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Forord

Da jeg som teoretisk udhungret konsulent, efter fem år ude i den virkelige praktikerverden,
begyndte at flirte med Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, skete der ting og sager. Min
tidligere arbejdsplads, DTI Arbejdsliv, bevilgede mig uddannelsesorlov, og da det faldt sam-
men med en større forskningsansøgning og -bevilling på Tek-Sam, åbnede der sig pludselig
mulighed for at jeg kunne 'kloge mig' i yderligere 2lÆ år. Selv om jeg ikke helt har kunnet
slippe praktikerverdenen undervejs og i perioder har haft orlov for at deltage i arbejde der, har
det været en stor tilfredsstillelse atter at få lov til at fordybe sig, læse bøger og reflektere. Der
har naturligvis været frustrationer og nedture undervejs, men i det store og hele føler jeg mig
priviligeret over at have fået denne mulighed.

Processen ville uden tvivl være blevet betydeligt mere besværlig og bestemt mindre lærerig og
mindre underholdende hvis det ikke havde været for en lang række personer og institutioner:

Afhandlingen indgår som et led i forskningsprogrammet Arbejdsmiljø og Teknologisk Udvik-
ling. Tak til bevillingsgiverne Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Statens Tek-
nisk Videnskabelige Forskningsråd og Arbejdsmiljøfondet og ikke mindst til mine program-
kolleger fra DTU, Aalborg Universitet og RUC for mange givtige og hyggelige diskussioner
og stunder gennem de forløbne tre år.

Tak til ledelse og medarbejdere på min casevirksomhed for velvilligt at stille sig til rådighed
for interview og observationer mm. Jeg har overalt mødt en utrolig åbenhed og interesse.

Der har hele vejen igennem forløbet været faglig inspiration og moralsk støtte at hente hos
min vejleder, Helge Hvid, der altid har stillet op når jeg har haft brug for det. Min opponent,
Kurt Aagaard Nielsen, har ligeledes med sine vidende og bidende kommentarer bidraget til at
kvalificere afhandlingen. Jeg har også haft megen fornøjelse af diskussioner med mine kol-
leger indenfor forskningsområdet Arbejdsliv og Bæredygtighed, bl.a. Peter Hagedorn-Ras-
mussen og Klaus T. Nielsen. Betydningen af vores ph.d. kvindeklub på instituttet skal heller
ikke undervurderes - der har både været faglig og personlig opbakning at hente når det var
nødvendigt.

Uden for universitetsverdenen har jeg i særlig grad trukket på mine tidligere kolleger fra DTI
Bruno Clematide, Sanne Ipsen og Hans Hvenegaard. Og jeg har haft glæde af Lene Lundbergs
sproglige ekspertise idet hun har stået for oversættelsen af resuméet til engelsk.

Sidst, men ikke mindst, en stor tak til mine to gode kolleger på Tek-Sam, Bente Halkier og
Gitte Steen Hansen, for altid at være der og stille op med kvalificerede faglige og personlige
råd og dåd - uanset om scenen var en mark i Roskildes udkant eller mere opløftende lokalite-
ter i København.

Pernille Bottrup
December 1999



Indhold

Resumé

Indledning

Fagligt udgangspunkt
Problemstilling
Afhandlingens opbygning

1

7

9
15
18

Dell

Kapitel 1: Arbejde og læring i den refleksive modernitet

Kendetegn ved den refleksive modernitet
Ændringer i lønarbejdet under senmoderniteten
På vej mod et bedre arbejdsliv?

Kapitel 2: Fra Organisatorisk Læring til Den Lærende Organisation

Indkredsning af feltet
Argyris & Schon: Double-loop læring som ideal

Teoretisk afsæt
Organisationsforståelse
Læringsforståelse
Forskellige typer af læring
Opsamling

Peter Senge: Læring som ledelsesværktøj
Teoretisk afsæt - systemtænkning
Læringsforståelse
Personlig mestring
Mentale modeller
Fælles visioner
Gruppelæring
Opsamling

Lave & Wenger: Læring som social praksis
Teoretisk afsæt
Læringsforståelse
Diskussion og kritik af Lave & Wenger

Den Lærende Organisation - disciplinering eller myndiggørelse?
DLO's læringsforståelse - et snævert læringsbegreb
Organisation og læring som bygget på harmoni og konsensus?
DLO som vej til mere demokrati og indflydelse?
Er læring og udvikling altid entydigt godt?
DLO som en ny disciplineringsform - en kolonisering af selvet?

21

21
26
32

35

35
42
42
45
46
48
53
54
54
56
57
57
58
59
60
61
62
65
68
70
71
73
74
76
77



Manglen på samfundsmæssigt perspektiv
Styrker og svagheder ved DLO eller en læreprocestilgang

Kapitel 3: Metode

Grundlagso vervej eiser
Konkret undersøgelsesdesign - valg og fremgangsmåde

Hvorfor en casestudie
Valg af casevirksomhed
Den gamle undersøgelse
Kontakten til virksomheden
Valg af afdeling
Udvælgelse af interviewpersoner
Gennemførelse af interview
Udvælgelse og gennemførelse af kvalitative observationer
Tilbagemelding til virksomheden
Analyse og formidling af materiale
Validitet

Refleksion over forskningsprocessen
At skifte rolle
Materialets karakter og analysens begrænsninger

78
79

82

82
86
86
86
89
90
91
92
94
99

103
103
105
107
107
109

Del II

Kapitel 4: Begrebet læringsrum

Baggrund og teoretisk afsæt
Indkredsning af begrebet
Elementer i læringsrummet

Kapitel 5: Jobudvikling og læring på Plast - en casehistorie

Om virksomheden og dens organisation
Arbejdets karakter og organisering i produktionen på Plast
Formelle samarbejdsrelationer
Uformelle sociale relationer

Om udviklingsprojektet
Baggrund og formål
Medarbejdernes syn på og involvering i udviklingsprojektet
Indhold og forløb af udviklingsprojektet

Resultater af udviklingsprojektet
Overtagelse af enkle funktioner på/ved maskinerne
Øget kvalitetskontrol i de enkelte afdelinger

Opsamling

111

111
113
117

122

122
125
126
127
128
128
131
132
135
135
136
137



Kapitel 6: Læringsrum på Plast - den nye undersøgelse 138

Arbejdets karakter og organisering
Formelle samarbejdsrelationer omkring interessevaretagelse
Mere uformelle sociale relationer og værdier
Konklusion på casen

138
146
156
167

Del III

Kapitel 7: Perspektiver i læringsrummet - en slags konklusion

DLO som afsæt for et mere demokratisk arbejdsliv?
Foreløbig evaluering af læringsrumsbegrebet
Det 'ideelle' læringsrum

Arbejdets karakter og organisering
Formelle samarbejdsrelationer
De uformelle sociale relationer og værdier

Refleksivitet med et samfundsmæssigt perspektiv?

173

173
177
181
183
184
186
187

Summary

Litteraturliste

190

196



Resumé

Denne afhandling beskæftiger sig med lære- og udviklingsprocesser i arbejdslivet og ikke
mindst med de rammer der eksisterer på det samfundsmæssige, det organisatoriske og det
personlige plan - med hovedvægt på de to første - for at sådanne processer kan foregå. Læring,
uddannelse og refleksivitet er i fokus i disse år, såvel på samfundsniveau som på arbejds-
markeds- og arbejdspladsniveau. Nødvendigheden af hele tiden at lære nyt og reflektere over
egne erfaringer fremhæves fra et bredt spektrum af aktører i samfundsdebatten. Vi lever i en
refleksiv modernitet hvor man som individ i stigende omfang forventes at tage ansvar for sit
eget liv og træffe reflekterede valg og prioriteringer, både når det gælder arbejdslivet og ens
tilværelse som sådan. Interessen og behovet for læring og uddannelse bliver i forlængelse
heraf på den ene side fremhævet som en mulighed for at forbedre arbejdsvilkår og livsvilkår
som sådan - en mulig kilde til øget myndiggørelse i forhold til ens eget liv. På den anden side
risikerer denne insisteren på læring at bære elementer aftvang og øgede rationaliseringer i
arbejdslivet med sig - det er ikke altid et positivt tilvalg at deltage i udviklings- og læreproces-
ser, men kan også være et ydre krav. Læring som fænomen bærer således en dobbelthed og
ambivalens i sig: Det indeholder potentielt både muligheder for udvikling på egne præmisser
og risiko for at ende op i en ny rationalitetsform, et nyt moderne jernbur i Webersk forstand,
som man ikke kan undslippe fra. Det er afhandlingens formål at diskutere denne dobbelthed
og videre se på hvilke muligheder for forbedring af arbejdsvilkår og demokratisering af ar-
bejdslivet som denne aktuelle interesse for uddannelse, refleksion og læring kan bære med
sig, og hvordan sådanne muligheder kan fremmes.

Baggrunden og konteksten for denne interesse for læring indkredses i afhandlingen gennem en
beskrivelse og diskussion af den refleksive modernitet og af ændringer i arbejdets karakter og
betydning og i de dominerende produktionsrationaler. Endvidere indgår også udviklingen
indenfor den industrisociologiske arbejdslivsforskning som en afgørende referenceramme og
kontekst for afhandlingens diskussioner af læring i arbejdslivet.

Begrebet om Den Lærende Organisation (DLO) eller Organisatorisk Læring (OL) er et kon-
kret eksempel på hvordan læringsdiskursen håndteres på virksomhedsniveau, og dette begreb
danner udgangspunkt for diskussionerne af afhandlingens problemstilling. Der gives en kritisk
gennemgang af udvalgte bidrag indenfor denne tilgang til håndtering af udviklings- og lære-
processer i organisationer. Gennemgangen peger på at mange DLO/OL-bidrag bl.a. opererer
med et snævert og rationalistisk begreb om læring, at de har en tendens til at se læreprocesser
som grundlæggende konsensusbaserede og bygget på en harmonistisk forståelse af organisa-
tionerne samt at bidragene ikke opererer med et egentligt demokratibegreb. Det leder frem til
et foreløbigt forsøg på at etablere en alternativ forståelses- og analyseramme til studier af
udvikling og læring på arbejdspladser der i højere grad end DLO-bidragene er i stand til at
indfange kompleksiteten, konflikterne og ambivalenseme i sådanne processer. Det sker i form
af begrebet "læringsrum". I afhandlingens afsluttende del forsøger jeg også at gå et skridt
videre og formulere én ideel, utopisk udgave af dette læringsrum ved at give skitseagtige bud
på hvordan arbejdsorganisering, sociale relationer mm kan påvirkes i retning af at skabe gode
vilkår for styrkelse af myndiggørende læreprocesser og demokratisk udvikling af arbejdet.
Endvidere rummer denne del en foreløbig evaluering af læringsrumsbegrebet som analyse-
kategori og forståelsesramme baseret på erfaringer fra den empiriske analyse.
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Afhandlingens empiriske del konkretiserer hvordan dette læringsrum kan forstås og indfanges
i praksis samt giver eksempler på hvad der kan komme ud af et udviklingsarbejde der har haft
til hensigt at etablere elementer af organisatorisk læring på en arbejdsplads. Her ses bl.a. på
hvilke konflikter, ambivalenser og ændringer i læringsmuligheder en sådan proces kan give
anledning til. Denne konkretisering sker gennem en longitudinal casestudie af en plastvirk-
somhed. Virksomheden er analyseret i forbindelse med gennemførelse af et udviklingsprojekt
i 1991-1992 og genanalyseret i forbindelse med denne afhandling i 1997. Fokus i den seneste
analyse har været på hvilke læreprocesser der blev sat i gang og fastholdt i forlængelse af
udviklingsprojektet, samt hvilke læringsrum som blev skabt i forlængelse af disse processer.

Projektets formål er således følgende:

• at kritisk diskutere begrebet DLO/OL ud fra et arbejdslivsperspektiv
• at skabe en alternativ forståelsesramme for samspillet mellem læreprocesser, arbejds-

vilkår og indflydelse i form af begrebet "læringsrum"
• i skitseform at beskrive et ideelt, utopisk læringsrum der fremmer et godt og demo-

kratisk arbejdsliv.

Et kritisk blik på Den Lærende Organisation/Organisatorisk Læring

DLO/OL kan ses som et eksempel på et nyt management- og produktionskoncept på linje med
Business Process Reengineering, Lean Production og Total Quality Management. I afhandlin-
gen argumenteres dog for at DLO/OL er forankret i bredere samfundsmæssige tendenser -
med fokus på refleksivitet, kompleksitet mm - knyttet til det senmoderne samfund og derfor i
sit indhold rækker ud over den flygtighed som præger andre koncepter.

Begrebet findes i mange forskellige varianter. På baggrund af en bredere indkredsning af feltet
udvælges tre centrale bidrag som analyseres og diskuteres nærmere i forhold til deres teore-
tiske afsæt, forståelse af læring og menneskesyn. De to, Peter Senge og Chris Argyris &
Donald Schon, er valgt fordi de repræsenterer forskellige tilgange, og fordi de begge har haft
stor betydning for DLO-diskussionerne såvel internationalt som i Danmark. Det tredje bidrag,
Jean Lave & Etienne Wenger, ser ikke sig selv som en del af DLO-diskussionen, men har
efter min vurdering noget at bidrage med i relation til denne og tjener således til at perspekti-
vere DLO-tilgangene.

Forbedring af organisationers konkurrenceevne og produktivitet er i fokus i DLO/OL. Disse
mål kan ifølge begrebets tilgang nås gennem satsning på de menneskelige ressourcer.
Udgangspunktet er i forlængelse heraf en opfattelse af at virksomhed og ansatte har en fælles
interesse i en løbende opkvalificering af medarbejderne, ikke mindst gennem skærpelse af
evnen til at lære og til at orientere sig i en kompleks verden. Det er imidlertid tvivlsomt hvor
langt denne forventede konsensus rækker i praksis. Ønsker og behov i relation til arbejdslivet
som sådan og til den konkrete arbejdssituation vil bl.a. afhænge af arbejdsopgaver, uddannel-
sesmæssig baggrund og aktuel familiemæssig situation, og perspektiverne på arbejde og
organisationsudviklingstiltag vil derfor være forskellige og variere over tid. Når DLO/OL har
interessefællesskabet som afsæt, er begrebet ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at håndtere
eventuelle konflikter eller skepsis i forbindelse med iværksættelse af udviklingstiltag. En



sådan skepsis vil blive -opfattet som udtryk for irrationelle barrierer snarere end som menings-
fuld varetagelse af egne konfliktende interesser. Endvidere er begrebet ikke i stand til at
udnytte de nye ideer som kan være resultatet af uoverensstemmelser og konflikter. Konsen-
susforståelsen i DLO/OL bunder bl.a. i at de magtforhold som gør sig gældende når udvik-
lingsmål og -tiltag skal formuleres, ikke sættes til debat. I begrebet ligger ikke en anerkend-
else af at disse magtrelationer spiller ind og sætter rammer for, hvordan og hvad der kan dis-
kuteres.

Det er en organisationsrationalitet som i sidste ende er styrende indenfor DLO/OL - udvik-
lingstiltag og læreprocesser der peger ud over denne, er ikke på dagsordenen. Etablering af en
samarbejdsorienteret kultur anses for vigtigt, men der lægges ikke op til at medarbejdere skal
sikres formelle rettigheder og indflydelse på de forskellige niveauer af organisationen. Et
egentligt demokratibegreb er der således ikke tale om.

Det organisationsrationelle slår ligeledes igennem i forhold til det læringsbegreb som man
opererer med. Forståelsen af læring bliver forholdsvis instrumentel, og behovet for at styre
denne i en bestemt retning risikerer at ende med at udpege nogle former for læring som mere
'rigtige' end andre. Læring ses således som primært forankret i individet og bundet til kogni-
tive processer. Lave & Wengers forståelse af læring som en social praksis tjener til at perspek-
tivere og kritisk diskutere denne tilgang. Der er ligeledes i DLO/OL-tilgangene en tilbøjelig-
hed til at se læring og læreprocesser som noget der pr definition er godt. At udvikle sig og æn-
dre sig som medarbejder og organisation tenderer mod at blive et mål i sig selv, uanset i hvil-
ken retning. Læring risikerer at blive en ny disciplineringsform.

Diskussionen og kritikken af DLO/OL gennemføres både ud fra begrebets egne præmisser og
ud fra en mere normativ betragtning. Førstnævnte perspektiv ser fx på om begrebet er i stand
til at redegøre for hvordan organisatoriske læreprocesser foregår - sidstnævnte på om DLO/-
OL aktivt tematiserer og fremmer udvikling af arbejdslivet i bred forstand. Analysen konklu-
derer at fokus på udvikling af lærende organisationer ikke i sig selv er nogen garanti for for-
bedring af arbejdsforholdene. Det er et bestemt perspektiv, nemlig optimering af organisatio-
nens måde at fungere på, der lægges ned over alle udviklings- og læringstiltag. Subjektive og
samfundsmæssige perspektiver som rækker ud over virksomhedshorisonten, fx i retning af at
skabe socialt nyttig og bæredygtig produktion, er der ikke plads til. Begrebet indeholder ibo-
ende modsætninger og opererer med et læringsbegreb som forekommer meget snævert og
derfor ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at beskrive hvordan læreprocesser faktisk foregår i
organisationer. Der er derfor brug for at nytænke læringstilgangen hvis målet er at skabe basis
for etablering af bedre arbejdsvilkår. Omvendt er der også en række positive elementer og
muligheder i begrebet. Fx åbner læringstilgangen op for at de involverede personer selv brin-
ges i spil og at subjektive perspektiver på læringen derved kan komme til orde. Læringstil-
gangen til studier af arbejde indeholder derfor potentialer, men der er behov for andre måder
at udnytte disse på.

Læringsrum som analyse- og forståelsesramme

Begrebet om læringsrum er et forsøg på at udnytte de positive elementer fra læringstilgangen
og koble disse med andre mere arbejdslivsorienterede tilgange med det formål at skabe en



forståelsesramme der kan indfange aktuelle læringsmuligheder på en given arbejdsplads.
Blandt inspirationskilderne her er social forfatningstilgangen, industrisociologien, kulturteori
og diskussioner om Det Udviklende Arbejde. Læringsrummet fokuserer på forholdene i det
daglige arbejde og ikke kun på de særlige rum for læring som kan etableres i forbindelse med
formulerede udviklingsprojekter. Det er et begreb der fortrinsvis koncentrerer sig om at ind-
kredse de kollektive muligheder for læring, men samtidig tilstræber en vis åbenhed overfor de
individuelle forskelle. Begrebet forsøger at kombinere strukturelle og aktørorienterede per-
spektiver på arbejde og læring. Det er endvidere et processuelt begreb - læringsrummet ses
som noget der løbende formes og omformes. Opmærksomhed på individers og gruppers bag-
grund og historie, på virksomheden og på arbejdsmarkedet som sådan, er derfor også nødven-
digt. Afsættet for begrebet er en opfattelse af læring som et socialt fænomen, forstået på den
måde at den foregår i en specifik social kontekst som har afgørende indflydelse på læringens
form og karakter.

Inspireret af Sverre Lysgaard og Helge Hvid & Niels Møller opstiller jeg tre felter med hver
deres rationalitet som tilsammen konstituerer læringsrummet. De repræsenterer tre forskellige
meninger med og formål bag de sociale interaktioner der foregår på en arbejdsplads. Det drej-
er sig om et produktions-/producentfelt, et politikfelt og et uformelt socialt felt. Indenfor
produktionsfeltet er det skabelse af kvalitetsprodukter og -ydelser på den mest hensigtsmæssi-
ge måde der er målet for vore handlinger. Politikfeltet betegner det felt og de interaktioner
hvor interessevaretagelse er målet, dvs hvor vi arbejder på at tilgodese egne og eventuelt kol-
legers interesser vedrørende løn, arbejdsvilkår mm. Det uformelle sociale felt er stedet hvor
fælles normer og værdier skabes og reproduceres. Feltet er kendetegnet ved at der ikke ligger
bestemte, specifikke hensigter bag de sociale interaktioner her - udover ønsker om at opnå
social kontakt, at skabe sig en identitet som person, etc. De tre felter skal ses som en helhed
hvor de enkelte led gensidigt påvirker, men ikke determinerer hinanden. I praksis forekommer
der også en del overlap mellem de tre felter - en konkret handling og interaktion kan således
godt bære flere af de skitserede rationaler i sig og fx både sigte på at udføre arbejdet mest hen-
sigtsmæssigt og på at tilgodese egne interesser.

Casegennemgangen konkretiserer hvordan et læringsrum kan beskrives og analyseres i prak-
sis. Analysen viser bl.a. at myndiggørende læring godt kan foregå i smalle job præget af en-
sidigt gentagne arbejdsfunktioner. Fokuserer man kun på arbejdsfunktionernes indhold og
organisation risikerer man således at få for snævert et billede af læringsmuligheder og arbejds-
vilkår - hvad der sker indenfor politikfeltet og det uformelle felt må ligeledes belyses for at få
et dækkende billede. Omvendt er ændringer af jobfunktioner ikke i sig selv nogen garanti for
forbedrede læremuligheder. Det kan fx være tilfældet når der ikke gives lejlighed til fælles
refleksion og erfaringsudveksling i forlængelse af udvidede arbejdsfunktioner; eller når mulig-
hed for at blive hørt og sidde med i udvalg ikke følges op af tid og lejlighed til at orientere sig
i stoffet, skaffe og bearbejde relevante informationer samt konferere med baglandet. Tid til
refleksion er heller ikke nok i sig selv - det er ikke lige meget hvad man kan reflektere over og
hvordan. Det har stor betydning hvilke typer af temaer og problemstillinger der kan tages op i
sådanne refleksionssammenhænge, og hvor bredt og fordomsfrit de kan diskuteres.

Generelt gælder det at alle tre felter i læringsrummet må tages i ed og påvirkes hvis lærings-
mulighederne og læringsrummet for alvor skal ændre karakter. Endvidere er det vigtigt at
være opmærksom på variansen i forståelser og tilgange indenfor de enkelte felter - der eksi-



sterer ikke ét, men flere forskellige bud på hvordan produktionen indrettes mest effektivt, og
der er ikke kun én opfattelse af hvordan man bedst lærer, en lærekultur, men flere. Lærings-
rummet er i den forstand også en form for kampfelt hvor forskellige opfattelser brydes med
hinanden og hvor der løbende foregår en kamp om retten til at fastlægge rummets rammer.

Læringsrum som utopisk kategori

I arbejdet med at opstille elementer til et ideelt læringsrum der fremmer gode og demokratiske
arbejdsvilkår og læreprocesser, er jeg blevet inspireret af en række forskellige personer, bl.a.
Per-Erik Ellstrom, Argyris & Schon, Bjorn Gustavsen og Robert Karasek. Hensigten med
dette er ikke at pege på én rigtig model for hvordan de tre felter i læringsrummet skal udfor-
mes, men at beskrive nogle overordnede principper som må være pejlepunkter for et 'godt'
læringsrum.

Indenfor produktions-/producentfeltet fremhæves egenkontrol over arbejdet, brede samar-
bejdsrelationer og fælles problemløsning på tværs af faggrænser og afdelinger og mulighed
for kollektiv og individuel refleksion i dagligdagen som værende væsentlige elementer der
kan fremme myndiggørende læreprocesser i arbejdet. Det er dog en forudsætning at rammerne
for refleksionerne ikke er for snævre. Adgang til relevant information samt tid, mulighed og
kvalifikationer til at bearbejde dem er ligeledes betydningsfuldt.

Et afgørende element indenfor politikfeltet er erkendelse og anerkendelse af at der er forskelli-
ge interesser og synspunkter på spil når læring, udvikling og arbejdsforhold diskuteres. Frem-
for at gemme disse forskelle væk under dække af fælles fodslag, enighed og konsensus om
udviklingstiltag er der perspektiver i at få dem frem i lyset og brugt aktivt. Der skal være plads
til forskellighed og konflikter skal kunne håndteres. Det kræver dog tryghed og adgang til re-
levante beslutningsfora så man har mulighed for at varetage sine interesser og forfægte sine
synspunkter åbent. Mulighed for deltagelse i uddannelsesaktiviteter der peger udover den rene
produktionsrationalitet og som tilfører teoretiske og nye perspektiver på dagligdagen, påpeges
ligeledes som et relevant punkt her.

Det uformelle sociale felt skal i sin ideelle udgave være præget af tolerance og plads til for-
skellighed. Det skal være legalt ikke at ville deltage i udviklingsprojekter på et givent tids-
punkt eller ihvertfald at ønske at gøre det i et andet tempo eller på en anden måde end fler-
tallet. En arbejdspladskultur der giver mulighed for at prøve nye og 'skæve' ideer af uden at
risikere fyring og hvor nysgerrighed og interesse for at lære nye ting samt lysten til at eksperi-
mentere er i højsædet og aktivt understøttes af ledelse og kolleger, er et ideal her.

En pointe i gennemgangen af DLO/OL-tilgangene var at den læring og udvikling der tales om
her, ikke inddrager et samfundsmæssigt perspektiv. En måde at få dette perspektiv ind i læ-
ringsrummet på er ved at tænke i etablering af netværk mellem medarbejdere - på tværs af
virksomheder i arbejdspladsens eller fagbevægelsens regi og/eller mellem virksomheder og
lokale institutioner og aktører. Endvidere kan refleksionsrum der tillader bredere tilgange og
perspektiver på arbejdet, åbne for inddragelse af overvejelser om sammenhæng mellem arbej-
de og øvrigt liv, om miljøspørgsmål i relation til den måde arbejdet gennemføres på og føre til
at der stilles krav til udformning af den anvendte teknologi.



