer i systemet eksisterede side om side 

med personer, som gik igen. De fleste vidste også, hvordan man agerede i 

systemerne, og det var vigtigt for at kunne være her, og som også forløbet 

af projektet viste, for at kunne opnå accept af projekter og forandringer. 

 

Sverre Lysgaards arbejderkollektiv (Lysgaard 1961 – 1969) ligner på 

mange måder fællesskabet hér, og det gør tilsvarende DUA-visionens 
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værdisystem60 (Helge Hvid og Niels Møller 1999) – det var her de stærke 

sociale bånd blev opbygget og vedligeholdt, meget konkret i form af 

personlige relationer, arbejdet og sociale aktiviteter på arbejdspladsen og 

udenfor. 

Fællesskabet ligner værdisystemet og den klassiske forståelse af 

arbejderkollektivet men samtidigt var der nogle forskelle, som peger på, 

hvordan forandringer styres af hændelser og initiativer både indefra og 

udefra. Kollektivet og fællesskabet havde karakteristika, der formodentlig 

havde været til stede, siden Fabrikken blev grundlagt, men som vi senere 

skal vende tilbage til, er der også forandringer i relationerne og i 

fællesskabet, der havde betydning for projektet, og for hvordan udvikling 

skete på arbejdspladsen. Dette diskuteres yderligere under afsnit om 

relationer. Kollektivet her var både meget homogent og samtidigt 

konstitueret af vidt forskellige mænd og grupper, og snarere end at være et 

egentligt tæt bundet system af personlige bekendtskaber, virkede det som 

et multifacetteret fællesskab, hvor den faglige organisering og den 

arbejdsmæssige organisering var med til at opretholde forholdsvist klare 

regler og normer for handlinger. Man accepterede og handlede efter disse 

regler og normer i grupperne og også individuelt. Men betydningen var 

samtidigt nuanceret og personlig, når man spurgte til den enkeltes 

meninger, handlinger, og oplevelser i det daglige. 

Grupperne var tilknyttet formænd, hvis roller og funktion i dagligdagen var 

så forskellig, som mændene indbyrdes var det, men på baggrund af et 

traditionelt fabrikshierarki. Ansvarsfordeling og kommandoveje i 

hierarkiet lå fast, de timelønnede fik udleveret produktionslister fra 

formanden om morgenen, og han bestemte rækkefølge og ændringer af 

                                                 
60 ”Værdisystemet (virksomhedens kulturer) er det sociale system for værdier, fællesskab og 

fjendskab. Det er herfra identitet, værdier og kultur dannes typisk i uformelle sociale grupper af 
større eller mindre fasthed. Disse grupper udvikles på baggrund af fysisk nærhed og personlige 
egenskaber, på baggrund af traditioner og værdier relateret til aktørernes placering i virksomheden 
og i samfundet. Dynamikken i gruppedannelsen kommer fra aktørernes behov for socialt samvær, 
tryghed, nogen at snakke med, bearbejdning af erfaringer og udvikling af fælles forståelse. 
Værdisystemet baseres på kommunikation og værdier.” 
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produktioner. Uregelmæssigheder rapporteredes til ham. Det var også ham, 

der tilkaldte elektrikere og andre håndværkere, hvis der skulle reparationer 

til. Kommandovejene var nogle, alle søgte at opretholde, formændene 

refererede til afdelingslederen eller fabrikschefen, som igen refererede til 

produktionschefen. 

 

Forandringsprojekt  

Fabrikkens udviklingsprojekt udsprang som tidligere nævnt af et 

netværkssamarbejde imellem det overordnede USR-netværk, den lokale 

AOF-gruppe og en styregruppe bestående af fællestillidsmand og 

personalefuldmægtig. Som det senere vil blive fremstillet, var der 

forskellige holdninger til projektet og også noget forskellige mål. Både mål 

og holdninger ændredes også undervejs. I det følgende er USR-netværket, 

undervisning og aktiviteter ved seminarer og resultaterne herfra kun 

inddraget, når de har en direkte berøring med Fabrikken. Både 

fællestillidsmand og personalefuldmægtig var meget aktive i netværket, og 

havde mange arrangementer omkring information og oplæg i forskellige 

sammenhænge. Som uddannelse af interne koordinatorer har netværket 

haft en del betydning. Hvorvidt det har været den konkrete undervisning i 

værktøjer og processer, eller om det har været via alle de forskellige 

kontaktflader og arrangementer de har deltaget i, var svært at skelne, og det 

er ikke den del af projektet som er blevet udforsket så nøje. Interviews og 

besøg har været rettet imod forandringerne på virksomheden, og har kun 

delvist været fokuseret på netværkssamarbejdet.  

To konsulenter fra den lokale AOF dannede styregruppe med de to interne 

koordinatorer. Ledelsen accepterede projektet, som herefter kørte i en 

proces, der var styret dels indefra af projektets eget forløb, dels styret af 

netværkets aktiviteter for koordinatorer og konsulenter. USR-netværket var 

i sig selv et projekt om det udviklende arbejde, iværksat igennem LO med 

henblik på at uddanne både interne og eksterne ”eksperter” i udvikling. 
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Dette netværk rakte også ud over Danmark, og kører nu i et internationalt 

regi (tidligere beskrevet i kapitel 1 s.3). 

Igennem 1997, 1998 og 1999 bestod netværksarbejdet af en lang række 

formaliserede seminarer, henvendt til enten undervisere/konsulenter alene, 

eller til begge parter. Seminarerne gennemgik trin i udviklingsprocesserne 

på virksomhederne og en lang række konkrete værktøjer. Undervisningen 

blev varetaget af et konsulentfirma tilknyttet LO. Målet var at etablere 

”systematiske og sammenhængende påvirkninger på virksomhederne” og 

at omsætte ”arbejdspladsens vision om det udviklende arbejde til 

nytænkning, formulerede mål og værdier”. 

Seminarerne fulgte det forløb, man forventede, forandringsprojekterne 

ville gennemgå på arbejdspladserne. Der blev diskuteret status og aktuelle 

problemstillinger i projekterne med andre, der arbejdede med lignende 

udviklingsprojekter ”derhjemme”. De fleste seminarer var rettet imod 

konsulenterne, mens færre var for både koordinatorer og konsulenter. 

Undervisningen i de fælles værktøj fyldte mere end de lokale 

udviklingsprojekter. I praksis forløb det da som forventet også forskelligt 

på virksomhederne, hvor projekterne foregik på private og offentlige 

arbejdspladser i meget forskellige størrelser. Nogle projekter stoppede 

næsten, før de var i gang, og andre måtte lukke ned undervejs. Udover 

værktøj og systematisk intervention var USR-projektet rettet imod 

opbygning af netværk. Det primære netværk var interne og eksterne 

konsulenter, som mødtes til formaliserede seminarer forskellige steder i 

landet, men herudover blev der startet et computernetværk. Endelig var en 

del af opgaven at etablere samarbejde med arbejdsmiljøaktører, andre 

virksomheder og undervisningsinstitutioner. Internt skulle tilsvarende 

etableres netværk af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. 

Efterhånden blev USR også udvidet til et Europæisk netværk, hvor 

delegationer besøgte hinandens arbejdspladser, og USR fjernede sig 
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dermed noget fra de oprindelige udviklingsprojekter på virksomheden – 

men involverede også de interne konsulenter ved lejligheder.61  

 

 

O

D

a

i

o

e

s

m

s

k

o

U

o

p

a

 

 
6

 

Fællestillidsmanden var på et tidspunkt i Sydfrankrig, som led i 
netværksarbejdet. På en eller anden måde kom der en historie i omløb 
på Fabrikken om, at han var dernede sammen med direktøren. Denne 
var også ude at rejse på det tidspunkt. Det hed sig, at de gik og spillede 
golf sammen. Efter et stykke tid var der nogen, der ringede ned til ham 
for at checke om det passede – for det kan man altså ikke. 
verblik over projekt, forløb og analyser 

et var mindre de konkrete medarbejdersamtaler, der var fokus i 

nalyserne, end det var forløbet op til og bagefter. Selve samtalerne, deres 

ndhold, forløb og faktiske resultater har det ikke været muligt at gå ind i, 

g det er heller ikke nødvendigvis samtalerne, som har givet den største 

ffekt. Det var i forarbejdet til de konkrete medarbejdersamtaler, at det 

tore arbejde lå både for den enkelte deltager og projektgruppen samlet, og 

ange af nuancerne og de personlige oplevelser og holdninger trådte 

åledes frem hér. Analyserne af forløbet undervejs viste tydeligt, hvilke 

ræfter der var på spil, både i det lille udviklingsprojekt og de noget større 

mlægninger af produktionen.  

dviklingsprojektet var forholdsvist enkelt. Implementering, strukturering 

g gennemførelse af medarbejdersamtaler i en lille afdeling af 

roduktionen. Det startede op i 1997, og blev støttet af puljen for bedre 

rbejdsliv og øget vækst.  

                                                
1 Interviews med medarbejderne på Fabrikken var fyldt med historier – fortællinger om konkrete 

hændelser i tid og rum. Alle kendte disse historier og det var en aktiv del af deres fælles 
fortællinger til hinanden og nu også til mig. Nogle af disse historier har jeg valgt at sætte ind i 
teksten som illustration af Fabrikken selv. Den første arbejdsrapport indeholdt en lang række af 
historierne, og ved tilbagemeldingen om rapporten fik jeg bekræftet historierne, men fik også en 
del andre måder at fortælle og se disse historier på. Så vidt muligt er de forskellige perspektiver på 
forhold dette peger på draget ind, men på samme måde som i det øvrige materiale er det netop 
ikke ordrette ”sande” historier der genfortælles, men snarere en forståelse af forhold og centrale 
personer. Og et indblik i forskellige perspektiver på hændelser og muligheder. 

 199



 

 

 

S

f

m

A

g

m

r

a

I

c

h

r

g

h

U

r

s

s

o

m

u

f

En af konsulenterne siger om projektet, at det først var besluttet i én 
afdeling. Men tillidsmanden her fortrød og sagde nej til projektet ret 
langt inde i forløbet. Da det skete, fik en af konsulenterne besked på det 
om aftenen, inden nogen fra de andre afdelinger havde fået det at vide. 
Hun skyndte sig at ringe til tillidsmanden i en anden gruppe, ham 
kendte hun nemlig personligt. Han sagde god for det og fik godkendt 
projektet i sin afdeling, før det var rygtedes, at projektet var blevet afvist 
i den første afdeling. Hvis det først var blevet kendt, kunne man være 
nødt til at sige nej for at være solidarisk med den første afdelings 
beslutning om at afvise samarbejdet. Nu var det ok for alle parter. 
tyringsgruppen bestemte form og indhold for projektet, hvorefter det blev 

orhandlet på plads og besluttet igennem en række formelle og uformelle 

øder med ledelses- og medarbejderrepræsentanter for hele fabrikken. 

fdelingen blev bestemt og accepteret af tillidsmændene, og herefter 

ennemførte man endagsseminarer for de ledelsesrepræsentanter og 

edarbejdere, som skulle være med til samtalerne. Seminarer handlede om 

ækkevidde og baggrund for medarbejdersamtalerne og forberedte 

ktørerne til at gennemføre samtaler.  

 et samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og formænd udarbejdede man 

hecklister for samtalerne, der tydeligt beskrev, hvad der skulle med, og 

vad der ikke skulle med. Samarbejdet skulle sikre, at der blev sat 

elevante temaer som struktur for samtalerne, men det skulle også 

arantere alle, at man ikke blev udsat for at skulle tale om noget, der ikke 

ørte hjemme indenfor aftalen.  

dviklingsprojektet blev gennemført rimeligt vellykket set i forhold til 

ammer og formål. Det lykkedes lokalt at implementere både projektet og 

elve samtalerne, som alle blev afholdt. De personlige individuelle 

amtaler var en udfordring af de accepterede normer for, hvordan man 

mgås og kommunikerer som formænd og timelønnede, og selvom man 

åske ikke fik så mange resultater i form af nye mål og handle- eller 

ddannelsesplaner, så overgår det alligevel til historierne for afdelingen og 

or Fabrikken, og er med til at bekræfte nogle nye tendenser og forståelser 
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af relationer og samvær. Og er samtidigt med til at bekræfte nogle af 

fordommene om, hvad der sker, når ”vi” prøver at samarbejde med ”dem”. 

 

Efter samtalerne 

I Hallen var der en del konflikter imellem især den ene formand og hans 

grupper, hvilket bliver belyst i det eksempel, analyserne tager 

udgangspunkt i senere i afsnittet. Men når man vurderer, hvad mændene 

fik ud af medarbejdersamtalerne, skal det ses på baggrund af de personlige 

relationer imellem timelønnede og formænd især. Og det, som skete 

imellem selv samme formand og hans gruppe, virker på den baggrund 

større, end det som skete imellem den anden formand, som havde et langt 

mere neutralt forhold til de timelønnede. Han, som havde flest konflikter 

med gruppen, fik et bedre forhold til gruppen, og der opstod en vis 

kollektiv støtte af også ham, da han kort tid efter samtalerne blev flyttet. 

Selve medarbejdersamtalen blev gennemført i løbet af sommer og efterår 

1998, og ved udgangen af året blev projektet afsluttet. August 1998 gik 

afdelingslederen på pension, og blev afløst af den nye fabrikschef. Januar 

1999 overgik to af formændene til andre afdelinger og blev erstattet af nye. 

De timelønnede ønskede herefter, at aftaler og dokumenter fra samtalerne 

skulle destrueres, fordi de ikke skulle kunne formidle eventuel personlig 

viden til nye formænd, som ikke selv havde været med til samtalerne, eller 

til forarbejdet. AOF-konsulenterne stoppede i projektet før en skriftlig 

evaluering og tilbagemelding til arbejdspladsen. Den ene forlod AOF, og 

den anden gik på barsel, og tilbage for koordinatorerne var primært 

arrangementer i USR-regi, som ikke involverede arbejdspladsen. 

 

Mændene havde et noget forskelligt udbytte af samtalerne, både 

vedrørende de personlige og de faglige forhold. I de interviews, som fulgte 

efter samtalerne, blev der generelt udtrykt beherskede men positive 

holdninger. For nogen havde det været en snak med formanden, der 

lignede noget tilsvarende ved tidligere lejligheder hvor man diskuterede 
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personlige ting i enrum med ham, mens andre syntes, at det var et 

anderledes og positivt møde. Formændenes holdninger vender vi også 

tilbage til, for de var meget neutrale i forhold til selve samtalerne efter de 

var overstået, mens der var nogen skepsis inden, blandt andet på grund af 

deres manglende involvering i forarbejdet. 

USR-projektet bekræftede opfattelsen af, at de individuelle samtaler var 

”noget særligt”, snarere end det skabte fundament til en ny 

kommunikationsform eller stabile nye personlige relationer. Det endte med 

at være et enkeltstående projekt med forberedelse og gennemførelse af 

personlige samtale for nogen af de involverede, og blot en enkelt samtale 

med formanden for andre. Det blev en positiv oplevelse for de fleste, men 

sandsynligvis kun et mindre skridt på vejen imod ændrede relationer 

imellem formænd og timelønnede i produktionen.  

 

Opsamling og analyser af projektets rækkevidde, resultater og relationer 

imellem timelønnede og ledelse 

Dilemmaer omkring projektets indførelse, opbakningen til det i 

produktionen og rækkevidden af det fulgte det fra starten. Der opstod 

situationer, modsætninger og meget forskelligt rettede forventninger til 

både projekt og resultater undervejs, og endelig var der omstændigheder på 

arbejdspladsen, der tilsyneladende fik større konsekvenser for resultatet, 

end gennemførelsen faktisk gjorde det.  Det følgende handler derfor slet 

ikke om det, der skete, eller blev sagt i de samtaler som blev gennemført, 

eller om de meget personlige oplevelser i disse samtaler, som nogen af 

mændene givetvis havde med sig. Anden runde af interviews, som skulle 

have handlet om selve samtalerne, kom nemlig til at handle om 

organisatoriske forandringer og oplevelser af dem – idet de to formænd var 

blevet flyttet mod deres vilje.  

Interviewene generelt kom derfor til at handle en del mere om både 

forventninger og mistro, som deltagerne havde, før projektet var blevet til 

andet end planer og en masse historier om forhandlingerne og hensigten 

 202



 

med det hele. Horisonten var ”fremad” – men altså fremad mod samtalerne 

snarere end mod fremtiden, som samtalerne skulle være en del af. Og i 

øvrigt handlede interviews meget om, hvad projektet og samtalerne ikke 

skulle være, og hvad man skulle forhindre. 

”Ikke skulle være” var altså et knudepunkt for de forskellige perspektiver, 

for der var mange meninger, når projektet var til forhandling, og der var 

mange overvejelser om, hvordan det ville fungere, og hvad det kunne føre 

med sig. Parterne på arbejdspladsen hér var konstant opmærksomme på, at 

der er forskellige interesser på spil i mange aspekter af hverdagen, og det 

kommer derfor til at fylde i interviews. Efterfølgende præsenteres først 

nogle almene eller generelle opfattelser og en fremstilling af dagligdagen 

på Fabrikken, og herefter følger tre personlige perspektiver på/i en konkret 

problemstilling, som viser, hvordan man subjektivt forholdt sig til et 

ganske almindeligt problem ved et ganske almindeligt anlæg.  

 

Parterne og forskellige krav til udvikling 

De ansatte vidste, hvem der var hvem på Fabrikken, de fleste havde været 

her i årevis. Mændene havde dog primært tæt kontaktflade og personligt 

kendskab til de hold, de indgik i. Det var også her solidariteten var 

stærkest, og de lokale klubber var alle koblet til de enheder, holdene 

arbejdede i. Solidariteten mellem SiD-organiserede på tværs af klubber og 

afdelinger var et bærende fundament, og var en faktor, der overgik både 

interesserne på gruppe- og individplan. Denne forståelse af det faglige 

system og den selvforståelse den afstedkom både hos mændene og i 

klubberne var vigtig - også som baggrund for forandringsprojekter. Som 

timelønnet kunne man således mene ét, når man overvejede tingene for sig 

selv under et interview med en udenforstående, og noget lidt andet når man 

sad og sludrede til frokost eller i det daglige, og noget tredje når der var 

afstemning i klubben. Det var dog en del af kulturen på Fabrikken, at man 

opretholdt bestemte værdier og ideer udadtil og i gruppen, uden at det 

nødvendigvis gik ud over selvstændige holdninger.  
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Igennem interviewene blev der svaret på baggrund af alle tre perspektiver, 

(”jeg som mig”, ”man” og ”vi”) og de forskellige interesser, det kunne 

afspejle, var et indblik i modsætninger eller diskrepanser i arbejdet, man 

udførte som fagligt aktiv, men også en spejling af, at man skulle være 

opmærksom på disse forhold som almindelig medarbejder. Eller har skullet 

være – for det kunne også netop være her, der skete forandringer. 

Spørgsmålet er nok, om det var subjektivt konfliktende modsætninger, 

eller om det snarere var en situationel afvejning af de handlemuligheder, 

der stillede sig i forskellige situationer, afhængigt af hvem og hvad det 

drejede sig om. Nogle var mere konsekvente tilhængere af det traditionelle, 

mens andre udtrykte orientering mod forandringer af både arbejdet og 

organiseringen af det.  

Endelig skal man selvfølgelig heller ikke underkende, at det var nemmere 

at udtrykke skepsis overfor fælles handlinger under et individuelt 

interview, men mere risikabelt i klubben. 

 

Timelønnede på Fabrikken havde hidtil haft beskyttelsen af den enkelte og 

forhandlingspart i det faglige system, og mange fastholdt gamle traditioner 

og handlemåder, som havde givet dem vægt og betydning i det spil om 

magt eller ressourcer, som forhandlingerne om blandt andet projektet i 

produktionen afstedkommer. 

Magtdemonstrationerne foregik stadigvæk som i gamle dage. Det blev 

betragtet som en styrkeprøve, når folkene ”gik i stuen”, når de nedlagde 

arbejdet og gik til fagligt møde, og alle ventede på tegnene på, hvem der 

først gav sig under konflikterne. Under ét af besøgene på fabrikken var et 

hold ”gået i stuen”, og ringede op til personalechefen, mens jeg var på 

besøg hos ham. De ville have ham til at komme ned, og snakke med dem 

og ordne det. Men han afviste, og sagde til mig bagefter, at de vidste da 

godt, at de først skal forsøge at ordne det selv, sådan var reglerne. 

Den fælles og den enkeltes mistro til at skulle stå alene eller opgive de 

gamle handlemåder var måske ikke ubegrundet på en virksomhed, der jo 
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netop havde behov for ændring af arbejdskraften, så også de ansatte kunne 

følge med under indføringen af ny produktionsteknologi. Samtidig var 

disse handlemåder så veletablerede, at de opretholdtes (reflekteret eller ej) 

af mange trods tegn på, at tingene var ved at ændre sig. Der blev snakket 

om andre lønformer, om opbrydning af hold og bemanding, og ikke mindst 

om helt nye arbejdsprocesser og funktioner. Dette skete efter en 

menneskealder, hvor uddannelsen af arbejdskraften havde bestået af 

produktspecifikke kurser og tilfældige tillægskurser, og hvor alt 

vedrørende arbejdet var blevet planlagt og styret alene af formænd og 

ledelsen over ham. Der var rimelig grund til at forvente, at det ikke ville 

være nemt for alle at følge med de nye krav til produktionen.  

Ledelsen stod overfor at skulle handle i forhold til de krav for udvikling af 

produktionen, som de markedsmæssige og samfundsmæssige forhold 

stillede. Det var blevet for tung en virksomhed, og der var konstant nye 

krav om at kunne håndtere eventuelle problemer med kvalitet, ligesom 

konkurrencen udefra blev stadigt hårdere. Endelig var de tilbagevendende 

konflikter et problem for virksomheden, der igennem de sidste år havde 

haft flere, der endte i arbejdsnedlæggelser igennem længere perioder og tab 

af både nye ordrer og faste kunder. En tur til arbejdsretten i København var 

ikke usædvanlig for de personaleansvarlige. Set fra ledelsens side, var det 

vel også et valg af måder at agere overfor disse krav på og en strategi til at 

få medarbejderne som modspillere eller medspillere. 