Et bredt læringsrum kan således bane vej for læreprocesser der sætter samfundsmæssige pro-
blemstillinger på dagsordenen. Omvendt danner lokalsamfund, fagforening, lokale foreninger,
uddannelses- og arbejdsmarkedsinstitutioner m.fl. også rammer for læreprocesser der kan på-
virke læringsrummet på arbejdspladsen i positiv eller negativ retning. Læringsrummet som
begreb tager således ganske vist afsæt i organisationsniveauet og forholdene her, men forsøgei
samtidig at brede perspektivet for læreprocesserne ud til at favne samfundsmæssige problem-
stillinger og forhold relateret til livet udenfor arbejdspladsen.



Indledning

Uddannelse, udvikling og læring er på dagordenen i disse år. Fra stort set alle sider - politi-
kere, samfundsøkonomer, arbejdsmarkedets parter, osv - påpeges nødvendigheden af at satse
på uddannelse og kvalificering. Avisoverskrifter og embedsmændsrapporter understreger at
Danmarks chance for at klare sig i den skærpede globale konkurrence først og fremmest ligger
i en bevidst op- og udbygning af arbejdskraftens viden, kompetencer og kvalifikationer. Vi
skal som nation overleve på know-how og menneskelige ressourcer. Der er da også, ganske
vist som et privat initiativ, nedsat en kompetenceudviklingskommission som skal komme med
ideer til hvordan disse ambitioner kan indløses, og der postes penge i forskellige former for
tiltag der kan understøtte en sådan udvikling. Udover midler til grundskoler og videreregående
uddannelser støtter det offentlige en lang række forskellige efteruddannelsesaktiviteter, bl.a.
almen voksenuddannelse (AVU) og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), og der er op gen-
nem 1990'erne lanceret flere offentligt finansierede forsknings- og virksomhedsudviklingspro-
grammer; fx "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet" fra Forskningsministeriet, "Viden og
kvalitet" fra Erhvervsministeriet, "Et bedre arbejdsliv og øget vækst" fra Arbejdsministeriet
og "Ledelse, Organisation og Kompetence" der gennemføres i et samarbejde mellem en række
forskellige ministerier. Endvidere investerer virksomhederne også selv betragtelige beløb i
uddannelse af medarbejdere - både i form af egentlige kursus- eller uddannelsesforløb og gen-
nem mere uformelle interne oplærings- og udviklingsaktiviteter (DTI1994). Uddannelse og
læring fylder med andre ord en del i samfundsdebatten.

Disse behov for og krav til opkvalificering og udvikling som påpeges fra forskelligt hold, sæt-
ter sig igennem både på samfunds-, organisations- og personniveau. Nogle samfundsteoreti-
kere mener at vi befinder os i en refleksiv tidsalder, en ''refleksiv modernitet", (fx Beck, Gid-
dens & Lash 1994). Denne er kendetegnet ved at der ikke længere i så stor udstrækning er fas-
te rammer og traditioner som fortæller os hvordan vi skal tænke, handle og leve vores liv. I
stedet er en lang række muligheder i princippet åbne, og det er op til os selv som individer at
træffe beslutninger og valg i forhold til disse og derved være meddesignere og iscenesættere
af vores eget liv. Det er således en nødvendig kvalifikation for at kunne begå sig i det sociale
liv og i samfundet som sådan, at man er i stand til at reflektere over sin egen situation og sine
egne muligheder og handle herudfra. Her er evnen til at lære og udvikle sig et vigtigt element.

På virksomhedsniveau tales der meget om nødvendigheden af løbende at være fleksibel og
således kunne tilpasse sig og forholde sig aktivt til de hastigt forandrende markedsvilkår og
kundekrav og de nye teknologiske muligheder. De ændrede konkurrencebetingelser stiller
krav til såvel virksomhederne selv som til deres medarbejdere, "de menneskelige ressourcer",
om at besidde evnen til at sætte sig ind i nye forhold og lære sig nye ting i takt med at man
konfronteres med dem. Evnen til kontinuerlig og livslang læring er blevet en væsentlig kon-
kurrenceparameter, både set med nationale øjne og fra den enkelte virksomheds side. Interes-
sen for at skabe lærende organisationer kan ses som et eksempel på dette.

Samtidig stiller virksomhedernes potentielle medarbejdere i stadig højere grad krav til arbej-
dets indhold og til de muligheder for personlig udfoldelse og udvikling det rummer (Bild et al.
1993, Gundelach & Riis 1992, Simonsen 1993). Arbejdet skal forekomme meningsfuldt og
arbejdspladsen skal desuden have et godt image og signalere etisk adfærd, fx i form af gode



udviklingsmuligheder for medarbejderne, opmærksom overfor miljøspørgsmål, familievenlig
personalepolitik og socialt ansvar (Alvesson 1990, Dyhr 1999). Behovet for at tage disse ten-
denser og meldinger alvorligt aktualiseres af de små ungdomsårgange som kommer ud i ud-
dannelsessystemet og på arbejdsmarkedet i disse år, og de deraf følgende problemer for ar-
bejdsgiverne med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Som individer har vi således, i for-
længelse af denne samfunds- og virksomhedsudviklingsdiagnose, et behov for og en interesse
i hele tiden at vedligeholde og udvikle vore evner til at følge med så vi fortsat er i stand til at
begå os i det senmoderne liv, både som samfundsborgere og som lønarbejdere. Endvidere har
vi et ønske om at udvikle os som personer, bl.a. gennem vores arbejde. Vore krav til og syn på
arbejdet er så småt i færd med at ændre karakter.

Alle de beskrevne forhold giver, efter flere samfundsforskeres og arbejdslivsforskeres mening,
muligheder for en demokratisering af såvel samfunds- som arbejdslivet (fx Giddens 1991,
Beck 1992, Hvid 1990, Fricke 1997). Behovet og muligheden for demokratisk deltagelse og
øget indflydelse på egen arbejds- og livssituation er i høj grad til stede efter deres vurdering.
Nogle managementkonsulenter vil sågar hævde at det nærmest kommer af sig selv - at de kva-
lifikationskrav som virksomhederne i dag stiller til medarbejderne, automatisk vil medføre
mere demokrati og indflydelse (Senge 1991, van Hauen et al. 1995, Womack et al. 1990).

Den megen fokus på læring og udvikling indeholder således på den ene side nogle muligheder
for større kontrol med og myndighed over eget liv og arbejde. Men livslang læring er på den
anden side samtidig et krav og en nødvendighed, en uomgængelighed som tilsyneladende ikke
kan anfægtes. Deltagelse i opkvalificerings- og udviklingsaktiviteter er ikke kun frivilligt,
men også et krav. Vi kan ikke selv som personer eller virksomheder vælge om vi vil være
med i udviklingsræset - det fremhæves som værende den eneste vej frem fra stort set alle
sider, det være sig politikere, eksperter eller organisationsfolk. Der er blevet skabt en sam-
fundsmæssig diskurs om læring og udvikling som et nødvendigt livsvilkår i det senmoderne
liv. Lærekapacitet, læring og uddannelse bliver universalløsningen på alle problemer, en form
for mantra, et mål i sig selv som ikke står til diskussion. Som Henning Salling Olsen formu-
lerede det i sin tiltrædelsesforelæsning som professor ved RUC: "Uddannelse er svaret, men
hvad var spørgsmålet?". Uddannelse og læring får nærmest karakter af en ny målrationalitet,
et nyt moderne 'jernbur' i Webersk forstand (Weber 1971) som man ikke kan undslå sig eller
undslippe fra. Læring og udvikling er pr definition noget godt og nødvendigt.

Ændringerne i samfunds- og arbejdslivet påvirker os imidlertid også som personer - de berøre
vores 'selv' og vores 'karakter'. Krav og forventning om fleksibilitet, omskiftelighed, etc i alk
livets forhold - det princip Richard Sennett kalder "no long term" - er med til at nedbryde vo-
res evne til at opbygge og nære tillid til og loyalitet overfor hinanden (Sennett 1998:24; se og-
så Casey 1995). Undersøgelser påpeger endvidere at det fleksible arbejdsliv, i det omfang vi
overhovedet har adgang til det, med dets tilbud om visse former for personlig udvikling også
er med til at stresse os (Csonka 1999). Arbejdet fylder efterhånden for meget i tilværelsen
blandt mange af de der er i arbejde, og ikke mindst de unge forsøger i stigende omfang at søg'
udenom job der bliver alt for tidsmæssigt krævende.

Satsningen på læring indeholder således en dobbelthed eller flere ansigter om man vil: Et an-
sigt og perspektiv der peger i retning af bedre og mere demokratiske arbejds- og livsvilkår, oj
et andet ansigt hvor læring får karakter af en "social teknologi" (Foucault 1978), et beherske!
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sessystem der bærer elementer aftvang, nedslidning og måske sågar personlighedsnedbryd-
ning med sig. Denne dobbelthed i satsningen på læring og de dilemmaer den rejser, udgør det
overordnede udgangspunkt for denne afhandling. Jeg ønsker på den baggrund at undersøge
hvilke former for læreprocesser der igangsættes og hvilke rum for læring der etableres i for-
bindelse med virksomhedernes interesse for og satsning på uddannelse, kompetenceudvikling
og nye arbejdsorganisationsformer. Dette med henblik på at afdække og diskutere hvilke mu-
ligheder for forbedring af arbejdsvilkår og øget demokrati på arbejdspladsen den aktuelle
interesse for læring, uddannelse og medarbejder-/organisationsudvikling kan åbne for. Er det
med andre ord muligt at komme fri af tvangselementerne, fri af'det snærende jernbur', og
bruge de eksisterende læringsdiskurser til at skabe bedre arbejdsliv?

Fagligt udgangspunkt: Fødderne plantet i industrisociologien

Når jeg vælger at tage fat i denne problemstilling og på denne måde, skyldes det i høj grad
min faglige baggrund og placering indenfor det aktuelle forskningsfelt vedrørende sammen-
hæng mellem arbejdsvilkår, demokrati og læreprocesser - arbejdslivsområdet. I det følgende
vil jeg give en kort beskrivelse af dette felt, set fra min stol. Formålet er ikke at komme rundt i
alle hjørner og få dækket alle nuancer, men snarere at redegøre for mit eget afsæt, perspektiv
og bevæggrunde for at gå i kast med problemstillingen. Beskrivelsen af forskningsfeltet påstår
derfor heller ikke at være fuldt dækkende - den indeholder et vist subjektivt element. Der er
således tale om et meget bredt felt som kan afgrænses på forskellig vis, alt efter det perspektiv
man lægger på det. Jeg vil primært fokusere på hvordan feltet tager sig ud og har udviklet sig i
en dansk sammenhæng.

Temaet og min tilgang er først og fremmest præget af den industrisociologiske fagtradition.
Industrisociologien beskæftiger sig bredt set med forudsætninger for og sociale konsekvenser
af industrialiseringsprocessen. Den fokuserer på den teknologiske udvikling, de teknologiske
valg der træffes, og disse forholds betydning for udviklingen af arbejdsliv og arbejdsvilkår i
bred forstand. Som Kurt Aagaard Nielsen påpeger, er dette traditionelt sket udfra et normativt
perspektiv hvor demokratisering og social lighed og velfærd, i arbejdslivet såvel som i sam-
fundslivet, har været ledetrådene (Nielsen 1996:123). Industrisociologien kombinerer således i
særlig grad de to første elementer indenfor forskningsfeltet, dvs arbejdsvilkår og demokrati.

Industrisociologien har imidlertid også ændret sig og til dels sit fokus gennem de seneste 30
år1.11970'eme var det strukturorienterede og overvejende deterministiske forklaringsmodeller
som var fremherskende. Specielt i første halvdel af årtiet diskuterede man om den teknologi-
ske udvikling og de medfølgende ændringer i arbejdet ville føre til dekvalicering, rekvalifi-
cering eller måske en polarisering af arbejdskraften og ledte således efter generelle og hoved-
sageligt strukturelt betingede svar på udviklingens konsekvenser (Kern & Schumann 1970,
Braverman 1974, Mickler et al. 1976, Dekvalificeringsprojektet 1979). Både Braverman og
senere Noble (1985) fremhævede teknologiudviklingen som underlagt arbejdsgivernes ønske

1 Industrisociologien som disciplin er ældre, og ligeledes er denne type af diskussioner også blevet
taget forskningsmæssigt tidligere (jvf Nielsen 1996). Når jeg i denne sammenhæng fokuserer på de sidste 30 år,
er det fordi det i særlig grad er diskussionerne her som udgør min faglige ballast og på denne vis har fungeret
som afsæt og inspiration for denne afhandling.



om at kontrollere og opretholde magten over arbejderne. Demokratisering af arbejdslivet og
videre af den samfundsmæssige udvikling var således ikke umiddelbart indenfor rækkevidde
på grund af de grundlæggende magtstrukturer der eksisterede i samfundet og på arbejdsplad-
serne.

Senere studier og tilgange har åbnet for mindre deterministiske og mere differentierede for-
ståelser af samspillet mellem arbejdsorganisering, teknologianvendelse, kvalifikationer og
arbejdsforhold. Man har påpeget og diskuteret de spillerum og frihedsgrader for tilrettelæggel-
se af produktionen der kunne forekomme som konsekvens af nationale, kulturelle, branche-
mæssige, produktionstekniske eller andre forskelle (Kern & Schumann 1984). Det er dog sta-
dig strukturelle forklaringsfaktorer der er fremherskende - begreberne spillerum og frihedsgra-
der indikerer også i sig selv at der eksisterer forholdsvis faste rammer/strukturer som er svært
påvirkelige og at råderummet derfor i praksis er begrænset. Denne tilgang blødes dog yderli-
gere op hos Banke & Clematide (1988) der peger på de dispositionsmuligheder som eksisterer
på virksomhedsniveau, uanset overordnede rammebetingelser.

Med fælles afsæt i det jeg her vil betegne som industrisociologiske klassikere - dvs Kern &
Schumann, Braverman, Noble m.fl. - har den danske forskning indenfor området bevæget sig i
i hvert fald to lidt forskellige retninger: en arbejdsmiljøorienteret og en kvalifikationsorien-
teret2.1 praksis er der dog visse overlap mellem dem. Jeg har selv mine rødder i sidstnævnte.

De arbejdsmiljøorienterede tilgange3 til studier af arbejdet og ændringer i dette har traditionelt
fokuseret på de sundhedsmæssige aspekter af arbejdssituationen i forholdsvis bred forstand -
dvs i forhold til fysiske og psykiske arbejdsforhold, indflydelse på egen arbejdssituation, etc.
Der er bl.a. blevet gennemført en række undersøgelser af bestemte teknologier og deres ar-
bejdsmiljømæssige konsekvenser (fx Clausen et al. 1984, Koch & Richter 1991, K.T. Nielsen
et al. 1991). Endvidere har centrale diskussioner gået på hvordan den samfundsmæssige regu-
lering af arbejdsmiljøområdet kunne gribes an og hvordan det lokale arbejdsmirjøarbejde på
virksomhederne kunne organiseres (Møller et al. 1988, Hvenegaard 1991).

De kvalifikationsorienterede tilgange4 til studier af arbejdet har primært set på hvilke krav der
stilles til medarbejdernes kvalifikationer i forlængelse af de aktuelle produktionsprocesser,
teknologianvendelse og arbejdsorganisering. Her har man bl.a. undersøgt de fremtidige krav
til arbejdskraftens kvalifikationer indenfor en række forskellige brancher og områder i lyset af
den teknologiske og organisatoriske udvikling (Clematide & Olesen 1982, Thomsen et al.
1984, Ipsen 1986, Clematide & Knoblauch 1987, Clematide & Sørensen 1988, K. Nielsen

2 Man kunne måske argumentere for at der i tilgift eksisterer en teknologiorienteret retning. Under
alle omstændigheder er den danske arbejdslivsforskning op gennem 1980-90'erne også blevet inspireret af dis-
kussioner om teknologi som social konstruktion og som et grundlæggende socialt præget fænomen. Til disse
diskussioner se fx Bijker et al. (1987): "The Social Construction of Technological Systems", Cambridge og Chr.
Koch (1996): "The Co-shaping of Technology and Institutions", DTU.

En nærmere indføring i forskningen indenfor denne retning kan findes i Hasle et al. (1999), Strand-
dorf et al. (1992) samt, i mere diskuterende form, i Hagedorn-Rasmussen et al. (1997).

4 Denne retning behandles mere udførligt i Andersen et al. (1993) samt til dels i Sørensen (1988).

10



1988, Carlsen 1989, Bottrup 1995). Dette bl.a. med henblik på at pege på mulige fremtidige
uddannelsestiltag.

Selv om begge disse retninger og dermed det industrisociologiske miljø i Danmark som sådan
sideløbende har haft en forholdsvis stærk handlingsorientering i form af en lang række ak-
tionsforskningsinspirerede projekter med forskelligt fokus, teoretisk tilgang og metode5, har
de været præget af et fælles problem: For megen vægt på strukturelle forklaringsfaktorer og i
forlængelse heraf en overvejende 'defensiv' tilgang til og forståelse af udvikling af arbejdsli-
vet. Det strukturelle fokus ligger i forlængelse af den lidt ældre industrisociologi og indebærer
bl.a. at subjekterne som aktører langt hen ad vejen er fraværende. Det er markedskræfterne,
teknologien, regulerende myndigheder og institutioner i tilknytning hertil der ses som det der
mere eller mindre dikterer mulighederne og rammerne for udvikling af kvalifikationer og ar-
bejdsmiljø; det er de egentlige aktører på feltet. Det har indebåret en tendens til at placere de
arbejdende i en form for offerrolle - som værende passive ofre der ingen eller kun ringe ind-
flydelse har på deres egen arbejdssituation. Strukturerne er langt hen ad vejen blevet tildelt
magten.

Med 'defensiv tilgang' menes fx at arbejdsmiljøretningen - både indenfor industrisociologien
og mere generelt - har fokuseret på de negative, sundhedstruende aspekter af arbejdet, dvs på
hvordan arbejdet ikke skulle være indrettet, fremfor at indgå aktivt i udvikling af visioner og
ideer til hvordan et 'godt' arbejde kan se ud. Der er i den forstand ikke blevet formuleret posi-
tive visioner om arbejdet, men overvejende negative. Et godt arbejde er blevet defineret som
noget der ikke er nedslidende, ikke er livstruende, ikke giver stress osv. Der er blevet foku-
seret mere på begrænsninger end på muligheder. Kvalifikationstilgangen har ganske vist set
på kompetencer og ressourcer hos medarbejderne, men helt overvejende i relation til de krav
der stilledes til disse fra markedets og teknologiens side. Udvikling af arbejdet og af kvalifi-
kationer er langt hen ad vejen blevet set som mere eller mindre direkte dikteret af strukturelle
krav. Spillerum for udvikling er blevet diskuteret, men er ofte blevet opfattet som værende
forholdsvis smalle, ligesom der sjældent stilles spørgsmålstegn ved selve rammerne. Det de-
fensive henviser således ikke til en manglende lyst til at ændre på tingenes tilstand, men sna-
rere til den begrænsede mængde af mere jordnære positive visioner for hvordan arbejdslivet
kunne udvikles.

Det skal understreges at de skitserede problemer er klart mest fremtrædende i starten af den
beskrevne periode, og i anden halvdel af 1980'erne og ikke mindst op gennem 1990'eme har
der været opbrud i disse lidt rigide forståelser. Man kan betragte disse begyndende brud som
udtryk for forskellige søgeprocesser i retning af at finde nye begreber om eller forståelser af
arbejdet og dets udvikling der dels er mere åbne overfor de sociokulturelle forskelligheder
som forekommer på mikroniveau, dels forsøger at opstille nogle positive visioner for et godt
arbejdsliv, og dels forsøger at placere de arbejdende som subjekter og aktører i processen med
at definere og skabe bedre arbejdsliv. Jeg opfatter dette projekt som et bidrag til denne søge-
proces. Det er dog vigtigt at understrege at hensigten her ikke er at kaste arvegodset ud med
badevandet, men i vid udstrækning at bygge ovenpå og gentænke nogle af de hidtidige erken-
delser og erfaringer. Når jeg fx taler for en mere aktørorienteret tilgang til feltet på det teore-

5 En oversigt over denne del af feltet kan findes i Clausen et al. (1992) og Aagaard Nielsen (1996b).
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tiske område, er det således ikke med henblik på helt at opgive de strukturbaserede forståelser
og forklaringsmodeller, men for at lægge op til et mere ligeværdigt og måske dynamisk sam-
spil mellem de to tilgange i de konkrete analyser.

Den industrisociologisk forankrede forskning i Danmark befinder sig på mange måder i et va-
dested. Genstandsfeltet for analyserne er ikke længere helt klart bl.a. fordi arbejdet og produk-
tionen på mange måder ændrer karakter, de overvejende strukturorienterede tilgange og for-
ståelser forekommer utilstrækkelige og det bliver stadigt sværere at fundere, retningsbestem-
me og dermed også at legitimere det normative element. Der gennemføres stadig analyser som
tager afsæt i feltets traditionelle kerneområde ved at fokusere på forskellige nye produktions-
og ledelseskoncepters betydning for arbejdslivet (Bottrup 1992; Bottrup & Clematide 1992b;
Hagedorn-Rasmussen & Hvid 1997; Koch 1998; Koch, Vogelius & Manske 1999), men per-
spektiverne for de diskussioner som rejses, har ændret sig. Forskellige 'retninger' forsøger på
hver deres måde at overkomme nogle af de nævnte problemer vedrørende for rigid strukturori
entering, 'defensiv' tilgang til forskningsfeltet, etc og bringe forskningsretningen ind i det nye
årtusinde.

Dele af specielt den arbejdsmiljøorienterede retning har søgt inspiration i den angelsaksiske
Labour Process Debate6 som fulgte i hælene på Braverman. I Danmark har forskningen på
arbejdslivsområdet, som det måske er fremgået, hidtil overvejende været inspireret af den tys-
ke industrisociologi. Braverman affødte en del diskussion herhjemme - og ligeledes andre me
re enkeltstående bidrag som Noble og Mike Cooley (1978,1987/1980) - men ellers har disse
Labour Process diskussioner ikke haft den store betydning i en dansk sammenhæng. Det er
først indenfor de senere år at disse tilgange og forståelser mere systematisk er forsøgt anvendt
her (se fx Kamp 1998, Koch & Nielsen 1998, Nielsen 1998). I Labour Process debatten har
man fokuseret mere på forholdene indenfor virksomheden og de sociale relationer her. Hilde-
brandt & Seltz (1989) forsøger at kombinere den tyske og engelske industrisociologi gennem
deres begreb om "virksomhedens social forfatning". De forsøger herigennem at komme lidt fi
af de overvejende strukturbaserede forklaringsmønstre som præger den tyske (og dermed den
danske) tradition, og i stedet se på samspillet mellem aktører og strukturer og på hvordan ak-
tørerne gennem deres grundlæggende politiske praksis er med til at producere nye strukturer
eller vedligeholde gamle. Denne tilgang har haft et vist gennemslag i Danmark, ikke mindst i
forskningen på DTU (Bendix Olsen 1993, Olsen & Clausen 1994).

En anden videreførelse af den arbejdsmiljøorienterede tilgang er sket i form af lanceringen af
begrebet Det Udviklende Arbejde (DUA). DUA er langt hen ad vejen udtryk for et samar-
bejdsprojekt mellem forskere og fagbevægelsen7 hvor hensigten er at kombinere udvikling af

6 Blandt de markante bidrag her er M. Burawoy (1979): "Manufacturing Consent: Changes in the
Labor Process under Monopoly Capital", Chicago; R.C. Edwards (1979): "Contested Terrain; The Transform*
tion of the Workplace in the Twentieth Century", London; P. Thompson (1983): "The Nature of Work?", Lon-
don; D. Knights & H. Willmott (eds) (1990): "Labour Process Theory", London; D. Knights & F. Murray
(1994): "Managers Divided - Organizational Politics and Information Technology Management", Chichester.

I hvert fald arbejdede fagbevægelse og arbejdslivsforskere i starten langt hen ad vejen sammen om
at formulere begrebet - LO's debatoplæg fra 1991 er et eksempel på dette - men i de senere år har man, i hvert
fald i Danmark, kunnet spore en tendens til at de to grupper skilles og bevæger sig i lidt forskellige retninger.
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konkurrencedygtige virksomheder med udvikling af attraktivt, 'sundt' arbejde for medarbej-
derne. Det er et forsøg på at udnytte de muligheder for indflydelse, demokratisering og huma-
nisering af arbejdet som tilsyneladende findes i den refleksive modernitet og de nye produk-
tionsrationaler. Der er hentet inspiration i andre nye produktionsfilosofier fra Japan og USA,
men DUA er først og fremmest skabt med udgangspunkt i "den skandinaviske model" med
tradition for nært og konsensussøgende samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. De en-
kelte elementer i begrebet er ikke nye - de baserer sig langt hen ad vejen på industrisociolo-
gisk og arbejdspsykologisk forskning fra 1950'erne og 1960'erne - men selve betegnelsen er
forholdsvis ny (Bottrup 1992). Også nyere arbejdsmiljøforskning der lægger vægt på en bred
forståelse af arbejdsmiljø, inddrages (Karasek & Theorell 1990).