 

D

u

Det blev fortalt, at for nogle år siden var der en periode, hvor alle de 
timelønnede blev fyret under den gamle direktør. De blev bedt om at 
søge deres stillinger igen, og dermed blev der renset ud i ”uheldige 
elementer” på Fabrikken. Det er en af flere historier, som blev 
genfortalt, om hvad der sker, hvis man ikke opretholder solidariteten, 
historier som styrkes, når der snakkes om, at det ikke går så godt, og der 
skal ske noget nyt. 
en ”nye” (han havde været der igennem nogle år, og avancerede i øvrigt 

d af Fabrikken undervejs i projektet) direktør var en anderledes leder, og 

 205



 

havde generelt ry for også at ville noget nyt. Om end folkene syntes han 

var lidt fjern. Historierne om den nye leder illustrerede også refleksionerne 

over, at tingene ændrer sig, og at man dermed forholder sig anderledes til 

hinanden, men at det sker langsomt og med tilbageskridt også i 

opfattelserne af egne og hinandens roller og handlemuligheder. Historierne 

bekræftede dog også min og sikkert også deres egen bevidsthed om, at der 

var centrale personer placeret rundt omkring i virksomheden, som var med 

til at styre magtspillet omkring mændene.  

 

I Hallen 

Det følgende handler om de mænd, der arbejdede i Hallen, hvor USR-

projektet forløb. Det handler om det sammenhold og de relationer, som var 

her, og om udvikling som den tog sig ud undervejs i projektet. 

Tilhørsforholdet til arbejdsgruppen havde stor betydning i det daglige, og 

det samme gjaldt alt det, der skete omkring det daglige arbejde og 

produktionen. Indholdet i og meningen med arbejdet kan opsummers i en 

af de interviewedes udtalelse om at:  

 

”- det ikke så meget er det med at skære de der plader, som gør det, det er 

lige så meget det sociale” 

 

Det var faktisk svært at få de interviewede til at fastholde fokus på 

produktionen og det daglige arbejde. Det blev minimeret, når jeg spurgte til 

det, og der var hele tiden anledninger til at tale om noget andet end om 

pladerne, anlæggene, produktionen og teknologien. Det skete nok både for 

at skåne en udenforstående og anderledes forsker (oven i købet af andet 

køn), men også fordi det, der betød noget på arbejdspladsen, mindre var 

det konkrete arbejde. Det, som gjorde Fabrikken til en god arbejdsplads – 

hvilket stort set alle de interviewede var enige om – var især 

tilhørsforholdet, det sociale, sammenholdet og fællesskabet. Det var et godt 

sted at være, når man først var kommet ind i sammenholdet. Men det 
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sociale liv var også kendetegnet af, hvad de selv beskrev som en hård tone, 

voldsomme konfrontationer, man ”talte grimt til hinanden”, der verserede 

historier om alle, og mange havde været udsat for at der havde været en 

historie om dem og havde taget del i traditionerne – og der blev også fortalt 

om dengang, man kunne risikere slagsmål og klammeri.  

De timelønnede i gruppen i Hallen var som sagt generelt meget tilfredse 

med at være på arbejdspladsen. Det blev sagt, at enten forlod man stedet 

inden et år, eller også blev man der altid. Der var gode forhold og gode 

relationer imellem de ansatte og generelt gode vilkår. Det var også en 

virksomhed med ordnede faglige forhold, hvilket gav tryghed og en stærk 

solidaritet. Tonen var grov men venskabelig, fortalte de fleste, alle havde 

øgenavne og kendte hinanden og historierne, der fulgte med den enkelte. 

Mange sås privat i familiesammenhænge eller til faglige aktiviteter. Der 

tegner sig et billede af en gruppe mænd, hvor nogle var meget synlige i 

billedet, mens andre holdt sig lidt i skyggen af ældre eller mere højttalende 

kolleger. Der var en formuleret beskyttelse af ”de svage” i fællesskabet, og 

disse accepterede men ”svage” medarbejdere var et af de tilbagevendende 

temaer i interviewene, fordi det forventedes, at det var dem, der ville have 

svært ved at håndtere eller begå sig ved medarbejdersamtalerne eller 

eventuelle andre former for individuelle tiltag. Det blev sagt, at der ville 

være risiko for, at stærkere formænd udnyttede de individuelle samtaler og 

måske afslørede de svage i noget af det, de ikke magtede, for dermed at 

gøre dem sårbare. Man var svag, hvis man ikke læste så godt eller ikke 

ansås at kunne klare eventuelle skærpede krav. Men man var også svag 

overfor en stærk formand, eller en formand der kunne finde på at udnytte 

den enkeltes svagheder, hvis man stod alene. Igen blev der tegnet et billede 

af en fælles styrke, som den enkelte helst skulle have del i - for alle parters 

skyld. 

De ”svage” var både accepterede medlemmer af en gruppe og en slags 

outsidere, en særlig gruppe, der blev skubbet rundt imellem afdelingerne i 

skift imellem arbejde og grupper. Dette var en marginaliseret post og 
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regnedes for en negativ position, fordi de fleste helst vil have faste pladser 

og i hvert fald faste grupper. Det var dog også typisk den karriere, man 

havde, indtil man fik et fast sted at være ved en maskine og i en gruppe. 

Denne form for ”svage” var ikke beskyttet af fællesskabet, udover ved de 

overenskomstmæssige reguleringer. Som perifer eller marginaliseret var 

man i fællesskabet her potentielt på vej ud. Indtil man måske fandt en 

gruppe, for grupperne var trods alt meget forskellige og det, der var 

acceptabelt i én sammenhæng, kunne godt være helt forkert i en anden 

gruppe. Det blev fortalt, at nogle af grupperne var sammensat af folk med 

en faglig uddannelse og generelt mere udviklingsparate og fleksible mænd. 

Der var givetvis forskelle på anlæg og afdelinger, som gjorde, at nogle 

områder var nemmere end andre. Efter 1. interviewrunde og 

tilbagemelding bemærkede den ene af formændene, at man ”jo godt kunne 

se, hvem jeg havde interviewet hér”. Og med det mente han, at denne 

gruppe netop var sammensat af ældre og lidt tungere medarbejdere 

Grupperne var indbyrdes forskellige, ligesom mændene var det, og han 

fortalte at andre bestod af yngre og nok mere ”fremskridtsvenlige” end 

gruppen hér. 

 

Parallelt med besøgsrunde nr. 2 var der konflikter i en anden afdeling, og 

efter sigende ”havde tillidsmanden hér fået en gruppe til at nedlægge 

arbejdet”. En af interviewpersonerne bemærkede, at skaden var blevet 

begrænset, fordi man havde fået isoleret arbejdsnedlæggelsen til en mere 

perifer supportgruppe, som det ikke gjorde så meget skade at skulle 

undvære. Oftest skete der det, at arbejdsnedlæggelser af solidariske grunde 

spredte sig til flere grupper, og så var de svære at styre. I dette tilfælde fik 

man åbnet op for, at nogle af de opgaver, som denne gruppe varetog, helt 

legalt kunne overtages af de andre grupper i en periode. Hvilket ellers var 

et brud på en af de helt basale regler omkring arbejdsnedlæggelser: Man 

påtog sig selvfølgelig ikke andres opgaver, men var solidarisk indenfor 

bestemte rammer under en konflikt. Det blev fortalt, at tillidsmanden hørte 
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til de skrappere, eller en af dem der lidt hurtigere opfordrede til modstand, 

og at baggrunden for strejken var der ikke helt enighed om. Så både i 

handlinger og holdninger var der bevægelse omkring de ellers fasttømrede 

forståelser af både solidaritet og arbejdsnedlæggelser. Dog kun så vidt, at 

man som tillidsmand kunne risikere at blive underløbet, hvis man 

overskred grænserne, for i mere almindelige spørgsmål var der ingen 

slinger, som det senere vil blive fremlagt i analysen af, hvordan man 

forholdt sig til formelle og uformelle normer. 

 

Fremtiden 

Fremtiden blev der også set temmelig forskelligt på blandt medlemmerne 

af gruppen i Hallen. Efter sigende var det en tungere afdeling, for her var 

mange ældre ansatte, og de blev regnet for at være mindre 

udviklingsparate, end andre grupper var det. I interviewene udtrykte de dog 

både progressive ideer for sig selv og hinanden og nogen resignation 

omkring det, man mener ”alligevel aldrig bliver anderledes”, eller ”det har 

vi jo prøvet før”, og ”de” forandrer nok alligevel ikke på noget.” 

Som tidligere nævnt forløb USR-projektet parallelt med, at man i et større 

projekt var i gang med at omlægge dele af produktionen. Tegningerne af 

de nye anlæg, som hang i mændenes gamle og noget slidte mødelokale, 

illustrerede teknologiske fremtidsperspektiver for Fabrikken og 

understregede, at de forandringer, der var på vej i haller bag ved fabrikken, 

var radikale. Nogle ville måske blive løbet over ende, andre ville opnå 

nogle af de fordele og udviklingsmuligheder det gav, når man ændrede på 

teknologi og arbejde, men på tidspunktet for interviewene, var det 

tilsyneladende kun nogle af mændene, der havde fået informationen om 

eller måske havde erkendt omfanget af arbejdet ved de nye anlæg. Det var 

kun ganske få af mændene der snakkede om disse fremtidsplaner og anlæg. 

 

Interviewene viste, at nogle var helt tilfredse med tingene, som de var, 

mens andre gerne ville tage kurser og måske en hel efteruddannelse. 
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Enkelte talte også om at prøve at blive kvalificeret til at komme helt andre 

steder hen, enten på grund af helbredet eller af andre grunde. Flere fortalte 

om kurser, de gerne ville have været på, som de ikke fik lov at følge, eller 

som ikke var blevet oprettet. Det typiske eksempel var edb-kurser, truck-

kort, engelsk eller måske en længere efteruddannelse. Nogle var det 

lykkedes at få kurserne, andre havde fået en afvisning. Enten blev de afvist, 

fordi kurset ikke var relevant, eller der var ikke nok deltagere til, at kurset 

kunne gennemføres. 

Generelt var der tendens til at betragte fremtiden alene for ”mig, os og 

vores arbejde” og mindre for virksomheden i et større perspektiv, der også 

inkluderer ledelse og ledelsens intentioner i fællesskabet. Det virkede, som 

om fremtidskravene fremstod uspecifikke for de timelønnede, hvis man så 

bort fra de umiddelbare krav og de krav, som var knyttet direkte til det 

arbejde, de udførte. Det gjorde tilsvarende mændenes udmeldinger om, 

hvad de gerne ville opnå, uklare og tilfældige, snarere end egentligt 

personlige. Og hovedbudskabet, bortset fra en enkelt, var, at man helst ville 

blive på arbejdspladsen og opretholde de privilegier, der var. 

 

Udadtil og indadtil 

 

 

E

o

b

a

s

Medarbejderne på Fabrikken sagde kollektivt deres abonnement på 
lokalavisen op, da avisen for nogle år tilbage skrev meget kritisk om 
produkterne. Personalechefen fortalte, at han aldrig glemmer den dag, 
da fællestillidsmanden opfordrede til solidarisk boykot af avisen.  
fter sager, hvor produkterne og virksomheden var blevet kritiseret 

ffentligt og hængt ud i lokalpressen, var der kommet en stigende 

evidsthed omkring produkter og deres kvalitet og en anden opfattelse af 

nsvaret for dem. Der havde ikke været sensationshistorier om pladerne, 

om blev fremstillet i Hallen, men der kunne være tidspunkter, hvor det gik 
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galt, og der var maskiner, som kunne lave fejl, hvilket førte til 

fejlproduktion, som man skulle være opmærksom på og reagere overfor.  

Mændenes udtalelser om produkterne afspejlede også tilknytningen til eller 

identifikationen med arbejdspladsen. Det var ikke ligegyldigt, hvad der 

blev lavet, eller hvordan det så ud, og selvom der ikke blev talt så meget 

om produkterne, så blev de omtalt i positive vendinger. Igen et eksempel 

på, at der måske internt kunne være diskussioner og kritik af produkterne, 

men til en ekstern blev der ikke sagt noget særligt. Lidt blev der dog sagt 

alligevel, men det var i forbindelse med noget andet: 
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Efter et ISO-kursus, blev det besluttet, at mændene i højere grad selv 
skulle have ansvar for og reagere på fejlproduktioner. Men da de 
besluttede sig for at smide en vagts produktion i containeren, greb 
formanden ind og forhindrede det. Det var alligevel lovlig meget 
selvstændighed og ansvar. 
valitet, ansvaret for den og aktioner i forbindelse med problemer med den 

ar også et kardinalpunkt i historier om at være ansat under ledelse. Her 

iste sig også nogle begrænsninger for de timelønnede og deres handlerum. 

dfaldet af den nævnte historie blev set som et eksempel på, at man 

lligevel ikke ville give de timelønnede et ansvar, når det kom til stykket. 

et dukkede også op i forbindelse med historier om den formand, der var 

ogle konflikter omkring. Og der var gennemgående en holdning til, at 

an skal gøre ting ordentligt og at man mente, at det var ordentlige 

rodukter, som kom fra Fabrikken. Men det er også i uddelegeringen af 

en daglige kvalitetskontrol, check og opfølgning, at magthierarkiet 

dstikker rammerne for roller, ressourcerfordeling og handlemuligheder. 

å den ene side havde alle været igennem undervisning i kvalitetssikring 

g håndtering af kvalitet, på den anden side fastholdtes formændenes 

uveræne kompetence i afgørelsen om, hvilke produkter der skulle smides 

d, og hvilke der gik igennem. Og denne kompetence kunne så omvendt 

ruges til at stadfæste positioner i hierarkiet. 
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Mændene blev igennem interviews spurgt direkte til ønsker for fremtiden, 

til kurser og til arbejdet, og de fortalte generelt, at de havde fået for lidt 

information om både store forandringer og om mindre projekter. Der blev 

givet forskellige eksempler, nogle vender vi tilbage til under afsnit om 

ledelse, men i denne sammenhæng var det enkleste eksempel nok et 

mindre projekt, som blev kørt i afdelingen for nogle år tilbage. Det havde 

været en uge, hvor et hold omkring en maskine fik lov til at køre 

selvstændigt efter produktionsplaner, som de selv planlagde arbejdet efter. 

Det var gået rigtigt godt, syntes den, der fortalte om det. Men projektet 

blev nedlagt på trods af, at mændene mente, at de havde bedre resultater 

for den uge end ellers, og det værste var nok, at man ikke havde fået at 

vide, hvorfor det blev afbrudt. Dette projekt blev brugt til at fortælle, at 

ledelsen alligevel ikke ønskede at ændre radikalt på noget, og at det derfor 

heller ikke var nødvendigt, at ”vi” skulle ændre noget, før det blev bevist, 

at der ville ske indrømmelser. Et af de mere skjulte argumenter fra 

 var 

irektøren. Der var forskellige forventninger og holdninger til ”dem”. 

 

mændenes side var, at det var nemt at klare sig uden formændene.  

Endelig blev det fortalt om direktøren, at han var god til at informere. Han 

havde holdt samling for produktionen ved flere lejligheder og havde fortalt 

om fremtiden. Dette var blevet modtaget meget positivt men blev i 

interviewene alligevel fremlagt som en gestus, der hørte til spillet, snarere 

end som information om fremtiden, som man skulle forholde sig til og 

agere og handle overfor. Informationen var så alligevel tom, for mændene 

kunne ikke huske, hvad der var blevet sagt. Dette bekræfter både, at ”der 

ikke sker noget særligt alligevel,” og at den nye direktør ville noget godt. 

Og det bekræftede relationerne til ledelse. Det sidste skal ses på baggrund 

af mændenes forhold til ledelse, som var differentieret imellem ledelsen tæt 

på, som er formand og afdelingsleder, og ledelse langt væk, som

d
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Ledelse – langt væk og tæt på 

Direktøren 

Den på daværende tidspunkt nye direktør havde kun været på 

virksomheden nogle år og afløste en ”gammel” direktør, der havde været 

der længe. Der var en mængde historier i omløb om dem begge to. 
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Én fælles og ofte genfortalt historie handler om det solidariske 
jubilæum, som en af de timelønnede havde. Der er tradition for, at man 
personligt kommer op til direktøren til et glas vin, når man har 25 års 
jubilæum i Fabrikken. Da det blev hans tur, bad en af mændene om at få 
hele sit hold med, og alle 12 kom op på dagen. Bagefter, går historien, 
havde direktøren sagt til afdelingslederen, at han syntes, at det var 
hyggeligt at snakke med dem. 
Andre sagde, at det havde direktøren altså aldrig sagt, men at historien 
om jubilæet i øvrigt var sand.  
n nye direktør havde i øvrigt inviteret på glögg og pebernødder til jul, 

lket var uhørt under den gamle direktør. Hvorvidt der var hold i 

torierne om ham var mindre vigtigt end det positive ry, de gav 

ektøren. Han havde nemlig ry for at være dynamisk og nytænkende, og 

 ifølge den ene af mændene ”ikke tynget af en lang historie bag 

ivebordet på Fabrikken”. Dette kunne have været et kritikpunkt, men 

v altså fremstillet som en fordel. Han havde fået en del medvind ved at 

re fysisk synlig også på fabrikken, hvor han efter sigende var gået 

nnem flere gange, og havde holdt møder for de timelønnede om 

tiden. Især fortalte man om ham, at han havde reageret positivt på at 

e prøvet af, som i historien med jubilæet. 

n good-will som hans ry gav ham, skabte samtidigt muligheder for at 

føre de forandringer, som han gerne ville igennem med, for på grund af 

den til ham stolede man også mere på projekterne. Men det skal ses i 

menhæng med, at opfattelsen af ledelsen som ”de andre” og potentielt 

 modstanderen eksisterede parallelt. Som part betragtet havde han en 

en position, også. ”Ledelsen” kritiseredes for en lang række konkrete 
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punkter, blandt andet for ikke at have fulgt op på samarbejdstiltag fra 

medarbejdernes side. Hvorvidt dette drejede sig om navngivne 

enkeltpersoner stod hen i det uvisse, for her gik grænsen for, hvad man 

ville fortælle en udenforstående. Ingen blev personligt hængt ud eller 

kritiseret, heller ikke selvom det var i en forholdsvis ufarlig 

interviewsituation. Der var stadig helt tydelige markeringer af, hvad man 

fortalte til en udenforstående, for i sidste ende gik solidariteten alligevel på 

virksomheden. 

Opfattelsen af ”os og de andre” var gensidig. De forskellige 

ledelsesrepræsentanter talte også om de timelønnede og SiD som de andre, 

mens den enkelte medarbejder blev betragtet anderledes. 

 

Afdelingsleder og produktionschef 

Afdelingslederen, som medvirkede under det første interview, havde været 

meget længe på Fabrikken. Han havde det store historiske overblik, og 

havde været med, da man i sidste omgang talte om selvstyrende grupper i 

1975. Til gengæld var han på tidspunktet for interviewet nogle måneder fra 

pension, og derfor ikke særligt engageret i det nye projekt i Hallen. Han 

havde været aktiv i at få den nye afdelingsleder inddraget, og havde skabt 

plads til ham i projektet allerede ved forarbejdet til samtalerne. 

Formændene refererede til ham, og han satte en ære i at være med i alting 

og i at kende alt og alle. Han hørte til den ældre autoritative type ledere, og 

var lidt frygtet for at skælde ud til fælles møder og for at trumfe ting 

igennem, som han ville have dem. Men venlig og imødekommende var 

han, og han havde på mange måder sit eget udsigtspunkt fra kontoret i 

tilknytning til Hallen. Han fortalte om, hvordan man i 70’erne sidste gang 

havde snakket om og forsøgt at indføre selvstyrende grupper i 

produktionen. Under interviewet gav det nogle problemer med at sondre 

imellem de tidligere projekter og det aktuelle, men det var jo lærerigt i sig 

selv. 
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Produktionschefen havde sit kontor på anden sal, over fabriks- og 

lagerbygningen. Han var ingeniør, yngre end de øvrige interviewede, og 

meget interesseret i ledelsesudvikling og udvikling af virksomheden 

generelt. Han var dog også meget skeptisk overfor projektet og overfor 

indføringen af medarbejdersamtaler i afdelingen. Han så det snarere som 

uddannelse af de to interne koordinatorer til udviklingskonsulenter end 

som et forsøg på at skabe egentlig udvikling i produktionen.  

 

Formænd og mellemledelse 

Formændene i Hallen havde indbyrdes ikke et egentligt fællesskab eller en 

gruppe. De kendte hinanden, men var knyttet til de hold, de var formænd 

for, med primært netværk til afdelingslederen og efter ham 

produktionschefen. Der var et gab mellem dem og ledelsen, og de hørte 

mere til i Fabrikken end i ledelsen trods en funktionæransættelse.  

 

Frode 

Formændenes kontor lå i et lille skur ude i Hallen i tilknytning til 

frokoststuen. Formændene som medvirkede i interviews repræsenterede to 

generationer i brune kitler. Den ene – her kaldet Frode - var rekrutteret 

indefra, og havde været på virksomheden i over 25 år, og havde stor 

erfaring med arbejdet og med de ansatte. Han havde arbejdet som 

timelønnet og fik tilbudt et ferievikariat som formand, og opdagede 

herefter, at det var umuligt at vende tilbage som timelønnet igen. Han var 

ikke længere en af de andre, så da der kom en stilling og tilbud om at blive 

formand, havde han taget det, selvom det ikke altid var lige nemt. I 

princippet var Frode en gammeldags formand, som lagde vægt på autoritet 

og på at skulle bestemme tingene. I praksis var han mere afslappet, og lod 

folk køre dagen uden at blande sig for meget, blot de holdt sig til regler og 

planer. Han var vellidt, og der blev talt pænt om ham. 
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Frank 

Den anden – her kaldet Frank - var kommet udefra og var blevet ansat til 

formandsstillingen i 1992. Han havde undervist på et ISO-kursus, og havde 

lang erfaring fra andre lignende arbejdspladser og med undervisning, men 

var altså ny på Fabrikken (selv efter fem års ansættelse). Der var flere 

kontroverser omkring hans person, og han havde ry for at presse folk. 

Samtidig talte han meget om at inddrage folk mere i arbejdet, og om at 

give dem mere ansvar i dagligdagen. Han havde også undervist i og 

introduceret folk til selvstændighed i forbindelse med ISO-kurset. Han fik 

dog nogle problemer med rammer og grænser for, hvordan ”man” 

bestemmer og forandrer i Fabrikken, og som han selv fortalte det, så mente 

han ikke, at han havde den ledelsesmæssige opbakning, det krævede at gå 

imod vedtagne beslutninger i produktionen. Hvis han prøvede, ville han 

risikere at blive chikaneret ud af arbejdspladsen ved, at man gentagne 

gange ville køre sager på ham.  