Begrebet DUA blev første gang lanceret i midten af 1980'erne da Svenska Metall på deres
kongres i 1985 præsenterede rapporten "Det goda arbetet". Den blev senere fulgt op af svensk
LO i 1990 og LO i Danmark i 1991, og har siden, ikke mindst i Danmark, fået et stærkt fod-
fæste indenfor såvel de enkelte fagforeninger som den offentlige arbejdsmarkeds- og perso-
nalepolitik (se fx Bottrup & Hvid 1995 og Finansministeriet 1994, Hvenegaard et al. 1999,
Mathiesen et al. 1998). DUA er et forsøg på at anlægge en mere helhedsorienteret synsvinkel
på arbejdet hvor hensyn til et godt arbejdsmiljø og arbejdsliv, teknologiske muligheder, ud-
dannelsestiltag og virksomhedernes behov for fleksibilitet mm bringes til at spille sammen.
Begrebet er endvidere udtryk for et skift i fokus fra 'arbejderklassens interesser' som en sam-
let generel størrelse, til den enkelte arbejdsplads og de lokale ønsker og behov i relation til
arbejdet. Det hænger sammen med erkendelsen af at vore dages samfund er meget mere kom-
plekst og differentieret end tidligere, og at det derfor er sværere meningsfuldt at tale om så-
danne overgribende fælles interesser på tværs af brancher, regioner, virksomheder, fag-
grupper, etc.

Man kan også se DUA som et bud på en fornyelse af arbejdsmiljøarbejdet. Det lægger op til
en mere offensiv og bredere tilgang til arbejdsmiljøproblememe end megen traditionel (pri-
mært medicinsk og naturvidenskabelig) arbejdsmiljø forskning og -praksis har haft (jvf Gra-
versgaard 1995). DUA og det arbejdsmiljøbegreb det indeholder, fokuserer i modsætning til
disse i højere grad på menneskets ressourcer i arbejdet og hvordan disse bruges, og ikke kun
på de 'negative' aspekter, alt det der skal undgås. Det indikerer en bredere tilgang til forståelse
af arbejdsmiljø der i højere grad end tidligere inddrager forhold som de sociale relationer og
kulturerne på arbejdspladsen i vurderingen af arbejdet - en tilgang der også kan spores i fag-
bevægelsens interne uddannelsessystem (FIU) og i anvisninger til sikkerheds- og tillidsrepræ-
sentanter (Olsen et al. 1998). DUA er derfor med til at åbne op for et mere offensivt begreb
der i højere grad bringer de arbejdende selv på banen som aktører - blandt andre - i vurderin-
gen og iscenesættelsen af deres egne arbejdsvilkår.

DUA-tilgangen kan i et vist omfang siges at forene arbejdsmiljø- og kvalifikationsperspekti-
vet, men sidstnævnte tilgang har dog også søgt ny inspiration andre steder, bl.a. indenfor visse
uddannelsessociologiske, pædagogiske og læreprocesfokuserede tilgange. Hvor industrisocio-
logien 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,
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og der trækkes bl.a. på læringsteoretiske, socialpsykologiske og psykoanalytiske perspektiver.
De forsøger også at koble kvalificeringsdiskussionerne til et dannelses- og folkeoplysnings-
perspektiv (Olesen 1985). Samtidig har denne tilgang, i lighed med industrisociologien, i vidt
omfang sine videnskabsteoretiske rødder i den kritiske teori, bl.a. repræsenteret af Oskar Negt
(Olesen 1985, Illeris 1995, Rasmussen 1997, Weber et al. 1997). Tilgangen som den fx præ-
senteres i Almenkvalificeringsprojektet (Andersen et al. 1993, Illeris et al. 1995, Ulriksen et
al. 1996) kritiseres til gengæld for at fokusere for meget på de subjektive elementer og for i
for høj grad at nedtone de strukturelle og magtmæssige aspekter af kvalificeringsprocesserne.
Sætter man det på spidsen, kommer kvalificering i deres udlægning langt hen ad vejen til at
handle om individers valg.

"Industri og Lykke"-projektet har gennem de sidste ca 10 år forsøgt at kombinere de industri-
sociologisk, kvalifikationsorienterede og de uddannelses- og bevidsthedssociologiske, dannel-
sesorienterede positioner med et stærkt fokus på det subjektive perspektiv (Steen Nielsen et
al. 1990, 1996, 1999), men indenfor de senere år har denne tendens til gensidig udveksling og
inspiration på tværs af områderne bredt sig yderligere (se fx Binder 1993; Bottrup et al. 1994,
1999; Munch Kofoed 1998; K. Nielsen 1996, 1998). Der er en fælles interesse i at beskrive og
forstå læreprocesser i bred forstand i tilknytning til arbejdslivet.

Generelt kan man sige at den industrisociologisk baserede arbejdslivsforskning er blevet mere
tværfaglig og facetteret gennem de sidste ti års tid. Der trækkes også i større omfang end tidli-
gere på organisationsteori og ledelses-/managementlitteraturen, og skabes dermed dialog med
den forskning der traditionelt er foregået på handelshøjskolerne (Hagedorn-Rasmussen &
Hvid 1997, Kamp 1998, Busk Kofoed 1994). Kurt Aagaard Nielsen hævder at denne tilnær-
melse i dag er så markant at industrisociologien som disciplin risikerer at miste en af sine
grundpiller, det samfundsmæssige perspektiv (Aagaard Nielsen 1996). Der tages efter hans
mening afsæt i virksomheden/organisationen og dennes rationalitet og perspektiv når udvik-
ling af arbejdsliv, medarbejderdeltagelse og produktion diskuteres.

Er forskningsfeltet på nogle områder blevet mere rummeligt, er der således samtidig perspek-
tiver som er gledet i baggrunden eller måske helt ud. Det gælder fx også for teknologidiskus-
sionen - i det omfang teknologi ses som en kombination af teknik, organisation, procedurer og
den viden der skal til for at anvende disse. I takt med at fokus på de menneskelige ressourcer
er blevet skærpet, er interessen for de tekniske, maskinelle, hardware-orienterede aspekter - og
dermed teknologidiskussionen i klassisk forstand - dalet. Teknologiens prægning af og betyd-
ning for arbejdet spiller som tema i dag ikke nogen større rolle i den industrisociologisk base-
rede arbejdslivsforskning. Der er snarere en tendens til at betragte nye ledelses- og produkti-
onskoncepter som Total Quality Management, DLO og lignende som teknologier i sig selv.
Denne tendens kommer også til udtryk i denne afhandling, bl.a. i kraft af dens fokus på DLO.
Ikke desto mindre anser jeg stadig teknologidiskussionen og dens perspektiver for afgørende
for forståelse af arbejdets vilkår, og påvirkning af teknologiens udformning som et vigtigt ind-
satsområde i bestræbelserne for at skabe bedre arbejdsvilkår og læringsmuligheder i arbejdet.

Som gennemgangen af udviklingen indenfor denne del af arbejdslivsforskningen forhåbentlig
har vist, samler interessen blandt de forskellige retninger sig i dag i høj grad om diskussioner
af læring og læreprocesser. Indfaldsvinklerne er lidt forskellige, men uanset om det er arbejds-
miljøspørgsmål, teknologiudvikling, organisationsudvikling, kvalifikationsudvikling eller for
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den sags skyld spørgsmål om arbejdspladsdemokrati der er afsættet, står læring på dagsorde-
nen som et punkt man må forholde sig til, og som en betragtningsmåde man kan lade sig in-
spirere af. En nærmere behandling af læringsteorier og læreprocesforståelser set i et arbejds-
livsperspektiv er derfor efter min mening både relevant og påkrævet.

I mit praktiske arbejde som konsulent har den beskrevne udvikling bl.a. manifesteret sig i pro-
blemer med direkte at anvende den klassiske kvalifikationsanalyse indenfor andre områder
end traditionelt industriarbejde, og ikke mindst vanskeligheder med at omsætte resultater af
kvalifikationsanalyser til praksis i form af relevante læreprocesser. En kvalifikationsanalyse
kunne fx pege på at produktionsmedarbejdere indenfor en given branche i løbet af de følgende
år ville fa brug for øgede almene kvalifikationer i form af samarbejdsevne, servicebevidsthed,
kvalitetsbevidsthed mm samt en række teknisk-faglige kvalifikationer for at kunne varetage
deres job tilfredsstillende. Men analysen og dens begreber kunne ikke give bud på hvordan
disse kvalifikationer kunne udvikles i praksis på den enkelte virksomhed og for den enkelte
medarbejder. Den case som jeg behandler i kapitel 5 og 6, tog så småt fat på denne problem-
stilling, og i det såkaldte OVE-projekt (Sammenhæng mellem Offentlig og Virksomhedsin-
tern Efteruddannelse (Bottrup et al. 1994)) var dette tema i fokus. Erfaringerne fra disse pro-
jekter pegede på at det var nødvendigt at komme tættere på de konkrete betingelser og rammer
for læring på virksomhedsniveau - i form af indsigt i arbejdsorganisering, samarbejdsrelatio-
ner, arbejdspladskulturer, eksisterende lærekulturer, individuelle og kollektive forudsætninger
og erfaringer, etc - for at kunne initiere de ønskede læreprocesser. Disse projekter gav nogle
konkrete, eksemplariske bud på hvordan kontinuerlige læreprocesser kunne skabes, gennem
nogle caseeksempler, men nåede ikke til opstilling af egentlige analysekategorier og begreber
der kunne understøtte et sådant arbejde. Det er til gengæld blevet en del af ambitionen med
dette projekt.

Det foreliggende projekt skal således ses som et produkt af den skitserede udvikling indenfor
forskningsfeltet og de problemstillinger, tendenser mm som den har båret med sig.

Problemstilling

Den overordnede tematiske baggrund for projektet er den tidligere nævnte dobbelthed eller
det dilemma der kendetegner interessen for og tilgangen til uddannelse og læring i disse år: På
den ene side kan læring ses som et nyt rationaliseringsprincip, på den anden side som en kilde
til øget selvbestemmelse over eget liv. Min erkendelsesinteresse er i forlængelse af dette kri-
tisk at diskutere den opfattelse af uddannelse og læring som pr definition positive størrelser

der synes at herske i disse år, med det formål at se nærmere på hvilken sammenhæng der eksi-
sterer mellem lære- og udviklingsprocesser i arbejdslivet, indflydelse og arbejdsvilkår.

Jeg vil diskutere hvilke muligheder for forbedring af arbejdsvilkår og demokratisering af ar-
bejdslivet som den aktuelle interesse for uddannelse af medarbejdere, nye arbejdsorganise-
ringsformer og satsning på de menneskelige ressourcer i arbejdet rummer. Det indebærer af-
dækning af hvilke former for læreprocesser som sættes på dagsordenen, og en diskussion af
hvordan disse kan forstås. Disse diskussioner og afdækninger gennemføres med udgangspunkt
i et konkret bud på hvordan læreprocesser i organisationer der både fremmer virksomhedens
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og medarbejdernes udvikling, kan gribes an, i form af begrebet Den Lærende Organisation/
Organisatorisk Læring (DLO/OL).

Arbejdsvilkår og arbejdsliv skal i denne forbindelse forstås i en bred sociologisk betydning.
Elementer som traditionelt indgår i definitioner af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, er aktuelle
her, men samspillet mellem arbejdslivet og det øvrige liv er også essentielt at se på når de
samlede arbejdsvilkår skal diskuteres. Det gælder både på det indholdsmæssige plan - kan jeg
stå inde for det jeg arbejder med? - og i forhold til rammerne, dvs om man tidsmæssigt kan få
tingene til at hænge sammen, om man kan få opfyldt sine sociale behov, etc. Arbejdsvilkår
handler altså bl.a. om hvorvidt ens arbejde spiller den rolle i ens liv som man ønsker - i for-
hold til indholdsmæssige og sociale udfordringer/stimulanser og i forhold til tidsforbrug. Det
er også vigtigt at understrege at der ikke er tale om et konstant og absolut begreb. Hvad der er
et godt arbejdsliv og gode arbejdsvilkår, vil altid afhænge af aktuelle samfundsmæssige vur-
deringer, den konkrete situation og de involverede personers synspunkter og aktuelle priori-
teringer. Begrebet er kontekstafhængigt i bred samfundsmæssig forstand.

Begrebet om indflydelse, demokrati og deltagelse8 omhandler ligeledes andet og mere end den
formelle repræsentative deltagelse som gives gennem samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentant,
sikkerhedsudvalg, eventuelt virksomhedsbestyrelse, etc. Det går ligeledes videre end deltagel-
se i og indflydelse på beslutninger om eget arbejde i mere direkte forstand i forhold til ar-
bejdstempo, metoder, planlægning, etc. Kulturel indflydelse, dvs indflydelse på hvad der op-
fattes som problemer på arbejdspladsen, hvad man kan tale om og tage op, etc, indgår også
som en del af begrebet. Det skal opfattes som et egentligt demokratibegreb der ikke blot ind-
befatter muligheden for at udtale sig, men en egentlig ret til at gøre dette samt kvalifikationer,
kompetence og faktiske muligheder for at indgå i beslutningsprocesser på alle niveauer af or-
ganisationen. Det omfatter (ideelt set) også indflydelse på områder med videre samfundsmæs-
sige perspektiver som miljø, sociale hensyn i arbejdet, produkt-/ydelseskvalitet, mv.

Også læreprocesbegrebet skal forstås bredt. Læring er ikke kun noget der foregår i formelle,
tilrettelagte forløb, fx på skoler eller som planlagte forløb på arbejdspladsen, men i høj grad
også noget der sker mere uformelt i hverdagslivet og på arbejdspladsen, fx gennem deltagelse
i et udviklingsprojekt. Læring er en dynamisk, kontinuerlig proces der grundlæggende handler
om erfaringsbearbejdning og om at ændre sin kapacitet og kompetence til at forstå virkelighe-
den og potentielt handle i denne. Det er en social proces der foregår i samspil og interaktion
med omgivelserne, og som kan være både kognitivt og kropsligt baseret. Jeg tager således af-
stand fra rent kognitive forståelser af læring, fx repræsenteret af Piaget, hvor læring er en indi-
viduel, bevidsthedsmæssig aktivitet som foregår oveni hovedet på den enkelte og uafhængigt
af den konkrete kontekst. Læreprocesser må, som jeg ser det, nødvendigvis have base i det
enkelte individ og dettes baggrund og erfaringer, men vil være stærkt præget af den sociale
sammenhæng individet indgår i, og kan involvere såvel et kognitivt som et sanseligt niveau.
Jeg er ligeledes i opposition til klassiske indlæringspsykologiske forståelser hvor der sættes

Der er generelt brug for diskussioner og præciseringer af hvad indflydelses- og deltagelsesbegrebet
dækker over. Stort set alle virksomhedsledere, konsulenter, m.fl. taler om medarbejderdeltagelse i disse år, men
det forekommer i mange forskellige former - fra orientering af medarbejdere om ledelsens planer over deltagelse
i formulering af rammer og indhold for forandringsprocesser til deltagelse i beslutningsprocesser på alle niveau-
er af organisationen.
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lighedstegn mellem læring og handling - dvs hvor der kun er tale om læring hvis ens måde at
opføre sig på ændres. Læreprocesser kan resultere i ændrede handlemønstre, men læring er
mere end det der kan registreres i personers adfærd; det kan også være nye eller bearbejdede
erfaringer der ændrer ens syn på et givet problemkompleks, og som så måske på sigt eller i en
anden social kontekst kan lede til nye handlemåder og dermed et andet handleberedskab.

I projektet ser jeg i princippet på alle former for læreprocesser, dvs også på dem der måtte
have karakter af "indlært hjælpeløshed" og lignende. Men når jeg, inspireret af Oskar Negt,
taler om myndiggørende læreprocesser, handler det om læring der styrker den enkeltes mu-
lighed for at få indflydelse på og præge egne livs- og arbejdsvilkår. Jeg fokuserer på lærepro-
cesser der udspringer i arbejdslivet, men som naturligvis kan have implikationer ud over dette.

Når jeg vælger at belyse de ovennævnte spørgsmål om relationer mellem arbejdsvilkår, ar-
bejdsorganisering, demokrati og læreprocesser med afsæt i begrebet DLO/OL, skyldes det
flere ting: Dels at man indenfor begrebets rammer arbejder systematisk med at etablere gun-
stige vilkår for skabelse af læreprocesser, dels at begrebet er meget i vælten i disse år i Dan-
mark og således danner ramme om og inspiration for mange virksomheders praktiske arbejde
med læreprocesser og uddannelse. DLO/OL er et ledelses- og produktionskoncept der giver ét
bud blandt mange andre på hvordan de aktuelle krav til fleksibilitet, kvalitet, kundeoriente-
ring, etc og bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer kan indløses, men et bud som altså
både er meget anvendt og som eksplicit fokuserer på læreprocesser.

Jeg vil se nærmere på hvad der overhovedet forstås ved læring, og hvilke typer af læreproces-
ser der nyder fremme og kan rummes indenfor DLO/OL - først og fremmest teoretisk, men
også gennem en enkelt casestudie - og videre på hvilke perspektiver det åbner i forhold til de-
mokratisering af arbejdslivet og udvikling af arbejdsvilkår. Dette analysearbejde ligger i di-
rekte forlængelse af traditionel industrisociologisk forskning og kommer således til at inde-
bære en kritisk afdækning og diskussion af begrebet og fænomenet DLO/OL.

Hensigten er imidlertid at gå et skridt videre og ikke blot se på de indholdsmæssige sider af
DLO/OL, men også betragte dette begreb - og andre læreprocestilgange - som forståelsesram-
mer der kan styrke analysen og begribelsen af hvad der foregår i organisationer, fx i forbindel-
se med et udviklingsprojekt. Med dette perspektiv forsøger jeg at få industrisociologien og
uddannelsessociologien, læringsteorien til at tale mere sammen. Formålet er ikke at udvikle et
nyt begreb om læring og læreprocesser, men at skabe en ramme til forståelse af samspillet

mellem læring, arbejdsvilkår og indflydelse som forhåbentlig kan virke som inspiration i det
konkrete arbejde med at analysere og forbedre arbejdsforhold.

I udviklingen af denne forståelsesramme har det været en ambition at skabe en ramme der er
sensitiv overfor sociokulturelle forskelle og dermed fastholder et relativt aktørorienteret per-
spektiv. Strukturelle forhold indgår dog stadig som en væsentlig forklaringsramme og -faktor.
Det har samtidig været hensigten at forsøge at fastholde det samfundsmæssige perspektiv i
tilgangen til studier af læreprocesser og arbejdsliv og således kombinere dette med et mere
subjektorienteret. Hvorvidt disse to bestræbelser i praksis helt er lykkedes, kan dog diskuteres
hvilket jeg også forsøger mig med sidst i afhandlingen.
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De industrisociologiske kvalifikationstilgange og uddannelses- og læringstilgange har haft en
tendens til at glemme arbejdsmiljøperspektivet. Med diskussionen om DUA er disse perspek-
tiver og tilgange i det små forsøgt bragt sammen igen, samtidig med at de har faet en mere
offensiv drejning. Det er bl.a. med afsæt i disse diskussioner og bestræbelser at jeg forsøger at
sætte arbejdsvilkår på dagsordenen indenfor læringsdiskursen. Det er ikke nok at fokusere på
kvalifikations- og kompetenceudvikling når forbedring af arbejdslivet er målet - arbejdsvil-
kårselementer i den brede forstand som de blev defineret ovenfor, må også tages i ed.

Sammenfatningsvis er der følgende tre mål med projektet:

• at kritisk diskutere begrebet DLO/OL ud fra et arbejdslivsperspektiv - åbner begrebet
mulighed for udvikling af myndiggørende læreprocesser, arbejdsvilkår og demokrati
i arbejdslivet?

• at skabe en skitse til forståelsesramme for samspillet mellem læring, arbejdsvilkår og
indflydelse der kan bruges som inspiration ved analyser af arbejdsforhold og lærings-
muligheder og som både fastholder et aktør- og et samfundsperspektiv; det sker gen-
nem begrebet "læringsrum"

• at give mere ideelle og utopiske bud på hvordan læreprocesser og læremuligheder
kan organiseres så de tilgodeser arbejdsforhold og demokratiseringsbestræbelser; det
sker gennem diskussion af et 'ideelt' læringsrum.

Afhandlingens opbygning

Afhandlingen falder i tre dele: Første del bestående af kapitel 1-3 beskæftiger sig med pro-
jektets teoretiske og metodiske grundlag; anden del som omfatter kapitel 4-6, ser på "lærings-
rum" i teori og praksis og indeholder således begrebsudvikling og empirisk caseanalyse; tredje
del, kapitel 7, fokuserer på læringsrummets utopiske elementer og rummer afhandlingens kon-
klusion og perspektivering.

I kapitel 1 ser jeg nærmere på baggrunden for at læring og uddannelse er så meget i fokus.
Med afsæt i Anthony Giddens, Ulrich Beck og Oskar Negt forsøger jeg at tegne et billede af
den refleksive modernitet og de forståelser af, krav til og rammer for læring og erfaring som
denne samfundsdiagnose opstiller. Det handler således ikke kun om at undersøge hvorfor læ-
ring er på dagsordenen, men også hvad det er for en læring der er tale om, og hvilke rammer
der eksisterer for at den kan foregå, specielt i arbejdslivet. Det omfatter også afdækning af
lønarbejdets rolle i det senmoderne hverdagsliv. Kapitlet skal først og fremmest tjene til at
skabe en samfundsmæssig kontekst for diskussionerne af læring og arbejdsliv - det leverer
baggrundsviden og kontekstualisering, men inddrages ikke eksplicit i analyserne.

Kapitel 2 beskæftiger sig med DLO/OL. Jeg giver en introduktion til begrebets historie, bag-
grund og indhold, og forsøger indledningsvis at give et rids over forskellige tilgange til studie
af organisatorisk læring. Det sker med hovedvægt på den teoretisk funderede litteratur inden-
for feltet, mens den mere direkte anvendelsesorienterede som rent kvantitativt fylder meget,
kun inddrages i mindre omfang. På baggrund af denne lidt bredere indkredsning af forsknings
feltet vælges tre bidrag ud som gennemgås mere dybdegående. Det drejer sig om bidrag fra
Chris Argyris & Donald Schon, Peter Senge og Jean Lave & Etienne Wenger. Sidstnævnte
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indgår ikke umiddelbart som en del af DLO-forskningen, men har værdifulde forståelser, spe-
cielt af læreprocesser, som kan berige og perspektivere de egentlige DLO-tilgange. Gennem-
gangene munder ud i en diskussion og kritik af DLO-begrebet - dels på dets egne præmisser,
dels ud fra mere normative, traditionelle industrisociologiske betragtninger. Udover at disku-
tere DLO som et eksempel på hvordan læring i arbejdslivet kan forstås og tænkes, forsøger jeg
at brede denne diskussion ud til at omfatte bredere læreprocestilgange og deres mulige bidrag
til en forståelse af udviklingsprocesser i arbejdslivet. Der påpeges således afslutningsvis både
styrker og svagheder, dels ved en DLO-tilgang, dels ved bredere tilgange til læring. Disse ele-
menter tages op igen i kapitel 4 i forbindelse med udvikling af begrebet om læringsrum.

Det samlede projektdesign og de metodiske valg præsenteres og diskuteres i kapitel 3. Det
omfatter således både teorivalg, empirisk undersøgelsesstrategi og samspillet mellem dem,
dog med hovedvægt på problemstillinger relateret til den empiriske undersøgelse.

Efter de mere overordnede teoretiske og metodiske overvejelser som præger del I, tager jeg i
del II fat på konkrete måder at forstå og arbejde med organisatorisk læring og læreprocesser
på. i kapitel 4 udvikles en forståelses- og analyseramme til arbejdet med at begribe samspillet
mellem læring, arbejdsvilkår og indflydelse. Det sker i form af begrebet "læringsrum". Ud-
over at etablere begrebet som analyseramme er det så vidt muligt hensigten også at udvikle
det i en utopisk form, dvs som et ideelt bud på hvordan et godt læringsrum kan se ud hvis be-
drede arbejdsvilkår og demokratisering af arbejdslivet står på dagsordenen. Den utopiske del
tager jeg dog først fat på i kapitel 7, og i en noget sporadisk form. I opbygningen af begrebet
som analyseramme tager jeg udgangspunkt i de styrker ved en DLO- og en læreprocestilgang
som fremkom i kapitel 2. Her blev ligeledes påpeget nogle svagheder som jeg forsøger at råde
bod på ved at inddrage andre perspektiver og teorier i form af kvalifikationsteori, social forfat-
ningsteori og virksomhedskulturforståelser. Disse tilgange bliver ikke præsenteret i detaljer i
kapitlet, men fungerer som bagvedliggende inspirationskilder i arbejdet med formningen af
læringsrumsbegrebet. Der er imidlertid ikke kun tale om et teoretisk konstrueret begreb - dette
er blevet til i et samspil mellem teori og empiri, i en form for abduktiv proces. Der er ikke tale
om noget færdigt begreb - den nuværende beskrivelse er snarere udtryk for hvor langt jeg er
nået i denne omgang, og den har stadig en række mangler og problemer som jeg vender tilba-
ge til i kapitel 7.