Efterfølgende analyseres et eksempel på, hvordan situationer kan bruges til 

at stadfæste forholdene og samtidigt både uformelle normer og regler i 

produktionen. 

Frank fortalte, at han frygtede, at man kunne presse ham ud af afdelingen 

og helt ud af arbejdspladsen, hvis klubberne besluttede sig for det. Han 

fortalte også, at formændene ikke rigtigt udgør en samlet gruppe, og at man 

derfor som person nemt kom til at stå alene i den funktion. Det var ikke 

usædvanligt. De interviewede formænd havde den position, som 

formændene traditionelt har haft i produktionsvirksomheder i en noget 

klemt position imellem ledelse og medarbejdere på gulvet. De var næsten 

alle rekrutteret indefra, for traditionen var, at man gav stillingerne til 

værdsatte medarbejdere, og der havde en overgang været et etableret 

system, hvor en timelønnet blev indsat som formand i ferieperiode, så man 

kunne bedømme vedkommendes evner og vilje til jobbet. 
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At være placeret imellem 

Formændene var dem der ledte og fordelte arbejdet, og de tog beslutninger 

om stort set alt. En formand havde suverænt beslutningskompetencen i 

såvel planlægning af det daglige som i ændringer og indgreb, hvis noget 

gik galt. Det var også ham, der havde det daglige ansvar for kvaliteten, 

hvilket vil sige, at han bestemte, hvad der skulle ske, hvis der var fejl.  

Mændene kørte deres ordrer igennem maskinerne selv, det havde de gjort i 

årevis. Formanden kom forbi engang imellem, men holdt sig i øvrigt til 

det, som både var officielle akkorder og bestemmelser for produktionen, og 

uofficielle maksimaltal for dagens produktion. Formanden kunne gå på 

tværs af de aftaler, som forskellige skiftehold indbyrdes kunne have lavet. 

Det vil sige, at hvis holdene sammen med en formand havde fundet ud af 

at planlægge to forskellige slags produktioner, som kunne køre over flere 

hold – så kunne næste formand bestemme at tingene måtte gøres 

anderledes. Dette gav muligheder for både frustrationer og rygter. Rygter 

om formændene var både negative og positive, og et var, at de gav 

kontraordrer, fordi de ikke brød sig om hinanden. Det benægtede den ene 

og sagde, at det blot var historier, der kørte for at begrænse og kontrollere 

formændene.  

Flere af mændene fortalte, at de kunne godt køre produktionen selv, for de 

kendte alle rutinerne og det med produktionssedlerne. På den anden side 

tog man ikke formandens arbejde fra ham, og der var god mening i, at han, 

som ledelsens repræsentant også skulle have ansvaret for det, som man slet 

ikke er interesseret i at få ansvar for som timelønnet. Senere i forløbet 

dukkede en anden vinkel op omkring solidariteten med formændene. Det 

blev sagt, at det blandt andet var i sympati med dem, at papirerne fra 

medarbejdersamtalerne blev destrueret. Om det på forhånd var besluttet 

eller faktisk blev bestemt efter konflikterne omkring formændenes flytning 

vides ikke – ved interviewet var det blevet til en historie om mændenes 

solidaritet med deres gamle formænd.  
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Der var ingen sikre data på, hvordan relationerne ”faktisk var” som noget 

stabilt og fast etableret imellem formænd og timelønnede, snarere tydede 

interviewene på, at relationerne hele tiden var til forhandling omkring 

sager, ligesom så meget andet var det. Det efterfølgende eksempel viser 

tydeligt, hvordan det netop var omkring bestemte grænser og regler, at man 

også forhandlede roller og relationer på plads i Hallen. Det var i 

konfliktfeltet imellem ansvarsfordelinger, daglige handlemåder og ”nyt” at 

mange af overvejelserne lå, også omkring mulighederne for at skabe et 

udviklende arbejde. Det var samtidig her, at der lå nogle skarpt bevogtede 

grænser omkring mændene og den risici der var for at de gik over i ”de 

andres” lejr. Forhandlinger om ændringer var også forhandling af 

grænserne imellem os og dem – som det var imellem ”mig” og ”os”, altså 

den enkeltes baggrund og fællesskab. Når de timelønnede påtog sig nye 

ansvar, tog de andres og flyttede dermed grænserne imellem ledelsens og 

andre faggruppers råderum. De afgav med andre ord både deres vedtagne 

privilegier men også sikkerheden i de vedtagne og aftalte faste grænser 

omkring sig. 

 

Tre perspektiver på uformelle normer for et anlæg 

Ét af anlæggene skulle betjenes af tre mand. To til overvågning og en til 

blandt andet at køre til og fra. Dette skulle sikre, at der altid sad én ved 

afbryderknappen. Mængde og kapacitet for anlægget besluttedes jævnfør 

produktionssedler og dagens ordrer, men der var samtidigt grænser for, 

hvor meget man kunne køre igennem. Både grænserne og bemandingen 

var kilde til en del konflikter. 

Formændene varetog deres funktion forskelligt. Om Frank er tidligere 

fremhævet, at han var progressiv og gerne ville uddelegere ansvar til 

mændene, som han syntes blev behandlet som børn, hvilket blot 

forstærkede, at de handlede som sådan. Han kritiserede ledelsens accept af, 

hvad han syntes var meget large systemer for mødetider og spisetider og 

for kvalitetsudvikling og ikke mindst for at fastholde og acceptere de rigide 
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spilleregler. Frank fortalte om, hvordan han havde oplevet, at en maskine 

kørte forkert igennem tre skiftehold, uden at nogen opdagede, hvad der var 

sket. Herefter var der ikke andet at gøre end at sætte nogen til at udbedre 

manglerne manuelt, hvilket kostede tid og ressourcer. Hans pointe var, at 

folkene blev passive af ikke at være blevet tildelt mere ansvar. Han sagde, 

at problemet var, at de slet ikke så efter kvaliteten mere, og det kostede alle 

dyrt. 

Franks holdning var dobbelt. På den ene side mente han, at mændene 

skulle kontrollere kvaliteten med produkterne selv, og at de skulle kunne 

opdage fejl. Hvilket han samtidigt udnyttede sin autoritet som leder til at 

fastholde som sit eget ansvar i praksis.  

På den anden side var hans holdning, at mændenes passivitet var bundet i 

den strukturelle mangel på ansvar, som de havde, samtidig med at han selv 

forstærkede denne ansvarsfordeling. Frank var med andre ord selv placeret 

midt i konfliktfeltet hér, som den der opretholdt og samtidigt udfordrede de 

gængse måder at gøre tingene på, hvilket gav ham et negativt forhold til de 

timelønnede. 

Afdelingslederen Arne fortalte, at en af formændene et par gange havde 

været ”på kant med mænnerne”. Han nævnte ikke Frank, men historien 

mindede meget om dennes relation til holdene. Han havde efter sigende 

prøvet at presse folk ud over de uofficielle akkorder for anlæggene, og det 

havde givet nogle konflikter. Afdelingslederen var i denne sammenhæng 

både den øverste autoritet i systemet og den, der forholdt sig til begge sider 

af sagen. Han tilskrev primært problemet formanden ved at sige, at det var 

ham, der havde været på kant. Dermed blev det hverken Arnes eller 

systemets men formandens konflikt. Afdelingslederen selv forholdt sig 

neutralt til selve konflikten omkring de uformelle normer men aktivt i 

forhold til den konflikt, der opstod mellem formand og timelønnede. 

Dermed bekræftede også han systemet omkring uformelle normer for 

anlæg og regulering af produktion og produktivitet omkring disse. 
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Frank fortalte, at han mente, at mændene opretholdt akkorden ved at 

slukke for anlægget med jævne mellemrum for at holde tallene nede. Hvis 

han kom i nærheden, blev anlægget sat i gang igen. Derudover var der en 

aftale om, at der skulle være tre ved anlægget, hvis der skal køres truck til 

og fra anlægget. Frank mente ikke, at det var nødvendigt, men hvis de kun 

var to, kunne han altså ikke få den ene til at køre truck. Han mente ikke, at 

der var noget hårdt manuelt arbejde hér, og én mand kunne betjene 

anlægget indimellem. Og i øvrigt mente han sagtens, at der kunne 

produceres mere her. 

Hvad enten han havde ret i sine formodninger eller ej, så var formandens 

holdning, at mændene opretholdt akkorden ved at slukke for anlægget – og 

dermed altså ”snyde” både systemet og ham personligt, ved at handle 

”illegalt”. Men han overtrådte selv de vedtagne regler ved at gribe ind 

overfor både normerne og bemandingen og ved at presse mændene 

enkeltvis. Ved at gribe ind provokerede han altså både de formelle og 

uformelle regler, og dermed også magtfordelingen og mændenes position – 

den position som de håndhævede ved deres aktive opretholdelse af normer 

og aftaler. Hans muligheder for at ændre på noget, mente han selv afhang 

af den opbakning, han fik fra den øvrige ledelse, han ville få ”ret” og 

muligheder for at forandre på tingene, ikke fordi det var logisk eller førte 

til bedre forhold, men fordi der var opbakning til ham omkring det, han 

gjorde. 

Rationalet for begge parter lå altså ikke nødvendigvis i hensigtsmæssig 

planlægning af produktionen men i accepten af, hvordan beslutninger 

omkring normer blev taget, hvordan de blev opretholdt, og hvem der havde 

den egentlige kompetence til at ændre regler og normer. 

 

Som civil timelønnet i produktionen var der måske ikke altid sammenhæng 

imellem det, man gjorde, og grundene til, at man gjorde det. Mændene 

fortalte altid om bevæggrunde, men de var ikke altid besluttet af dem hver 

især, og de var heller ikke nødvendigvis rationelle i forhold til andre 
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mulige løsninger og handlinger. Sammenhænge og begrundelser var der 

dog altid.  

 

Kaj, som arbejde på anlægget, fortalte, at han frygtede for, hvordan 

medarbejdersamtalerne ville kunne bruges af især den ene af formændene. 

Mændene mente, at han havde det med at prøve at presse dem ud over det, 

de kunne og skulle producere. Han fortalte om, hvordan de sidder to og tre 

ved anlægget, efter at der i 1989 skete en ulykke, hvor en mand blev slået 

ihjel, fordi han ikke havde fået slukket for saven. Han ”gik ind i anlægget” 

for at rette en fejl, og så startede det igen, og der var ingen til at slukke. 

Efter den ulykke havde mændene en aftale om altid at være to ved 

maskinen, hvilket betød, at der skulle være en tredje for at køre truck frem 

og tilbage. Men formanden havde forsøgt at presse dem til at køre truck, 

selvom de kun var to. 

 

Om ændring af regler og relationer 

Koblingen imellem medarbejdersamtalerne, den personlige relation 

imellem formænd og timelønnede og risikoen, som de timelønnede 

oplevede, for at formanden fik mere spillerum, pegede på både de 

strukturelle faktorer og på de konkrete erfaringer med kontakt, som 

mændene havde haft. Dette nye personlige rum var tydeligt også en 

provokation af en struktur for forhandlinger og fordeling af roller, der fik 

stor betydning for, hvordan man søgte at bestemme rækkevidde og indhold 

af rummet, så det tilgodeså deltagernes interesser og omvendt minimerede 

det, de timelønnede så som risikoen for, at formanden manipulerede med 

den enkelte mand. 

Både afdelingslederens, de timelønnedes og de to formænds måder at 

handle i forhold til konfliktspørgsmålene i det daglige og deres måder at 

forvalte deres roller på var et indblik i også den daglige praksis omkring 

ændring og opretholdelse af de selv samme spilleregler.  
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De timelønnede ved anlægget fastholdt deres normeringer, deres 

bemanding og deres produktivitet, og de fastholdt samtidig deres egne 

muligheder for at kunne sige fra overfor formandens krav. Det at kunne 

sige fra betød noget for tallene, men var også en demonstration af magt og 

indflydelse. Den enkelte kunne på baggrund af de fælles normer bestemme, 

hvilken normering der var gældende, trods protester. Det styrkede dem 

hver især og sammen at få denne mulighed for at sætte formanden på 

plads. Og det betød noget for de øvrige hold og afdelinger, at fællesskabet 

var blevet bekræftet igen. Men samtidig opretholdt de deres egen position 

som ansvarsfri eller afmægtige i forhold til arbejdet, som de, hvis de havde 

haft mere indflydelse på det, kunne være med til at forandre og udvikle en 

række nye opgaver omkring, for herigennem at gøre det mere alsidigt ”at 

skære de der plader”. De fortalte hver især om at være engagerede i både 

arbejdet, produkterne og virksomheden og om at have holdning til 

kvaliteten af det, de lavede, men det var uden at gå skridtet videre og blive 

”en af dem” –  ledelsen. Identifikationen med arbejdspladsen lå i at arbejde 

her og være en del af fællesskabet og helheden, men grænserne gik ved 

ledelsen.  

Frank, som var den progressive formand, havde historierne og sit ry imod 

sig og måske også sine handlinger ind imellem. Det, han gjorde, blev 

fortolket som en del af hans image som en hård formand, der pressede de 

svage og prøvede at tiltage sig magt ved at udfordre mændenes privilegier. 

Og han handlede på måder, som fastholdt ham selv i rollen som den, der 

bestemte, samtidigt med at han talte for uddelegering af ansvar og 

kvalificering af mændenes arbejde. 

Frode, den lidt gammeldags formand, der ikke talte så meget om visioner 

om at udvikle arbejdet eller kvalificere mændene, var den, der i sidste ende 

lod mændene få mest råderum og ansvar i det daglige. Ved at lade dem 

passe sig selv det meste af tiden og ved at undgå at provokere det vedtagne. 

Og ved at støtte op omkring mændene i det daglige frem for at sætte sig i 
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opposition til dem opretholdt han både de timelønnedes tillid og sin egen 

overordnede position. 

Afdelingslederen Arne lignede nok mest den sidste formand i sin måde at 

handle og agere overfor mændene på. Han fastholdt sin autoritet i rollen 

som den lidt frygtede leder, der alligevel havde respekt omkring sig, og 

som talte med mændene, som han altid har gjort. De forskellige tiltag til at 

ændre på forholdene i produktionen havde han et positivt men lidt 

distanceret forhold til af flere forskellige grunde. I sidste ende gav denne 

tilgang mest plads til Frodes måde at gøre tingene på og til de traditionelle 

relationer og former. Arne var med sidste gang, der blev diskuteret 

selvstyrende grupper i produktionen, og som i 1975 syntes han i 1998, at 

mændene i produktionen ikke var klar. Der stod ringbind på kontoret med 

lister over de forskellige anlæg, som mændene var kvalificeret til at betjene 

hver især. De stammede fra et tidligere projekt, der skulle skabe mulighed 

for jobrotation og den enkelte medarbejders varetagelse af flere funktioner 

i produktionen, men det faldt heller aldrig rigtigt på plads. Arne fortalte 

meget eksplicit, at han vidste, at han tilhørte en anden generation og i 

øvrigt var ved at være på vej ud, og han var godt klar over, at de nye anlæg 

i hallerne på området bag de gamle ville betyde forandringer. Han var 

skeptisk overfor, hvorvidt USR-projektet og medarbejdersamtalerne var en 

af måderne, hvorpå relationer kunne ændres fundamentalt imellem 

formænd og timelønnede, og hvorvidt projektet ville opkvalificere 

mændene og skabe grobund for et udviklende arbejde.  Selve samtalerne 

forholdt han sig neutral i forhold til, for nu var de vedtaget, og ideerne var 

gode nok. 

 

Ideen er god nok - Muligheder og begrænsninger for projektet på 

Fabrikken 

Det gik som en rød tråd igennem projektets forskellige faser, at man på 

mente, at ideen var god nok, men at den nok ikke gik an hér. Holdningerne 

til, hvorfor man skulle ændre på det gamle, og hvem der skulle starte med 
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forandringerne, var meget forskellige. Udover koordinatorerne som var 

meget positive, mente de fleste af de, der medvirkede i interviews, at det 

var en god ide ”men ikke noget for os”. Eller dem. Eller Fabrikken.  

Alle der medvirkede i interviews udtalte sig om, at Fabrikken kører efter 

noget gammeldags - enten normer, rationaler eller arbejdsprocesser eller 

det hele på en gang - og at der ”for mig” ville være gode muligheder i at 

produktionen og hverdagen var anderledes. 

Men når interviewene handlede om konkrete situationer fra selv samme 

hverdag var der mange gode grunde til, at man opretholdt både 

hensigtsmæssige udviklingspositive handlinger og handlinger, der 

bekræftede alle de gamle begrænsende handlemønstre og regler.  

USR-projektet var initieret udefra, og der var ikke tvivl om, at 

medarbejdersamtaler mellem formænd og timelønnede i Fabrikken var 

tiltag, som ingen af parterne havde forestillet sig på forhånd, og det var 

heller noget der lå naturligt som svar på forhold og problemstillinger på 

arbejdspladsen. Der var blevet sagt ja fra alle sider, og der var ingen 

intentioner om at bakke ud fra aftalen, men der var blandede holdninger og 

forventninger til, hvad det skulle blive til og føre med sig. 

Alle de timelønnede havde været involverede i at vælge de temaer, der 

kunne snakkes om, og fravælge de spørgsmål, der ikke kunne. De havde 

således også været med til at bestemme, at tillidsmanden kunne komme 

med, hvis man ønskede det. Der havde især været fokus på at få alle de 

timelønnede med til at planlægge samtalernes forløb. Her var der skabt 

muligheder for at hensyn og forskellige krav var blevet tilgodeset.  

Formændene havde på tidspunktet for interviews før samtalerne slet ikke 

været involverede i projektet. De var skeptiske og tilbageholdende, om end 

Frank på forhånd havde holdninger til, hvad han kunne bruge disse 

samtaler til, og hvad de kunne være med til at fremme. Han så dem i høj 

grad også som en mulighed for at kunne stille krav tilbage til mændene om 

forhold, de skulle leve op til. For ham var der nu en mulighed for at 

formalisere nogle af de ting, han gerne ville ændre på. 
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De øvrige ledelsesrepræsentanter var mere orienteret omkring DUA og 

USR-projektet og havde været involveret i projektet, da det blev til 

medarbejdersamtaler i Hallen. Ud fra interviewene var det dog svært at se i 

hvor høj grad, dette var et samarbejde eller blot legitimering af, at projektet 

kørte og udviklede sig i Hallen. 

 

For og imod medarbejdersamtaler 

Den personlige samtale og dét at skulle stå ansigt til ansigt med sin 

formand, eller for deres vedkommende, en af mændene, og at skulle tale 

om noget, som ikke gælder et akut problem eller en sag, var meget 

usædvanligt på stedet, hvilket både eksterne konsulenter og interne 

koordinatorer var klar over. Der var derfor sat gang i en række kurser for 

både timelønnede og formænd som led i forberedelsen til samtalerne. 

Koordinatorerne gennemgår selv en slags træning, men det var 

konsulenterne, der deltog i de fleste seminarer med USR, og det var dem, 

der officielt stod for de faglige arrangementer og seminarer for 

medarbejderne på Fabrikken. Koordinatorernes roller var snarere at være 

tovholdere, og på Fabrikken var deres rolle i høj grad at være interne 

mæglere og formidlere af meningen med det hele. 

AOF-konsulenterne blev omtalt positivt i interviews. De timelønnede var 

godt tilfredse med, at de var fra et fagforbund og lokalkendte, for det 

betød, at de kunne begå sig. Den ene havde endog et navn på 

arbejdspladsen. Endelig blev de også bredt accepteret, fordi de fik projektet 

båret igennem, som de gjorde. Budskabet om det udviklende arbejde var 

der nok ikke ubetinget enighed om, men AOF og USR var der opbakning 

til. 

 

Der var langt fra USR-projektet til Hallen og de egentlige hovedpersoner i 

medarbejdersamtalerne, når man snakkede med formænd og timelønnede. 

På tidspunktet for de første interviews var formændene blevet hørt, om de 

ville gå med, og de havde sagt ja, men de udtrykte, at det var mere eller 
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mindre frivilligt. Var projektet først blevet besluttet i ledelsen og klubben, 

var det svært for formændene at sige nej. Projektet var derfor blevet søsat 

uden, at de i øvrigt var blevet involveret i udformningen af det eller 

forberedt yderligere. Der herskede derfor en slags afventende skepsis 

omkring samtalerne, og ligesom i andre sammenhænge blev der udtrykt 

både helt personlige holdninger og holdninger, der tilkendegav den 

officielle mening. Desuden var det som tidligere nævnt blevet aftalt, at de, 

der ville, kunne få deres tillidsmand med til samtalen, hvilket havde givet 

mændene en sikkerhed for, at de ikke risikerede en personlig forfølgelse. 

Men denne aftale betød, at den ene formand frygtede, at man så alligevel 

ikke kunne få det nye forum etableret. Formændene var begge skeptiske, 

men den ene mente, han nok skulle få nogle fornuftige samtaler ud af det 

alligevel, mens den anden var positivt indstillet men fast besluttet på, at 

dette skulle være muligheden for også at stille nogle krav til mændene. 

Hvilket han godt vidste, man ikke bare slap igennem med. 

Rygterne og aktiviteterne omkring projektet havde skabt nogen røre blandt 

mændene, men det havde hjulpet, at de vidste, hvad de skulle tale med 

formændene om. Dermed havde man fået lidt styr på risikoen, og nogen 

havde gjort sig tanker om, hvad de kunne have ud af samtalerne, eller hvad 

de skulle indeholde. Repræsentanter for de timelønnede havde været med 

til at beslutte, hvad checklisten skulle indeholde, og at der skulle 

udarbejdes noget på skrift efterfølgende, som jo så kunne verificeres og / 

eller helt smides ud, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. 

Checklisten fungerede derfor lidt som en kontrakt før samtalerne og igen et 

værn omkring risikoen ved samtalen. Listen udgør et boundary object 

(Susan Leigh Star 1995) , som deltagerne modulerede og tilpassede 

imellem sig, og som samtidigt formidler sammenhænge imellem de 

forskellige aktørers involvering og grænser (som også Bruno Latours 

aktant (1987) – en passiv deltager). Projektet selv var i en vis forstand et 

boundary object, som facilitering af DUA og et redskab til at formidle og 

skabe forandringer i forlængelse af DUA-visionen, og samtidigt til 
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forhandling og tildeling af betydning, afhængigt af deltagerne, deres 

positioner m.m.  

 

Risici og muligheder 

Der herskede før den faktiske gennemførelse af samtalerne en slags 

overensstemmelse imellem medarbejderne i Hallen om det, som kunne 

være risici, og det, som kunne blive muligheder i projektet:  

Det kunne blive et positivt personligt møde imellem formand og mændene 

hver især, som gjorde, at han lærte dem bedre at kende. Det kunne blive en 

samtale, hvor man konstruktivt diskuterede udviklingsplaner og 

uddannelsesmuligheder for den timelønnede som henholdsvis krav fra 

virksomhedens og den ansattes side. Det kunne blive en samtale til glæde 

for USR-projektet – der dog mindede om lignende samtaler. 

Det kunne også blive en intimidering af den enkelte, hvor formanden 

afslørede svagheder ved den timelønnede, som ellers var skjult, eller som 

var en privat sag eller ganske enkelt noget urørligt for en formand i denne 

situation. Man kunne også risikere, at de timelønnede forventede mere, end 

de faktisk ville få ved samtalen, eller at der ikke kom noget ud af 

samtalerne, hvilket dermed bekræftede en allerede eksisterende holdning 

om, at ”der kom aldrig noget ud af at samarbejde”. 

 

Den øvrige organisations forhold til projektet 

Afdelingsleder, produktionschef, personalechef og administrerende 

direktør havde alle været involveret i beslutningen om USR-projektet og i 

mere perifere roller undervejs, og der tegnede sig to hovedtemaer for 

ledelsens engagement i projektet – nemlig opbakning fra og enighed i 

ledelsen (dette afspejles i de foreliggende brede, let overfladiske interviews 

med ledelsesrepræsentanter og omhandler ikke enkeltpersoner. Der er ikke 

foretaget interviews af ledelsesrepræsentanter, som har haft til hensigt at gå 

dybere end til deres måder at forholde sig til projektet. Der er både fysisk 

og kulturelt langt fra ledelseskontorer i Siloen til Hallen og grupperne hér). 
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Ifølge både formænd og timelønnede var der for lidt opbakning fra 

ledelsens side til projektet, og de faktiske aktiviteter fra ledelsens side, og 

dét, at de interviewede fra ledelsen ikke er enige om projektets betydning 

og status i virksomheden, kunne pege på, at projektet bliver kørt som et 

sideprojekt, uden stor konkret opbakning. På mange måder er USR-

projektet isoleret til kun at dreje sig om de ansatte i Hallen.  

Ledelsesrepræsentanterne havde på tidspunktet for interviews hver især 

andre projekter og ideer til udviklingen af virksomheden og 

medarbejderne. Nogle var knyttet direkte til aktiviteter rundt omkring, 

mens andre mere var refleksioner over de spørgsmål, de blev stillet om 

fremtiden og arbejdspladsen.  

Afdelingslederen var skeptisk men understregede betydningen af, at 

forhold og kommunikation imellem mændene blev bedre. Han havde 

tidligere været med til andre og lignende tiltag og var åben for andre 

organiseringsformer, men var ikke særligt optimistisk omkring dem. Hans 

snarlige pension gjorde ham også mindre engageret i det, der alligevel først 

ville blive effektueret, når han havde forladt stedet.  

Personalechefen arbejdede efter sine ideer og planer for udvikling af 

ansættelses- og aflønningsformer, kurser og efteruddannelser. Det var 

snarere som led i en sekundær strategi, at man nu prøvede at bløde op på 

forhold og relationer ved at implementere medarbejdersamtalerne. 

Personalechefen blev involveret direkte i konflikter, og som andre i 

ledelsen var han meget interesseret i at se på nye måder at forhandle 

forandringer, men også blot løn, ansættelser og andre personaleforhold på 

arbejdspladsen, og han havde tydelige interesser i, at de etablerede roller 

og forhandlings- og dialogformer ændrede sig. 

Produktionschefens holdning var ganske enkelt, at USR var et 

uddannelsesprojekt for primært to af virksomhedens medarbejdere – 

tillidsrepræsentanten og personalefuldmægtig. I øvrigt mente han ikke, at 

virksomheden var klar til den form for tiltag, som medarbejdersamtalerne 

faktisk var. 
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Mulighed for forandringer igennem allerede etablerede fora og projekter 

Under interviews kom det frem, at man igennem nogle år havde arrangeret 

jævnlige MAPU-møder. Disse møder, var der ingen der kunne huske 

forkortelsen for, men der var enighed om, at møder gav mulighed for, at de 

timelønnede kunne være med til at stille forslag om ændringer i 

produktionen. Ved MAPU-mødet diskuterede man det daglige arbejde, de 

tekniske og praktiske forhold, og man fremlagde gensidigt forslag til 

ændringer. Det var tilbagevendende møder, hvor formanden, de 

timelønnede og eventuelt afdelingslederen mødes i frokoststuen.62  

I de timelønnedes fremstilling af MAPU-møderne var fordelene dels den 

kollektive form, man kom her sammen og diskuterede ting i gruppen, men 

også grundlaget for mødet som var beslutningen om, at i dette rum kunne 

man fremlægge både problematiske forhold og løsningsmuligheder. Som 

eksempel blev nævnt en stige/trappeovergang imellem to anlæg, som var 

blevet foreslået i dette forum og senere faktisk etableret. Man deltog som 

gruppe, og bakkede hinanden op.  

Alle parter var dog behersket begejstrede for MAPU-møderne, når det kom 

til stykket, idet man også her havde problemer med engagement og 

opfølgning hos begge parter. Den manglende succes var begrundet i de få 

konkrete forandringer, som det var lykkes at få iværksat efter møderne. De 

timelønnede mente, at der generelt ikke blev fulgt op på deres forslag, og 

konsekvensen var, at man efterhånden ikke fremlagde forslag længere. 

Afdelingslederen mente, at der blev fulgt op på de realistiske forslag. 

Formændene mente ikke, at MAPU-møderne var et alternativ til 

medarbejdersamtalerne, for de havde ikke rigtigt nogen funktion.. Han 

mente at de timelønnede ikke rigtigt havde forslag til noget, når det kom til 

stykket. Desuden mente den ene formand, at så længe afdelingslederen var 

til stede ved møderne, ville han begrænse åbenhed og tillid. 

                                                 
62 Jeg var med til ét af disse møder under interviewrunderne i 1998 
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Set i forhold til den øvrige omgangsform og tonen på arbejdspladsen, var 

MAPU-møderne i højere grad udsprunget af den traditionelle form for 

relationer, som opretholdtes i det daglige. Man mødtes i grupperne, alle var 

til stede samtidigt, og der forhandledes som altid. De var accepteret som en 

del af de øvrige omgangsformer og blev derfor fremlagt som alternativet 

trods det, at de er blevet tømte for indhold og konsekvens efterhånden. 

Dermed blev de en bekræftelse af, at ”ledelsen igen ikke gjorde noget”. 

Det var ikke så længe siden, at møderne var et fremmedelement på 

virksomheden, og møderne var på samme måde som 

medarbejdersamtalerne blevet indført af ledelsen under forhandlinger med 

klubberne og tillidsmænd. Ligesom checklisterne kunne man se MAPU-

møderne som et redskab, der efterhånden integreres i den daglige 

omgangsform og får sin egen betydning i det daglige. Forandringers 

træghed og igen den modulering og betydningsdannelse, de gennemløber, 

var meget tydelig i både udviklingen af medarbejdersamtalerne og MAPU-

mødernes etablering i organisationen og spillet. 

Man forledtes nemt til at betragte Fabrikken som en arbejdsplads, hvor 

roller og relationer var faste, en arbejdsplads befolket af ansatte, som 

kunne erstattes af andre, uden at rollerne og relationer i sig selv 

forandredes. De konkrete dagligdags oplevelser og fortællinger viste 

imidlertid tydeligt, hvordan man hver især og i fællesskab kontinuerligt 

gendannede og forandrede både de måder, man omgik andre og arbejdet i 

det daglige. Hver fortælling om de samme forhold røbede, hvor forskelligt 

man forholdt sig til disse forhold, men også begrundelserne for det. Hvad 

enten begrundelserne var de officielle eller de mere personlige, 

præsenterede enkelte altid sin egen vurdering og holdning i interviews. 

Spillet, rollerne og den personlige deltagelse var nogle af de sidste vigtige 

temaer, som blev gentaget eksplicit i interviewene, og som igen tydeligt 

viste sig, når data fra personinterviews blev samlet til mere overordnede 

temaer. 
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Spillet, rollerne og deltagelse 

Medarbejdersamtalerne indgik som endnu et træk  eller en del af 

magtspillet imellem timelønnede, tillidsmandssystemet og ledelse på 

Fabrikken. Imellem ledelse og mellemledelse og imellem mændene og 

formænd i Hallen. Det var et træk, som fik betydning for en lille gruppe, 

omfanget var begrænset til de få deltagere, og det strakte sig over en 

kortere tidsperiode, fra projektet blev iværksat, til det blev afsluttet, da 

mændene besluttede at smide papirerne fra samtalerne væk. Forarbejdet 

blev på mange måder det mest betydningsfulde, og projektet var som 

intervention betragtet understøttet for lidt fra ledelsens side men dog 

etableret i fælles overenskomst. 

Den betydning, man tillagde spillet, var forskellig. For de timelønnede, 

som medvirkede i interviewet, var det et stort skridt at have accepteret 

projektet og at være gået ind i noget så sprængfarligt som dialog med 

ledelsen på tomandshånd. Formændene følte sig nærmest tvunget til at 

medvirke, presset af både ledelsen og tillidsmandssystemet. 

Med hensyn til magtspillet i det daglige var alle klar over, at 

perspektiverne for projektet varierede, at ”man ville” noget forskelligt med 

det. Alle vidste, at det indgik som et træk med modtræk, og alle vidste 

også, at de involverede parter forholdt sig til samtalerne og forarbejdet på 

måder, som kendetegnede den enkeltes position og baggrund på 

virksomheden og den individuelle historie og erfaring. 

Nogle af de timelønnede forventede, at formanden ville udnytte samtalerne 

til at få fat på svaghederne ved den enkelte, mens formændene følte sig i 

klemme mellem folkenes forventninger til et udviklende arbejde og 

ledelsens forventning til større engagement og ikke mindst effektivitet. 

Ledelsesrepræsentanterne havde igen andre intentioner med projektet, og 

et lige så klart billede på, hvilke roller de havde i udviklingsarbejdet. 

Personalekonsulenten så det som mulighed for at ændre på ting, det gjorde 

både produktionschef og fabrikschef også – men det forskelligt hvad de 

ville have ændret. Der var hos alle en forventning om, hvilken rolle de 
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andre tog, og hvad de ville prøve at opnå, og den enkeltes personlige 

handlemuligheder blev tilsvarende afgrænset derefter. De timelønnede 

fremstillede ikke i så høj grad sig selv som individuelt eller personligt 

strategiske, men snarere som del af fællesskabet, mens både 

tillidsrepræsentant, formænd, og ledelsen opefter tænkte mere personligt 

strategisk i en position overfor andre positioner. Stort set alle fortæller om 

”den kulturelle baggrund”, historien, tidligere hændelser og oplevelser, 

men man er forskelligt distanceret i.e. involveret i det.  

 

Individer og fællesskaber – om udvikling og forandring af relationer og 

det daglige arbejde 

Det var ikke helt klart, hvem udviklingsforsøgene egentligt rettede sig 

imod. Det var både imod Fabrikken, afdelingen og mændene hver især, og 

samtidig meget snævert det lukkede rum eller relationen imellem formænd 

og timelønnede. USR-projektets vision rettede sig trods sin overskrift om 

bredere forandringer specifikt imod en lille gruppe i en afgrænset afdeling, 

og led under flere former for konflikt imellem individ og 

kollektivsammenhæng. Det var i den personlige kontakt imellem de 

implicerede og i den meget konkrete realisering af de store ideer i 

medarbejdersamtaler, at USR blev etableret, planlagt og udført som et 

projekt, der handlede om relationer på virksomheden. 

Spørgsmålet var vel, om man kunne ”få fat på” den sociale relation 

imellem parterne ved at bearbejde forholdet på de individuelle og 

interpersonelle plan. Fabrikken viste meget tydeligt, hvordan relationer 

ikke blot er noget, der foregår imellem to personer, men samtidigt en 

realisering af historiske og organisatoriske betingelser for handlinger og 

holdninger til hinanden. På fabrikken var man sig selv og sin fortælling 

(narrativ) på arbejdspladsen, men man var også formand eller timelønnet, 

og måske tidligere tillidsrepræsentant og engageret i det faglige arbejde. 

Og så var man gode venner med gruppen omkring anlægget, og nogle af de 

andre i afdelingen. I medarbejdersamtalen var det muligvis kun den enkelte 
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og formanden, der diskuterede, hvordan det gik, og hvad man gensidigt 

kunne forvente fremover, men vejen derhen var i høj grad præget af 

sammenhænge udenfor den individuelle mand-til-mand samtale. Her var 

aktivitet imellem tillidsmænd, konsulenter, ledelsesrepræsentanter, og 

generelt debat både opad i hierarkiet og på tværs af produktionsgrupper. 

Udvikling som udvikling af både nye personlige kompetencer og udvikling 

af relationer imellem parterne på virksomheden lykkedes for en del af de 

medvirkende i projektet. Det var vellykket inden for sine rammer, men 

stødte imod både de gamle normer og rammer, snarere end det udviklede 

dem, som det ellers var intentionen.  

Helt konkret blev flere af deltagerne flyttet til andre jobs i virksomheden 

kort tid eller lidt længere tid efter projektets afslutning – og derfor 

forsvandt grundlaget for relationerne, som ellers var blevet forbedret. 

Konsulenterne fik andre opgaver, og efterhånden blev USR-projektet 

droslet ned igen. Fællestillidsmanden, som hele tiden havde været meget 

aktiv i projektet, havde dog også fremover mange nye aktiviteter både på 

og udenfor Fabrikken og kom på mange måder til at stå som en 

nøgleperson i projektet og de forandringer, som trods alt fandt sted.  

 

Der var også flere større eller mindre konflikter omkring hans funktion og 

rolle undervejs, men han var ved sin personlige indsats og deltagelse 

organisatorisk set det bedste billede på, at de ansatte i produktionen måske 

alligevel rykkede tættere på ledelsen og beslutningerne her. Det er 

beskrevet og analyseret andre steder,63 hvordan dette kan siges at være 

udtryk for forandring og udvikling set fra tillidsmandens perspektiv. Hans 

personlige historie som fællestillidsmand afspejlede, hvordan udvikling i 

og af arbejdet kan etableres indenfor de samme rammer, men samtidig 

også hvordan han må agere som enkeltperson, og hvordan han hele tiden 

risikerede at blive ekskluderet af nogle af de sammenhænge, han indgik 

                                                 
63 Niels Møller og Peter Olsen: ”Udvikling og solidaritet ” TFA 2002 
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som part i. I hans deltagelse ligger en risiko for, at hans grundlag blandt 

både medarbejdere og ledelse kunne skride, og dermed ville også hans 

position blive ændret. Denne var kontinuerligt til forhandling igennem hele 

forløbet, men han gennemløb efterhånden en udvikling, som gav et langt 

større råderum, både på hans egne og på de timelønnede medarbejderes 

vegne. Det kunne ikke udelukkes, at selvsamme etablering af råderum var 

med til at underminere det øvrige tillidsmandssystem og det kollektive 

fællesskabs rolle som opposition, og dermed den enkeltes sikkerhed og 

styrke i at være netop opposition. Eller at andre udviklingstiltag både ville 

bygge videre på disse forhold og samtidig yderligere svække den enkeltes 

sikkerhed. Det var igennem den enkeltes deltagelse og aktive forandring 

eller stabilisering af det etablerede, at man bedst kunne følge ”udvikling” 

og deltagelse i forandringer. Men der var ingen sikre resultater eller nul-

punkter, hvor man kunne sige, at målet var nået. Forandringen var konstant 

og der var mange begrundelser for, hvorfor de tog den retning, de gjorde 

på tidspunktet for dataindsamlingen, og sikkert lige så mange senere, hvor 

andre og større tiltag var sat ind. 

Afslutningsvis må man understrege, at den ramme, som er valgt for 

dataindsamlingen, er med til at begrænse analysegrundlaget. Det var det 

konkrete USR-projekt som var udgangspunktet hér, og det kan ikke 

udelukkes, at hvis dataindsamling i højere grad havde været gennemført 

tættere til ledelsen, så havde de øvrige tiltag og overvejelser herfra været 

anderledes og kunne have sat projektet i et andet perspektiv64.  

                                                 
64 Igennem de år, besøgene på virksomheden varede, var der planer om udvikling af virksomheden, 

som måske ligefrem kolliderede med de intentioner som USR-projektet arbejdede efter, men det 
kommer kun frem som hentydninger i interviews med ledelsesrepræsentanter. Der blev ikke 
konfronteret eller spurgt grundigt ind til disse forhold og mulige forandringer af mange forskellige 
grunde, men primært var dilemmaet nok diskretionen omkring eller legitimiteten af den viden, 
som lå hér. Snarere fik folk lov til tale rundt omkring de mange forskellige måder at se projektet 
på for at fastholde deres perspektiv på det frem for at diskutere planer og ønsker for virksomheden 
udenfor det lille projekt. Den politiske virkelighed på fabrikken gjorde også hele tiden viden til 
politisk betydningsfuld og gav en risiko for, at blive fanget i at få en part i hvad der skulle ske. 
Efterfølgende ramte omrokeringer nogle af projektdeltagerne temmelig hårdt, og der blev 
gennemført en kritisk evaluering af et eksternt rådgivningsfirma, hvilket bekræftede formodningen 
om, at der var ”mere at tale om” end blot de spørgsmål, der var med i interviewguides om 
projektet.  
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Udviklingsprojektet er skildret, som det har afspejlet sig i den enkelte og 

gruppernes realisering af det, og udvikling er herigennem blevet belyst, 

som det har betydet noget for dem, der deltog i det, og som kunne fortælle 

noget om selve projektet, de øvrige aktiviteter og dagligdagen på 

Fabrikken i Nordjylland, igennem deres egne historier om betydning, og 

om handlinger og holdninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 

 235



 

K a p i t e l  1 1  

UDVIKLING I ARBEJDET OG DELTAGELSE I FORANDRINGER  

- om diversitet, udvikling og individualiseret arbejde 

Kapitlet præsenterer en delvis opsamling af empiri og analyser og nogle af 

de fælles forhold, som gør sig gældende for cases. Eksplicit i analyserne er 

stadig sammenhængene imellem arbejdsmæssig udvikling og den enkeltes 

råderum og dagligdagens organisatoriske relationer og magtforhold.  De 

vigtigste empiriske temaer er her trukket sammen i en fælles opsamling, 

som skal være med til at underbygge konklusioner og besvarelse af 

problemformuleringen i kapitel 12. 

 

Indledning – udvikling af arbejdspladser set fra deltagerperspektiver 

Når man er ansat på en arbejdsplads, der står overfor eller er i gang med at 

ændre grundlæggende på de vante rutiner, samarbejdsrelationer og måske 

ledelsesforhold, så opleves det både som en udfordring og som risiko. Det 

er både lokkende og truende, og der er sjældent nogen mulighed for at sige 

fra eller stå af. Fra sociologer som Zygmunt Baumann, Ulrich Beck og 

Anthony Giddens får vi kritiske analyser af det sen-moderne samfund. De 

beskriver opløsningen af de traditionsbundne samfundsmæssige 

institutioner og strukturer, som igen skaber krav om kontinuerlige skift og 

valg imellem forskellige handlemuligheder, der får konsekvenser for livets 

øvrige forhold. Individet har handlekapacitet som forandringsagent og er 

kompetent deltager i sit eget liv under de forudsætninger, det har, men det 

er også underlagt modsætningerne eller dobbeltbindingen imellem 

modsatrettede krav. 
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Udvikling er igennem Fabrikken og Virksomheden blevet analyseret som 

det, der foregår i hverdagen for Svend, Søren, Verner, Erna, Frank, Frode, 

Arne og alle de andre, som deres personlige realiseringer af muligheder og 

begrænsninger, eksisterende i faktiske forhold og i relationen imellem det 

organisatoriske rum og deres bevægelser i det. På mange måder har det 

helt konkret vist sig, at udvikling også er mestring af dilemmaer for den 

enkelte. Det har også vist sig, at disse lokale aktører betyder meget, som 

aktive repræsentanter for det nye og for det oprindelige, og som dem, der 

opretholder den fælles viden, produktionen, rutiner, normer og vaner. Hver 

især har arbejdspladser og deltagere givet indblik i forandringers elementer 

og betydning, og der tegner sig et billede af noget, der er særegent og 

noget, der er mere alment.  

Nogle af de gennemgående temaer i casehistorier handlede om helt 

konkrete udviklingsmuligheder og udviklingsbegrænsninger, som de viser 

sig for den enkelte og for grupper, om sammenhæng imellem stabilitet og 

forandring, arbejdspladsers ”kultur”, det træge og det hurtige i 

forandringer, betydning af relationer og fællesskaber og endelig diversitet 

eller plads til forskellighed i udviklingen. I det følgende er nogle af de 

vigtigste forhold valgt ud. 

 

Fælles og forskelligt - ”Udvikling” imellem teori og konkrete empiriske 

analyser  

Der er ligheder, og der er store forskelle i den måde, cases her viser et 

udviklende arbejde, visionen om DUA og et arbejde under forandring. 

Arbejdspladserne er meget forskellige, men det handler også om de 

konkrete interventioner i produktionen og organiseringen, hvordan de er 

blevet implementeret og iværksat, og hvilke betingelser de og 

medarbejderne har. Datamaterialet og analyserne giver også god mulighed 

for at sammenligne nogle fælles problemstillinger i udviklingen af 

arbejdet. Ud over at handle om forandring af industriarbejde, om forsøgene 

på at forandre arbejdspladser så de modsvarer de ydre behov for stadige 
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forandringer af produktion og ydelser, handler materialet i høj grad om 

forskellige men mere almene perspektiver på at bryde det bestående op og 

om ”individualiseret arbejde”, forstået som arbejde, hvor de oprindelige 

fællesskaber, tilhørsforhold og magtstrukturer opløses og måske erstattes af 

andre. De handler om at arbejde sammen med andre på forskellige vilkår, 

om deltagelse i forandringer, og om sammenhængene imellem den 

enkeltes vilkår, det fælles, det sociale og det organisatoriske. Endelig 

handler cases om sammenhænge imellem arbejde og de andre sociale 

sfærer, vi indgår i, og om de konflikter og problemstillinger man står 

overfor, når kravene kolliderer. 