Kapitel 5 og 6 rummer den empiriske caseanalyse. Casegennemgangen skal tjene flere formål:
Den skal vise hvad der kan komme ud af et konkret forsøg på at etablere elementer af organi-
satorisk læring på en arbejdsplads, og den skal samtidig bruges til at afprøve det analysered-
skab som læringsrumsbegrebet nu udgør, i praksis. Der er tale om en longitudinal casestudie
hvor jeg har undersøgt den samme virksomhed med seks års mellemrum. Virksomheden gen-
nemførte i 1991-1992 et uddannelses- og udviklingsprojekt der havde til formål at skabe øget
fleksibilitet, bredere job og bedre basis for læring i arbejdet -jeg deltog selv i dette som eks-
tern konsulent. 11997 vendte jeg tilbage til virksomheden i forbindelse med dette projekt for
at undersøge hvilke lære- og udviklingsprocesser som var blevet sat i gang i forlængelse af
projektet/i den mellemliggende periode og hvordan disse havde påvirket arbejdsvilkår og de-
mokrati på arbejdspladsen. Jeg har med andre ord gennem dette projekt forsøgt at finde frem
til hvilket læringsrum der er blevet skabt på virksomheden. Endvidere diskuteres det i hvor
høj grad man i dag kan tale om virksomheden som en lærende organisation; ikke for at give
karakterer til denne, men for at vurdere hvad det er for typer af lære- og udviklingsprocesser

19



en sådan DLO-tilgang fokuserer på i praksis, og hvordan begrebet fungerer som forståelses-
ramme i relation til sådanne udviklingsprojekter.

Kapitel 5 giver en præsentation af virksomheden, og beskriver det oprindelige udviklingspro-
jekt og hvad der i første omgang kom ud af dette. Jeg trækker i denne beskrivelse en del på
den oprindelige caserapport. Kapitel 6 analyserer forholdene på virksomheden og læringsrum-
met som det ser ud i dag.

I kapitel 7 vender jeg tilbage til lænngsrumsbegrebet; dels for at skitsere en utopisk udgave af
det, dels for at evaluere og diskutere det som analyseramme. Dette kapitel kommer således
også til at fungere som afhandlingens konklusion og perspektivering.

20



Kapitel 1: Arbejde og læring i den refleksive modernitet

I indledningen blev det slået fast at læring og læreprocesser i høj grad er i fokus i disse år på
alle niveauer i samfundet. I dette kapitel vil jeg se nærmere på hvorfor det forholder sig sådan.
Kapitlet beskæftiger sig således med de samfundsmæssige tendenser som har været med til at
sætte læring på dagsordenen, og som samtidig udstikker de overordnede rammer for hvilken
læring og erfaring der kan foregå og hvordan. Jeg vil indkredse baggrunden for og årsagerne
til at læring er blevet så moderne, og videre de generelle betingelser der eksisterer for at lære
og erfare, både i hverdagslivet og arbejdslivet i dag. Det er således læringsdiskursens kontekst
der er i fokus. Når forandringer i arbejdet og på arbejdspladser skal diskuteres, er det vigtigt at
forholde sig til denne kontekst, og det er et af formålene med dette kapitel. Jeg vil argumente-
re for at den omtalte interesse for læring og læreprocesser ikke er udtryk for en tilfældig mo-
dedille, men tværtimod bunder i samfundsmæssige forhold og forskydninger og derfor er et
fænomen som det er vigtigt og relevant at beskæftige sig med. Med et let omskrevet Groucho
Marx-citat kan man sige at "læring [hos GM:"sex"] er kommet for at blive".

Der tales meget om at samfundet er ved at ændre karakter og at arbejdets rolle og betydning
for samfundet og for os som personer i forlængelse heraf ligeledes undergår forandringer. Det
er disse to forhold som beskrives og diskuteres nærmere i det følgende. I kapitlets første del er
fokus på de generelle udviklingstendenser i de vesteuropæiske samfund. Her vil jeg, med
hjælp fra udvalgte teoretikere, forsøge at give en forholdsvis kort samtidsdiagnose. Kapitlets
anden del ser mere specifikt på arbejdets karakter, rolle og betydning i vore dages samfund, og
på hvilke konsekvenser dette har for muligheder for at erfare og lære i lønarbejdet.

Kendetegn ved den refleksive modernitet

Der er mange forskellige bud på hvilken betegnelse der er mest rammende for vore dages
samfund: risikosamfund, postindustrielt samfund, informationssamfund, servicesamfund,
postmodernitet, senmodernitet, osv. Hvilket prædikat man foretrækker, hænger sammen med
hvilke tendenser man tillægger størst betydning og hvor radikalt disse opfattes. Anvendelsen
af forskellige begreber og benævnelser behøver imidlertid ikke at betyde at teoretikere er
grundlæggende uenige om de overordnede samfundsmæssige tendenser. De kan tværtimod
langt hen ad vejen enes om at der sker en skærpelse og radikalisering af nogle forhold i det
moderne, globale samfundsliv som bl.a. peger i retning af øget individualisering og opbrud i
hidtidige meningsgivende strukturer. Om disse forhold markerer et egentligt brud med det
eksisterende og hvilken præcis benævnelse der anvendes om disse tendenser, er så i denne
sammenhæng mindre væsentligt. Jeg vil derfor heller ikke gå nærmere ind i disse diskussioner
- det er ikke det der er formålet med den følgende gennemgang.

Jeg har valgt at fokusere på de diagnoser af samtiden som gives af Anthony Giddens, Ulrich
Beck og Oskar Negt. De er ikke enige på alle områder i deres fortolkning af eksisterende ten-
denser og dynamikker i samfundet og i disses radikalitet, og heller ikke i deres vurdering af
problemer og potentialer i denne udvikling, men de formår at supplere hinanden så det bliver
muligt at give et rimeligt billede af det senmoderne samfund.
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Et element som de alle griber fat i som et kendetegn ved vor tid, er et opbrud i gængse me-
ningsgivende strukturer og forståelser som fx fremskridtstro og klasseforståelse/-bevidsthed.
Denne proces blev påpeget allerede af klassiske teoretikere som Durkheim og Weber, men
hvor der på deres tid i en vis forstand blev opstillet et alternativ til det man forlod, i form af
industrisamfundet, er der i dag ikke noget nyt samlende at læne sig op ad (Beck 1994:7, Negt
1994:47). Disse opbrud forekommer derfor mere gennemgribende i dag - der sker hvad både
Giddens og Beck betegner som en radikalisering af disse tendenser i slutningen af dette
århundrede.

Alting skal nydefmeres hele tiden - vi må selv som individer løbende skabe mening, tage stil-
ling og træffe valg. Det hænger sammen med en kontingensforøgelse i samfundet. Hermed
menes at alt i princippet er muligt, men det betyder også at alt kunne have været anderledes og
at vi derfor selv hver især må stå til regnskab for de valg vi træffer. Det åbner op for en ambi-
valens (Bauman 1991), en splittelse mellem flere forskellige interesser, behov og ønsker. Der
er ikke længere nogle faste traditioner og regler som vi kan læne os op ad i vor sociale praksis.
Vi må selv som personer tage stilling og begrunde vore valg. Det er dette fænomen der beteg-
nes som individualiseringsprocessen i det senmoderne samfund. Dermed ikke være sagt at der
nu er frit valg på alle hylder. Vi fungerer stadig indenfor rammer og strukturer som er med til
at præge vor handlefrihed, men disse varierer mere end tidligere og vi er blevet mere bevidste
om at de reproduceres løbende gennem vor praksis. Selv om rammerne eksisterer som mere
eller mindre kollektive strukturer omkring vore handlinger, vil der i stigende grad være behov
for individuel stillingtagen indenfor disse. En given arbejdsplads sætter med sin kultur, tra-
ditioner og institutionaliserede praksis nogle overordnede rammer for forandringsprocesser,
men indenfor rammerne må den enkelte tage stilling og forholde sig. Selv om bl.a. Beck
(1994:7) understreger at det netop er en individuel, og kun en individuel, sag at træffe disse
valg, er der altså også kollektive strukturer og orienteringer på spil - omend i andre former end
tidligere.

Individualiseringsprocessen foregår sideløbende med at det bliver stadigt mere vanskeligt i
praksis at agere individuelt i forhold til nogle af de problemer som vi står overfor. Sikring af
uddannelsesmuligheder, godt arbejdsmiljø, løsning af miljøproblemer, etc kan ikke klares af
den enkelte. Vi bliver i stigende grad afhængige af institutionelle forhold og af markedet i alle
livets forhold (Beck 1992:130-131). Det er dermed ikke kun mængden af valg og risici som vi
skal forholde os til, der er karakteristisk for senmoderniteten, men også disses karakter der har
ændret sig kvalitativt.

Der er ikke kun tale om muligheder for valg og stillingtagen, men også om en form for tvang -
vi skal også vælge og tage stilling i situationer hvor vi ikke bryder os om det og ofte på et me-
get usikkert og ufuldstændigt grundlag. Ikke at træffe valg har ligeledes konsekvenser som vi
må tage på os som individer. Der findes ikke rigtige svar - eksperter er indbyrdes uenige, dvs
at al viden og praksis kan anfægtes, diskuteres og løbende revideres. Kompleksiteten er sti-
gende, de samme situationer kan forstås og tolkes på mange forskellige måder, situationer fo-
rekommer ofte nye og ikke-standardiserede - vi udsættes for det Harste kalder "situationsbe-
lastning" (Harste 1998:37).

Valg og prioriteringer bliver i den forstand sværere at foretage, samtidig med at de mange
ekspertvurderinger får stadig større indflydelse på vore liv. Vi lever i et vist omfang vore liv
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udfra den ekspertviden som vi bombarderes med gennem medierne, men som altså ikke inde-
holder nogen endegyldig sandhed. Vi er derfor nødt til hele tiden at udvælge os de eksperter,
de udsagn, de synspunkter vi finder mest troværdige (eller attråværdige!) og så forsøge at leve
i forlængelse af deres 'lære'. Der sker en løbende udveksling mellem eksperternes udlægning
af virkeligheden og vort eget sociale liv og praksis som lægfolk i det Giddens kalder den dob-
belte hermeneutik (Giddens 1990:15).

Besiddelse af viden er ikke længere nogen garanti for øget kontrol med eget liv. I deres søgen
efter viden og kontrol ender eksperterne med at præstere det modsatte, nemlig at producere
usikkerhed og risiko (Beck 1992). Afdækningen af risici ved forskellige praksiser kan sige
noget om hvad vi ikke skal gøre, men ikke meget om hvad der kan og skal gøres for at mind-
ske disse. Eksperterne bidrager således til at skabe usikkerhed og utryghed snarere end det
modsatte.

Endnu et kendetegn ved (sen)moderniteten er en øget samfundsmæssig institutionalisering.
Vores tilværelse er i stigende grad påvirket af og baserer sig på nationale og internationale
institutioner og systemer som fx velfærdsstaten, uddannelsessystemer og informationstek-
nologi. Samtidig bliver institutionerne mere og mere afkoblede fra deres lokale forankring og
kontekst, de spredes ud og bliver globale. Denne proces understøttes af to typer af "disem-
bedding mechanisms", løsgørelsesmekanismer, nemlig symbolske medier som fx penge, og
ekspertsystemer, fx i form af teknologier.

Det er iflg Giddens ikke mindst adskillelsen mellem tid og rum som har banet vej for dette
(Giddens 1990). Abstraktliggørelsen af tiden gennem fælles kalendere og tidsstandardisering
har gjort det muligt at bryde ud af lokale vaner og praksiser. Tiden er ikke længere som i det
traditionelle landbosamfund knyttet til det lokale vejrlig, det daglige virke, osv. Den er i en vis
forstand universel og adskilt fra den specifikke lokalitet - tid og sted hænger ikke længere
nødvendigvis sammen. Ligeledes er det muligt at indgå i sociale relationer med personer som
fysisk befinder sig i den anden ende af verden, dvs at den verden og virkelighed man forholder
sig til, ikke længere er koncentreret om det fysisk nære, men er langt mere omfattende. Tid og
rum er på en gang blevet adskilt og komprimeret. "Just in time"-produktion er et eksempel på
dette. Det tempo og den hastighed hvormed forandringerne foregår og valg skal træffes, er i
forlængelse heraf ligeledes et markant træk ved senmoderniteten - alting foregår væsentligt
hurtigere her end i traditionelle samfund.

Vi er underlagt de samfundsmæssige institutioner hvis indflydelse bliver stadig større, sam-
tidig med at muligheden for (direkte) indflydelse på dem bliver mindre. Denne institutionali-
sering af samfundet peger på en vis form for homogenitet som eksisterer sideløbende med den
tidligere nævnte individualisering. Vi relaterer os således til en række af de samme institutio-
ner i vore liv næsten uanset hvor på kloden vi befinder os, men den måde vi fortolker og om-
gås dem på, behøver ikke at være identisk - vi træffer stadig en række mere eller mindre indi-
viduelle valg i forlængelse af dem. Samspillet mellem individ og institutioner, mellem det
globale og det lokale, viser sig også ved at individets handlinger har globale konsekvenser -
køb af bestemte varer kan fx være med til at støtte virksomheder der konkurrerer på lave løn-
ninger og dårlige arbejdsforhold i tredje verdenslande.
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De mange valg vi skal træffe, erkendelsen af at valgene har betydning i en større sammen-
hæng og det løbende behov for kritisk at revidere opnået viden, kalder på en meget refleksiv
social praksis af det senmodeme menneske. Vore handlinger er i dag snarere baseret på re-
fleksion end på tradition som det var tilfældet tidligere. I en vis forstand er al menneskelig
praksis ifølge Giddens karakteriseret af refleksivitet - vi forsøger rutinemæssigt at skabe en
form for mening med det vi gør, samtidig med at vi gør det. Men det moderne livs refleksivi-
tet har efter hans opfattelse en grundlæggende anden karakter1. Her er tale om en konstant
vurdering og omformning af social praksis i lyset af de nye informationer der hele tiden kom-
mer til (Giddens 1990:36-38). Det foregår iflg Giddens både på et institutionelt og et person-
ligt niveau, og ved løbende brug af viden, fx gennem massemedier, og det er bl.a. denne pro-
ces der gør os i stand til løbende at ændre vore handlinger og praksis. Beck anfægter denne
forholdsvis kognitive forståelse og understreger at den refleksive proces som han også mener
foregår, ikke nødvendigvis er udtryk for eller baseret på bevidste, reflekterede, kognitive
beslutninger og handlinger2. Sociale og samfundsmæssige processer er i hans forståelse langt
fra altid forsætlige, det er ofte noget der 'bare sker' og i den forstand frakoblet viden og be-
vidsthed. Risikosamfundet er ikke noget villet, men er udtryk for en moderniseringsproces der
sætter sig igennem mere eller mindre bag om ryggen på os. Han skelner derfor mellem reflek-
sivitet og refleksion. Det han kalder refleksionsteorien om moderniteten, baserer sig på først-
nævnte forståelse hvor moderniteten ses som bringende mulighed for refleksion over sociale
vilkår og dermed for at påvirke og ændre disse. Refleksivitetsteorien derimod nøjes med at
konstatere at moderniteten fører til radikale ændringer af basale forhold i industrisamfundet,
men uden at der er tale om en villet proces. Modernitetens refleksivitet kan føre til en reflek-
terende praksis, men den behøver ikke at gøre det (Beck et al. 1994:176-177). Denne forstå-
else angiver en mere pessimistisk tilgang til de samfundsmæssige forandringer end den der
præger en mere kognitivt inspireret forståelse hvor refleksion og den medfølgende øgede
'selvinformerethed' peger på bedre handlemuligheder for individer og institutioner.

Mit afsæt er at refleksion i dag i høj grad er på dagsordenen, men ikke nødvendigvis i den for-
holdsvis kognitive udgave som den forekommer hos Giddens. Refleksion handler i en bredere
forståelse om erfaringsbearbejdning der kan være baseret på kognitive processer, men i høj
grad også være forankret i kroppen og sanserne. Her knytter jeg bl.a. an til Oskar Negt og til
begrebet "tacit knowledge" der forsøger at indfange de kvalifikationer og den kompetence
som der ikke umiddelbart kan sættes ord på, men som fx baserer sig på kropslige erfaringer
med bestemte arbejdsprocesser og maskineri (Polanyi 1967). Det kan eksempelvis være en
fornemmelse/følelse i fingrene der indikerer at nogle plastemner er samlet på den rigtige må-
de. Endvidere opfatter jeg erfaringsbearbejdning som en i høj grad social proces og ikke kun
en individuel foretagelse.

1 Giddens bruger refleksivitetsbegrebet i en bredere betydning end Garfinkel og andre etnometodolo-
ger og symbolske interaktionister som han har lånt begrebet af. I Giddens' udgave er refleksiviteten ikke primær
koncentreret om samtalen og den enkelte aktør, men inddrager også strukturerne og institutionerne som nødven-
dige områder for refleksivitet.

ry

Hvorvidt Beck i praksis lykkes med dette opgør med en kognitiv, mere rationalistisk tilgang, er nok
en diskussion værd, men det vil føre for vidt at tage den her.
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Refleksivitet og behov for refleksion er således kendetegn ved det senmoderne samfund, ikke
mindst aktualiseret af de ambivalenser der præger den sociale praksis og de sociale relationer.
Men den erfaringsdannelse som disse processer baserer sig på, bliver samtidig vanskeliggjort
fordi sammenhængende, meningsfulde erfaringer er svære at oparbejde i det fragmenterede
moderne liv hvor alting ændres hele tiden. Vi oplever problemstillinger, andre mennesker, etc
i små bidder hvilket gør det svært at stykke et 'helt' billede sammen. Pointen hér er ikke at
behov for refleksion, ambivalenser og fragmentering ikke er forekommet tidligere i historien,
men snarere at disse tendenser skærpes i det senmoderne samfund og bliver et potentielt glo-
balt anliggende der også vedrører alle livets forhold.

Det forstærkes af den teknologiske invasion af vore liv der ligeledes sker i senmoderniteteten
og som omfatter både krop og sjæl/selv. Den videnskabeliggørelse og teknologificering der
sker, bl.a. af arbejdsprocesserne, er ifølge Negt med til at ødelægge menneskers naturlige ev-
ner og færdigheder til at omgås med det materielle og dermed også deres muligheder for at
erfare og lære. Megen viden og erfaring er puttet ind i maskiner og informationsteknologi
hvilket gør det sværere at forstå og skabe sig overblik over forarbejdnings- og planlægnings-
processer. Store maskinanlæg giver ofte få muligheder for indgreb og er derved med til at ero-
dere menneskelige kapaciteter og kvalifikationer. Mange processer såvel i arbejdslivet som i
hverdagslivet bliver abstraktliggjort og svært begribelige. Denne "disembedding mechanism",
denne adskillelse mellem menneske og forarbejdningsproces i kraft af teknologiens mellem-
komst, vanskeliggør læreprocesser i arbejdet. I sin yderste konsekvens kan der ifølge Negt ske
det han kalder en ekspropriation af sanser, tænkning og erfaringsdannelse (Negt 1985 og
1994:55).

Negt er således umiddelbart mere pessimistisk i forhold til udviklingen end i hvert fald Gid-
dens. Han betragter udviklingen som udtryk for en egentlig krise, "erosionskrisen", som først
og fremmest er af kulturel karakter. Den ændrer hele vor måde at orientere os i verden på, vo-
re livsinteresser og de samfundsmæssige institutioner. Evnen til at erindre og huske forsvinder
- der forekommer et kollektivt hukommelsestab i kraft af det hæsblæsende tempo som præger
omgangen med teorier, forståelser og synspunkter. De tages op og skiftes ud inden de når at
blive ordentligt efterprøvet, og barnet kastes så at sige ud med badevandet fordi der ikke er en
tilstrækkelig historisk bevidsthed og kompetence til at fastholde tidligere erkendelser og erin-
dringer (Negt 1994:52-53). I modsætning hertil nærer Giddens, i forlængelse af sin overvej-
ende kognitive og rationelle forståelse, i højere grad tiltro til menneskers fortsatte evne til at
bearbejde og refortolke tradition og erindring under senmoderniteten (Giddens 1994:63).

Et af de steder hvor erosionskrisen iflg Negt sætter sig igennem, er i forhold til de eksisteren-
de dannelses- og læringsforståelser. Disse er ved at miste legitimitet i takt med at troen på
fremskridt, vækst og frigørelse i traditionel forstand er i opbrud. Det ser Negt til gengæld som
et positivt træk fordi disse efter hans opfattelse har været præget af en adskillelse mellem læ-
ring, forstået som en vidende omgang med tingene, og dannelse i betydningen persondannelse
hvor teori og subjektiv erfaring kombineres (se også Steen Nielsen 1997:271). Anfægtelsen af
disse forståelser åbner derfor nye muligheder for en sammentænkning af de to og erosionskri-
sen indeholder således også visse potentialer.

Personligt ser jeg ikke helt så pessimistisk på forandringerne som Negt, men mener samtidig
at der er al mulig grund til at være opmærksom på hvordan teknologianvendelse, fleksibili-
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sering samt hyppige og kontinuerlige krav om refleksion og valg påvirker os som mennesker
og vore evner til at indgå i sociale relationer og omgås det materielle. Giddens' tro på at vi
gennem en fornuftsbaseret refleksion er i stand til som mennesker at håndtere sådanne pro-
blemer hen ad vejen, rummer en risiko for at lægge et for stort ansvar ud på den enkelte - et
ansvar som kan være svært at bære og derfor i sidste ende kan betyde at mulige problemer
ikke konfronteres.

Ændringer i lønarbejdet under senmoderniteten

Det samfundsmæssige arbejde lades naturligvis ikke upåvirket af senmoderniteten. Individua-
lisering, globalisering, krav om refleksion, etc slår også igennem i forhold til arbejdslivet. De
fleste samfunds- og arbejdslivsforskere kan blive enige om at selve arbejdet og holdningen til
det undergår markante forandringer i vores del af verden, mens der er mange forskellige bud
på hvor radikale og grundlæggende disse er. På et overordnet plan er der sket det at lønarbej-
det ikke længere, som i industrisamfundet, entydigt eller overvejende kan ses som en kilde til
velstand og velfærd. Det velfærdsprojekt, bygget på øget produktion og vækst, som stat, ar-
bejdsgivere og lønmodtagere har været fælles om, bliver nu anfægtet i takt med at miljø- og
arbejdsmiljøproblemer i forlængelse af produktion og arbejde viser sig og livsgrundlaget her-
ved trues. Sammenhængene mellem arbejde og velfærd eller livskvalitet forekommer i dag
langt mere komplekse - både set i et samfundsmæssigt og et individuelt perspektiv. Beck taler,
på et mere konkret plan, om de systemiske forandringer af det samfundsmæssige arbejde som
foregår i senmoderniteten. Der sker en bevægelse væk fra standardiserede og i den forstand
trygge rammer om arbejdet i form af fast arbejdstid og forholdsvis faste arbejdsopgaver og -
steder og over mod mere forskelligartede, hyppigt varierende, fleksible organiseringer af ar-
bej det og rammerne omkring det (Beck 1992:141 -143).

Rasborg (1990, 1995) skelner mellem to hovedvarianter i debatten om ændringer i arbejdet i
senmoderniteten, nemlig servicesamfundstesen og tesen om lønarbejdssamfundets afslutning.
Førstnævnte, som bl.a. Daniel Bell (1973) repræsenterer, fokuserer på de erhvervsstrukturelle
forskydninger fra industri og vareproduktion mod servicesektoren som forekommer. Statistik-
ken viser ganske rigtigt at der i dag i Danmark er flere personer beskæftiget indenfor private
og offentlige serviceområder end indenfor industrien (Kristensen 1989; her taget fra Rasborg
1995:134), men det kan i høj grad diskuteres om dette i sig selv giver anledning til at betegne
Danmark eller andre vestlige lande som egentlige servicesamfund. Både Loftager (1987) og
Rasborg (1995) påpeger således at en stor del af de i statistikken registrerede serviceydelser er
tæt knyttet til vareproduktion og dermed fremstillingssektoren - de er hjælpefunktioner til
denne. Det gælder fx en stor del af transportydelserne og edb- og fotokopimaskineservice.
Som private forbrugere har vi ikke kastet os mere over serviceydelser end tidligere - vi efter-
spørger og køber ikke flere servicetjenester nu end før. Til gengæld er den offentlige sektor
blevet udbygget over de sidste 30-40 år og det er også her at en markant del af de beskæftige-
de indenfor serviceområdet findes.

Den anden tese er mere radikal og forudser ikke blot en forskydning i og ændring af arbejds-
områder, men en egentlig reduktion af det samfundsmæssigt nødvendige (industrielle) løn-
arbejde. Blandt fortalerne for en sådan forståelse er Jtirgen Habermas, Claus Offe og André
Gorz. Det er ligeledes en tese som kan anfægtes, men en nærmere diskussion af disse teser
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ligger udenfor denne afhandlings ramme (se eventuelt - ud over de nævnte - Gershuny 1978,
Sundbo 1990, Østergaard 1985). Jeg vender dog kort tilbage til denne anden tese om lidt i
forbindelse med en diskussion af arbejdets subjektive betydning.