 

Forandring og stabilitet 

Fælles for Styrelsen, Virksomheden og Fabrikken er det spændende felt for 

både forandring og stabilitet. Noget lader sig ændre forholdsvist enkelt, 

men temmelig meget kræver både tålmodighed, kreativitet og 

kontinuerlige ændringer af både intervention og mål. Når man skal give et 

billede og beskrive en arbejdsplads, kan det ske ved hjælp af et 

organisationsdiagram, en tegning over logistikken, samt en oversigt der i 

flere detaljer viser, hvordan de forskellige jobs er sat sammen med henblik 

på at passe ind i helheden. Det er straks sværere med processerne og med 

det, der faktisk foregår.  

En analogi til fotografering vil være det, der sker, når man sætter ting 

under mikroskop. Jo stærkere objektiv man bruger, desto flere små detaljer 

viser sig. Arbejdspladserne består af ansatte (og en enkelt ejer), der lever 

og arbejder i fællesskab. De gennemfører arbejdsprocesser og opgaver. Der 

bearbejdes, skabes og produceres, sagsbehandling og beslutninger, 

byggeelementer og bøger. Folk har relationer til hinanden, både som 

kolleger og deltagere i et fælles arbejde, men også igennem deres 

personlige forhold, relationer som både er del af, i forlængelse af og ved 

siden af deres arbejdsfællesskaber. Og deltagernes subjektive valg, 

handlinger og begrundelser for valg er på samme tid med-konstituerende 
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for de strukturelle betingelser i et dialektisk forhold og for deltagerne selv. 

Kontorerne, savehallen og produktionshallen - arbejdsrum og 

arbejdshandlinger er organiseret i forskellige ”del-systemer” af etablerede 

rationaler, værdier og interesser, som folk har og aktivt reetablerer. De er 

også organiseret omkring de sociale og historiske hændelser, som har 

fundet sted imellem folk, og undervejs i den enkeltes og i deltagernes 

fælles udviklingshistorie. Deltagerbanerne, den enkeltes personlige 

deltagelse set som forløb i tid og rum, fletter sig ind og ud af andre i et 

fællesskab, der også gensidigt er med til at definere hinanden.  

Viden, erfaring og oplevelser igennem tiden er vitale dele af kompetencer 

og færdigheder, men er også mere subtile elementer i kulturen på 

arbejdsstedet. Ikke mindst som fælles viden og rutiner i en hverdag, som 

alle er del af.  

Forandringsprojekterne i undersøgelsen her etableres for at ændre på både 

strukturelle betingelser på arbejdspladserne og på organisering og 

teknologi, og især på aktørernes handlinger – medarbejderne og deres 

måder at agere og udføre arbejdet på. Projekterne gennemløber typisk en 

tilpasningsproces både til arbejdspladsen men også som en 

”subjektivering”, hvorigennem deltagerne, som de har mulighed for det, 

realiserer og ændrer på betingelsernes indhold og form, så de passer til 

deres ønsker. Forandringsprojekterne kan, som tidligere fremhævet, 

betragtes som et redskab eller som et ”boundary object”, som 

interventioner, der forandrer sig med forhandling og aktiv brug og igennem 

de forskellige deltageres interesser og deres mening med det. Således også 

forandringerne kaldet ”det udviklende arbejde”.  

 

Arbejdspladskultur og forandring 

Kulturen på arbejdspladserne, som dét der kendetegnede deres historie, 

sammensætning, produktion og formelle og uformelle handlemåder, var 

tydelig i interviews, og det særlige ved arbejdspladserne fremstod i den 

måde, forandringerne fik plads. Udviklingsprojekterne tilbød dels noget 
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nyt, som handlede om involvering og udvikling af kompetencer og 

kvalifikationer men også om nye grænser imellem ansatte og ledelse, og de 

tilbød noget, der handlede om mere generel parathed til forandring. I 

Styrelsen var både organisation og medarbejdere garvede 

forandringsagenter, nye tiltag blev tilpasset gamle, og den enkelte forholdt 

sig eksplicit til valgmuligheder og udfordringer. I Virksomheden var der 

allerede en del erfaring med at skulle forandre sig og gruppen, men der var 

stadig behov for nye tiltag og for at rette ind, og der var stor forskel på, om 

man oplevede forandringer i praksis. Fabrikken tegnede på mange måder et 

billede af, hvor langsomt selv små forandringer kan gå, når der ikke er de 

fornødne ressourcer til stede hos hverken medarbejdere eller ledere, når 

alternativerne, som forandringerne tilbyder, måske ikke er medarbejdernes 

behov, og når det ydre pres overstiger de indre forsøg på at tilpasse sig. 

Det særlige ved arbejdspladserne trådte også frem subjektivt, som måderne 

hvorpå medarbejdere og ledere hver især fortalte om, hvordan de forholdt 

sig til projekterne, og om den betydning forandringer og muligheder havde 

for dem. Der viste sig også fælles normer for de måder, de omtalte sig selv, 

hinanden og arbejdspladsen på. Endelig var der et kodeks, som slog 

igennem i interviews, og som viste sig som normer og restriktioner i, hvad 

folk fortalte en udenforstående, eller hvis de fortalte noget mindre 

populært, hvordan de understregede, at dette blev fortalt i fortrolighed. Det 

var den måde, deltagerne forstod og placerede sig selv subjektivt i historier 

og fortællinger, som del af et større fællesskab og som handlende aktør og 

fortalte om sig selv igennem historier om deres eget arbejde, hændelser i 

arbejdsgruppen, fagforeningen, om ledelsen eller direktøren. Historier, der 

rakte kort eller langt tilbage i ansættelsen på arbejdspladsen eller i 

arbejdspladsens historie. Kulturelle normer som således også var med til at 

bestemme legitimitet i, hvad man fortalte, og legitimering af det, der måtte 

siges, hvordan man handlede overfor kolleger og ledelsen, og hvordan man 

forholdt sig til sine og de fælles interesser, var en dominerende faktor, og 
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nok tydeligst især på Fabrikken var den samtidigt noget af det, der var 

under forandring.  

Både de centrale og de mere perifere aktører blandt de timelønnede på 

Fabrikken ændrede efterhånden i det små deres måder at forholde sig til 

ledelsen, til arbejdspladsen og til udvikling på. Men materialet pegede på, 

at der var en indbyrdes forskel imellem ikke bare mændene men også 

arbejdsgrupper, en slags sub-kultur og forhold, der i høj grad var bundet til 

både det daglige arbejde og det at have et dagligt liv sammen.  

 

Eksempel på forandring fra Fabrikken 

Tillidsmandsposten på Fabrikken er et godt eksempel på både 

udviklingsaspekter, forandring og kravet om at kunne tilpasse 

udviklingsmuligheder individuelt. På Fabrikken betød forandringerne, at 

nogle fastholdt de traditionelle handleformer som en opposition eller et 

bolværk mod det nye. Tillidsmændene selv havde som nøglepersoner stor 

betydning for, hvordan arbejdsgrupperne forholdt sig overfor ledelsen og 

tiltag herfra, og de handlede ganske enkelt temmelig forskelligt 

efterhånden. Nogen var fremskridts- og samarbejdsvenlige, mens andre 

anså ledelsesmæssige tiltag til omorganiseringer som en trussel imod 

bestående rettigheder og sikkerhed. 

Der var tydelig forandring i den måde, fællestillidsmanden kom tættere på 

ledelsen ved nu at sidde med ved centrale beslutningsdygtige møder og ved 

at være involveret i flere processer og fora generelt. Samtidigt med at han 

opretholdt den primære forbindelse til de timelønnede og til 

tillidsmændene for de forskellige grupper, og dermed forankrede sin 

ændrede tilgang til ledelsen og til forandringer hos medarbejderne. Det var 

en udsat post, fordi han risikerede at blive gjort til syndebuk, at blive 

personligt udstødt, og det var han helt klar over. Hans personlige råderum 

var udvidet betydeligt, idet han nu havde adgang til at kunne få indflydelse 

på beslutninger, der lå meget tæt på ledelsen, og personligt havde han 

igennem projektet tilegnet sig en lang række konkrete kompetencer og 
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færdigheder, han kunne bruge. Men hans ansvar og kravene til ham var 

steget tilsvarende. Som for de øvrige, der var involveret tæt på det lille 

udviklingsprojekt og på de lidt større organisatoriske forandringer, havde 

arbejdet bredt sig ud over både de normale ”rum” for konkret 

arbejdspraksis, til beslutningskompetencer, nye spændende opgaver og 

personlige kontakter og berøringsflader. Men det havde også bredt sig ud 

over almindelig arbejdstid. Hans subjektive forvaltning og realisering af 

betingelser og muligheder, stillede ham i en nøgleposition på 

arbejdspladsen, men han skulle selv kontinuerligt kunne tilpasse sig de 

skiftende krav, som blev bestemt på alle niveauer i organisationen hos både 

de timelønnede, ledelsen og i høj grad også i de faglige organisatoriske 

strukturer.  

 

Konsekvenserne af forandring af fællesskaber og individualisering 

Der er et gennemgående tema om balancen imellem den enkeltes mulige 

nye råderum og kravet om at skulle følge med noget, der forandrer sig, 

også selvom, man måske ikke ønsker det eller helt kan følge med. Den 

enkelte bliver individuelt stillet overfor krav, og ofte på bekostning af en 

fælles eller mere gruppeorienteret tilgang. De selv samme fællesskaber, 

hvad enten det er en arbejdsgruppe, et team, en klub eller en part på 

virksomheden, har nogle stærke kvaliteter, som både understøtter den 

enkelte og fællesskabet selv overfor udfordringerne af dem. 

Individualisering og udfordring af fællesskaber havde også både fællestræk 

og helt særegne former på de tre arbejdspladser. 

Diskrete organisatoriske forandringer viste sig på Fabrikken igennem 

mændenes nye måder at formulere sig omkring interesser og omkring 

holdningerne til det nye, der skal ske, og til fastholdelsen af det gamle. Det 

gjaldt for alle tre arbejdspladser, at kravet lå i at skulle forholde sig aktivt 

til de forskellige muligheder, som stiller sig for ”netop mig, netop her”, og 

at man personligt tog stilling til disse valg. Det fik konsekvenser, hvis man 

valgte at lade være. 
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”Individualiseringen” var altså også en subjektivering af arbejdet eller et 

krav om at kunne forholde sig til både forandringerne og det stabile 

subjektivt. At indgå aktivt på sin personlige måde, men inde for rammerne 

af forandringens rationale. Lykkedes det ikke at finde en personlig plads i 

det nye, som passede til de organisatoriske forudsætninger, så risikerede 

man at blive sat af - marginaliseret på den arbejdsplads man befandt sig på, 

men potentielt også på arbejdsmarkedet generelt. Alle tre virksomheder 

havde medarbejdere, der på forskellig vis blev sat ud via lukninger, eller 

efterlønsordninger og afskedigelser.  Der var også en del, der som Verner 

og Lars på Virksomheden eller Signe i Styrelsen, blot blev sat udenfor 

fællesskabet og de betydningsfulde fora for beslutninger, de forsvandt ud 

af ”orkanens øje” og ud af det dynamiske felt for udvikling og hen til en i 

overført betydning men også meget konkret tilstedeværende isolation. 

Risikoen for marginalisering gjaldt alle niveauer i organisationen, både 

ledelse og medarbejdere, ufaglærte som faglærte og akademikere. Kravet 

om at kunne følge med i en arbejdsmæssig hverdag, der forandrede sig, 

slog tydeligt igennem i arbejdspladsernes måder at stille betingelser om 

individuel udvikling.  

På Fabrikken handlede interviewene meget om ”man”, hvilket var en 

tydelig demonstration af relationen imellem den enkelte og fællesskabet: 

Hvad man skulle gøre i bestemte forhold, med reference til de gamle koder 

for rigtigt og forkert opførsel og aktion overfor ledelsen, hinanden og 

verden udenfor. Først i anden række handlede det om dem selv personligt, 

som de agerede enten anderledes eller i overensstemmelse med de måder, 

der var accepterede og almene. ”Jeg” kom på tale, for eksempel når det 

drejede sig om, hvordan mændene havde erfaringer med kurser eller mere 

personlige problemstillinger omkring fremtiden, eller når historierne 

drejede sig om de private forhold enten derhjemme eller mere personlige 

forhold på arbejdet. 

På Virksomheden drejede det sig i højere grad om ”mig” og os, den 

daglige arbejdsgruppe, virksomheden, de andre grupper, og om personer 
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placeret rundt omkring i produktionen. Mændene her fortalte om deres eget 

arbejde, og deres valg af at gå ind i nye opgaver i forbindelse med de 

selvforvaltende grupper. Her var det mere differentieret, hvorvidt man 

fortalte om gruppens fordele eller om sine egne, når det drejede sig om 

begrundelserne for at indgå eller undlade at indgå i det nye. 

Den kollektive organisering på Fabrikken og fraværet af en stærk kollektiv 

organisering på Virksomheden kan godt siges at være et af 

omdrejningspunkterne for den måde, de daglige relationer formede sig og 

den måde individualisering i arbejdet trådte igennem.  

 

Medarbejderne var involverede i ledelsen af Fabrikken ved at være en 

etableret og magtfuld kollektiv aktør og forhandler i både de daglige 

kontroverser og diskussioner og i de store træk omkring lønforhandlinger 

m.m. Men det var også et magtfuldt fællesskab og det traditionsbundne og 

historiske værn imod ledelsen. Og det var et indre værdiskabende system 

for holdninger og legale eller illegale handlemuligheder og strategier, som 

man lagde og fulgte sammen og hver for sig. Der var opbrud i den måde, 

man fortolkede og udøvede dette fællesskab, hvilket undervejs viste sig i 

indbyrdes forskelle på arbejdsgruppernes reaktioner overfor nye tiltag og 

tilnærmelser fra ledelse m.m. 

På Virksomheden var både assistenter og svende organiseret i forbundet, 

men fællesskabet var et helt andet. Den kollektive organisering var her 

mere en etableret institution omkring de ansatte, end det var en 

strukturerende og betydningsfuld aktør i sig selv. Tillidsmanden var 

integreret i diverse udviklingsgrupper, og var i højere grad den 

professionelle varetager af konkrete opgaver end en egentlig repræsentant 

for en gruppe, hvis interesser var forskellige fra ledelsens. Lige modsat 

Fabrikken hvor hele tillidsmandssystemet og klubberne aktivt byggede på 

interessevaretagelsen i et magtforhold og beskyttelsen af den enkelte. 

Arbejdsgrupperne på Virksomheden havde efter etableringen af 

selvforvaltningen lukket sig mere om sig selv, og nogle var blevet en ny 
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form for fællesskaber, der varetog forskellige opgaver, som var knyttet 

umiddelbart til den daglige arbejdspraksis og ikke mindst til deres 

formand. På Virksomheden inkluderede fællesskabet også procesledere og 

cheferne videre oppe i systemet og på sæt og vis også direktøren og 

familien, der ejede virksomheden. Her arbejdede man mere direkte for 

nogen, og selvom arbejdspladsen var vokset, var der stadig en tæt relation 

imellem ansatte og ledelse. Fællesskabet inkluderede ”cheferne”, her 

udviklingschefen og produktionschefen, der havde både det overordnede 

ansvar og den direkte berøring med folk i det daglige. 

Dette fællesskab havde langt mere komplekse interesseforhold, og der var 

da også, som interviewene peger på, i højere grad en individuel 

perspektivering i den måde, folk forholdt sig til deres interesser som 

individuelle eller kollektive. Og man talte primært om ens egen gruppes 

interesser og om sine egne, snarere end om faggruppens (faglærte / 

ufaglærte) eller hele gruppen af ansatte.  

Fællesskabet på Fabrikken var med til at fastholde anonymitet og 

standardisering af handleformer – hvad man konkret måtte gøre, men også 

generelle handlemuligheder og rækkevidde af tiltag til at forandre det 

etablerede. Fællesskabet var for eksempel med til at fastholde restriktive 

begrænsninger af den enkeltes muligheder for at avancere i hierarkiet eller 

skille sig ud, og var med til at sikre grænserne imellem ansatte og ledelse. 

Man skulle ikke i nærheden af ledelsens ansvar og arbejde, for ikke at få 

sine egne interesser visket ud. Dette gjaldt såvel fastholdelsen af 

faggrænser og roller, som man mente, at de timelønnede skulle indgå i, 

som den enkeltes muligheder for at rykke videre op i hierarkiet, udenfor 

det etablerede tillids- og sikkerhedsrepræsentantskabs system. I gamle 

dage var det meget svært at vende tilbage som timelønnet. hvis man først 

havde fungeret som formand i en ferie, for så var man blevet en del af 

ledelsen. Meget tyder på, at der stadigvæk var den slags grænser for, hvad 

man kunne tillade sig, men at disse blev opretholdt samtidig med, at der 

skete ændringer i accept af, at den enkelte kunne kvalificere sig ud af 
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arbejdet ved at følge kurser, tage specialuddannelser og overhovedet have 

og udtrykke planer om at flytte sig på eller udenfor Fabrikken. Og der 

indførtes efterhånden en anden form for organisering af gruppernes 

arbejde, imod mere selvstyring og flere ansvarsområder for mændene.  

Interessen for at udvide rådet rummet eller omvendt interessen for at 

fastholde de etablerede grænser imellem ”deres” og ”vores” arbejde, er til 

stede i interviewene, både hos den enkelte og som mere klare forskelle 

imellem mændene, afhængigt af deres alder, deres familieforhold, deres 

erfaringer på arbejdspladsen m.m. 

 

Forandringer som dem, der var iværksat på Fabrikken via investeringer i 

ny teknologi og i accepten af det lille USR-projekt og som store og små 

forandringer ”bare skete” hele tiden, udspillede sig også i de måder 

mændene konkret forholdt sig og handlede overfor det nye. Forandringer 

kunne ses i demonstrationer imod udefra kommende kritik af 

virksomheden, i fælles beslutninger om at ville undgå arbejdsnedlæggelser, 

men også i diskrete ændringer i måderne man forholdt sig overfor f.eks. 

flytningen af formændene. Forandringer kunne ses i individuelle 

udviklingsplaner, som ellers var bandlyste tidligere. Forandringer er også 

til stede som udtrykte positive eller negative holdninger overfor 

mulighederne for at deltage aktivt i projekter. Mere overordnet skete 

forandringerne også igennem accept af, at fællestillidsmanden efterhånden 

blev mere involveret i ledelsens projekter, om end der sker en tydelig 

fastholdelse af ”konfliktfeltet” i de arbejdsnedlæggelser imod en formand 

som foregik igennem 1999. 

Tillidsrepræsentanternes nye rolle og ændrede holdninger, som viste sig i 

interviews og måder at forholde sig til de nye medarbejdersamtaler eller 

MAPU-møder, var også et tydeligt eksempel på, at man ændrede både 

holdninger og adfærd gradvist. Det gjaldt også den måde, hvorpå der ikke 

nødvendigvis blev bakket op omkring tiltag til arbejdsnedlæggelser og 

blokader. Det var ikke dramatiske forandringer eller nødvendigvis tydelige 
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ændringer, og vigtigst i denne sammenhæng er, at det ikke er forandringer, 

der kun skete igennem fagpolitiske diskussioner og fælles beslutninger 

men i mange små skridt, som den enkelte tog selv og sammen med 

gruppen. 

Forholdemåder overfor at opfatte og reagere på tiltag til forandringer, som 

var iværksat af ledelsen, blev diskuteret på møder i klubben og lokalt i 

grupperne, og det blev også diskuteret i andre sammenhænge, hvor 

mændene mødtes, men i og med at folk faktisk primært havde kontakt til 

deres daglige arbejdsgrupper og mindre på tværs i virksomheden, var 

grupperne nok mere lukkede om sig selv, og man agerede fælles med sin 

gruppe og sekundært med det kollektive faglige fællesskab. 

Grupperne var homogene set som faggrupper, der varetog en fælles 

arbejdspraksis, men jo alligevel sammensat af mænd med forskellig 

baggrund, og indbyrdes forskellige behov, ønsker og aspirationer. 

Forandringerne viste sig således i de individuelle måder at forholde sig på, 

for arbejdsgruppen, i den store gruppe af timelønnede i produktionen og i 

organisationen som en helhed.  

Mændenes positionering eller plads i de føromtalte traditionelle 

magthierarkier og i forholdet til den umiddelbare ledelse, formanden, og de 

øvrige ledelsesrepræsentanter lidt længere væk, havde også konsekvenser 

for deres muligheder for at være med til at forandre relationerne. 

Tilsvarende gav ledelsesrepræsentanternes positionering eller plads dem 

indbyrdes forskelligt råderum i forbindelse med ændringer i deres daglige 

arbejdspraksis og overfor mere strategiske tiltag. 

Set som interventioner havde medarbejdersamtalerne både fordele og 

ulemper og repræsenterede et redskab for forandringer, der både fulgte i 

forlængelse af og stred imod de gængse normer for relationer på 

Fabrikken.  

Arbejdsgrupperne på Virksomheden var direkte knyttet til de 

produktionsmæssige mål, og havde en vis indflydelse på organiseringen og 

udførelsen af arbejdet i det daglige, men her stødte man imod andre 
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etablerede magtrelationer. Her var fag- og kønshierarkier omkring anlæg 

og i grupperne, som man ikke direkte arbejdede på at nedbryde eller 

udnytte, og som derfor i nogle sammenhænge kom til at stå i vejen for det, 

man gerne ville opnå.  

Selvom fællesskabernes styrker og svagheder ikke finder plads i 

planlægning af forandringsprojekterne, så får de alligevel stor betydning 

undervejs. Positivt ved at være en ressource for den enkelte medarbejder 

og en stabiliserende kraft i forandringerne for både den enkelte og 

fællesskabet selv, men også negativt ved at være en slags en ubekendt 

faktor, en lidt utilregnelig modpart i udvikling af nye fællesskaber - både 

teams, tutorpar og medarbejdersamtaler - imellem formænd og 

timelønnede.  

Endelig repræsenterer fællesskaberne vigtig fælles praksisviden om 

dagligdagens fordelinger af roller, opgaver og mere nuancerede detaljer 

om, hvad der skal ske hvornår i samarbejdet, som potentielt også går tabt 

eller står i vejen for at få nye procedurer og rutiner indført.  

På Fabrikken var forandringsprojektet et eksplicit positivt forsøg på at 

skabe bedre relationer imellem disse fællesskaber og ledelsen, uden at 

fællesskabets styrker og svagheder var formuleret som en del af dette 

projekt.  

Nye relationer var tema på alle arbejdspladserne. Og igen var det meget 

forskelligt hvordan disse relationer udspillede sig, og hvordan de lod sig 

forandre. 

 

Forandring af relationer imellem medarbejdere og ledelse 

Medarbejdersamtalerne på Fabrikken var et tydeligt forsøg på at etablere et 

nyt rum for relationer, hvor relationerne i mellem parterne var i 

hovedfokus. Disse var relationerne imellem formænd og timelønnede, men 

i anden række også relationerne imellem de timelønnede, idet det også var 

en indgang til opløsning af de gamle alliancer. Senere projekter på 
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Fabrikken understøttede denne strategi, og der blev indført selvstyrende 

grupper i hele produktionen.  

Relationer imellem ledelse og medarbejdere var langt mindre et 

konfliktfelt i Virksomheden, hvor der jo ellers en ny leder og ny 

ledelsesstil. De selvforvaltende grupper på Virksomheden var primært et 

forsøg på at skabe nye organiseringsformer, og først i anden række et 

forsøg på at ændre relationerne imellem medarbejderne. Men relationerne 

imellem gruppens medlemmer og imellem proceslederen og gruppen og 

imellem gruppens medlemmer og de øvrige repræsentanter for ledelsen, 

som de havde berøring med, var i høj grad betydningsfuld for gruppernes 

måder at være selvforvaltende på, og de betingelser de havde. 

Samlet set var opbrydningen af de eksisterende relationer og etableringen 

af nye som fundament for ændringer i forholdet imellem den enkelte og 

gruppen og imellem den enkelte og virksomheden et vigtigt element i 

projekterne - enten som redskab for noget andet, eller som et mål for 

forandringer i sig selv. 

 

Hvem skal involveres? – er et udviklende arbejde forudsætning for 

involvering i forandring, eller omvendt? 

Involvering af medarbejderne har været et vigtigt element i alle 

projekterne, og det er endnu et spørgsmål, som kobler de mange små og 

store brikker i billedet af et udviklende arbejde. Det tydeligste fælles 

resultat af undersøgelserne i Styrelsen, på Fabrikken og i Virksomheden er, 

at involvering i forandringer er udviklende – både som strukturelt 

betydningsfuldt i udvidelsen af den enkeltes råderum og indflydelse, men 

også som personligt betydningsfuldt i udvidelsen af den enkelte 

medarbejders handlerum. Det viser sig dog også, at medarbejdere 

involveres meget forskelligt i projekterne, og at rækkevidden af den 

faktiske indflydelse er meget forskellig, både imellem arbejdspladser og 

imellem grupper og individer. Aktiv deltagelse er betingelse for personlig 

udvikling af kompetencer, kvalifikationer og råderum. Det forudsætter for 
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den enkelte, at det lader sig gøre at mobilisere de fornødne personlige og 

faglige ressourcer, og det forudsætter, at der er plads til den særlige måde, 

medarbejderne hver især nødvendigvis må deltage. Involvering af den 

enkelte deltager er forskellig og gives forskellig plads, og er oftest 

begrænset til at være involvering i de nære forhold, som organisering af 

begrænsede opgaver m.m.  

Udover den enkelte medarbejder og dennes repræsentanter er det lige så 

vigtigt, at arbejdsgruppen, ledere og kolleger også tilgodeses og involveres 

i dette udviklingsscenarium. Og det daglige arbejde, produkter, 

arbejdsopgaver og -handlinger, teknologien og ikke mindst værdier og 

”måder vi gør tingene på hér” er lige så vigtige at overveje som 

relationerne imellem ansatte på arbejdspladsen. Disse elementer hænger 

sammen, og kan ikke udvikles hver for sig, og vil heller ikke nødvendigvis 

følges ad, hvis blot nogle eller en enkelt bliver fokus for ”udvikling”. Det 

er dog også en pointe, at det forudsætter, at den enkelte tager det på sig, for 

igennem og imellem de modstridende krav og muligheder om både 

subjektivering og depersonalisering af arbejdet giver visionen om et 

udviklende arbejde mulighederne for at kunne integrere interesser. 

Måske er et udviklende arbejde snarere et spørgsmål om at kunne 

formulere betingelser for arbejdet, som giver mulighed for, at 

medarbejderne er med til at udvikle arbejdspladser, arbejde og arbejdsliv 

parallelt med den øvrige styring og udvikling af virksomhedens vækst og 

produktion, så det modsvarer de individuelle interesser og den enkeltes 

krav, også om et fællesskab der både er socialt og beskyttende overfor 

risici og udviklende for den enkelte og gruppen. Men det vil være et 

arbejdssociologisk argument snarere end et arbejdspsykologisk, som i 

højere grad vil vægte den enkeltes muligheder for at skabe mening og 

indhold i arbejdet, for at udvikle sig efter behov og kapaciteter, og ikke 

mindst for at få støtte fra ledelse og kolleger. 
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Inden den afsluttende diskussion og perspektivering er det nødvendigt at se 

tilbage på problemformuleringens spørgsmål og sikre, at nogle af svarene 

er givet.  
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K a p i t e l  1 2  

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

”Dengang jeg var formand, da havde jeg ikke tid til det. Det kan jo ikke 

nytte, at når jeg skal gå, så råber de.” 

(citat Erna fra Virksomheden) 

Afhandlingen blev præsenteret som bud på analyse og beskrivelse af 

udvikling i arbejdet, som det, der foregår i udvekslingen mellem 

individer, organisation og arbejdshandlinger, som udvikling af arbejdet 

og deltagelse i eller realisering af de muligheder, der stiller sig. 

Kapitlet her samler trådene imellem problemformuleringens intentioner 

og det, der nu er empirien, analyserne og konklusionerne.  

Vi skylder stadig et svar på spørgsmålene fra problemformuleringen, som 

nu kan reformuleres, så der bliver plads til de empiriske overvejelser: 

  

- Rummer et udviklende arbejde deltagernes forskellighed i det 

daglige arbejde?  

- Hvilke former for udvikling giver forandringerne mulighed for?  

Realiseres disse muligheder?” 

 

Virksomheden 

Erna, som ovenstående er citeret, og som faktisk har været nævnt nogle 

gange igennem afhandlingen, hører til dem, der kun gradvist oplevede at 

tingene forbedrede sig. Citatet handler om, at hun som ufaglært var en del 

af en gruppe, hvor funktionen som teamleder efter tur også kom til hende. 

Her fandt hun sig selv i en dobbeltrolle, hvor kollegerne dels stillede krav 
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om at hun gjorde, hvad hun plejede – leverede materialer til anlæg 

efterhånden som det blev nødvendigt – og at hun samtidigt varetog 

funktionen som teamleder, hvilket indebar kontakt til andre grupper og til 

forskellige i ledelsen, planlægning og stadig opfølgning på, hvor langt 

processen nu var i forhold til ordrer. Det blev beskrevet som et meget 

konkret dilemma for Erna, som nærmest indhentede hende i form af i 

øvrigt venlige kolleger, når hun blev bedt om at gøre det hele på én gang. 

Hun grinede lidt af det under interviewet, men det var faktorer, som hun 

slet ikke var i stand til at hverken agere på eller ændre. Hun havde måttet 

opgive at være teamleder af de samme grunde. Erna hørte stadig til dem, 

der ikke ønskede, at det skulle være som det havde været før, og hun hørte 

også til dem, der havde været på virksomheden længe. For hende betød 

den nye organisering både nye kompetencer og kvalifikationer og en 

mængde nye ansvar, kontakter på tværs af organisationen og til ledelsen, 

men der blev ikke ændret afgørende på de mindre officielle fordelinger af 

roller og ansvar, og hun var stadig forventet at være én af dem, man kunne 

råbe ad.  

Erna hørte til i hierarkiet, hvor man blev tildelt en bestemt funktion, og den 

fulgte med, selvom organiseringen omkring det blev ændret lidt. På samme 

måde som også Verner gjorde det i Virksomheden.   

Med Erna og Verners historier kan vi besvare problemformuleringens 

spørgsmål i omvendt rækkefølge, ved at vise, hvordan det organisatoriske 

udviklingsprojekt i Virksomheden gav nogle af medarbejderne og til en vis 

grad også fællesskaberne og arbejdsgrupperne, meget konkrete muligheder 

for at tilegne sig nye kompetencer og kvalifikationer, og i fragmenter også 

nye roller og nye muligheder for at agere i organisationen. 

Men forandringer i for eksempel organiseringen er indlejret i 

sammenhænge, som får lige så stor betydning for, hvordan Erna kan 

udnytte og realisere mulighederne. Organiseringen af det daglige følger 

rationaler for, hvad der skal ske hvornår men også mere subtile måder at 
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oppebære opgaver og funktioner, som igen er indlejret i vaner og noget så 

konkret som, hvordan ting plejer at blive sagt.  

 

Endelig er der en overgangsperiode imellem Ernas job, som det var før 

teamstrukturen og den nye organisering, og det nye job. Det er, som om 

man imellem de oprindelige funktioner og roller og det nye kan se det, der 

tegner sig som Ernas faktiske job. 

Set med virksomhedens øjne bliver hun en bedre kvalificeret medarbejder, 

som samtidig agerer både fleksibelt og personligt i forhold til de 

udfordringer, hun får. Der er dog ikke mange eksempler på muligheder for 

at udvikle funktionen, så den passer til hende. Og heller ikke tegn på, at 

hendes job og del af produktionsprocesserne er ordentligt tænkt ind i den 

nye udvikling.  

Interviewet med Søren viser, hvordan han selv finder måder at udvikle de 

nye opgaver ved at indarbejde sine egne overvejelser og intentioner i dem 

og ved at forhandle og diskutere med de øvrige. Han starter dog et andet 

sted end Erna, idet han er faglært og sikkerhedsrepræsentant, mand og i en 

gruppe, der hører til de bedst fungerende ifølge ledelsen. 

 

Konklusionen må være, at udviklingsprojektet i Virksomheden gav delvis 

plads til den enkelte medarbejder og dennes særlige behov og ønsker, også 

efterhånden som de ændrede sig. Men det krævede, at de hver især og i 

fællesskab kunne udnytte disse og aktivt formulere sine egne behov og 

interesser. De strukturelle faktorer var tilsvarende i bevægelse og til 

forhandling, men de var sværere at ændre på og teamorganiseringen og 

ansvar i grupperne ændrede sig ikke nødvendigvis af, at den enkelte 

medarbejder eller gruppe midlertidigt eller i længere perioder ikke havde 

de ressourcer, som måske var udgangspunktet. Den enkelte og grupperne 

havde desuden forskellig adgang til at ændre på de strukturelle faktorer, 

afhængigt af mange aspekter. 
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Grupperne var indbyrdes også meget forskellige, hvilket faktisk var et 

problem for ledelsen i Virksomheden. Den enkle fortolkning er, at der er 

plads til diversitet i det omfang, den stadig kan finde en plads i enten den 

nye organisering eller i de elementer af den gamle, som stadig eksisterer. 

Og at udviklingen i Virksomheden egentlig sker ret nænsomt for den 

enkelte medarbejder, som personligt gives plads på individuelle vilkår. 

Men at diversiteten ikke gives særlig plads til at påvirke 

udviklingsprojekter, og at den gensidige udveksling derfor udebliver. 

Konkret betyder det f.eks. på Virksomheden, at dagligdagens praksisviden 

– viden omkring arbejdsprocesserne og fordeling af roller og de daglige 

gøremål - ikke nødvendigvis integreres i udviklingen af produktionen og 

organisationen, som i eksemplet med Erna. Og at de ”gamle”, skæve eller 

blot mindre fleksible medarbejdere potentielt ikke integreres på sigt, for 

der er ikke særlige planer for disse medarbejdere. Hvilket kan blive et 

stigende problem efterhånden som produktionen specialiseres, og de 

ufaglærte jobs kræver flere kompetencer og kvalifikationer. Det rammer 

også faglærte, efterhånden som det oprindelige håndværk skifter karakter 

med den nye teknologi.  

 

I Virksomheden består produktionen af dels oprindeligt håndværk og 

”kenderviden” og ny teknologi, der langsomt overtager mere og mere af de 

gamle produktionsprocesser, samtidigt med at der etableres nye ved siden 

af disse. Virksomheden er stadig en arbejdsplads, hvor medarbejderne 

prioriteres højt, og hvor der kontinuerligt er fokus på både dem, der 

allerede er ansat, og på at rekruttere nye via et samarbejde med den lokale 

AF. Det er også stadig en virksomhed, der reklamerer med moderne 

ledelse og med god personalepleje. ”Det nye” har fundet et leje, hvor det er 

stabile og mere permanente organiseringsformer, og diversitet er faktisk 

blevet et nyt udviklingstræk, idet man i virksomheden specifikt annoncerer 

efter nydanskere og medarbejdere i arbejdspraktik. Skal man konkludere i 

forhold til både visionen og problemformuleringen, har elementer fra DUA 
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stabiliseret sig på Virksomheden i en form, hvor de indgår i værdierne65, 

og en ny undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø på stedet ville man 

forvente viste et godt og udviklende arbejdsmiljø. En kvalitativ 

undersøgelse burde vise casehistorier om vellykkede udviklingsforløb og 

personhistorier, og en kvantitativ opgørelse ved hjælp af spørgeskema en 

række gode resultater for flere faktorer.  

Men det vil kun kunne afgøres ved netop at følge op på, hvordan disse 

betingelser realiseres og har betydning for medarbejderne i dag, for det vil 

være afhængigt af, hvordan det opleves i samspillet imellem 

medarbejderne og imellem medarbejderne og de teknologiske og sociale 

forhold, som konkret er til stede i hverdagen. 

 

Konklusioner fra Fabrikken 

Det vil være svært at sige noget meningsfuldt om DUA-projektet uden i 

samme sætning at nævne, at Fabrikken slet ikke producerer i Danmark 

længere. De arbejdspladser, som blev beskrevet og analyseret sidst i 2000, 

                                                 
65 Fra Virksomhedens hjemmeside april 2005 under rekruttering af medarbejdere:  
”Fordi vi: 

• giver vores medarbejdere ansvar og kompetence  

• bestræber os på at være gode og hjælpsomme kolleger  

• fokuserer på 100% engagerede medarbejdere  

• har en tryg fraværspolitik  

• vægter personalepleje højt  

• har en god og fri omgangstone  

• gerne ansætter medarbejdere i arbejdspraktik  

• gerne ansætter nydanskere  

• praktiserer ledelse efter moderne principper  

• anvender det mest avancerede og moderne produktionsudstyr  
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blev langsomt udfaset igennem årene efter, indtil endelig lukning i januar 

2005.  

Man fristes til at give den gamle fabriksmester ret i, at de planer fra 1975, 

der stod på hylder på hans kontor, meget lignede det, der var i spil i 1999 

og årene frem, og at betydningen nok risikerede at blive den samme. 

Udviklingsprojektet på Fabrikken begrænsede sig tydeligt til at give en 

meget lille gruppe nogle forandringsredskaber, som det kostede meget at få 

accepteret og gennemført, og som kun havde ret begrænsede resultater. Det 

aktiverede dog også en del mennesker udenfor den lille gruppe og udenfor 

arbejdspladsen, og her var nogle interessante udviklingsperspektiver, som 

ikke er blevet foldet særligt ud, idet dataindsamlingen stort set er 

koncentreret om arbejdspladsen selv. På selve arbejdspladsen var der dog 

udover DUA-projektet så mange andre spændende forhold i spil, at det har 

givet et rigtigt godt materiale om dagligdag, forandringer og 

udviklingsperspektiver for de, der arbejder hér.  

Skal man konkludere på udviklingsprojektet først, så er det nok, at det ikke 

rummede hverken den enkelte medarbejder eller fællesskaberne. Det havde 

en stor styrke i at adressere et problem i dagligdagen, nemlig dårlige 

relationer imellem timelønnede og formænd, men det rummede ikke 

hverken de grundlæggende (og historiske) betingelser for de selv samme 

relationer, fællesskabernes styrke og svagheder, eller formænd og 

medarbejderes personlige måder at indgå i denne relation og begrundelser 

for at gøre det. Som udviklingsprojekt betragtet gav det nogle enkle 

redskaber til at nå både en bedre relation og udviklingsmuligheder for 

deltagerne, men i praksis fik det kun ringe betydning. Der blev ikke ændret 

på betingelser for de selv samme forhold – magtforhold og ressourcer 

forblev de samme. I små skridt var det et godt projekt for de medvirkende, 

det åbnede for den enkeltes muligheder for at få indflydelse på sit eget 

arbejde og udvikling, og et af de tydeligste positive fund var 

konstateringen hos dem, der mente, at de havde fået et mere personligt 

forhold til deres formand, eller som for den ene formands, vedkommende 
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et bedre forhold til medarbejderne. Der var også nogle meget positive 

resultater i form af redskaber til både formænd og timelønnede til samtaler, 

der mere systematisk fulgte op på personaleudvikling også for ufaglærte. 

Samlet set rakte disse positive gevinster ikke særligt langt. Det åbenbare 

begrænsede perspektiv for projektet ligger nok især i, at der parallelt med 

dette var mere omfattende forandringer i gang. Disse fik langt større 

betydning end det lille udviklingsprojekt, selvom vi nu har kunnet besvare 

problemformuleringen relativt positivt set fra deltagernes perspektiv. 

 

Projektet var struktureret, så det rakte ud af selve arbejdspladsen, idet der 

var tale om et konsulent- og netværksprojekt, der også var knyttet tæt til 

LO. Og erfaringerne fra projektet er båret videre med både LO, den lokale 

AOF-konsulent og nøglemedarbejdere. Med et citat fra66 den eksterne 

koordinator for projektet kan man argumentere for, at der skal tages 

udgangspunkt i de negative resultater af DUA-projekterne for at skabe 

fornyelse. Endnu mere repræsentation via også almindelige medarbejdere 

og ikke kun tillidsvalgte, nye ideer om udvikling og om kompetencer og 

kvalifikationer, mere fokus på konkret demokratisering af arbejdspladser 

og ikke mindst stædighed, innovation og kreativitet.  

 

Organisatorisk strategi og platform for udvikling af arbejdspladser, og 

individuel strategi for udvikling og trivsel i arbejdslivet – DUA som 

værdibaseret ledelse? 

Det Udviklende Arbejde - ”Bedre arbejdsliv og øget vækst” er vision om 

en bipolar organisationsudviklingsstrategi, hvor man kan forvente både 

vækst og bedre arbejdsliv. Vi har igennem både kvantitative og kvalitative 

studier efterhånden fået bekræftet, at et udviklende arbejde kan være med 

til at skabe et bedre psykosocialt arbejdsmiljø, at det er en 

medarbejderudviklingsstrategi, der kan være med til at løfte udvikling af 

                                                 
66Undervisningsministeriet: Palle Ahle: ”Organisering og kompetenceudvikling i 

arbejdspladsprojekter i ”Uddannelse” 8 / 2000  
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både medarbejderne selv og skabe en ”bedre” arbejdsplads, når man ser på 

nogle af de værdier, som medarbejderne vægter. Men det er vel tvivlsomt, 

om en sådan værdibaseret strategi også vil kunne bære de 

udviklingsdimensioner, som er med til at skabe økonomisk overskud, 

udover gevinsten ved at nedbringe sygefraværet. 

Baseret på erfaringerne fra både Styrelsen, Fabrikken og Virksomheden vil 

man kunne fastholde, at et udviklende arbejde kan være med til at skabe en 

arena for udvikling i arbejdet, der vil kunne være basis for involvering af 

medarbejderne. Det vil kunne skabe bedre arbejdspladser og udvikle det 

daglige arbejde ved at skabe forum for udvikling som inkluderer både den 

praksisrelaterede viden, som de er eksperterne på, deres behov og ønsker, 

og udefra kommende ideer om udvikling af virksomhedens organisation, 

produktion og medarbejdere. Det kræver dog, at der skabes plads for 

kontinuerlig debat om mål og erfaringer, og at man som ledere og 

udviklingskonsulent hele tiden monitorerer, om udviklingsperspektiverne 

er de rigtige, og om mål og midler faktisk hænger sammen.  

Dette er en proces, som inkluderer mellemregninger for en mængde små 

delprocesser og elementer, og det vil kræve, at organisationens mange 

tiltag til udvikling koordineres og kontinuerligt sættes i forhold til 

hinanden.  

Målet for DUA-visionen er DUA, og det er nok nødvendigt at løsne denne 

forståelse og vægte, hvorledes et udviklende arbejde snarere skaber 

baggrund for både udvikling i arbejdet og deltagelse i udvikling af 

arbejdspladsen selv. Blomsten i Styrelsen var et godt eksempel på en 

eksplicit model for de mange forskellige træk i arbejdspladsens udvikling, 

der var i spil. Træerne for de lokale grupper på Virksomheden. DUA-

blomsten er muligvis et alternativ.  

Målet for DUA på Fabrikken kunne have været i dialog med de udefra 

kommende trusler og eventuelle andre bud på Fabrikkens fremtid. Dette 

for at sikre, at Fabrikkens problemer med produkter og produktionsforhold 

kunne komme i spil med ikke blot mulige ændrede nære relationer imellem 
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formænd og timelønnede, men også kunne involvere medarbejderne som 

aktører og ressourcer med deres kompetencer, kvalifikation og indbyrdes 

relationer og fællesskaber. 

DUA skal, set fra dette synspunkt, implementeres i sammenhæng med de 

øvrige organisationsudviklingstiltag i virksomheden, hvor rationalet oftest 

er vækst og værdiforøgelse efter helt andre rationaler og på helt andre 

vilkår. Dette vil være med til at eksplicitere dilemmaer, som 

medarbejderne - den enkelte, grupperne og organisationen - vil møde under 

forandringerne.  

Det udviklende arbejde eller bedre psykosocialt arbejdsmiljø, socialt 

ansvar, regnskaber for særlige værdier, og værdibaseret ledelse – alle 

strategierne kan tage mange ansigter. Men det skal ses i forhold til de mere 

rationelle strategier, som kører parallelt, og som er båret af langt mere 

enkle redskaber og på forhånd definerede mål. 

Denne undersøgelse understøtter, måske ikke så overraskende, at de behov 

for udvikling, som man har som ansat, ikke nødvendigvis passer med de 

strategier eller mål, som udvikling for arbejdspladsen er rettet imod. Den 

enkelte kræver ikke nødvendigvis ekspansion og værdiforøgelse, men 

snarere et meningsfuldt arbejde og helt specifikke tilbud om kurser eller 

måske færre krav i det daglige og mere hensyn til familie og børn udenfor 

arbejdspladsen. Flere af de, der medvirkede i interviews, formulerede 

tydeligt personlige dilemmaer og både ulemper og fordele ved forandring. 

Det gjaldt, når man overvejede sin egen situation, andre kollegers eller 

arbejdspladsen mere overordnet set. 