Nye rationaliseringsformer i arbejde og produktion med øget fokus på de menneskelige res-
sourcer vinder frem i senmoderniteten. Masseproduktionen og dens medfølgende domineren-
de produktionsfilosofier, taylorismen og fordismen, er langsomt ved at dø ud eller ændre
form, i hvert fald i vores del af verden, og scenen overtages af nye produktionskoncepter der
lægger vægt på "fleksibel specialisering" (Kern & Schumann 1984, Piore & Sabel 1984)3. Det
bunder bl.a. i at markedsvilkårene har ændret sig i retning af efterspørgsel efter specialdesig-
nede varer og ydelser, kortere levetid for produkter og ydelser, øgede krav til kvalitet og leve-
ringssikkerhed mm. Interessen for Den Lærende Organisation og andre beslægtede produk-
tionskoncepter kan ses som eksempler på dette. Globalisering og institutionalisering viser sig
gennem den stigende anvendelse af informationsteknologi, internationale reguleringer og cer-
tificeringer, etc. Mennesker opfattes (igen) som en primær produktiv ressource, men hvor ar-
bejdsgivere tidligere primært har anvendt fokus på medarbejdere og deres ressourcer i et mo-
tivationsøjemed, fx i 1960'erne til at skaffe arbejdskraft, er der i dag i højere grad tale om en
anden produktionsrationalitet der præger måden at organisere den samlede produktion på. I
forlængelse heraf bruges der mange midler på uddannelsesaktiviteter, både fra statens og virk-
somhedernes side (Finansministeriet 1994).

Kravene til refleksiv praksis slår også igennem i arbejdslivet og det forventes at man som
medarbejder ikke bare investerer sin krop og faglige kvalifikationer i arbejdet, men også sig
selv som person med hele sin sjæl og identitet. Fokus på almene kvalifikationer bliver stadigt
større - det opfattes i mange job som en afgørende kvalifikation at man er i stand til løbende at
lære; dels af egne erfaringer, dels i samarbejde med andre i forbindelse med uddannelsesakti-
viteter, udførelse af arbejdsopgaver eller lignende. Disse mere eller mindre faktuelle forhold
og problemstillinger vedrørende servicesamfund og nye måder at organisere arbejde og pro-
duktion på er der skrevet meget om i andre sammenhænge, så det vil jeg ikke komme nærme-
re ind på her. Jeg vil blot nøjes med at konstatere at der sker markante ændringer i og omkring
lønarbejdet som fænomen.

Til gengæld er det interessant i denne sammenhæng at se på den betydning som ændringerne i
lønarbejdet har for os som mennesker i vort daglige liv. Der sker opbrud i eksisterende lønar-

3 Der er skrevet adskillige hyldemeter litteratur som beskriver og analyserer disse forandringer - de
nævnte titler er kun nogle enkelte eksempler. I denne litteratur indgår også diskussioner af hvorvidt der er tale
om brud med taylorismen; om taylorismen overhovedet har været så dominerende, fx i Danmark; hvor omfat-
tende de påståede forandringer er i forhold til branche, geografi, socialpsykologiske aspekter; etc. Det er med
andre ord et meget velbeskrevet felt som jeg også selv har haft fat i tidligere (Bottrup 1992, Bottrup & Clema-
tide 1992b) og som jeg derfor vil tillade mig ikke at gøre mere ved her. Det skal dog bemærkes at de omtalte
forandringer bestemt ikke foregår lige hurtigt eller fremtræder lige markant indenfor alle brancheområder. Bl.a.
slagteribranchen, tekstilindustrien og dele af lagerområdet er stadig meget præget af de traditionelle produktions-
filosofier med opsplittede arbejdsfunktioner, ensidigt gentaget arbejde (EGA), etc, men at der er sket en vis
reduktion af EGA gennem de seneste fem år (Hasle et al. 1998), kan tages som en indikation på at taylorismen
forstået som samlebåndslignende arbejde med skarp opdeling mellem planlæggende og udførende arbejde er i
opbrud i Danmark. Betragtes taylorismen derimod mere overordnet som en magtteknik, er det mere tvivlsomt i
hvor høj grad der er tale om et brud med den (Bottrup 1992).
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bejderkulturer og arbejdsfællesskaber, og bl.a. Gorz, Offe og Habermas mener at arbejdet ikke
længere er den dominerende sociale praksis4. Offe peger på to principielle mekanismer som
traditionelt har sikret arbejdets centrale rolle i menneskers tilværelse: Systemintegration hvor
arbejdet defineres som en nødvendighed for fysisk overlevelse, og social integration hvor
arbejdet betragtes som en pligt for at kunne leve et moralsk godt liv (jvf Rasborg 1995:17). I
det danske velfærdssamfund er det ikke længere en nødvendighed for fysisk overlevelse at
være i arbejde. Man sikres i store træk brød på bordet gennem den offentlige forsørgelse og
der er derfor ikke nogen entydig sammenhæng mellem indkomst og arbejde. Ligeledes er der
sprækker i den arbejdsmoral som har præget de vestlige samfund de seneste århundreder og
som ifølge Weber tager sit afsæt i den protestantiske etik (Weber 1972). I denne var varetagel-
se af det daglige arbejde en betingelse for at kunne føre et moralsk godt liv, dvs for at være et
godt menneske. Men i dag er de sidste religiøse og moralske elementer, i hvert fald efter
Claus Offes mening, ved at være faldet bort5. Opfattelsen af at det er moralsk nødvendigt at
stille sig til rådighed for et hvilket som helst lønarbejde som samfundet/arbejdsmarkedet
måtte finde frem, eksisterer efter Offes opfattelse stort set ikke længere. Der stilles større krav
til arbejdets karakter og i takt med individualiseringen handler lønarbejdet i højere grad om at
realisere sig selv og få opfyldt personlige mål (du Gay 1996:182).

Andre undersøgelser, bl.a. af unge menneskers syn på arbejde, peger ligeledes på at der er sket
forandringer i arbejdsmoralen og holdningen til arbejdet. For de unge forekommer en tilvæ-
relse på offentlig forsørgelse ifig Simonsen (1993) at være et reelt og accepteret alternativ til
et lønarbejde der ikke opfylder krav om at være spændende, meningsfuldt og selvudviklende.
Man arbejder ikke bare fordi man skal eller for at skaffe mad på bordet - arbejdet skal give
mulighed for selvrealisering og for identitetsdannelse. Tilsvarende lægger LO's medlemmer i
stadig større udstrækning vægt på de 'blødere', immaterielle sider af arbejdet, dvs indhold,
relationer til ledelse og kolleger, arbejdsmiljø mm, fremfor løn (Bild et al. 1993b).

Lønarbejdet er i dag i højere grad et spørgsmål om livsstil end om overlevelse. Det bruges på
linje med fritids- og familielivet som et led i det personlige livsprojekt, dvs som et led i at
skabe en spændende tilværelse for en selv. Lønarbejdet 'reduceres' derfor til at blive en ud af
mange sammenhænge hvor man kan skabe sin egen identitet og indgå i sociale fællesskaber.

4 Denne vurdering bunder bl.a. i at Habermas, i hvert fald i sine tidlige værker, giver udtryk for en
grundlæggende anderledes forståelse af begrebet arbejde end fx Negt. Habermas ser her arbejdet som en sfære
der er underlagt en systemisk rationalitet og som derfor så vidt muligt skal holdes helt adskilt fra livsverdenen.
Han forholder sig til det kapitalistiske lønarbejde og ser frigørende potentialer i en frigørelse fra arbejdet. Andre
læsninger af nyere Habermas værker kunne dog tyde på at Habermas her åbner op for et mere komplekst og
sammensat syn på arbejde (jvf Binder 1993). Negt opfatter i forlængelse af Marx arbejdet som et ontologisk
begreb, dvs som en fundamental menneskelig aktivitet - det er arbejdet der konstituerer os som mennesker. Ar-
bejde er i hans forståelse en overgribende kategori og selv om han har megen kritik af det konkrete lønarbejdes
udformning i dag, giver det i hans forståelse ikke mening at tale om en frigørelse fra arbejdet. Der skal tvært-
imod ske en frigørelse af arbejdet. Jeg har i andre sammenhænge redegjort nærmere for denne problematik og
vil derfor ikke gå nærmere ind i den her (se Bottrup 1992).

5 Casey taler dog om en genkomst af den protestantiske etik, ganske vist i en lidt nyere form, på virk-
somhedsniveau. Her lægges der stadig vægt på hårdt arbejde og hengivelse, men i modsætning til tidligere gives
der ikke kompensation i form af ansættelsestryghed, sikkerhed for forfremmelse og for materiel velstand, etc
(Casey 1995:161-162). På dette niveau er det efter min opfattelse derfor stadig meningsfuldt at tale om eksisten-
sen af en ganske levende og aktiv protestantisk etik.
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Der har været en tendens blandt postmodernitetens fortalere og også til dels hos Giddens og
Beck til at tolke denne udvikling som udtryk for at lønarbejdet helt har mistet sin betydning
som identitetsskabende sfære. Det er imidlertid efter min opfattelse at gå for vidt. Selv om
lønarbejdet for den enkelte muligvis kommer til at fylde mindre rent tidsmæssigt - det mener
jeg i øvrigt også står til diskussion, på trods af formelt kortere arbejdstid og længere ferie - så
er der for mig at se næppe tvivl om at lønarbejdet i dag på det individuelle, bevidsthedsmæssi-
ge plan spiller en afgørende rolle i vore liv og derfor fortsat er et vigtigt område at fokusere på
og udvikle. Det understøttes også af undersøgelser af danskernes holdning til arbejdet der
peger på at arbejdet tillægges stadig større værdi på det bevidsthedsmæssige plan (Gundelach
& Riis 1992). Her understreges det også at der for den enkelte ikke nødvendigvis er nogen
modsætning mellem på den ene side at være glad for sit arbejde og investere megen tid og
energi i det, og på den anden side fremsætte generelle ønsker om at arbejdet bør fylde mindre i
vores hverdag. Det er udtryk for en ambivalens som er aktuel for mange af os i senmodernite-
ten. Lønarbejdet spiller således stadig en rolle i vore liv, men det er naturligvis vigtigt at se på
de ændrede livssammenhænge som vi indgår i i dag, og som selvfølgelig bl.a. påvirker vores
relation til og syn på arbejdet.

Arbejdslivet er præget af opbrud i gængse normer og værdier og af individualiseringstenden-
ser mm. Adskillelsen mellem tid og rum viser sig i arbejdslivet bl.a. ved at der sker en afkob-
ling mellem produktions- og arbejdssted. Man kan som medarbejder fysisk befinde sig langt
fra det sted hvor produktet eller ydelsen som man bidrager til, faktisk bliver til, fx gennem
tele-/distancearbejde. Den sociale tilknytning til produktionsprocessen og arbejdspladsen er
derfor ikke nødvendigvis naturligt forekommende længere. Det betyder at grænserne mellem
arbejde og ikke-arbejde bliver mere flydende (Beck 1992:142). Det traditionelle arbejderkol-
lektiv (jvf Lysgaard 1967) er under stort pres, de kollektive aftale- og lønstrukturer ligeså
(Brulin 1989). Det sociale engagement i samfundets udvikling der tidligere indgik i arbejder-
kollektivet, afkobles nu i stigende grad fra arbejdslivet og arbejdsidentiteten (Binder 1993,
Aagaard Nielsen 1996). Samfundsspørgsmål tages op andre steder end i relation til arbejdet,
og frihed i bredere forstand bliver noget der hører til udenfor arbejdssfæren. Det er ikke ens-
betydende med at interessen for sådanne spørgsmål helt forsvinder, eller at solidaritet og fæl-
lesskabsfølelse opgives til fordel for en rendyrket egoisme - som også APL-undersøgelsen
viser (Bild et al. 1993b) - men disse forankres andre steder end i arbejdet.

Hvor Giddens og Beck ser denne overordnede individualiseringsproces som nok smertefuld,
men ikke konfliktfyldt i social forstand, tyder erfaringer fra arbejdslivsforskningen på noget
andet. På mange arbejdspladser ønsker man ikke umiddelbart at give sig individualiseringen i
vold og opgive kollektive strukturer og principper for problemløsning og interessevaretagelse.
Lyst til at deltage i udviklingsprojekter kan fx være bundet op på at dette foregår indenfor en
kollektiv ramme (Steen Nielsen et al. 1990). Skismaet mellem de individuelle og de kollektive
behov, ønsker og interesser er således yderst aktuelt at holde fast i her. Ikke fordi de individu-
elle behov og ønsker altid og nødvendigvis vil være i modsætning til de kollektive, men fordi
dette bestemt forekommer (jvf Bottrup 1992) og fordi der kan være en tradition på arbejds-
pladserne for at håndtere også individuelle spørgsmål i en kollektiv ramme.

Opbruddet i de traditionelle strukturer og værdier omkring lønarbejdet er med til at udhule vor
identitet som arbejdere og usynliggøre mulige sociale konflikter og spændingsfelter. Det un-
derstøttes iflg Beck ikke mindst af at arbejdsløshedsbegrebet bliver mere uklart i kraft af flek-
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sibiliseringen af ansættelsesformer og arbejdstider som videre betyder at mange kan være i
arbejde uden at være fuldtidsansat i traditionel forstand6. Hermed mister arbejdsløshedsbegre-
bet sit potentiale som kilde til social utilfredshed og uro fordi problemerne bliver mere spe-
cialiserede og individualiserede. De hidtidige kampfelter som var kendte for arbejderne og
som de havde oparbejdet erfaringer med at begå sig i, borteroderes: "The post-industrial
corporatization of culture requires and facilitates the erosion of a contested social sphere"
(Casey 1995:134). Denne nedbrydning af de kendte strukturer i og omkring arbejdet skaber et
tomrum som virksomheden forsøger at udnytte ved fx at etablere nye fællesskaber og nye
rammer for solidaritet der i højere grad tager afsæt i virksomheden som sådan end i bestemte
professioner, fagfællesskaber eller arbejderkollektiver. Behovet for en eller anden form for
samhørighed i relation til arbejdspladsen eksisterer nemlig stadig. Teamet og 'familiefællesska-
bet' indenfor virksomheden kommer til at udgøre den nye sociale sammenhængskraft på ar-
bejdspladsen og i arbejdslivet. Der er derfor ikke tale om at solidariteten forsvinder i takt med
individualiseringen, men snarere at den, i hvert fald tendentielt, skifter fokus og forankring og
bliver mere virksomhedsbaseret (Casey 1995:98,186-187). Harste mener i tråd med dette at
det han kalder erhvervskulturen, langt hen ad vejen har afløst religionen og arbejderbevægel-
sen som den måde hvorpå man indskriver sig i kollektive betydningsdannelser (Harste 1998:
40). Den alliance mellem arbejdstagere og arbejdsgivere som trives i sådanne virksomhedste-
am mm, er netop blevet mulig i kraft af individualiseringen og løsrivelsen af arbejdssfæren fra
de samfundsmæssige perspektiver som fx marginalisering og udstødning.

Beck taler om en ny form for udveksling mellem arbejdsgivere og -tagere hvor arbejdstagere
'køber' sig til større frihed og autonomi i arbejdet mod at affinde sig med de mere fleksible
ansættelsesformer og deres manglende beskyttelse, mulige underbeskæftigelse, etc. Det kan
også føre til en privatisering af de fysiske og psykiske risici der er forbundet med arbejdet. En
del af den usikkerhed som er knyttet til produktionen, lægges således over på den enkelte som
person (Beck 1992:143-144).

De team der typisk etableres, kan umiddelbart ses som demokratiske fora hvor der i et vist
omfang er lejlighed til at indhente informationer og udveksle erfaringer og ideer, men der er
typisk ikke tale om at teamene besidder egentlig beslutningskompetence - slet ikke i forhold
til at fastlægge produktets karakter og kvalitet. Grupperne tjener samtidig som en form for
intern kontrol. Fremfor at det som tidligere er arbejdsledere der skal overvåge og holde med-
arbejderne til ilden, klarer medarbejderne nu i vid udstrækning disse funktioner selv (Casey
1995). Dels indenfor grupperne hvor der ofte er en hård justits og meget lille rum for afvigelse
fordi konsekvenserne er meget synlige og direkte følelige for de andre gruppemedlemmer;
dels ved egentlig selvkontrol gennem internalisering af virksomhedens normer, angst for at
falde igennem, eller lignende. Disse nye kontrolformer kan opfattes som sociale teknologier i
Foucaults forstand (1977) og understøttes også af den nye edb-teknologi. Opbygning af grup-
per og team behøver imidlertid ikke føre disse kontrolformer med sig, men i og med at de er

6 Afvigelser fra fuldtids'normen' har også været kendt tidligere, men det omfattede andre grupper på
arbejdsmarkedet end det er tilfældet i dag. I vore dage er dette fænomen spredt til store dele af arbejdsmarkedet -
på tværs af køn, alder, branche og uddannelse - hvor det tidligere var koncentreret på det ufaglærte arbejdsmar-
ked, indenfor visse brancher og blandt kvinder (Foged, Britta et al. 1980: Deltid - kvindetid. Modtryk, Århus;
Beechey, V. & T.Perkins 1987: A Matter of Hours. Women, Part-time Work and the Labour Market. Polity
Press, Cambridge).
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forankret i en instrumentel rationalitet hvor det er organisationens effektivitet der er styrende
for aktiviteterne, er risikoen til stede. Egentlige demokratiske grupper kan etableres, men det
kræver et andet perspektiv og udgangspunkt.

Det der foregår, er derfor ikke blot en forandring af de ydre rammer om arbejdet og vor rela-
tion til dette som fænomen, men en decideret indtrængning i dannelsen af vort selv og vor
identitet som mennesker. Arbejdet har altid været en kilde til og en del af den primære socia-
lisering og er det fortsat. Man lærer produktivitet, kvalitetsbevidsthed, teamånd mm ved at
integrere sådanne forståelser og praksiser i sig selv som person og i sin hele adfærd, og ikke
blot ved at tilegne sig de faglige kvalifikationer der er nødvendige for at kunne varetage job-
bet (Casey 1995:80). Et element i dette er at man som medarbejder i dag ikke bare skal for-
holde sig til arbejdet og de dertil relaterede kvalifikationer, men også til hele virksomhedskul-
turen og virksomhedens image. Man skal også kunne leve op til og forlige sig med disse for at
kunne udfylde sin rolle som ansat fuldt ud. Endvidere skal disse elementer forholdes til det
billede man har afsig selv som person - man skal tage stilling til om man kan se sig selv som
en del af en sådan kultur og om den har et image som man kan bifalde og forbinde med sig
selv. Casey mener at der sker en egentlig kolonisering af selvet i Habermas' forstand som
også lægger op til etablering af individuelle 'overlevelsesstrategier'. De kan spænde fra åben-
lys modstand, over en tilsyneladende accept af ændringer til en kapitulation og internalisering
af de nye kulturtræk (1995:138, 164-165).

Begrebet om "den effektive, fleksible organisation/virksomhed" og "entrepreneurfiguren"
bliver en slags ontologisk ideal (du Gay 1996:181) som spreder sig til alle livets områder,
også familien og fritidslivet. Disse livssfærer forventes og forsøges i stigende grad indrettet
efter samme forskrifter som de nævnte idealer med vægt på effektivitet, iværksætterånd, mål-
rettethed, etc - dvs fuldstændig som arbejdslivet. Arlie Hochschild (1997) påpeger at disse
tendenser indebærer en reel risiko for at familielivet reduceres til et sted for funktionsopdelt
knokleri, mens arbejdet bliver det sted hvor man bliver udfordret, oplever værdsættelse og
etablerer sociale relationer. Arbejdet bliver til hjem og hjem til arbejde.

Arbejdsliv og øvrigt liv kan også få en tendens til at flyde sammen: "Its becoming harder to
say when one is working. Activities at work become preparation for turning the family into a
family enterprise that absorbs all leisure; family and leisure activities become preconditions of
employability. Anticipation of these possibilities undermines the distinctions between work,
leisure andfamily" (Charles Sabel; her citeret fra du Gay 1996:182-182). Nedbrydningen af
disse grænser åbner muligheder for at det autonome, ansvarlige individ i højere grad kan tage
hånd om egen skæbne, men også risiko for at man ikke kan slippe fri af dette ansvar og det
medfølgende krav om engagement samt at al energien koncentreres i lønarbejdet.

Sennett går skridtet videre og taler om at de kortvarige, skiftende og individualiserede rela-
tioner som præger arbejdslivet, risikerer at ødelægge vore evner til at opbygge og indgå i
forpligtende sociale relationer, som fx i familien, der lægger vægt på længerevarende rela-
tioner kendetegnet af gensidig tillid, loyalitet, villighed til at ofre sig for hinanden uden
direkte at få noget igen, osv (1998:20-24). Det fragmenterede, opbrudte liv vi lever, gør det
ligeledes efter hans opfattelse sværere at udvikle "a narrative of identity and life history"
(1998:26-27); det bliver vanskeligere at lære og erfare os selv som mennesker. Lønarbejdet
bliver i forlængelse heraf ikke noget der, som tidligere, gavner familiens velfærd gennem at
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sikre livsgrundlaget, men snarere et fænomen der modarbejder at man kan indgå i forpligtende
relationer med sine nærmeste.

På vej mod et bedre arbejdsliv?

De nævnte træk ved senmoderniteten og ændringerne i arbejdslivet indeholder både mulighe-
der og farer/begrænsninger. Vi er ikke længere så bundet af traditioner og ritualer, og har i den
forstand friere rammer at boltre os indenfor. Der er mulighed for selwirkeliggørelse og for at
der kan banes vej for etablering af læreprocesser, frigørende processer der tager afsæt i men-
neskers hverdagslivserfaringer. På den anden side skaber forandringerne også en utryghed, et
tomrum, en risiko for ikke at kunne overskue handlemuligheder og mulige konsekvenser af
vore handlinger. Det kan virke handlingslammende og i sidste ende føre til en ny type mar-
ginalisering i samfundet af de personer som af forskellige grunde ikke er i stand til at træffe
valg på usikre grundlag. Individualiseringen som sådan risikerer at fremme en marginalise-
ringsproces hvor solidariteten i hverdagslivet og i arbejdslivet trues. Der eksisterer også en
risiko for erodering af erfaringer og af evner til at erfare og lære og dermed i sidste ende for en
invasion og kolonisering af selvet. Lønarbejdet indeholder både potentialer for selwirkelig-
gørelse og risiko for nedbrydning af evnen til at indgå i forpligtende sociale relationer.

Refleksion og læring er på dagsordenen og det kan åbne op for øget indflydelse på eget liv og
arbejdsliv, men disse ting kommer ikke afsig selv. Det spændende er ifølge Beck om refleksi-
viteten vil blive knyttet til en instrumentel rationalitet med vægt på øget regulering, marked,
teknologi, etc - en ekstrem udgave af Webers jernbur; eller om der åbnes for en ny måde at
tænke og handle på som i højere grad accepterer ambivalenser og som dermed er tættere på de
menneskelige behov og erfaringer (Beck 1994:11-12). Vil arbejdslivet blive præget af øget,
men mere indirekte teknologisk baseret kontrol, af læreprocesser der primært tjener til at un-
derstøtte virksomhedernes indtjening, osv? Eller er der mulighed for et arbejdsliv hvor det i
højere grad er menneskelige behov, så ambivalente de end måtte være, og øget myndighed i
forhold til egen livssituation, dvs arbejdslivets kvalitet, der er på dagsordenen?

Refleksion, refleksivitet og læreprocesser tillægges på den ene side stor værdi som det der
skal gøre os i stand til at fungere i et senmoderne hverdags- og arbejdsliv og løbende tage del i
og tilpasse os forandringer her. På den anden side vanskeliggøres læreprocesser af at der i
stigende grad stilles krav til mennesker og teknologi om at de skal være ufejlbarlige. Selv om
videnskaben, et stykke hen ad vejen, har anerkendt at viden og erkendelse er usikker og at der
ikke gives uangribelige svar, fungerer teknologiudviklingen uanfægtet og uantastet af disse
overvejelser og denne skepsis. Teknologi er stadig noget absolut. Kunsten bliver at vælge
nogle udviklings- og teknologivarianter der ikke lukker sig om sig selv og skaber irreversible
løsninger, men i stedet åbner op og tillader læreprocesser for personer og kollektiver (Beck
1992:177-178).

Giddens lancerer begrebet livspolitik som et bud på hvordan mulighederne i det senmodeme
samfund kan udnyttes. Livspolitikken er en ny form for politik som er tæt knyttet til "the
reflexive project of the self (Giddens 1991). Den bygger på vor stillingtagen og deltagelse i
dagligdagen, i de sammenhænge og de sociale relationer hvor vi indgår - den er en del af vor
identitetsdannelse og -udvikling, af vor livsstil, og er dermed tæt koblet til og tager afsæt i
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vore personlige erfaringer. Den er således også koblet til læreprocesser - uden etablering af
læreprocesser, ingen livspolitik. Men læring er omvendt ikke nogen garanti for at livspolitik
forekommer - læring kan som nævnt i indledningen også have et repressivt ansigt.

Livspolitik adskiller sig fra den emancipatoriske politik som ifølge Giddens har præget den
tidlige modernitet. Denne politik har været optaget af at sikre rammer for at vi overhovedet
kan få mulighed for at vælge gennem fokus på kamp mod ulighed, undertrykkelse, uretfærdig-
hed, osv. Disse temaer kan også indgå i livspolitikken, men i og med at en vis valgfrihed er
sikret i det senmoderne samfund, er der også behov for nye felter hvor denne kan praktiseres
og for nye temaer for politikken. I den forstand bygger livspolitikken ovenpå den emancipa-
toriske politik - livspolitikken forudsætter at en vis form for emancipation er tilstede (Giddens
1991:214). Men det er også et forsøg på at løsrive politikken fra rene økonomiske og traditi-
onelt magtorienterede betragtninger, og på at finde nye måder at håndtere de moralske og
eksistentielle spørgsmål som nu bringes tilbage på dagsordenen (Giddens 1994b: 160). Den
emancipatoriske politik må dog ikke glemmes - den har stadig en selvstændig rolle at spille og
skal ikke blot ses som et skridt på vejen mod livspolitikken. Der er stadig megen undertryk-
kelse, magtmisbrug, mm som skal konfronteres.