Et udviklende arbejde som strategi kan således være med til at eksplicitere 

dilemmaer og dermed involvere både medarbejdere og ledelse i 

udviklingen, og skal måske derfor i højere grad defineres som en kultur- og 

værdibaseret arbejdspsykologisk strategi, der vægter den enkeltes trivsel, 

udvikling og behov, snarere end vækst. Det kan give en værdimæssig 

baggrund at diskutere fremtidens krav på. En mulig 
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personaleudviklingsstrategi som integreres i moderne 

organisationsudvikling, hvor andre rationaler samtidigt er til forhandling? 

Det ligger snublende nært at udvikle denne teoretiske for-forståelse af, 

hvordan organisationsudvikling knyttes tæt til værdierne om 

medarbejderinvolvering, deltagelse og demokratisering, som vil være både 

human og rationel. Moderne, bæredygtig human ressource management – 

eller et bæredygtigt arbejdsliv, der forudsætter gensidige hensyn og 

fleksibilitet, og vidende og ansvarlige medarbejdere til at deltage i 

udvikling. I praksis, viser disse studier, kan det dog nok være svært at 

forbinde rationalitet for bundline og vækst med argumenter for at have 

plads til forskellige medarbejderes meget forskellige behov for udvikling 

og fortsatte eksistens på arbejdspladsen, medmindre det er en eksplicit 

intention. 

 

Her kunne vi godt slutte – men der er alligevel nogle erfaringer og 

refleksioner, som Styrelsen, Virksomheden og Fabrikken kan være med til 

at holde fast i, hvis vi afslutningsvis breder fokus lidt ud til nogle bud på, 

hvad fremtiden bringer. Inspireret af den føromtalte (kapitel 7) debat 

imellem stressforskere kan vi knytte an til Johannes Siegrist67, der 

opsummerer behovet for ny viden omkring arbejdsstress – eller relationen 

imellem arbejdsmæssige belastninger og MULIGE mentale 

helbredsmæssige problemer. Han imødegår kritikken af mangel på 

forskning i tre dimensioner: 1. Den menneskelige bevidsthed som mediator 

imellem arbejdskarakteristika og sygdom, 2. analysen af menneskelig 

modstandskraft overfor belastning og 3 behovet for at rette fokus mod ” de 

socio-kulturelle faktorer som påvirker respons på arbejdsrelateret stress på 

både mikro og makro niveau”. De teoretiske implikationer for både 

Wainwright og Calnans argumenter og Siegrists respons er forskellige fra 

analyser og teorier i afhandlingen, som jeg allerede har anført. Men der er 

                                                 
67 European Journal of Public Health Vol. 10 2000 no.3 s.233 
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nogle indlysende fælles fokuspunkter omkring behovet for viden om, hvad 

der foregår i og imellem individer, imellem mennesker på arbejde, og om 

hvad der sker når arbejde og arbejdspladser forandres og udvikles, hvis vi 

bedre skal forstå både psykiske arbejdsskader og forebyggelse af dem. 

Töres Theorell68 anfører i en anmeldelse af Wainwrights og Calnans bog 

”Work stress: the making of a modern epidemic”, og vel som en slags 

opposition til bogen, at forfatterne i bogen taler for at afvise krav-kontrol 

modellen samt ideerne om demokratisering af arbejdspladser.  

Denne debat er spændende som udfordring af de eksisterende forståelser 

imellem objektive arbejdsbetingelser og den subjektive betydning af dem, 

men åbner igen dimensioner uden egentlig at konkludere på 

konsekvenserne for forskning og viden om området. Studiet her har givet 

lidt mere viden om, hvordan individer selv og i fællesskab udvikler sig og 

udvikler deres arbejdsplads. 

Afslutning 

Udvikling i arbejdet – hvad har vi lært af Styrelsen, Virksomheden og 

Fabrikken? 

Igennem forskellige eksempler og analyser er udvikling i arbejdet blevet 

diskuteret som udvikling og varetagelse af nye former for arbejdsopgaver, 

som nye kompetencer og kvalifikationer, og som deltagelse i udvikling af 

arbejdets processer og organisering. Det er blevet belyst, hvorledes 

individets udvikling i arbejdet sker igennem udvikling af organisatoriske, 

sociale ”bløde” kompetencer og konkrete faglige kvalifikationer, som 

personlig og faglig udvikling, men også igennem forhandlinger, lokale 

strategier, deltagernes aktive engagement og involvering i nye dimensioner 

af arbejdsprocesserne – og en mængde gåder, dilemmaer og udfordringer. 

Nye arbejdsopgaver, kurser, efteruddannelse, sidemandsoplæring, 

udvidelse af beføjelser og udvikling af arbejdet er én side. Men udvikling 

                                                 
68 European Journal of Public Helath vol. 14 2004 no. 2  
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sker også i udviklingen af arbejdet, når individer griber muligheder og 

omsætter dem til handling, for herigennem at udvide eget og (potentielt 

også) andres råderum. Udvikling som udvidelse af råderum sker således 

både i kraft af individets egne kompetencer, kvalifikationer og rum for 

udnyttelse af dette, men udvikling sker også i udvidelse eller ekspansion af 

rum og fællesskaber. Den enkeltes udvikling foregår individuelt forskelligt 

men også socialt, i fællesskab med andre og i samarbejde med andre. 

Samtidigt er udvikling ikke statisk og endegyldig tilegnelse, men er også 

periodisk eller flygtig deltagelse i mulige sammenhænge, der kan ændres 

og antage nye former hele tiden. Mændenes forudsætninger for udvikling, 

deres ønsker, evner og behov, deres psykologiske, aldersmæssige, 

kompetencemæssige og andre kapaciteter, realiseres eller hæmmes 

igennem relationerne med hinanden og omgivelserne i øvrigt. Udvikling 

kan også vise sig som afvikling og som de-kvalificering. 

Så udvikling i arbejdet antager mange former og følger de individuelle 

forudsætninger og bevidste valg, men også de betingelser og muligheder 

som gives for udvikling. Individets positionering og handlemuligheder er 

knyttet til omgivelserne igennem placering, magt, ressourcer og værdier. 

 

Forskellighed fylder i denne forståelse. Individer er forskellige og selve 

den individuelle deltagelse er styret af både individet og fællesskabet men 

også af de faktiske muligheder, som stiller sig i de arbejdsmæssige og 

organisatoriske sammenhænge, for deltagerne sammen og hver for sig. 

Deltagelse er subjektiv og styret af individers forestillinger om og 

begrundelser for at indgå, deres måder at indgå i eller måske undlade at 

indgå i handlesammenhænge, og herigennem gribe og realisere 

muligheder. Endelig er udvikling i arbejdet på en gang knyttet til 

makrostrukturer som samfundsmæssige eller organisatoriske kulturer og 

handlemåder, og til det mikrokosmos som er individets liv og tilværelse 

igennem tid og andre sociale sammenhænge og rum end arbejdspladsens.  
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På falderebet: 

Samfundsmæssige og organisatoriske krav til individualisering og 

subjektivering af arbejdet 

I de teoretiske kapitler søgte jeg at redegøre for nogle af 

arbejdspsykologiens fokuseringer af både problemer og muligheder i det 

psykosociale arbejdsmiljø, og for nogle af undersøgelserne af 

konsekvenser af belastninger i arbejdsmiljøet og forandringer i 

arbejdslivet, som det så ud også på danske arbejdspladser. Jeg har derimod 

ikke gjort meget ud af at forholde mig til teori og undersøgelser af de 

samfundsmæssige krav til udviklingen af organisationer og arbejdspladser, 

eller den selvforstærkende (og i en vis forstand selv-initierede) udvikling af 

ledelses- og organisationsfilosofier og forskellige værdier, som følger de 

stadigt voksende virksomheder, organisationer og institutioner69. Det på 

trods af at DUA på mange måder er en modstrategi til disse koncepter.  

Udviklingen af organisationskoncepter og udbredelsen af dem kan for en 

udenforstående ses som bølger, som bevægelser og kræfter, der bygger 

ovenpå hinanden, i træk frem og tilbage og i brud, hvor bølgen ind imellem 

falder og markerer egentlige skred. Der er fællestræk og direkte 

modsætninger i konsekvenser og mål, som disse koncepter og filosofier 

bringer med sig – men som regel tilpasses de både hinanden og de kræfter, 

som i øvrigt bestemmer, hvordan virksomheden udvikler sig. Det var 

fælles for alle tre arbejdspladser, at de havde oplevet flere begreber og 

ligefrem tidsperioder, som var styret af forskellige forståelser af udvikling i 

”den rigtige” retning. 

I en arbejdspsykologisk analyse er det interessant, at parallelt med 

koncepterne og forandringer på arbejdspladserne følger de konsekvenser, 

det har, at arbejdet underlægges strategisk udvikling, der som led i 

udviklingen af organisationen bygger på individets ressourcer, behov og 

interesser. Her fremhæves individet og måske nye organiseringsstrukturer 

                                                 
69 Thompson og Mchugh 1995 
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som det primære fokus, oftest på bekostning af arbejdsgruppen, kollektivet, 

arbejdsfællesskabets eller den organiserede forhandlingspart på 

arbejdspladsen. 

I visse former for HRM-projekter, vel de som John Storey70 kalder ”hårde” 

udgaver71, er det en formuleret strategi at undergrave fagforeningen og den 

kollektive organisering for i højere grad at involvere den enkelte 

medarbejder individuelt, hvilket understøtter vores ide om, at individet er 

kommet i fokus på bekostning af arbejdsfællesskaber eller arbejdsgrupper. 

Men individet skal samtidigt kunne indgå i teams og i højt specialiserede 

arbejdsgrupper på skiftende vilkår. Man kan vende Michael Allvins72 

argument om og sige, at de nye organiseringsformer stiller krav om en 

større grad af subjektivering af arbejdet. At arbejdet, herunder også 

arbejdsgiver og samfund, i stigende grad stiller krav til, at man 

personliggør arbejdet – subjektiverer det, gør det til sit eget og sig selv – 

eller ser det som sit livsprojekt, hvorigennem man kontinuerligt skal 

realisere sig selv. 

Parallelt med inderliggørelsen eller subjektiveringen fastholdes kravet om 

at skulle vælge, være fleksibel, at skulle skifte og forandres efter eksterne 

krav. Krav som den enkelte ikke har indflydelse på, og krav 

arbejdsmarkedet stiller jævnfør nye ansættelsesforhold, nedbrydelse af 

livstidsansættelser, og nye aflønningsformer og ikke mindst det stadige 

behov for at optimere viden efter produktionens udvikling. Vi kalder det 

globalisering, ”Videns-samfund”, og ”Knowledge Management” i 

”Videns-intensive” virksomheder, og på disse arbejdspladser bliver der 

stadig stigende fokus på udvikling af kompetencer og kvalifikationer, og 

for den enkelte medarbejder kontinuerlig udvikling og karrieremæssig 

sondring imellem for eksempel generalist- og specialistfunktioner, eller 

                                                 
70 F.eks. Steen Erik Navrbjerg bygger videre på denne opfattelse. 
71 Gert Graversen og Henrik Holt Larsen argumenterer for, at denne adskillelse ikke er helt stringent, 

og jeg giver dem egentlig ret i det langt hen ad vejen. 
72 1997 – ”Det individualiserede arbetet” 
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imellem specialistfunktioner indbyrdes. Viden bliver en værdifuld 

ressource som aldrig før, med udgangspunkt i den enkeltes ydelse og 

kapacitet, og samtidigt en privat eller personlig indsats og risiko, som skal 

forvaltes med varsomhed, idet den kan forældes eller overflødiggøres 

udenfor individuel indflydelse. ”Ekspert-viden” er blevet en selvstændig 

værdi på markedet og en personlig gevinst, der dog er stærkt afhængig af 

omstændigheder og betingelser for udfoldelse af både viden og roller. 

Samtidigt er denne form for viden på forskellig vis bundet i den 

umiddelbare kontekst på en ny måde set i forhold til tidligere tiders 

håndværksbaserede viden og kunnen, der ”varede” større tidsrum end det 

enkelte individ, og som var socialt, forstået som udviklet og realiseret i 

fællesskaber. 

 

For set fra en anden vinkel sker der en slags depersonalisering og 

nedbrydelse af visse former for arbejde, hvilket også peger på en ny form 

for risiko for udstødning og polarisering (diskuteret af blandt andre Bjørg 

Åse Sørensen (Sørensen 2003) om det grådige arbejdsliv i ”Utbrennt”). 

Det overordnede krav om at tage arbejdets betydning/mening/indhold 

aktivt på sig forudsætter, at den enkelte bevidst forholder sig til den 

indflydelse, man gerne vil have på arbejdet, og den betydning arbejdet skal 

have i tilværelsen. Og det er et tveægget sværd, for der vil kontinuerligt 

være en risiko forbundet med det. Den enkelte skal kunne forholde sig 

aktivt til de valg, som stiller sig på arbejdspladsen og i samfundet og i sit 

eget liv i alle former for arbejde, ikke længere forbeholdt den snævre 

gruppe, som hos Thomas Højrup hed karrierelivsformen, og den enkelte 

skal vælge livsførelse i stadig mere komplekse sammenhænge. 

Livsformerne er blevet komplekse og skiftende, men stadig underkastet 

såvel de samfundsmæssige krav, som de faktiske muligheder og den 

enkeltes evne til at skabe sig valgmuligheder og til at vælge aktivt. 

Det hører måske til fleksibiliteten og det postmoderne arbejdsliv, at vi står 

overfor valg af i hvert fald arbejdsmæssig identitet og tilværelse, og at vi 
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skal kunne være fleksible i forhold til forandringerne omkring os 

samtidigt.73 At vi skal kunne handle og bevæge os på arbejdsmarkedet, og 

vi skal kunne indgå som individuelle aktører og som ligeværdige parter, i 

såvel det politiske liv som de daglige demokratiske fora på og udenfor 

arbejdspladserne.  

Arlie Hochschilds’ ”Honey Trap” beskriver en afhængighed, som 

mennesker med høje lønninger og høje krav til arbejdet og arbejdsindhold 

kommer i. Karrierelivsformens bagside er i denne forståelse en økonomisk 

og psykologisk binding til et højtudviklet arbejdsliv, der kan tilfredsstille 

alle sanser og behov på én gang.  

På en arbejdsplads, som er afhængig af viden, som medarbejderne besidder 

og stadigt udvikler, er forholdet til en vis grad gensidigt. Arbejdspladserne 

har objektivt set interesse i at bevare en central kernedel af sine vidende, 

dyre og fleksible medarbejdere men også interesse i at kunne udskifte 

medarbejdere, der falder udenfor ”kernekompetencerne”, og i at have en 

del af arbejdsstyrken som permanent fleksibel, udskiftelig og manøvrerbar. 

Dilemmaet for virksomhederne er at skabe en kultur, hvor identifikationen 

med arbejdspladsen er integreret med den enkeltes stræben mod at bevare 

såvel sin ansættelseskvalitet (”employability”), udvikling af 

spidskomptencer knyttet til virksomhedens ydelser og udvikling, og 

selvfølgelig team-spirit eller ”evner for fællesskab” knyttet til 

projektarbejde og skiftende fællesskaber. 

Dette kolliderer sandsynligvis indimellem for både medarbejdere og 

arbejdspladser og ikke mindst periodevis for de, som af forskellige grunde 

ikke magter at balancere kravene, og på mange måder kan man nok se 

både stress-inducerende arbejdspladser og stressede medarbejdere, som er 

fanget i de mange konfliktende krav og dilemmaer, som denne 

dobbeltbundne udvikling bærer med sig.  

                                                 
73 Visionsrapport fra Arbejdstilsynet – maj 2005. 
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Monitorering og udforskning af sammenhængene imellem arbejdsmæssige 

vilkår og belastninger, og psykiske reaktioner og modstandsdygtighed 

mangler stadig meget for at forstå sammenhængene. Her er stadig stort 

behov for at åbne den sorte boks og fortsætte undersøgelserne af hvordan 

og hvorfor nogen formår at udvikle sig og magte arbejdsforhold og 

udfordringer, som andre bukker under for og tilsyneladende bliver syge af - 

og behov for at undersøge, hvordan udvikling i arbejdet sker.  

 268



 

s l u t  

 269



 

BILAGSLISTE: 

DEDUSA brochuren 

SARA Spørgeskema 

Virksomhedsrapporter 

Artikel til Tidsskrift for arbejdsliv 

Spørgeguide for interviews 

 270



 

Litteratur: 
Aagaard Nielsen, Kurt: 1996 ”Arbejdets sociale orientering – en 

industrisociologisk undersøgelse af forholdet imellem arbejdslivsdemokrati 

og mulighederne for bæredygtighed i industrielle 

moderniseringsprocesser” Forlaget Sociologi, København 

 

Agervold, Mogens: 1998 ”Det psykosociale arbejdsmiljø” Århus 

Universitetsforlag, Århus 

 

Agervold, Mogens og Ole Steen Kristensen: 1996 ” Det udviklende 

arbejde” Aarhus Universitetsforlag, Århus 

 

Alvesson, Mats og Kaj Skjöldberg: 2000 “Reflexive  methodology: new 

vistas for qualitative research”  Sage, London 

 

Alvessson Mats og Kaj Skjöldberg: 1994: “Tolkning og reflection – 

videnskabsfilosofi og kvalitative metoder” Studentlitteratur, Lund 

 

Alvesson, Mats: 1999 “Organisationskultur: organisationen som fælles 

referenceramme” i red. Bruno Clematide og Morten Lassen: 

“Virksomheden og Det udviklende arbejde – et kritisk blik”. 

Samfundslitteratur, Frederiksberg 

 

Allvin, Michael: 1997 ”Det individualiserede arbetet – om modernitetens 

skilda praktiker” Eslöv,Brutus Östlings Bokforlag Symposium, Stockholm 

 

Argyris, Chris, Robert Putnam, Diana Maclain Schmidt:  1985 “Actions 

Science – concepts, methods and skills for research and intervention” 

Jossey Bass, San Francisco 

 

 271



 

Asplund, Johan: 1983 ”Tid, rum, individ og kollektiv”  Liber, Stockholm 

 

Asplund, Johan: 1987 “Det sociala livets elementara former” Korpen, 

Göteborg 

 

Becker-Schmidt, Regine: 1982 ”Modsætningsfyldt realitet og ambivalens” 

i UDKAST nr. 2 Psykologisk Laboratorium – Københavns Universitet, 

København 

 

Becker-Schmidt, Regine, Gudrun Axeli Knapp: 1994 ”Vi har ikke et minut, 

det er minutterne der har os” i ed. Birger Steen-Nielsen m.fl.:  ”Arbejde og 

Subjektivitet” EVU gruppen, Roskilde Universitetscenter, Roskilde 

 

Bild, Tage, Henning Jørgensen, Morten Lassen og Morten Madsen: 1993 

”Sikke nogen typer..” APL undersøgelsen, LO og Carma gruppen Ålborg 

Universitetscenter, Ålborg 

 

Binder, Thomas: 1993 ”Mod nye læreprocesser i industrielt 

udviklingsarbejde” Institut for Samfundsfag, DTU, Lyngby 

 

Bottrup, Pernille: 1999 ”Læringsrum i arbejdslivet” Ph.d. afhandling 

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitets Center, 

Roskilde 

 

Bottrup, Pernille og Helge Hvid: 1995 ”Et bedre arbejdsliv og øget vækst” 

Rapport til Arbejdsministeriet, København 

 

Bourdieu, Pierre: 1995 (1977) ”Outlines of a Theory of Practice” 

Cambridge University Press, Cambridge 

 

 272



 

Bourdieu, Pierre og Loïc J.D. Waquant: 1996 (1992) ”Refleksiv Sociologi – 

mål og midler” Hans Reitzels Forlag, København 

 

Bruner, Jerome: 1986 “Actual minds, possible worlds” Harvard University 

Press, Cambridge 

 

Børsting, Harald og Anne Bruvik: 1999 ”Uddannelse og Udvikling” i ed. 

Bruno Clematide og Morten Lassen: ”Virksomheden og Det Udviklende 

Arbejde – et kritisk blik”  Samfundslitteratur, Frederiksberg 

 

Chaiklin, Seth og Jean Lave: 1993 ”Understanding practice: perspektives 

on activity and context” (”Learning in doing: Social, Cognitive and 

Computational Perspectives Series”) Cambridge University Press, 

Cambridge  

 

Clematide, Bruno: 2000 ”Hvor er samfundet blevet af i 

arbejdslivsforskningen.”  Debatartikel i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 4, 

2000 årg. 2, Syddansk Universitetsforlag, Odense 

 

Clematide, Bruno og Morten Lassen ed.: 1999 ”Virksomheden og det 

udviklende arbejde” Samfundslitteratur, København 

 

Cole, Michael ed.: 1978 ”Mind in society: the development of higher 

psychological processes / L.S.Vygotsky” Harvard University Press, London 
 

Corbin, Juliette og Anselm Strauss: 1990 ”Basics of Qualitative Research” 

Sage Press, Thousand Oaks California 

 

Csonka, Agi: 1999 ”Det fleksible arbejde” SFI rapport 99:8 Social 

Forsknings Instituttet, København 

 

 273



 

Csonka, Agi: 2000 ”Ledelse og arbejde under forandring” Ph.d. 

afhandling SFI og Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 

København 

 

Dahl, Henrik: 1997 “Hvis din nabo var en bil” Akademisk forlag, 

København 

 

Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln ed: 2003 ”Collecting and 

interpreting qualitative materials”  Sage, Thousand Oaks California  

 

Dreier, Ole: 1993 ”Psykosocial Behandling” Doktordisputats, Dansk 

Psykologisk forlag, København 

 

Dreier, Ole: 1999a ”Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale 

kontekster” i ed. Steinar Kvale mfl. ”Mesterlære” Hans Reitzels forlag., 

København  

 

Dreier, Ole: 1999b ”Personal Trajectories of Participation across Contexts 

of Social Practice” Outlines vol. 1 Dansk Psykologisk Forlag, Købehavn 

 

Dreyfus, Hubert L., Stuart E. Dreyfus: 1986 “Mind over machine” Free 

Press, New York 

 

Dreyfus, Hubert and Stuart: 1999 “Mesterlære og eksperters læring”  I 

red. Klaus Nielsen og Steinar Kvale “Mesterlære – læring som social 

praksis”, Hans Reitzels Forlag, København 

 

Elkjær, Bente: 1999 ”Det er længe siden, at nogen har talt om den lærende 

organisation” i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 4, 1 årgang, Syddansk 

Universitetscenter, Odense 

 

 274



 

Engeström, Yrjô: 1997  ”Learning, Working and Imagining” Orienta 

Konsultit, Helsinki 

 

Engeström, Yrjö: 1986 “Learning by Expanding” Orienta Konsultit, 

Helsinki  

 

Garfinkel, Harold: 1967   ”Studies in Etnomethodology” Prentice Hall, 

Englewood Cliffs 

 

Giddens, Anthony: 1984 ”The Constitution of Society – Outline of a theory 

of Practice” Polity press, Cambridge 

 

Giddens, Anthony: 1990 ”The Consequences of Modernity” Stanford 

University Press, Stanford 

 

Giddens, Anthony: 1994 “Living in a Post-Traditional Society” i Beck, 

Ulrich, Anthony Giddens and Scott Lasch: “Reflexive Modernization –

Politics, Tradition and Esthetics in the modern social order”  Polity Press, 

Cambridge 

 

Gillespie, Richard: 1991 “Manufacturing knowledge: a history of the 

Hawthorne experiments” Cambridge University Press, Cambridge 

 

Glaser, Barney, Anselm Strauss: 1968 ”The Discovery of Grounded 

Theory” Aldine de Gruyter, Chicago 

 

Graversen, Gert, Henrik Holt Larsen: 2004  “Arbejdslivets psykologi” Hans 

Reitzel, København 

 

Gustavsen, Bjørn: 1996 “Development and the Social Sciences – an uneasy 

relationship“ i ed. Stephen Toulmin og Bjørn Gustavsen “Beyond Theory – 

 275



 

Changing organizations through participation”. John Benjamins 

Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 

 

Gustavsen, Björn: 1990 “Vägen til batter arbetsliv: strategier och 

arbetsformer I ett lokalt utveklingarbete” Arbejdslivscentrum, Stokholm 

 

Hagedorn-Rasmussen, Peter: 2003 “Forandring som vare – 

ledelseskoncepter, konsulenter og forandringer i arbejdslivet”  Ph. D 

afhandling, Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde 

Universitetscenter, Roskilde 

 

Haug, Frigga: 1979 ”Arbejdspsykologien mellem kapital og arbejde” i ed. 