Et interessant spørgsmål i denne sammenhæng er så hvad Giddens - og andre modemitetsteo-
retikere - betragter som livspolitikkens primære scener. Er det alle de sammenhænge vi færdes
i, eller er det primært hverdagslivssfæren eller livsverdenen/den mellemmenneskelige dialog
der, som hos Habermas, er den aktuelle arena? Eller sagt på en anden måde: Kan man fore-
stille sig livspolitikken som et integreret element i arbejdslivet? For Giddens er arbejdsplad-
sen eller arbejdslivet ikke umiddelbart det mest relevante felt for livspolitikken, men der er på
den anden side i hans forståelse ikke noget til hinder for at den kan udøves her. Fricke taler, i
forlængelse af Beck, om et "bisected democracy" hvor det demokrati der udøves på arbejds-
pladserne, er styret af en anden logik og rationalitet end den der præger samfundslivet i øvrigt;
effektivitet, markedskræfter mm i højsædet vs parlamentarisk demokrati og offentlige/fælles
interesser. Men der er, efter både Frickes og Becks opfattelse, tegn på at de almene demokrati-
ske spilleregler, og dermed forudsætningerne for livspolitikken, kan fa fodfæste i arbejdslivet
(Fricke 1997:26-27).

Jeg anvender livspolitikbegrebet i en lidt bredere forståelse end Giddens. For mig handler
livspolitik om at kunne sætte den samlede livssituation og ikke mindst sammenhængen mel-
lem de forskellige sfærer man fungerer i i hverdagen, på dagsordenen - også i arbejdslivet. At
have mulighed for at tematisere og diskutere ønsker og problemstillinger i forhold til ens
samlede livsvilkår og for at sammentænke en del af de forskellige funktioner man indgår i -
som producent, kollega, forbruger, forælder, samfundsborger, etc. Livspolitik skal bl.a. dreje
sig om at skabe bedre sammenhæng mellem arbejde og øvrigt liv samt om at koble diskussio-
ner om produktionens og arbejdets udvikling med de erfaringer, ønsker og behov man har som
menneske, samfundsborger osv. I den forstand hænger livspolitik tæt sammen med mulighe-
den for at indgå i myndiggørende læreprocesser.

Man kan på mange måder se megen kritisk arbejdslivsforskning som et forsøg på at skabe rum
for en livspolitisk praksis på arbejdspladserne. Det er sket gennem etablering af lære- og kva-
lificeringsprocesser med et bredere dannelsesorienteret sigte; plads til selvstændig formulering
af behov, ønsker og bekymringer i relation til arbejdet og virksomhedens praksis; etc. Der er
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fx visse paralleller mellem en Hvspolitisk tænkning og ideerne om Det Udviklende Arbejde.
Livspolitik er således ikke (kun) en individuel sag, men er bestemt også kollektivt forankret
og en kollektiv forpligtelse. Den utopiske udgave af begrebet om "læringsrum" som disku-
teres i kapitel 7, kan ligeledes ses som en måde hvorpå der kan skabes gode rammer for at
drive livspolitik. Et relevant spørgsmål i denne sammenhæng kan være om begrebet om Den
Lærende Organisation også kan danne basis for en sådan Hvspolitisk praksis. Det vil jeg se
nærmere på i næste kapitel.

34



Kapitel 2: Fra Organisatorisk Læring til Den Lærende
Organisation

I dette kapitel vil jeg se nærmere på hvad der gemmer sig bag begreberne om Organisatorisk
Læring (OL)/Den Lærende Organisation (DLO)1 - deres historie, indhold, forståelse af læring,
menneskesyn, etc. Gennemgangen tager afsæt i teorier om begreberne og ikke i den måde de
anvendes på i praksis; selv om jeg er helt klar over at idealer og intentioner undergår mange
forandringer i den pragmatiske proces det er at omsætte dem til praksis. Formålet er at afdæk-
ke hvad det er for en læringsdiskurs DLO-tilgange søsætter og understøtter, samt kritisk at
diskutere tilgangene udfra et arbejdslivsperspektiv.

Når man arbejder med DLO-feltet, er det vigtigt at skelne mellem egentlig teoretisk funderede
bidrag og positioner, og bidrag der har et mere direkte anvendelsesorienteret sigte, i form af
'håndbøger' og lignende, og som typisk er forfattet af konsulenter. Sidstnævnte spiller en ikke
ubetydelig rolle rent volumenmæssigt indenfor DLO-området. Jeg vil imidlertid overvejende
fokusere på førstnævnte. I praksis er der selvfølgelig også et vist overlap - i hvert fald trækker
konsulentbidrag ofte i større eller mindre omfang på teorier fra feltet.

DLO er et bredt begreb der findes i mange forskellige varianter, så jeg vil indledningsvis for-
søge at give et rids over feltet. Udover at inddrage litteratur og teorier der eksplicit forholder
sig til DLO, vil jeg også tage fat i tilgange som ikke forstår sig som en del af DLO-traditionen,
men som beskæftiger sig med beslægtede problemstillinger og derfor efter min opfattelse kan
bidrage til forståelse og kvalificering af DLO-tænkningen. Tre forskellige tilgange vil herefter
blive grundigere gennemgået. Denne gennemgang vil i første omgang være overvejende be-
skrivende. En egentlig diskussion af tilgangene gemmes til sidst hvor kapitlet munder ud i en
samlet vurdering af DLO som et middel til at sikre bedre arbejdsvilkår. Det sker bl.a. ved at
inddrage ideer om Det Udviklende Arbejde. Afslutningsvis vil jeg argumentere for at der er
behov for at supplere DLO-tilgange med andre perspektiver hvis arbejdslivsvinklen skal
holdes i hævd.

Indkredsning af feltet

Principper for at skabe organisatorisk læring har været diskuteret med varierende intensitet
siden 1960'erne, med enkelte ansatser endnu tidligere (jvf Prange 1999:24), men det er først
indenfor de seneste 10-15 år at ideerne er blevet lanceret som et egentligt koncept i form af

1 Begrebet om Organisatorisk Læring er for mig at se bredere end DLO-begrebet. Sidstnævnte refe-
rerer til et specifikt management- og produktionskoncept, mens førstnævnte omfatter et bredere felt af teori og
litteratur. Man kan - som fx Easterby-Smith (1999) og Prange (1999) - vælge at betragte de to som grundlæggen-
de forskellige i kraft af forskellige erkendelsesinteresser - OL vil observere og analysere individuelle og kollek-
tive læreprocesser, DLO vil skabe værktøjer der kan bane vej for handling. Jeg mener dog at de på mange måder
er så sammenfiltrede og at der er så store overlap at det giver mening at behandle dem samlet, og i stedet skelne
mellem forskellige indholdsmæssige tilgange indenfor det samlede felt. I det følgende vil jeg derfor for nemheds
skyld fortrinsvis anvende begrebet og betegnelsen DLO som synonym for de to.
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begrebet Den Lærende Organisation. Selve dette begreb tilskrives ofte hollænderen Arie de
Geus (se fx Peter Senges forord i de Geus 1997), men ellers er hovedparten af litteraturen på
området af anglo-amerikansk oprindelse. Begrebet bygger videre på socialpsykologiske stu-
dier og eksperimentelt arbejde fra 1950'erne og 1960'erne samt på virksomhedskulturtilgangen
som for alvor holdt sit indtog i organisationstænkningen i 1980'erne. Her fokuserede man på
de uformelle nonner og tankegange som er på spil i organisationer, og på de muligheder der
kan ligge i at være opmærksom på disse og eventuelt forsøge at præge virksomhedens kultur i
en ønsket retning. DLO repræsenterer i en vis forstand en 'idealkultur', en kultur som det er
værd at stræbe mod hvis man vil være en effektiv omstillingsparat organisation, nemlig en
kultur hvor kontinuerlig læring indgår som en naturlig og integreret del af dagligdagen på alle
niveauer i organisationen.

I Skandinavien, specielt i Danmark og Sverige, har konceptet været genstand for stigende in-
teresse i de seneste ca 10 år. 11990 tog arbejdsmarkedets parter i Sverige således initiativ til
igangsætning af et forsknings- og udviklingsprogram med fokus på organisatorisk læring,
"Programmet for Larande Organisationer", L-programmet (se fx Bjorkegren 1991, Docherty
1991, Docherty 1996, Ellstrom 1996a, Forsberg 1991, Soderstrom 1996). Indenfor dets ram-
mer arbejdede man op gennem 1990'erne med såvel teoriopsamling som praktiske arbejds-
pladsforsøg - med hovedvægten på det sidste. Parallelt med dette arbejde har man satset på
større udviklingsaktiviteter i form af udviklingsprogrammer som UP (Udviklingsprogrammet
for ny teknik, arbejdsorganisation og arbejdsmiljø) og LOM (Ledelse, organisation og med-
bestemmelse). Disse har ikke direkte haft tilknytning til DLO-diskussionen, men specielt
sidstnævnte har haft mange paralleller til teorierne om DLO uden dog eksplicit at referere til
disse. I LOM-programmet har Bjorn Gustavsen m.fl. således, med afsæt i socioteknikken,
arbejdet med at etablere søgekonferencer og skabe rammer for ligeværdig dialog på virksom-
hederne i Habermas' ånd (Gustavsen 1990,1992,1996; Engelstad 1996). En del af den forsk-
ning der foregår på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo - som Gustavsen også har haft en
aktie i - er ligeledes inspireret af dette arbejde (fx Pålshaugen 1991).

I Danmark har den største arbejdsgiverforening, Dansk Industri, udpeget DLO som et særligt
indsatsområde hvilket bl.a. betyder at de tilbyder oplysning, kurser og vejledning til deres
medlemsvirksomheder om DLO, arrangerer seminarer mm (se fx Morsing & Christensen
1996). Mange virksomheder har efterspurgt rådgivning indenfor området, der er opstået en
stor gruppe af konsulenter som byder sig til (blandt de mest kendte er måske van Hauen m.fl.
1995) og flere amter arbejder målrettet på at blive lærende organisationer (Frederiksborg Amt
og Århus Amt). Rent forskningsmæssigt har selve DLO-området dog endnu ikke tiltrukket sig
den store opmærksomhed i Danmark selv om der selvfølgelig er nogle der har beskæftiget sig
med det (fx Elkjær 1996, 1999; Hildebrandt & Brandi 1998; Hvenegaard & Trolle 1996; Mor-
sing 1995 samt til dels Christensen 1998). Der er ikke herhjemme, som i Sverige, etableret
fælles projekter mellem arbejdsmarkedets parter om udvikling af DLO. Det skyldes ikke
mindst at fagbevægelsen i Danmark har satses hårdt på udvikling af deres eget koncept, Det
Udviklende Arbejde (LO 1991,1995,1997). Dette koncept har også vundet gehør indenfor
det offentlige område, ikke mindst i kraft af de socialdemokratisk ledede regeringer der har
siddet siden starten af 1990'erne. DUA-konceptet har også mere eller mindre direkte ligget til
grund for flere større offentligt finansierede udviklings- og forskningsprogrammer - fx "Et
bedre arbejdsliv og øget vækst" fra Arbejdsministeriet og "Menneskelige ressourcer i arbejdsli-
vet" fra Forskningsministeriet. I praksis er der dog en del overlap mellem DLO- og DUA-
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ideerne så disse aktiviteter kan samlet ses som en øget interesse for problemstillinger
vedrørende organisatorisk læring og udvikling.

Som nævnt eksisterer der mange forskellige indfaldsvinkler til DLO. Ikke desto mindre vil jeg
tillade mig at anskue begrebet som et samlet koncept på linje med Business Process Reengine-
éring (BPR), Lean Production (LP), Total Quality Management (TQM) m.fl. Sådanne koncep-
ter er ofte flygtige og har kort levetid. Det vil muligvis også gælde for DLO som egentligt le-
delseskoncept, men de problemstillinger der ligger til grund for konceptet og for en lærings-
tilgang som sådan, har, som det også fremgår af kapitel 1, fæste i en samfundsmæssig udvik-
ling og bliver derfor ikke uaktuelle lige med det samme. Jeg vil i forlængelse heraf vælge at
betragte DLO som et produktionskoncept. Betegnelsen "produktionskoncept"2 indikerer at der
er tale om et sammenhængende bud på hvordan nye markedsvilkår skal tackles, dvs hvordan
rationaliseringsprocesser i arbejdet skal gribes an. At tale om nye produktionskoncepter bety-
der ikke blot at selve arbejdet tilrettelægges på en ny måde, men også at der etableres nye
samspil mellem arbejdet og det omgivende samfund i form af myndigheder, medarbejdere,
kunder, leverandører, etc. At anvende dette begreb indikerer at der anlægges en samfunds-
mæssig vinkel på analysen af udviklingen af produktionen. Et produktionskoncept opererer
endvidere - eksplicit eller implicit - med bestemte forståelser af teknologiens rolle, markeds-
forhold, menneskesyn, osv som det også er meget vigtigt at afdække for at kunne forstå og
diskutere konceptet.

DLO kan ses som et led i den bølge af nye koncepter der har set dagens lys de seneste 15-20
år. Den tayloristiske produktionsfilosofi er efter sigende i opbrud i lyset af de ændrede mar-
kedsvilkår mm og afløses af nye produktionsformer der i højere grad fokuserer på fleksibilitet,
kvalitet, kundeorientering og øget udnyttelse af de menneskelige ressourcer (Kern & Schu-
mann 1984, Piore & Sabel 1984). DLO har således - som BPR, LP og TQM - nogle bud på
hvordan de nye vilkår for virksomhederne i dag kan imødegås og håndteres. Men de bud som
DLO giver på dette, er selvfølgelig på en række områder forskellige fra de andre koncepters
forslag - koncepterne har forskellige indfaldsvinkler, styrker og svagheder - og det betyder at
der er en række problemstillinger og behov i relation til virksomhedsudvikling som DLO i
særlig grad forventes og mener at kunne tage hånd om. Et eksempel på dette er at behovet for
at fastholde og forankre nyskabelser og erfaringer er vokset i takt med den megen fokus på
udvikling og forandring og den massive igangsættelse af udviklingsprojekter, efteruddannelse
mm. Der er mange eksempler på at udviklingsinitiativer er blevet iværksat, ofte med bistand
fra eksterne konsulenter, men når den officielle projektperiode og den opmærksomhed den
bringer med sig, er ovre og konsulenterne er gået videre til nye opgaver, dør initiativerne lige
så stille ud. Erfaringer og læreprocesser opsamles ikke i virksomheden, men 'forsvinder' med
konsulenterne eller 'isoleres' hos enkelte medarbejdere der har været tæt involveret i proces-
sen. Her kommer DLO ind som et redskab til at skabe rammer for at initiativer kan holdes i
live og at kontinuerlige læreprocesser der favner langt bredere i organisationen, kan skabes.
Satsning på etablering af DLO kan derfor også ses som et forsøg på at skabe kontinuitet og
stabilitet i organisationen. I og med at markedsvilkårene hele tiden ændres og personaleud-
skiftningen bliver stadigt større, er der behov for at skabe rutiner og procedurer i virksomhe-
derne som sikrer at erfaringer ikke forsvinder med de enkelte medarbejdere.

2 Denne opfattelse af begrebet ligger i forlængelse af Kern & Schumann 1984.
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Endvidere er der et behov for et begreb som samler op på erfaringer fra de senere års arbejde
med kvalitetsudvikling, uddannelses- og kvalifikationsudvikling, etc, og som forsøger at tæn-
ke disse erfaringer sammen. Et begreb der ser mere helhedsorienteret på de udviklingsbetin-
gelser og -muligheder som præger en organisation3. Disse forhold er blandt grundene til den
øgede interesse for læring og læreprocesser de senere år.

DLO er iflg Docherty (1991) betegnelsen for en organisation der understøtter samtlige sine
medlemmers læring og kontinuerligt udvikler sig for at nå strategiske mål. Målet er ikke at be-
væge sig fra en tilstand til en anden, men løbende at være i stand til at tage udfordringer op og
foretage de nødvendige tilpasninger til kunde-/brugerbehov, markedsbetingelser, etc. Hen-
sigten med det meste DLO-litteratur er at give anvisninger og ideer, primært til ledelsen, til
hvordan den kan sikre at organisationen får opbygget nogle strukturer, nogle rammer som ba-
ner vej for etablering af organisatoriske læreprocesser. Begrebet fokuserer overvejende på
rammerne for læring snarere end på dennes konkrete indhold og formål. Det er specielt ledel-
sens rolle som vies opmærksomhed - måske fordi megen DLO-litteratur kommer fra USA
hvor medarbejderdeltagelse ikke på samme måde som i Skandinavien er et område som man,
ihvertfald i et vist omfang, må tage stilling til. Det er også et kendetegn ved denne litteratur at
den udelukkende beskæftiger sig med læring og DLO indenfor faglært funktionærarbejde.
Organisatorisk læring synes slet ikke at være et tema for ikke-faglærte arbejdere inden for
service og produktion (jvf Senge 1991 samt Argyris & Schon 1978, 1996).

Begrebet om DLO er, ligesom de øvrige nævnte koncepter bortset fra DUA, fortrinsvis for-
ankret i organisations- og managementlitteraturen. Der har, ikke mindst indenfor de senere år,
været en tendens til at forskere og praktikere fra andre faglige discipliner er blevet interesse-
rede i feltet, fx sociologer og antropologer, men det er stadig primært indenfor førstnævnte
områder at denne typer diskussioner er blevet taget op. Der er gennem de senere år lavet man-
ge oversigter over litteraturen på feltet med forskellige bud på hvordan feltet kan inddeles i
skoler, indfaldsvinkler, etc (fx Dodgson 1993, Easterby-Smith & Araujo 1999, Elkjær 1994,
Elkjær & Lysgaard 1998, Huber 1991, Levitt & March 1988, Prange 1999).

Easterby-Smith & Araujo skehier i første omgang mellem OL-litteratur og DLO-litteratur
hvor førstnævnte typisk bliver til i det akademiske miljø og er teoriorienteret, mens DLO-
litteraturen primært har sine rødder i konsulentkredse og fortrinsvis er praksisorienteret. Den-
ne skelnen har paralleller til Dodgsons opdeling mellem tilgange der primært fokuserer på
selve processen og andre der er mere interesseret i resultater af læreprocesserne. OL-littera-
turen opdeler Easterby-Smith & Araujo igen i to overordnede retninger efter om teorierne op-
fatter OL som en teknisk eller en social proces. Førstnævnte ser OL som et spørgsmål om ef-
fektiv informationsbehandling - jo bedre en organisation er til at sende, fortolke og svare på
information, jo større er chancerne for at OL kan forekomme. Argyris & Schon, Huber og
Zuboff henregnes til denne gruppe. Det sociale perspektiv anskuer læring og OL som en
grundlæggende social proces. Easterby-Smith & Araujo underopdeler denne retning i tre
tilgange der lægger vægt på forskellige aspekter indenfor det sociale felt, men også har visse
overlap: En socialkonstruktivistisk retning (Brown & Duguid 1991); en politisk orienteret der

3 van Hauen rn.fl. som har leveret et af de mest anvendte danske bidrag til diskussionerne om DLO
(stærkt inspireret af Peter Senge), kobler da også direkte og eksplicit DLO-ideerne med Total Quality
Management-tilgangen (van Hauen et al. 1995:65). Se også Elkjær & Lysgaard 1998:25.
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pointerer at OL også er forbundet med politiske processer, interessevaretagelse og forhandlin-
ger som må konfronteres og tages alvorligt og ikke bare ses som barrierer for læring - her kan
ses paralleller til social forfatningstilgangen og labour process-teorierne der begge har deres
rødder i industrisociologien, samt til dele af organisationsteorien, fx Perrow; en kulturteore-
tisk tilgang der opfatter læring som en form for kulturel artefakt, en proces der er tæt knyttet
til organisationens kultur (Lave & Wenger 1991). Differentieringen mellem de informations-
tekniske og de sociale, læringsteoretisk orienterede teorier kan også genfindes hos Elkjær
(1994). ;

Fælles for hovedparten af disse oversigter er imidlertid at de i deres tilgange til feltet primært
opererer indenfor organisationsteori-/managementlitteratur traditionen - Easterby-Smith &
Araujo og Elkjær dog som undtagelser. Men læring som sådan og fænomenet kollektive lære-
processer behandles også indenfor andre fagtraditioner, så når jeg i det følgende forsøger at
give et rids over DLO-feltet, inddrager jeg et bredere felt af teorier, dvs også teorier som ikke
forstår sig selv som tilhørende DLO-tænkningen. Det sker også for at understrege at lærings-
diskussionen favner bredere end hvad der kan rummes indenfor diskurser om virksomhedsud-
vikling og produktionstilrettelæggelse. Til gengæld vil jeg ikke gøre så meget ud af at diffe-
rentiere mellem forskellige skoler indenfor organisationsteorien og managementlitteraturen.

Jeg vil ikke hævde at den opdeling jeg nu præsenterer, er bedre og mere dækkende end andre
bidrag eller for den sags skyld fuldt dækkende, men den afspejler og er meningsfuld i forhold
til mit faglige udgangspunkt og problemstillingen i denne afhandling, nemlig at diskutere hvil-
ke typer af læreprocesser som er på dagsordenen og kan skabes i arbejdslivet i dag og hvilken
betydning det har for arbejdsvilkårene.

Indfaldsvinkler til DLO:

• Organisationsteoretisk vinkel som kan underopdeles i en række forskellige varianter
hvor bl.a. en systemteoretisk og en kulturinspireret spiller en vis rolle. Det overord-
nede udgangspunkt hos dem alle er en beskrivelse og definition af organisationer og
deres funktionsmåder - organisationen er genstandsfeltet for analyserne, men udfra
forskelligt fokus. Indfaldsvinklen baserer sig som helhed meget på kognitiv psykolo-
gi og dens forståelse af læring, bl.a. som det kommer til udtryk hos Jean Piaget. Ho-
vedparten af den litteratur som Easterby-Smith & Araujo betegner som OL-orienteret
hører hjemme her. Argyris & Schons arbejder (1978, 1996) kan siges at tage afsæt
her, men også Levitt & March (1988), Huber (1996), Edgar Schein (1992), samt til
dels Peter Senge (1991).

• Traditionel managementvinkel der omfatter det Easterby-Smith & Araujo betegner
som DLO-litteratur, dvs med en vis vægt på konsulentbidrag. Der er visse overlap
mellem denne retning og deji foregående. Peter Senge har således et ben i såvel den-
ne lejr som den organisationsteoretiske. Litteraturen indenfor denne vinkel henvender
sig fortrinsvis til ledere og giver gode råd om hvad disse kan gøre for at sikre sig at
'deres' organisationer bliver lærende og dermed effektive. Lederne ses som de pri-
mære aktører i igangsættelsen af denne proces. Anvisningerne er et langt stykke hen
ad vejen forsøgt gjort konkrete og operationelle, men bygger sjældent på en eksplicit
teoretisk forståelse af hvad organisatorisk læring er. Også her kan man tale om
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mange forskellige varianter, bl.a. afhængig af hvilken konkret kontekst der arbejdes
indenfor med hensyn til region, branche, etc. Dem vil jeg ikke gå nærmere ind i her. I
dansk sammenhæng er nogle af de mere kendte og anvendte bidrag her Finn van
Hauen m.fl. (1995) samt bogen fra Thomas Stahl m.fl. (1993) i forlængelse af EU-
initiativer indenfor programmet Eurotecnet.

Aktionsforskningsorienteret vinkel repræsenteret af Chris Argyris & Donald Schon
samt til dels Bjorn Gustavsen m.fl. De har forandringsperspektivet til fælles med
managementvinklen, men begrunder i langt højere grad denne tilgang forsknings- og
videnskabsteoretisk. De har rødder tilbage til en af de store gamle aktionsforskere
Kurt Lewin og til Tavistockskolen og socioteknikken. Perspektivet er bredere end i
de to foregående tilgange idet der i højere grad lægges vægt på en form for demokra-
tisk og dannelsesmæssig udvikling der vedrører alle deltagere. Schon har endvidere i
mange år arbejdet med hvordan læring sker i relationen mellem 'ekspert'/mester og
elev og har anvendt dette arbejde til at perspektivere arbejdet med DLO. De teorier
om praksisorienteret læring han udvikler, har en række paralleller til Dreyfus &
Dreyfus (1991) og til Lave & Wenger (1991) som omtales lidt nærmere senere.

Uddannelses-fdannelsesteoretisk vinkel, fx repræsenteret ved John Dewey og Kurt
Lewin. Perspektivet her har også traditionelt været bredere end organisationen og
dens levedygtighed og har tendentielt omfattet samfundsmæssige spørgsmål som fx
udvikling af medarbejdere og samfundsborgere der kan deltage aktivt i demokratiske
processer. I takt med den stigende samfundsmæssige fokus på uddannelse og livslang
læring er diskussioner om kontinuerlige læreprocesser på individ- og organisations-
niveau kommet til at omfatte såvel DLO-teorier som de dannelsesteoretiske debatter
der har præget industrisociologien i efterkrigstiden og som også stod højt på dagsor-
denen i 1960-1970'erne. Gustavsson (1996) og Larsson (1996) er nyere eksempler på
dette. Disse teorier har udløbere til fx Argyris' og Schons arbejder, til David Kolb
(1984) samt til dels til Oskar Negt.

Kvalifikationsteoretisk vinkel der har rødder i industrisociologien og i Braverman-
relaterede diskussioner om de- eller rekvalificering af arbejdskraften. Synsvinklen på
feltet har typisk været arbejdernes og en øget myndiggørelse af dem i forhold til egen
arbejdssituation. Kvalifikationsteorien anlægger således en mere medarbejderorien-
teret og arbejdsvilkårsfokuseret synsvinkel på læring. Der findes en samfundsorien-
teret gren, som fx Kern & Schumann (1984) repræsenterer, og en mere organisations-
nær gren, fx Mickler et al. (1976). Begge er præget af en overvejende strukturorien-
teret tilgang. Der er dog en opblødning igang i retning af større fokus på subjektet,
ikke mindst i kraft af Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppens arbejde (Andersen et
al. 1993, Illeris 1995, Dieris et al. 1995) - en opblødning der også kommer til udtryk i
Bottrup et al. (1994). Flere af disse tilgange har også et ben i det følgende område.

Erfaringspædagogisk vinkel, fx som den kommer til udtryk hos Oskar Negt (1994),
Steen Nielsen et al. (1999), Olesen (1985) og til dels Leithåuser & Volmerg (1994).
Denne tilgang har en stærk forankring i kritisk teori og forstår derfor ikke sig selv
som en del af DLO-diskussionen, men kan med sine begreber om kollektiv erfaring
og det levende arbejde alligevel bidrage væsentligt til at forklare og forstå en række
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forhold i relation til DLO og læring i bred forstand. Og så kan tilgangen ikke mindst
give ammunition til en kritisk perspektivering af begrebet. Kolb (1984) opererer
ligeledes indenfor det erfaringspædagogiske felt, men ikke udfra et kritisk teoretisk
perspektiv.

• Nyere teorier om læring, fx Dreyfus & Dreyfus (1991) og specielt Lave & Wenger
(1991). Fokus her er på læreprocesser som sådan og ikke kun læring i relation til
organisation og arbejdsplads. Lave & Wenger ser læring som en grundlæggende
social, interaktionistisk proces - læreprocesser foregår gennem deltagelse i sociale
fællesskaber. De giver et bud på et nyt læringsbegreb der i høj grad er socialkonstruk-
tivistisk inspireret og i opposition til den traditionelle kognitive forståelse af læring
som præger mange teoretikere på det samlede DLO-felt. Opfattelsen af læring som
socialisation har visse overlap til den erfaringspædagogiske vinkel.

Hertil kunne tilføjes en innovationsøkonomisk vinket. Indenfor dette teorikompleks fokuseres
ligeledes på hvordan der kan skabes gode rammer for virksomhedsudvikling, men hvor megen
af den tidligere nævnte DLO-relaterede teori primært ser på organisationsinterne forhold, ser
de innovationsøkonomiske teorier i høj grad også på forholdet mellem virksomheden og de
omgivende institutioner og videre på koblingen til den erhvervsøkonomiske udvikling som
sådan. Jeg har imidlertid valgt ikke at gå nærmere ind i denne retning da den kun i mindre
omfang beskæftiger sig eksplicit med læring og i stedet er mere direkte økonomisk orienteret.

Som det fremgår, er der en del overlap mellem de enkelte vinkler. Mange forsøger efterhån-
den også at koble flere af disse - DLO-feltet er ved at blive mere tværvidenskabeligt. Man kan
også hævde at der er tale om en meget overordnet inddeling som ikke kommer så tæt på de
reelle indholdsmæssige forskelle på de enkelte tilgange. Sådanne skulle imidlertid gerne frem-
gå af den mere detaljerede gennemgang af et mindre udvalg af disse tilgange der følger om
lidt.

Her vil jeg gennemgå tre bidrag til forståelse af OL/DLO lidt grundigere. Det drejer sig om et
bidrag der inkluderer både den organisationsteoretiske og den aktionsforskningsorienterede
vinkel samt også trækker på den dannelsesteoretiske tilgang, i form af Chris Argyris &
Donald Schons fælles arbejder. Jeg vil dog også i mindre omfang inddrage dele af de ting de
har arbejdet med hver for sig - dels for at uddybe deres tilgang, dels for at påpege de forskelle
der trods alt er mellem dem, ikke mindst i deres genstandsfelt. Dernæst vil jeg tage fat på et
bidrag der trækker på såvel en organisationsteoretisk som en managementorienteret tilgang til
feltet, i form af Peter Senge. Han baserer sig i vid udstrækning på en form for systemteori. Når
jeg har valgt at fokusere på netop Senge og Argyris & Schon, skyldes det at deres tilgange har
været de mest citerede og anvendte i en dansk sammenhæng. Et af de flittigst brugte konsu-
lentfirmaer indenfor feltet i Danmark er således meget inspirerede af Senge og har skrevet en
bog hvis ideer ligger tæt op ad hans (van Hauen et al. 1995). Jeg har fundet det vigtigt netop at
tage udgangspunkt i de mest anvendte bidrag for at gøre min kritiske diskussion af DLO-
tilgangen så aktuel og forhåbentlig anvendelig blandt praktikere på feltet som muligt.

4 Blandt relevante bidrag her kan nævnes Cooley & Morgan 1998: The Associational Economy.
Oxford University og Nelson & Winter 1977: "In search of useful theory of innovation", Research Policy vol. 6.
Andre navne indenfor denne retning er Bengt-Åke Lundvall, Schumpeter, Giovanni Dosi og Bengt Johannison.
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Det tredje bidrag jeg vil gennemgå, er et eksempel på en nyere læringsteori som allerede har
haft og sikkert også vil fa yderligere indflydelse på DLO-feltet selv om forfatterne ikke ser sig
selv som en del af dette felt. Det handler om Lave & Wenger der har en noget bredere ind-
faldsvinkel til feltet, idet de forsøger at etablere et begreb om læring som sådan og bl.a. derfor
efter min opfattelse har en del at byde på i relation til DLO-diskussionen og derfor er rele-
vante at inddrage i denne sammenhæng.

Kapitlet afsluttes med en samlet diskussion af DLO-konceptet. Her vil dette koncept bl.a. bli-
ve perspektiveret af kvalifikationsvinklen og den erfaringspædagagogiske tilgang til og forstå-
else af læring og organisatorisk læring.

Argyris & Schon: Double-loop læring som ideal

Chris Argyris & Donald Schon har været på DLO-banen i mange år og kan siges at være "the
grand old men" og faderfigurerne på området. Alle forholder sig til dem, primært i form af
deres bog fra 1978: "Organizational Learning: A theory of action perspective". Af samme
grund har de genudgivet bogen i 1996 i en opdateret udgave, forstået på den måde at de har
forsøgt at placere sig ind i forhold til den litteratur der er kommet til på DLO-feltet efter den
første udgave. Det er også primært disse to værker der henvises til i det følgende, og som
derfor fremover blot benævnes med årstal.

Både Argyris og Schon har en lang række praktiske erfaringer med ledelses-, uddannelses- og
organisationsudvikling, men har sideløbende med dette arbejde plejet en forskerkarriere og
derigennem forsøgt at tænke de konkrete erfaringer ind i en mere teoretisk sammenhæng. I
forhold til hovedparten af den øvrige teoretisk baserede litteratur på feltet har de et mere eks-
plicit forskningspolitisk sigte med deres virke. De ser sig selv som bannerførere for en hand-
lingsteoretisk, aktionsforskningsorienteret tilgang til DLO-feltet. Herved kommer de også til
at ligge tættere opad skandinavisk arbejdslivsforskning der har haft en stærk aktionsforsk-
ningstradition de seneste 30-40 år. De opfatter sig som brobyggere mellem på den ene side en
forandrings- og praksisorienteret tilgang som også kendetegner mange konsulenters måde at
gå til feltet på, og på den anden side en forskningsorienteret, mere skeptisk tilgang som er
typisk for mange akademiske bidrag (1996:xxi). De vil skabe basis for forandring i virksom-
hederne, men er samtidig meget kritiske overfor managementkoncepter som fx Total Quality
Management og Business Process Reengineering der efter deres mening vil sælge forkromede
færdigpakkede løsninger - de kalder dem "religiøse fix" (1996:249).

Teoretisk afsæt
Selv om Argyris og Schon har arbejdet meget sammen og dermed repræsenterer en fælles ind-
faldsvinkel, har de deres rødder lidt forskellige steder. Argyris har en (social)psykologisk og
organisationsteoretisk baggrund og har arbejdet meget specifikt med ledelses- og organisa-
tionsudvikling. Han er bl.a. inspireret af den tidlige socioteknik fra Tavistockinstituttet, fx
repræsenteret ved Trist & Bamford (Argyris & Schon 1996:44-45). Endvidere trækker han på
Kurt Lewin der på mange måder kan betragtes som aktionsforskningens far. Lewin har også
været en inspirationskilde for Schon, men det kan man i endnu højere grad sige om den gamle
uddannelsesforsker og en af frontfigurerne i den amerikanske pragmatisme, John Dewey, der
også med sin tilgang har været meget aktionsforskningsorienteret. Både Lewin og Dewey har
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ligeledes haft et demokratiserings- og dannelsesorienteret sigte med deres forskning. Lewin
taler således om at skabe "joint reflection" mellem forskere og de øvrige deltagere, de 'udfor-
skede', i forskningsprocessen som skal styrke begge parter i tilrettelæggelsen afhandlinger
der kan påvirke deres egen situation eller forskning. Der skal opbygges en demokratisk kultur
som en del af forskningsprocessen (Aagaard Nielsen 1995:78-79). Det er også idealet for
Argyris & Schon, og de opererer derfor på mange måder med et mere normativt projekt end
hovedparten af de øvrige teoretisk funderede bidrag på DLO-feltet. I deres forståelse er DLO
således noget alle organisationer bør stræbe efter at blive, et ideal de må stile imod.

De kritiserer traditionel samfundsforskning for at være udelukkende deskriptiv og taler i ste-
det for at skabe alternativer, virtuelle verdener, og skabe intervention og forandring i virksom-
hederne som skaber bedre forudsætninger for læring, men ideelt set også skaber bedre arbejds-
vilkår for medarbejderne (fx Argyris 1992:1-2, 4). Det er bl.a. her at inspirationen fra Tavi-
stock kommer ind - de lægger netop vægt på en kombination af en arbejdsmiljøvidenskabelig
og en ledelsesvidenskabelig tilgang, og ser dem som to sider af samme sag. Det er op til forsk-
ningen at skabe alternative muligheder for handling, men til gengæld ikke at tvinge menne-
sker til at udnytte disse:

... social science should not only describe reality as accurately, comprehensively, and
economically as possible, it should pay attention to producing knowledge about
virtual worlds that provide liberating alternatives. By liberating alternatives I mean
organizations and societies that endow human beings with competencies to reverse
and undo self-fueling, anti-learning, overprotective processes... (Argyris 1992:4).

En frisættelse af disse muligheder vil efter Argyris' & Schons mening være til gavn for både
organisationen og dens medlemmer. De er således ude i en videnskabsteoretisk og forsknings-
politisk mission der handler om at understrege forskningens forpligtelse til aktivt at engagere
sig i etablering af forandringer og gøre op med forestillinger om forskningens neutralitet i
positivistisk forstand. Det spiller ligeledes en stor rolle i Schons eget arbejde (1983b, 1987)
hvor han også søger at skabe større respekt om praksisorienteret arbejde og praktiske erfarin-
ger som grundlag for videnskabeligt arbejde. Han argumenterer for at de erkendelser der op-
nås gennem deltagelse i og refleksion over konkrete udviklings- og læringsforløb, kan være
lige så gode og videnskabelige som teoretisk arbejde. Han hævder i denne forbindelse bl.a. at
det er nødvendigt selv at deltage i organisationens liv for at kunne forstå hvad der foregår her
(Schon 1983a: 118). Han plæderer videre for en tilgang til praksisfeltet som har en del paral-
leller til Giddens' begreb om dobbelt hermeneutik hvor eksperter og lægmænd gensidigt
trækker på hinandens viden.

Med denne tilgang repræsenterer Argyris & Schon på mange måder en traditionel sociotek-
nisk indfaldsvinkel til studier af og skabelse af forandringsprocesser i virksomheder - en ind-
faldsvinkel som også har spillet en betydelig rolle i Skandinavien, ikke mindst i Norge og
Sverige. Det giver efter min opfattelse deres forskning en særlig aktualitet og relevans i en
skandinavisk sammenhæng. Det ligger uden for denne afhandlings rammer at give en nærme-
re og dækkende beskrivelse af aktionsforskningens rolle og status i Skandinavien i dag, men
jeg vil pege på at der gennem de sidste 10-15 år i miljøet omkring Bjorn Gustavsen er udviklet
en ny form for socioteknisk inspireret aktionsforskningstilgang der har paralleller til Argyris
& Schon, men som også på visse punkter går i en anden retning.
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Argyris & Schon er klassiske aktionsforskere i den forstand at de opretholder en form for nor-
mativitet i deres tilgang, både i forhold til indhold og form af forandringsprocessen. Den ind-
holdsmæssige normativitet er dog betydeligt nedtonet eller måske snarere forholdsvis implicit
og upræcis - hvad der opfattes som positive og negative resultater af aktiviteterne er ikke helt
klart. Krav til aktionernes form og rammer ligger mere fast - her er det et bestemt læresystem
og bestemte måder at lære på der stræbes mod. Gustavsen m.fl. har lagt den indholdsmæssige
normativitet helt på hylden. I LOM-programmet - et aktionsforskningsprogram der blev startet
i Sverige i anden halvdel af 1980'erne og som på mange måder har været Gustavsen m.fl.'s
eksperimentarium - er forskerne ikke gået ind og har argumenteret for bestemte løsninger,
men har i stedet set det som deres opgave at skabe rammer og mulighed for ligeværdig dialog
og kommunikation. Deres normativitet har været koncentreret om de rammer der skal skabes
for diskussion af udvikling og forandring, dvs om udvikling af metoder til at skabe ligeværdig
dialog. De har stillet normative krav til dialogens form, meri ikke direkte til dens indhold. De
gør op med store universelle teorier og søger snarere lokale løsninger og lokal udvikling af
teori der dog bliver til i kraft af mere generelle metodiske overvejelser og greb.

Både Argyris & Schon og Gustavsen m.fl. fokuserer på den interpersonelle kommunikation og
dens vilkår i organisationerne, men hvor førstnævnte gør dette udfra et systemteoretisk infor-
meret perspektiv, er sidstnævnte stærkt inspirerede af Habermas og hans ideer om herredøm-
mefri kommunikation (se fx Philips & Rehnstrom 1996:53-54). De arbejder således hen imod
at opstille et ideal for demokratisk dialog som al praktisk kommunikation skal evalueres i
forhold til. Dette ideal kan og vil dog formentlig variere fra kultur til kultur og over tid. Den
kommunikative praksis er funderet i den såkaldte "udviklingsorganisation" (Engelstad 1996;
Gustavsen 1996). Denne eksisterer sideløbende med og ideelt set som en del af de øvrige
organisatoriske aktiviteter som produktion, produktudvikling, kvalitetssikring, etc og kan
konkret bestå af mange forskellige elementer som fx workshops, projektgrupper og virksom-
hedskonferencer. Udviklingsorganisationen skal være garanten for at problemstillinger kan
tages op og diskuteres på demokratisk vis. I denne tilgangs mest radikale udgaver har de kon-
krete aktiviteter antaget en meget diskursanalytisk karakter (fx Pålshaugen 1992). Argyris &
Schon er langt mindre radikale i deres tilgang til kommunikationen i organisationen som jeg
vil tage nærmere fat på senere.

Den tidlige socioteknik og dens amerikanske pendant repræsenteret af Kurt Lewin så deres
aktiviteter som led i et større samfundsmæssigt reformprogram der havde øget velfærd og
demokratisk deltagelse på dagsordenen (Aagaard Nielsen 1996:128). Disse elementer er svære
at genfinde i dag i resterne af den sociotekniske skole - her er fokus i langt højere grad på for-
hold i den enkelte virksomhed og arbejdet med at forbedre arbejdsvilkår og produktivitet her.
Det samfundsmæssige perspektiv og forankring er heller ikke til stede hos Argyris & Schon
og hos Gustavsen m.fl. Førstnævnte fokuserer entydigt på enkeltvirksomheder og samspil
mellem individer og grupper her. Gustavsen m.fl. lægger vægt på at udviklingsprocesserne og
de dialoger som er deres afsæt, finder sted i netværksform - det vil konkret sige at fire virk-
somheder bringes sammen fra starten og udgør "the basic unit of change" (Gustavsen
1996:21). Dette er bl.a. gjort for at holde fast i det spredningskriterie som også var fremtræ-
dende i den oprindelige socioteknik; gode praksiser skulle spredes og derigennem også legi-
timere aktiviteterne som relevant forskning. Men en bredere samfundsmæssig perspektivering
og orientering af udviklingstiltag er der ikke tale om. Det koncentrerer sig hovedsageligt om
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deltagelse i udvikling af egne arbejdsvilkår indenfor de af organisationen eller netværket satte
rammer.

Organisationsforståelse
Som nævnt har Argyris & Schon også deres rødder i organisationsteorien. De trækker på
mange forskellige retninger indenfor dette store teorikompleks og mener grundlæggende at
det er nødvendigt at have en eklektisk tilgang til feltet og kombinere en række forskellige
synsvinkler (1978:331). Det er ikke mindst socialpsykologien, samspillet mellem individ og
gruppe samt systemteorien som udgør deres fundament. De anser samspillet mellem individ
og gruppe/kollektiv for en helt afgørende faktor i forståelsen aflivet i organisationen. Indivi-
det spiller en markant rolle som ikke må overses i iveren efter at finde frem til de organisatori-
ske mekanismer, men organisationen kan på den anden side ikke reduceres til at være
summen af individerne. Den er mere end som så, den er noget i sig selv.

På trods af denne fastholden af individerne som væsentlige selvstændige aktører i organisatio-
nen er Argyris & Schon også stærkt inspireret af systemteorien, bl.a. i form af en af de gamle
kybernetikere W.R. Ashby. Det gælder ikke mindst i deres forståelse af læring som fejlafdæk-
ning og fejlretning og i deres opfattelse af de organisatoriske læresystemer som i høj grad
selvregulerende, dvs som kredsløb der refererer til sig selv og som kun kan påvirkes og æn-
dres indefra. Kommunikation spiller en afgørende rolle her som middel til forandring. Argyris
& Schon lægger dog betydeligt mere vægt på individets rolle i disse processer og dets samspil
med organisationen end det er normalt indenfor systemteorien. Her er der mere tendens til at
udgrænse individet som et særligt system som det fx sker hos Luhmann (se Harste 1992).
Samtidig understreger Argyris & Schon vigtigheden af at holde fast i det interpersonelle ni-
veau, samspillet mellem enkeltpersoner, og ikke blot se på grupper, afdelinger eller andre
større enheder i organisationen. Dette mellemniveau glemmes ofte af andre teoretikere på
feltet - systemtilgang eller ej (1996:200).

Argyris & Schon har en forholdsvis rationel og funktionalistisk tilgang til forståelse af orga-
nisationer. De ser sådanne som handlende og ansvarlige, som agenter der i bund og grund
handler rationelt og i overensstemmelse med egne interesser. Det er dog ikke ensbetydende
med at der er en direkte sammenhæng mellem hvad organisationer siger de gør og hvad de
faktisk gør, som jeg vender tilbage til lidt senere. Men de køber ikke "garbage can"-modellen
(March & Olsen 1976) og lignende forståelser som ser det der foregår i organisationer som
udtryk for mere eller mindre tilfældige, situationsbestemte handlinger snarere end som dele af
en sammenhængende plan og prioritering. Den aktuelle individuelle og organisatoriske prak-
sis er efter deres opfattelse grundlæggende et udtryk for rationelle overvejelser, men der ligger
et arbejde i at afdække hvilken form for rationalitet der er tale om og hvilke værdier og forstå-
elser den baserer sig på. Organisationer er derfor også, i hvert fald i et vist omfang, i stand til
bevidst at ændre deres egen praksis i en bestemt ønsket retning; uden at det skal opfattes som
en tro på at organisationer kan styres hundrede procent. Det kritiserer de til gengæld nogle af
de mest funktionalistisk orienterede virksomhedskulturteoretikere som fx Schein for at mene
(1996:186). Men det understreger deres opfattelse af organisationer som dynamiske enheder,
som "active processes of organizing" (1996:16) - på linje med Karl Weick (1991).
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Læringsforståelse
Argyris & Schon er bl.a. inspireret af systemteori og kognitiv psykologi, fx Piaget, i deres for-
ståelse af læreprocesser. Den kognitive psykologi beskæftiger sig bl.a. med hvordan vi som
individer lærer - hvilke bevidsthedsmæssige og til dels følelsesmæssige processer som ligger
til grund for læreprocesser. Alle mennesker er ifølge denne forståelse i besiddelse af et kog-
nitivt system, en mental model, som er med til at skabe orden i vor forståelse af verden
omkring os. Systemet består af de bevidste og ubevidste elementer som udgør vores fortolk-
nings- og forklaringsramme, det filter som vi ser verden igennem. Skemaet er ikke statisk,
men justeres løbende på baggrund af vore erfaringer. Det skaber sammenhæng og stabilitet i
vores liv og er med til at styre og målrette vore handlinger.

Det kognitive system består af en kerne og en periferi. I kernen findes vore grundlæggende
holdninger og værdier; dvs de elementer som er tættest knyttet til vores selvforståelse som
personer, som fagfolk, som del af en kultur, etc. Denne kerne er svær at påvirke - den forsøger
vi så vidt muligt at beskytte. I periferien findes den mere færdighedsprægede viden og erfa-
ring. Det kan dreje sig om viden vedrørende madlavning, hvordan man slår en forhånd i ten-
nis, visse arbejdsmæssige metoder, osv; alt sammen viden og færdigheder som vi er mere
åbne overfor at ændre på hvis man kan overbevise os om at der er en bedre måde at gøre tin-
gene på. Justering af denne viden anfægter os ikke som personer på samme måde som det er
tilfældet hvis vores 'kerneviden og -normer' angribes.

Organisationer kan ifølge Argyris & Schon på lignende vis have kognitive skemaer, men
læring og udvikling af disse skemaer sker gennem individers læreprocesser. Organisatorisk
læring foregår ved at individer lærer og derefter handler i overensstemmelse med det lærte
inden for organisationen:

Organizations do not perform the actions that produce the learning. It is individuals
acting as agents of organizations who produce the behavior that leads to learning.
Organizations can create conditions that may significantly influence what individuals
frame as the problem, design as a solution and produce as action to solve a problem.
(Argyris 1992:8).

Individuel læring er i Argyris' & Schons forståelse en nødvendig, men ikke tilstrækkelig for-
udsætning for at organisatorisk læring kan foregå. Resultater af læreprocessen skal indlejres i
individers forståelse af organisationen og/eller i organisationens praksis før det tæller som
organisatorisk læring. Individer og organisation indgår i en komplekst samspil i denne proces.
Det sker gennem det som de, med Dewey, kalder "organizational inquiry ". En sådan proces
sættes typisk i gang ved at der opstår en situation som ikke kan løses eller forklares ud fra
vores eksisterende verdensbillede. Der opstår en 'fejl' eller en "mismatch" mellem det man
forestiller og ønsker sig skal være resultatet af en given handling, og så det der faktisk sker.
Læreprocessen bliver således i deres udgave et spørgsmål om fejlafdækning og fejlretning.

Individet gribes af overraskelse, bliver måske ude afstand til umiddelbart at handle og forsø-
ger derefter nysgerrigt at rette fejlen ved at gennemføre et systematisk undersøgelsesarbejde.
Denne proces består i en kombination af og vekselvirkning mellem refleksion og handling.
Som undersøger fortaber man sig ikke kun i kloge tanker, men forsøger aktivt at ændre den
fejlsituation man har konstateret gennem praksis. Man indgår i en form for "refleksiv dialog
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med situationen" (Schon 1983b) i forsøget på at løse den. Der er derfor også på mange måder
tale om en form for erfaringsbaseret praksislæring. Denne proces er i princippet uendelig - den
afsluttes ikke nødvendigvis med at man når frem til et færdigt svar eller løsning på problemet
(1996:31). Hvis processen er forløbet tilfredsstillende, vil den dog resultere i en eller anden
form for 'produkt' i form af en ændret adfærd, en læreproces.

Det fremgår også heraf at læring i Argyris' & Schons forståelse er funderet i praksis. Vi lærer
gennem at handle, gennem at løse opståede problemer i praksis:

From our perspective, (..) learning may not be said to occur if someone (acting for
the organization) discovers a new problem or invents a solution to a problem.
Learning occurs when the invented solution is actually produced. (Argyris 1992:9).

Ændring i adfærd er ikke nogen garanti for at der har fundet en læreproces sted, men det er på
den anden side en nødvendig forudsætning for dette - uden ændrede handlemønstre, ingen
læring.