Ole Dreier: ”Den kritiske psykologi”  Rhodos, København 

 

Helms Jørgensen, Christian: 1999 ”Uddannelse og forandringer af 

arbejdet – praksis, refleksion og læring” i Tidsskrift for arbejdsliv nr. 4 1 

årgang, Syddansk Universitetscenter, Odense 

 

Henriques, Julian, Wendy Hollway, Cathy Urwin, Couze Venn og Valerie 

Walkerdine: 1998 (1984) ”Changing the Subject- Psychology, social 

regulation and subjectivity” Routledge, London and New York 

 

Hjorth Andersen, Bjarne: 2003 ” Udviklingen i befolkningens levekår over 

et kvart århundrede” 03:14 SFI, København 

 

Hvid, Helge og Niels Møller: 1999 ”Det udviklende arbejde” i Tidsskrift 

for Arbejdsliv 1 årgang nr. 1 Syddansk Universitetscenter, Odense 

 

Hochschild, Arlie: 1997 ”The Timebind – when work becomes home and 

home becomes work.” Metropolitan Books, New York 

 276



 

 

Horsdal, Marianne: 2002 (1999) “Livets fortællinger” Borgen, Valby 

 

Hollway, Wendy 1998 (1984):”Fitting Work – Psychological Assessment 

in Organizations” i Julian Henriques mfl. ”Changing the Subject” 

Routledge, New York 

 

Hollway, Wendy: 1993 “Work psychology and organizational behaviour – 

managing the individual at work” Sage, London 

 

Holzkamp, Klaus: 1985 ”Grundlegung der Psychologie” Campus, 

Frankfurt  

 

Holzkamp, Klaus: 1979 ”Den kritiske psykologi som særlig 

subjektvidenskab inden for marxismen” i ed Ole Dreier: ”Den kritiske 

psykologi” Rhodos, København 

 

Højrup, Thomas: 1983 „Det glemte folk, livsformer og centraldirigering“ 

Statens byggeforskningsinstitut, Hørsholm 

 

Højrup, Steen, og Christian Kjærsgaard: 2000 “Forskerrapport om 

evaluering af USR projekterne”   LO, København 

 

Illeris, Knud: 1995 “Læring, udvikling og kvalificering” EVU rapport nr. 6 

Roskilde Universitetscenter, Roskilde 

 

Karasek, Robert og  Theorell Töres: 1990 ”Healthy Work ” Basic Books, 

New York  

 

Kern, Horst, Michael Schumann: 1985 “Das Ende der arbeithsteilung?” 

Beck, Müchen 

 277



 

 

Kvale, Steinar: 1997 ”Interview – en introduktion til det kvalitative 

forskningsinterview” Hans Reitzels forlag, København  

 

Lave, Jean og Etienne Wenger: 1996 ”Situated Learning – Legitimate, 

Peripheral Participation” Cambridge University Press, Cambridge 

 

Lazarus, Richard, S. Folkman: 1984 “Stress, appraisal and coping” 

Springer, New York 

 

Leigh Star, Susan: 1995 “Ecologies of Knowledge: work and politics in 

science and technology” State University of New York Press, New York 

 

Leontjew, A.N.: 1977 “Problemer i det psykiskes udvikling” Rhodos, 

København 

 

Leontjew, A. N: 1983 “Virksomhed, bevidsthed og personlighed” (egen 

kopi uden forlag men genudgivet på Hans Reizel, København  2002) 

 

Lima, Cristian: 1994 “Profession – eller handling“ Udkast nr 1 22.årg, 

Psykologisk Laboratorium, København 

 

Limborg, Hans Jørgen: 2002 “Den risikable fleksibilitet – på vej mod et nyt 

arbejdsmiljø” ph.d. afhandling v. Institut for Miljø, Teknologi og 

Samfund, Roskilde Universitets Center, Roskilde 
 

Lorentzen, Børge og Arne Remmen: ”Medarbejderdeltagelse i 

Miljøindsatsen” Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 1 – 2000 Syddansk 

Universitetscenter, Odense 

 

 278



 

Lysgaard, Sverre: 1972 ”Arbeiderkollektivet – en studie i de 

underordnedes sociologi” Universitetsforlaget, Oslo 

 

Markard, Morus, Klaus Holzkamp, Ole Dreier 1994: ”Praksisportræt” ( 

upubliceret dansk manus til undervisning) 

Markard, Morus, Klaus Holzkamp og Ole Dreier 2004, ”Praksisportræt” 

Nordiske Udkast nr 2. 2004,  Syddansk Universitetsforlag, Odense 

 

Miles, Matthew B, A Michael Huberman: 1994” Qualitative data analysis: 

an expanded sourcebook” Sage, Thousands Oaks, California 

 

Mintzberg, Henry: 1983 “Structure in Fives – designing effective 

organizations” Prentice-Hall, Englewood Cliffs  

 

Mintzberg, Henry: 1989 “Mintzberg on Management – inside our strange 

world of organizations” Free Press, New York 

 

Mott, Laura: 1992 “Systemudvikling: Den menneskelige dimension” Ph.d. 

afhandling, Handelshøjskolens Forlag, København 

 

Møller, Niels og Peter Olsén:  2002 ”Udvikling og solidaritet” i Tidsskrift 

For Arbejdsliv  nr. 1 2002, Syddansk Universitet, Odense 

 

Navrbjerg, Steen Erik: 1999 ”Nye arbejdsformer, fleksibilitet og 

decentralisering” Ph.D afhandling Sociologisk Institut, København 

 

Netterstrøm, Bo: 2002 ”Stress på arbejdspladsen” Hans Reitzels Forlag, 

København 

 

Nielsen, Birger Steen og Elo Nielsen 1978: ”Socialisationsforskning: 

Senkapitalisme og subjektivitet: en antologi med bidrag om 

 279



 

socialisationsteori, politisk psykologi og psykoanalyse” Borgen, 

København 

 

Nielsen, Klaus: 1999 ”Musikalsk Mesterlære” i ed. Klaus Nielsen og 

Steinar Kvale: ”Mesterlære – læring som social praksis” Hans Reitzels 

forlag, København 

 

Nielsen, Klaus T.: 2000 “Et essay om arbejdsmiljø og rationalitet” ph.d. 

afhandling, Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde 

Universitetscenter, Roskilde 

 

Olsén, Peter og Birger Steen Nielsen: 1983 ”Forandring og erkendelse – 

positivismekritik og forskning i hverdagsbevidsthed” UDKAST nr. 1 

Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet 

 

Olsén, Peter, Christian Clausen: 1996”Modernization or Democratization 

in Industry? On Power and Subjectivity in the Working Process” 

Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby 

 

Orr, Julian: 1996 ”Talking about Machines – an ethnography of a modern 

job” ILR Press, Ithaca, New York 

 

Petersen, Eggert og Knud-Erik Sabroe: 1984 “Arbejdspsykologi, arbejde, 

arbejdsmiljø og arbejdsorganisation” Munksgård, København 

 

Potter, Jonathan, Margaret Wetherell: 1987”Discourse and social 

psychology: beyond attitudes and behaviour” Sage, London 
 

Roethlisberger, F.J., William J. Dickson: 1970 “Management and the 

worker” Harvard University Press, Cambridge  

 

 280



 

Schein, Edgar H: 2004”Organizational Culture and leadership” Jossey 

Bass, San Francisco 

 

Scheuer, Steen: 1999 “Motivation: aktørmotiver i arbejdslivet” 

Handelshøjskolens forlag, København 
 

Siegrist, Johannes: 2000 ”Work Stress and Beyond” i European Journal 

of Public Health vol. 10 2000 no.3, Oxford University Press,  Oxford 

 

Steen Nielsen, Birger, Kurt Aagaard Nielsen, Peter Olsen: 1999 

”Demokrati som læreproces” Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg 
 

Storey, John: 1995 “Human Ressource Management – a critical text” 

Routledge, London 

Søndergaard Kristensen, Tage og Lars Smith-Hansen: 2003 “Det 

udviklende arbejde – Helbred, stress og kvalifikationer” Frydelund, 

København 

 

Sørensen, Bjørg Åse: 2003 ”Det grådige arbeidslivet” i ed. Roness og 

Matthiesen ”Utbrennt – krevende jobber – gode liv” Fakbokforlaget, Oslo 

  

Thaulow, Ivan: 1994 ”At måle det udviklende lønarbejde” SFI Rapport 

94:5, Socialforskningsinstituttet, København 

 

Theorell, Töres: 2004 anmeldelse af ”Work Stress: the making of a modern 

epidemic” af David Wainwright og M. Calnan.i European Journal of 

Public Health vol. 14 - 2002 no. 2, Oxford University Press, Oxford 

 

Thompson, Paul og David McHugh: 1995 (1990) “Work Organizations” 

Macmillan Business, London 

 

 281



 

Thorsrud, Einar og Fred Emery: 1964 “Industrielt demokrati: 

representasjon på  styreplan I bedriftene?”Universitetsforlaget, Oslo 

 

Tolman, Charles W., Wolfgang Maiers: 1991 “Critical psychology: 

contributions to an historical science of the subject” Cambridge University 

Press, Cambridge 

 

Tolman, Charles: 1994 “Psychology, Society, and Subjectivity - An 

Introduction to German Critical Psychology” Routledge, London 

 

Toulmin, Stephen, og Bjørn Gustavsen: 1996 “Beyond theory: 

organizational change through participation” John Benjamins, 

Amsterdam 

 

Volmerg, Birgit: 1996 ”Arbejdet som oplevet virkelighed” i ed. Steen 

Nielsen, Birger, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen, Kirsten Weber: 

”Arbejde og subjektivitet” EVU gruppen, Roskilde Universitetscenter, 

Roskilde 

 

Warr, Peter ed. 1985: ”Psychology at Work” Penguin Books London 

 

Wainwright, David og Michael Calnan: 2000”Retinking the work stress 

epidemic” European Journal of Public Helath vol 10 2000 no.3, Oxford 

University Press, Oxford 

 

Westlander, Gunella: 1997 ”Arbets- och organisationspsykolgin som 

forsknings- och praktifält: internationella och skandinaviska utblickar” 

Nordisk Psykolgi, vol. 49, nr. 3 (1997) s. 161-177, Dansk Psykologisk 

Forlag, Virum 

 

 282



 

Wenger, Etienne: 1999 ” Communities of Practice, learning, meaning and 

identity” Cambridge University Press, Cambridge 

 

Yin, Robert:1994 ”Case Study Research: design and methods” Sage, 

Thousand Oaks  

 

 283



 

Diverse rapporter m.m.: 

 

Arbejdstilsynet: 

”Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Rapport fra et af 

arbejdsministeren nedsat udvalg” april 1995, Arbejdstilsynet  

 

” Fremtidens Arbejdsmiljø – Fagligt grundlag for stillingtagen til 

fremtidens arbejdsmiljøproblemer og –spørgsmål, der skal være i fokus for 

indsats efter 2005” maj 2005, Arbejdstilsynet  

 

Arbejdstilsynets cirkulæreskrivelse nr. 7 - 1995 

 

”Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø” – At-vejledning D.4.1 2000, 

Arbejdstilsynet 

 

Arbejdsmiljøinstituttet / Arbejdsmiljøfondet 

Borg , Vilhelm og Hermann Burr 1997 ”Danske Lønmodtageres 

arbejdsmiljø og Helbred 1990-95”,  Arbejdsmiljøinstituttet 

 

Burr, Hermann, Elsa Bach, Vilhelm Borg og Ebba Villadsen: 2002 

”Arbejdsmiljø i Danmark 2000”, Arbejdsmiljøinstituttet 

 

Borg, Vilhelm, Hermann Burr og Ebbe Villadsen :2002 

”Psykosocialt Arbejdsmiljø – Arbejdsmiljø i Danmark”, 

Arbejdsmiljøinstituttet 

 

Søndergaard Kristensen, Tage m.fl.: 1998 ”Kodebog for SARA-baseline”  

SARA arbejdsrapport, Arbejdsmiljøinstituttet  

 

Nord-Larsen, Mogens, Elsa Ørhede, Jette Nielsen og Hermann Burr: 1992 

”Lønmodtagernes Arbejdsmiljø 1990”, bind 1 & 2, Arbejdsmiljøfondet  

 284



 

 

Statslige & andre organisationer m.m. 

”Statens redegørelse for Personalepolitik”, 1994 

”Udvikling på Jobbet og Udvikling af Jobbet” 1996, Centralrådets 

efteruddannelsesudvalg  

 

  ”11 bud på et udviklende arbejde” 1996, Centralrådet for Statens 

Samarbejdsudvalg 

 

”Udvikling af arbejdslivet og øget produktivitet” 1995, Arbejdsministeriet 

 

Bech, Per, Marianne B. Andersen, Sigen Tønnesen, Erna Agnarsdottir 

2002: “Stress hos ledere i Danmark, årsager, udbredelse og 

konsekvenser” rapport, Ledernes Hovedorganisation. 

Christiansen, Jørgen Møller: 1994 “Psykisk arbejdsmiljø nu og i fremtiden: 

en undersøgelse af funktionærers og tjenestemænds psykiske arbejdsmiljø” 

FTF & CASA, København 

 

Christiansen, Jørgen Møller og Peter Wissing: 2000 “For meget af det 

gode: om privatansatte magistres psykiske arbejdsmiljø” CASA, 

København 

 

Diverse: 

Hvid, Helge: 1998 ”Det udviklende arbejde som koncept for udvikling af 

produktion og arbejde” i red. Niels Finn Christiansen, Anette Eklund 

Hansen, Niels Møller: ”Arbejdet under forandring - forandring af 

arbejdet: taylorisme, postfordisme eller det udviklende arbejde?” 

konferencerapport, Nordisk Ministerråd  

 

 285



 

Hvid, Helge, Niels Møller, Hans Jørgen Limborg, Christel Arendt Nielsen: 

1998 ”Det udviklende arbejde – visioner og kriterier” upubliceret Rapport 

til Arbejdsministeriet  

 

 “How to Tackle psychosocial issues and reduce work-related stress” 2002 

Issue 309 Europæisk Arbejdsmiljøråd, Bilbao 

Tidsskriftet ”Udkast” no. 3 / 4 1981, Psykologisk Laboratorium, 

Københavns Universitet 

 

www.godarbejdslyst.dk (Arbejdsmiljørådets hjemmeside om psykisk 

arbejdsmiljø )

 286

http://www.godarbejdslyst.dk/

	Resume – dansk
	Indhold og sigte med afhandlingen
	Opbygning og forløb af afhandlingen

	Abstract – in English
	Content and aim of the thesis
	Design and sequence of the thesis

	Indholdsfortegnelse
	Ordliste
	Kapitel 1
	Et udviklende arbejde i ord - DUA
	DUA i praksis
	En tidlig problemformulering
	Udforskning af et udviklende arbejde
	Indledningsvist om begreber.
	SARA
	Kort resume af projektet

	Kapitel 2
	Indledning og forhistorie
	Generelt
	Fra styrelse, til blomst, til lærende organisation og tilbage igen!
	Politiske og økonomiske forudsætninger
	Organisatoriske forudsætninger
	Psykosocialt arbejdsmiljø:
	Udviklingsmuligheder og begrænsninger for den enkelte og gruppen
	Sammenhæng mellem arbejde og fritid.
	Temaer på tværs af de otte DUA-temaer
	Mål
	Frivillighed
	Processen og delmål
	Trylleord
	Medarbejdernes oplevelser i forandringerne
	Udvikling af arbejdet i Styrelsen som fælles og forskellige muligheder på
	Opsamling
	Medarbejderdeltagelse i udvikling af arbejdet i Styrelsen
	Afslutning og vejen videre

	Kapitel 3
	Kort redegørelse for teoretisk baggrund
	Sammenfatning
	Afhandlingens opbygning

	Kapitel 4
	Om participation og demokratisering af arbejdspladser
	DUA og participation
	Opsummering af diskussionen om participation, inddragelse og
	Veje videre for participation og deltagelse
	DUA- imellem udvikling af arbejdspladser og udvikling af ansatte
	SFI
	AMI
	RUC og DTU
	En forskningsmæssig ledetråd
	Opsamling

	Kapitel 5
	Data
	Kvalitative data og teoretisk baggrund
	Kritisk psykologi og praksisportræt
	Casestudier i udviklende arbejde
	Fortællinger om dagligdag, hverdag, arbejdet til hverdag og ”mit eget”
	Om kvalitative interviews og undersøgelser af udviklingsprocesser
	Interviews, spørgeguides og fortælling
	Fortælling
	Forløb af dataindsamling og kvalitative interviews
	Indsamling og analyse af materiale
	SARA-spørgeskemaundersøgelsen
	Indhold og rækkevidde af spørgeskemaet
	Skalaer, spørgsmål og delresultater
	Data
	Overblik over resultaterne for Fabrikken.
	Virksomheden
	Overblik over resultaterne for Virksomheden
	Samlet om resultaterne fra spørgeskemaet og de øvrige data
	Afslutning - Empirisk perspektivering af teori og visioner
	Udforskning og dimensioner

	Kapitel 6
	Fra modeller til deltagelse i praksis
	Deltagere i et udviklende arbejde - Om participation og deltagelse
	Imellem deltagelse og udvikling
	Antagelser om udvikling i arbejdet på et virksomhedsteoretisk grundlag
	En afslutning om rum, system og arbejdspladser

	Kapitel 7
	Indledning
	Arbejdspsykologien – imellem arbejde og menneske
	Et psykisk sundt arbejde mellem krav og modsætninger
	Socioteknikken i England og Europa
	Særligt om Skandinavien
	Billeder af danskerne – og fokus på arbejdsmiljøet som psykisk belastende
	Frem mod 2005
	Frem imod år 2010
	Fra problem til epidemi?
	Fra epidemi til dagligdag

	Kapitel 8
	Kapitel 9
	Kort resume af udforskning og forandringsprojekt
	Arbejdspladsen
	Produktionen
	Medarbejderne
	Arbejdet
	Forandringer og målene for dem
	Problemer og virksomhedens behov for at forandres
	Handleplaner og projektansøgning
	Forandringer i Produktionen
	Gruppeetableringen
	Gruppearbejdet efter etableringen
	Ledelse – lidt tættere på
	Ændring og uddelegering af ledelse – konkrete, åbenbare og mere
	Analyser af udvikling af gruppe og medarbejdere – og planlægning
	B-gruppen
	Grupperepræsentantskabet og planlægning som problem og mulighed
	Tre medarbejderperspektiver på planlægning
	Lars
	Søren
	Fælles og individuel udvikling – restriktive og udvidende
	Restriktiv og udvidende handling
	Verner
	Forandringer, muligheder og begrænsninger

	Kapitel 10
	Kort resumé af udforskning og forandringsprojekt
	Arbejdspladsen
	Medarbejderne
	Produktionen
	Daglig organisering af arbejdet
	Forandringsprojekt
	Overblik over projekt, forløb og analyser
	Efter samtalerne
	Opsamling og analyser af projektets rækkevidde, resultater og relationer
	Parterne og forskellige krav til udvikling
	I Hallen
	Fremtiden
	Udadtil og indadtil
	Ledelse – langt væk og tæt på
	Afdelingsleder og produktionschef
	Formænd og mellemledelse
	Frode
	Frank
	At være placeret imellem
	Tre perspektiver på uformelle normer for et anlæg
	Om ændring af regler og relationer
	Ideen er god nok - Muligheder og begrænsninger for projektet på
	For og imod medarbejdersamtaler
	Risici og muligheder
	Den øvrige organisations forhold til projektet
	Spillet, rollerne og deltagelse
	Individer og fællesskaber – om udvikling og forandring af relationer

	Kapitel 11
	Indledning – udvikling af arbejdspladser set fra deltagerperspektiver
	Fælles og forskelligt - ”Udvikling” imellem teori og konkrete empiriske
	Forandring og stabilitet
	Arbejdspladskultur og forandring
	Eksempel på forandring fra Fabrikken
	Konsekvenserne af forandring af fællesskaber og individualisering
	Forandring af relationer imellem medarbejdere og ledelse
	Hvem skal involveres? – er et udviklende arbejde forudsætning for

	Kapitel 12
	Virksomheden
	Konklusioner fra Fabrikken
	Organisatorisk strategi og platform for udvikling af arbejdspladser,
	Afslutning
	På falderebet:

	Bilagsliste
	Litteratur
	Diverse rapporter
	Arbejdstilsynet
	Arbejdsmiljøinstituttet / Arbejdsmiljøfondet
	Statslige & andre organisationer
	Diverse