Læreprocesser bærer præg af at vi hver især har vore egne mål med udviklings- og lærepro-
cesser, en egen vej vi ønsker at følge og forudsætninger som er specifikke for den enkelte. Alt
dette er forhold som man iflg Schon er nødt til at tænke ind i forhold til læreprocesser, og han
opererer da også med individuel tilpasset vejledning og læring som ideal. Men læring og lære-
processer foregår via refleksion og handling i et fælles rum - de har grundlæggende en social
karakter. De foregår i en bestemt social ramme og kontekst, en "community of inquiry" der
bl.a. er præget af organisationens kultur og som er afgørende for hvad der kan læres og hvor-
dan - her sættes en ramme for hvilke forhold der betragtes som problemer, hvordan sådanne
formuleres, og om og hvordan de kan tages op. Læring er derfor ikke nogen abstrakt størrelse,
men er tæt bundet til den sammenhæng hvor den foregår og skal anvendes - den er kontekstaf-
hængig. For at der kan være tale om en egentlig "organisatorisk undersøgelse (inquiry)" skal
individet da også i en vis forstand - i selve processen - tage dette fællesskab på sig, erkende
sig selv som en del af det og respektere dets normer og regler samt gennem dette kunne ad-
skille sig selv fra andre. Individet skal fungere som en form for agent for organisationen:

Inquiry becomes organizational when individuals inquire on behalf of the organiza-
tion, within a community of inquiry governed, formally or informally, by the roles
and rules of the organization. (1996:33).

Det er "inquiry"-begrebet der er formidler mellem det individuelle og det organisatoriske
niveau. Det er i denne undersøgelsesproces at læring bliver organisatorisk og ikke 'blot' indi-
viduel, og det er dermed dette begreb der skal løse den næsten gordiske knude som mange
kognitivt orienterede tilgange til DLO-feltet slås med, nemlig overgangen mellem det indi-
viduelle og det organisatoriske.

"Inquiry"-begrebet har et tydeligt forandringsperspektiv - målet med undersøgelsen er at skabe
basis for forandring. Afsættet for processen kan være centralt eller decentralt og det kan
foregå formelt eller mere uformelt. Kendetegnende for en god "inquiry"-proces er at alt er til
diskussion og kan testes samt at der er åbenhed overfor opposition og konflikt der potentielt
kan indeholde gode ideer til alternative synsvinkler og 'løsninger'.
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Læring er i Argyris' & Schons univers på en gang knyttet til handling og udførelse og til be-
vidsthedsmæssige processer hos det enkelte individ. Organisationsudvikling handler i deres
forståelse, lidt firkantet sagt, om at skabe sammenhæng mellem disse to elementer, mellem
bevidsthed/refleksion og handling. En sådan sammenhæng eksisterer langt fra altid. Argyris &
Schon skelner således mellem individers og organisationers "espoused theory " og deres
"theory in use ". Førstnævnte betegner de forestillinger om og normer og strategier for hvor-
dan arbejdet skal udføres, som henholdsvis de enkelte individer og organisationen bærer rundt
på og udtrykker; den formulerede, italesatte udgave af praksis. "Theory in use" handler der-
imod om hvordan tingene faktisk foregår - hvordan arbejdet udføres i praksis og hvorfor det
sker som det gør. De to teorisystemer kan, som man kan forestille sig, af og til være i konflikt
med hinanden og ofte uden at de involverede personer og medlemmer af organisationer er
opmærksomme på det. '

Det er imidlertid en væsentlig pointe her at manglende konsistens mellem de to teorisystemer
hos den enkelte person eller organisation ikke skyldes manglende overblik, manglende kvali-
fikationer eller skødesløshed. Vi opbygger som personer og organisationer gennem vores
"theory in use" en sammenhængende mikroteori om hvordan arbejdet skal gribes an. Begrebet
kan således ses som en måde at håndtere ambivalenser på og dermed skabe en form for sam-
menhæng og mening i den daglige praksis:

Social scientists have focused for many years on the inconsistencies between the
espoused values and actual behavior. What has hardly been discussed are the values,
or the theory-in-use, that explain the inconsistencies, i.e., that show how the inconsi-
stent is consistent. (Argyris 1992:12).

Mange der arbejder med DLO, er ifølge Argyris & Schon ikke tilstrækkeligt opmærksomme
på indholdet af disse "theories in use" og mister derfor muligheden for at forstå hvad der fak-
tisk foregår i organisationerne. De tenderer mod at opfatte personers adfærd som ulogisk og
selvmodsigende fordi disse siger et og gør noget andet, men overser herved de meninger, for-
klaringer og strukturer der ligger bag denne praksis, og afskærer sig således efter Argyris' &
Schons mening fra at påvirke udviklingen af personer og organisationer.

Hvis man som person eller organisation ikke handler i overensstemmelse med de officielt
formulerede hensigter, er det nemlig ikke udtryk for irrationel adfærd. En sådan handlemåde
kan der omvendt være mange gode rationelle grunde til. Ofte er det udtryk for at vi som per-
soner er socialiseret ind i en bestemt lærekultur samfundsmæssigt og organisatorisk hvor det
handler om at beskytte os selv mod at blive anfægtet i vores verdensbillede. På baggrund af
vore daglige erfaringer opbygger vi forståelser af hvordan den nære verden hænger sammen
og videre hvordan vi skal handle for at fa denne til at fungere. Vi udvikler "defensive rutiner"
der skal hjælpe os med at overleve i dagligdagen. Det vender jeg nærmere tilbage til lidt sene-
re i gennemgangen af forskellige læremodeller hos Argyris & Schon.

Forskellige typer af læring - forskellige læresystemer/-modeller
For at organisatorisk læring kan forekomme, må der ske ændringer i individers og organisatio-
ners adfærd, dvs i deres "theory in use" og dermed i individernes kognitive systemer. Det kan
ske på forskellige niveauer og Argyris & Schon opererer derfor med to hovedtyper af læring:
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I den ene variant bliver fejl opdaget og rettet - man bruger sine erfaringer fra arbejdspraksis
til at foretage visse metodeforbedringer i forhold til det man gør, men der er sjældent tale om
mere grundlæggende overvejelser af rammer og forudsætninger for arbejdet. De værdier og
holdninger som styrer arbejdet, anfægtes ikke - det er en instrumentel form for læring der
sigter mod umiddelbar problemløsning. Det er kun periferien af det kognitive skema, man har
fat i. Denne type læring betegner Argyris & Schon som "single-loop "-læring.

En sådan læring kan være fin nok så længe det man gør, i bund og grund er rigtigt, men den
kan iflg Argyris & Schon blive et stort problem hvis forudsætningerne for arbejdet ændrer sig
- hvilket de som bekendt gør ganske ofte i disse tider. Her kan der i stedet være brug for at
stille spørgsmålstegn ved de herskende rutiner og metoder og forsøge at gå helt nye veje. Der
kan være behov for at ændre ved det dominerende tankesæt, ved de eksisterende nonner og
anfægte dele af organisationens selvforståelse. Det handler ikke 'blot' om at ændre en eksi-
sterende handlingspraksis, men om hele den måde vi tænker på, og en sådan form for læring
bliver derfor mere 'farlig'. Denne læring kalder Argyris & Schon for "double-loop "-læring5.
En særlig avanceret udgave af denne har paralleller til Batesons begreb om "deutero-læring"
og rummer evnen til at overskue og forandre eksisterende læresystemer, dvs "at lære at lære"
(1996:29).

Alle organisationer har brug for både single- og double-loop læring - de to former for læring
er gode til forskellige ting:

Single-loop learning is appropriate for the routine, repetitive issue - it helps get the
everyday job done. Double-loop learning is more relevant for the complex, non-
programmable issues - it assures that there will be another day in the future of the
organization. (Argyris 1992:9).

Hvad der konkret kan betegnes som henholdsvis single- og double-loop læring, vil afhænge af
konteksten. En bestemt type ændringer i en organisations praksis kan således føre til single-
loop læring i en afdeling eller blaridt en gruppe af medarbejdere og samtidig til double-loop
læring andre steder i organisationen. Læreprocessens karakter vil afhænge af hvilke forandrin-
ger der konkret er tale om, forhåndsforudsætninger og udgangspunkt blandt personer og orga-
nisation, samspil mellem de enkelte enheder, etc.

Organisationer i dag betjener sig langt overvejende af single-loop læring, men det er utilstræk-
keligt iflg Argyris & Schon. De argumenterer for at der i højere grad må skabes rammer for
double-loop læring i organisationerne hvis disse skal være i stand til løbende at udvikle sig og
kunne løse også mere basale^ problemer og konflikter. Double-loop'et er deres ideal - uden dét
er organisationen og måske samfundet ilde stedt:

5 Denne opdeling af læringsniveauer og -former er meget lig den der opereres med indenfor pædago-
gisk forskning. Her skelner man mellem kumulativ læring der har en rent færdigheds- og rutinepræget, instru-
mentel karakter - en meget simpel form for single-loop læring; assimilativ læring hvor man bearbejder arbejds-
erfaringer til en ny praksis og som derfor også kan sidestilles med single-loop læring; og endelig akkomodativ
læring der betegner overskridende læreprocesser og dermed minder om double-loop læring (se fx Meris 1995).

49



Unless people acting as agents for organizations and societies are able to learn to
detect and correct double-loop errors, the survival of the society may be in doubt.
(1978:5).

Denne normative fremhævelse af og insisteren på double-loop læring som afgørende og rigtig
har foranlediget nogen kritik gennem årene. Fx er Bjorkegren (1991) mere skeptisk overfor
denne holdning og overfor double-loop læringen, den akkomodative læring. Selv om der er
fundamentale forskelle på single-loop læring og double-loop læring, argumenterer Bjorkegren
og flere med ham for at de ikke skal forstås som et enten-eller og som de to eneste muligheder
- en forståelse Argyris & Schon også selv så småt åbner op for i deres 1996-bog. Læring kan
og bør måske også foregå mere trinvis, dvs at der også må findes nogle former for læring som
ikke er 'rene' single- eller double-loop. En entydig satsning på double-loop læring kan lige-
ledes skabe barrierer og modstand blandt de medlemmer af organisationen som endnu ikke
føler sig rede til at anfægte og lave om på det eksisterende - der er behov for en vis form for
stabilitet både hos individ og organisation. Det kan fx have negativ indflydelse på det psy-
kiske arbejdsmiljø, og dermed på evnen til at lære, hvis ens verdensbillede og rutiner hele
tiden er under pres.

Når Argyris & Schon også i senere bøger og artikler fastholder double-loop læringen som af-
gørende vigtig, er det bl.a. fordi den giver mulighed for at komme ud over de rent instrumen-
telle og målrationelle ændringer og løsningsmodeller som kendetegner single-loop læringen,
den giver mulighed for at tænke i større forandringer af værdier mm og dermed for at sætte
mere grundlæggende spørgsmålstegn ved om man overhovedet ønsker læring og udvikling og
i givet fald hvilken. Formålet med læringsaktiviteterne kommer i højere grad på dagsordenen -
det bliver muligt at diskutere hvad der er god og "produktiv" læring. Alt for mange der be-
skæftiger sig med DLO - specielt blandt virksomhedskonsulenter - undlader ifølge Argyris &
Schon at tage fat på den slags spørgsmål, og det ser de som en mangel.

Der er imidlertid ikke tvivl i Argyris' & Schons sind om hvad der er god og dårlig læring. De
har udarbejdet to modeller, to fiktive læresystemer som kan illustrere dette. Deres mål er at
afdække de forhold, værdier og praksiser som kan virke hæmmende i forhold til at skabe pro-
duktiv organisatorisk læring. Den første, Model I "theory in use", er i vid udstrækning baseret
på empiriske undersøgelser, men beskriver ikke én faktisk eksisterende organisation og for-
holdene her. Den udgør snarere en form for idealtype der samler op på de forhold som på for-
skellig vis kan virke begrænsende for mulighederne for at gennemføre double-loop læring.
Denne model for en organisatorisk praksis fungerer parallelt med et læresystem som under-
støtter og reproducerer denne praksis, Model O-I læresystemet. Model II "theory in use" ud-
nævner de selv til at være en utopi, et ideal der i modsætning til Model I kan understøtte ud-
vikling af double-loop læreprocesser i virksomhederne og dermed et Model O-II læresystem.

Model I har fire styrende værdier og tilknyttede strategier for adfærd (1996:93, Argyris
1992:26):

• Man må stræbe efter at have fuldstændig og ensidig kontrol over mål og praksis.
• Man må maksimere vind-situationer og minimere tabssituationer gennem at tilegne

sig og opretholde kontrol med definition og udøvelse af opgaver, fx ved at overtale
eller lokke andre til at adoptere egen udlægning af situationen.
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• Man må minimere udvikling og udtryk af negative følelser; bl.a. ved at beskytte sig
selv, lukke af for mulige negative konsekvenser af praksis for andre, pakke ting ind
så udsagn og oplysninger ikke kan testes, undertrykke følelser, skyde skyld og ansvar
på andre.

• Man må være rationel og fremstille alle forhold og synspunkter som om de bunder i
intellektuelle rationelle overvejelser, og ikke fx i følelser af usikkerhed; det handler
om at beskytte andre og sig selv mod at blive såret eller tabe ansigt - fx ved at til-
bageholde information, skabe regler der kan censurere information og handlinger
eller holde uformelle private møder.

Efterleves disse værdier, har det en række konsekvenser for måden at omgås hinanden på og
for mulighederne for at lære i organisationen. Værdierne fremmer en oplevelse af hinanden
som defensive, beskyttende sig selv for enhver pris, primært fokuserede på egne forhold, selv-
kontrollerede og inkonsekvente. Endvidere skaber det en kultur bygget på mistillid, angst for
at tage risici, konformitet, misforstået diplomatisk omgangstone der forhindrer at forhold som
man kunne lære af, kommer på bordet, og usund konkurrence der primært er fokuseret på at
fortælle ledelsen hvad den gerne vil høre. Der lægges ikke op til kollektiv definition og dis-
kussion af problemer og mulige løsninger - sådanne processer bliver fortrinsvis individuelle
og lukkede og giver derfor kun mulighed for single-loop læring.

Modellen fungerer eller har indflydelse på tre niveauer: det individuelle, det organisatoriske
og samspillet mellem de to. En individuel praksis der ligger i forlængelse af Model I, vil
præge organisationen i samme retning og fremme udvikling af defensive organisatoriske
rutiner som igen spiller tilbage på individernes adfærd. Der skabes en ond cirkel som for-
stærker Model I og O-I og gør det endnu mere vanskeligt at bevæge sig i retning af double-
loop læring. En sådan læring kan simpelthen ikke naturligt forekomme i organisationer der
fungerer i overensstemmelse med en Model I "theory in use". Der skabes tværtimod et læ-
ringsparadoks: "The actions we take to promote productive organizational learning actually
inhibit deeper learning" (1996:281).

Det er de færreste personer der forbinder sig selv med en Model I praksis. De fleste giver
udtryk for andre værdier og intentioner, men benytter sig i praksis af elementer fra Model I.
Disse ting sniger sig så at sige ind bag om ryggen på os, de er nærmest internaliseret i os og er
udtryk for højt kvalificerede, men også skjulte ("tacit") reaktioner (Argyris 1992:27) - ikke
mindst fordi vi igennem vores socialisering er blevet vænnet til at reproducere sådanne vær-
dier og praksiser. Disse vil vi bringe med os i alle de sociale sammenhænge vi indgår i, og da
organisationer ikke kan lære uden at individerne indenfor dem lærer, bliver organisatorisk
double-loop læring heller ikke mulig. Når Argyris & Schon giver en bredere samfundsmæssig
socialisering 'skylden', hænger det sammen med at de kan konstatere meget parallelle handle-
mønstre på tværs af situationer og individer - handlemønstre der alle peger mod Model I. Med
denne forklaringsmodel får de også sandsynliggjort hvorfor det er så vanskeligt at ændre på
denne praksis. Vi er oftest ikke klar over at vi er underlagt en Model I praksis og læresystem,
og selv hvor det er tilfældet, er det et langsommeligt arbejde at ændre fordi denne Model I
praksis er så rodfæstet i os.

Model II og dens medfølgende læresystem O-II er på mange måder Model I's modsætning. I
og med at der ikke er meget empirisk materiale at trække på i forhold til Model II fordi der
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efter Argyris & Schons mening stort set ikke, om overhovedet, er nogle organisationer der
praktiserer en sådan, er denne i høj grad blevet til som en negation af Model I og O-I. Det er
en utopi som formentlig aldrig vil kunne nås i sin fulde form. Endvidere ligger det i selve
modellens karakter at den ikke kan antage en statisk, endelig form - en Model II og Model O-
II læresystem vil altid være indstillet på at stille spørgsmålstegn ved sine egne forudsætninger
og dermed åbne op for en løbende forandring og reformulering.

De styrende værdier for Model II er følgende:

• adgang til valid, gyldig information
• mulighed for at træffe frie og informerede valg
• internt engagement i og opbakning bag trufne valg ("commitment") og løbende

overvågning af at de implementeres.

Disse værdier skal bane vej for handlingsstrategier og -praksiser der snarere er offensive end
defensive, som sigter mod udvikling og læring fremfor en angstbaseret status quo, som lader
medlemmer deltage i formulering af opgaver og mål og som lader dem være udgangspunkt for
fastsættelse afhandlinger. En sådan praksis skulle endvidere skabe en atmosfære af tillid og
valgfrihed som kan danne grobund for øget engagement og mulighed for at prøve nye ting af,
med de risici det indebærer. De sociale relationer vil ikke være præget af ensidig kontrol og
mistillid, men snarere af gensidige forpligtelser på fælles formulerede opgaver og mål samt
gensidig hensyntagen til og beskyttelse af hinanden. Værdier og mål bliver på denne måde
mere fælles og åbne og kan derfor også anfægtes og diskuteres. Det gælder også for individer-
nes egne tilgange og forståelser. Evne til selvrefleksion er afgørende i denne sammenhæng.

Ændringer i handlemønstre der kan pege i retning af Model n, er som nævnt ikke enkle at
etablere. Det er ikke nok at etablere gode organisatoriske rammer for double-loop læring - det
er holdnings- og værdimæssige forandringer i de enkelte individers mentale modeller som der
er brug for. Først når individerne har tilegnet sig en ny synsvinkel, nye værdier og evner at
handle derefter, bliver det muligt at tale om organisatorisk double-loop læring. Konkret fore-
slår Argyris & Schon at starte arbejdet med at skabe disse ændringer blandt ledergruppen. De
har magten og autonomien til for alvor at kunne prøve tingene af uden at blive pålagt en anden
praksis undervejs, fx fordi akutte problemer skal løses. Når de har lært sig en ny praksis, kan
de sprede denne til andre dele af organisationen.

Målet er ikke helt at opgive Model I. Ligesom at single-loop læring, som tidligere nævnt, be-
stemt har sin berettigelse i nogle tilfælde, har også den praksismodel og det læresystem som
understøtter denne form for læring, nemlig Model I, fortsat en rolle at spille. Det handler sna-
rere om, for den enkelte og organisationen, at blive i stand til at skelne mellem de to modeller
og til at gennemskue hvornår der er fordele ved den ene og den anden. Man skal uden pro-
blemer kunne skifte mellem dem. Idealet er videre at skabe en dialektisk læreproces hvor or-
ganisationens medlemmer hele tiden kan sammenligne deres "theory in use" og læresystem
med alternative modeller så der bliver skabt synlighed og alternativer (Argyris 1992:37).

De to læresystemer og læremodeller har været en af inspirationskilderne til indkredsning af
begrebet om læringsrum som jeg tager fat på i kapitel 4.
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Opsamling
Argyris' & Schons teori udgør på mange måder en fælles referenceramme og -punkt for hele
DLO-diskussionen og ikke uden grund. Selv om de ikke har opfundet begreberne om single-
og double-loop, er det i høj grad dem der har fået begreberne institutionaliseret i DLO-diskus-
sionen og ligeledes differentieringen mellem "theory-in-use" og "espoused theory". Begge
disse begrebspar giver gode billeder til forståelse af hvad der foregår i organisationer og an-
skueliggør de vanskeligheder som udviklingstiltag kan løbe ind i - det er billeder der er til at
forstå for praktikere og som samtidig er teoretisk funderede.

Argyris & Schon er overvejende kognitivt orienterede i deres tilgang til feltet. Læreprocesser
foregår som udgangspunkt i de enkelte individers hoveder, men med Dewey i hånden åbner de
samtidig op for et lidt bredere erfaringsbegreb der også interesserer sig for kropsligt forankre-
de erfaringer. Kognitiv refleksion vil efter deres opfattelse altid indgå som et element i lære-
processerne - uden tankemæssig refleksion, ingen læring - men genstanden for sådanne re-
fleksioner kan godt være kropslige erfaringer. I praksis vil det også være svært at skille krops-
lig og kognitiv læring ad - de vil ofte være vævet sammen, men tyngden kan selvfølgelig ligge
på en af disse læringsformer. I sine egne bøger om den reflekterende praktiker understreger
Schon (1983,1987) således også behovet for et stykke hen ad vejen at italesætte den "tacit
knowledge" (jvf Polanyi 1967) som man som praktiker indenfor et felt besidder. Det er i in-
teraktionen med det praktiske felt i form af arbejdsopgaver og kolleger at man lærer, men det
ændrer ikke ved at selve læreprocessen har karakter af en individuel tankeproces.

Med dette individorienterede afsæt har Argyris & Schon et behov for at forklare hvordan indi-
viduelle erkendelser kan blive kollektive så man kan tale om organisatorisk læring. Det er her
at begrebet "inquiry" kommer ind i billedet. Det er i undersøgelsen af konkrete problemer i
samarbejde med andre at erfaringer og læreprocesser bliver organisatoriske. Med introduktio-
nen af dette begreb forsøger de at løse dette problem med 'overførsel' af viden fra individer til
kollektiv som er generelt for kognitive tilgange til feltet, men det er efter min opfattelse stadig
ikke tydeligt hvad det er der kendetegner organisatorisk funderede "inquiries" i forhold til
individuelle, dvs hvornår en person handler på organisationens og ikke blot på egne veje.
Samspillet mellem de to niveauer er stadig lidt af en 'blackbox'.

Argyris & Schon har en overvejende ledelsesorienteret indfaldsvinkel til forståelse af udvik-
lingsprocesser. De ser ledelsen som de primære bærere af disse - det er dem der må tage ini-
tiativet og definere rammerne for det der skal ske. Det skyldes formentlig ikke mindst deres
amerikanske rødder og referenceramme. Selv om de lægger vægt på at medarbejdere efterføl-
gende skal inddrages i udviklingsarbejdet, er der langt fra tale om en egentlig demokratisk
proces hvor medarbejdere deltager i udformning af rammer, målsætning og afsæt for udvik-
lingsaktiviteter. De magtforhold som gør sig gældende, såvel ved udformningen af rammer
som i diskussionerne om udfyldelsen af dem, berøres i forlængelse heraf heller ikke. De er
opmærksomme på at der kan forekomme forskellige synspunkter og konflikter som udgangs-
punkt i organisationen, men har en tiltro til at man gennem fornuftsbaseret kommunikation og
dialog kan få udjævnet disse forskelle og få alle til at trække i samme retning.

53



Peter Senge: Læring som ledelsesværktøj

Senge har en baggrund som forsker og konsulent i tilknytning til Massachusetts Institute of
Technology i Boston hvor han fx har arbejdet meget med lederudvikling, også i praksis - bl.a.
som elev af Chris Argyris. Det er også positionerne og synsvinklerne som henholdsvis forsker
og konsulent han forsøger at kombinere i værket "The fifth discipline" (norsk udgave: "Den
femte disciplin",' 1991). Han trækker her på sin teoretiske viden fra organisationsteorien, men
bogens form og sigte er helt klart praksisorienteret. Der er således konsekvent ingen litteratur-
henvisninger i bogen, men til gengæld mange eksempler på og forslag til fx hvordan barrierer
mod organisatorisk læring kan overvindes . Bogens målgruppe er primært praktikere i form af
ledere og konsulenter. Den er da også fulgt op med en endnu mere værktøj sorienteret
udgivelse i 1994 (Senge et al. 1994).

Bogen har, med sin malende og til tider meget normative sprogbrug, nærmest karakter af et
ideologisk manifest for hvordan vi skaber en bedre (organisations)verden. Men i modsætning
til hovedparten af den øvrige managementlitteratur på området forsøger Senges at give en
sammenhængende, til dels teoretisk funderet, fremstilling af samspillet mellem organisationer
og læring. Inspirationen fra Argyris er tydelig, omend dette ikke altid fremgår eksplicit af
teksten. Sidehenvisningerne i det følgende refererer alle til Senge 1991 - oversættelse af ci-
tater (fra norsk) svarer jeg selv for.

Teoretisk afsæt - systemtænkning
Senge er meget inspireret af systemteori. Systemisk tænkning har været meget almindeligt
indenfor organisationsteorien, specielt i 1950-1960'eme, men efter et dyk i popularitet har
nyere udgaver påkaldt sig stor opmærksomhed, også indenfor et bredere samfundsteoretisk
felt, ikke mindst i kraft af Niklas Luhmanns teorier. Senges udgave er dog i sagens natur langt
fra så ambitiøs og omfattende som Luhmanns - Senge ønsker at skabe forudsætninger for at
forstå og etablere lærende organisationer, men ikke, som Luhmann, at etablere en hel sam-
fundsteori. Selv om Luhmann og Senge begge beskæftiger sig med systemteori, er der således
tale om meget forskellige tilgange - forskelle jeg dog ikke vil komme nærmere ind på her. I
Senges univers skal den systemiske tænkning være med til at håndtere den stadigt mere kom-
plekse virkelighed og dagligdag som gør sig gældende indenfor organisationerne - en daglig-
dag der er præget af skiftende markedsvilkår og mere generelt af den refleksive modernitet
som blev beskrevet i foregående kapitel.

Han anskuer organisationer som sammenhængende systemer. Som medlem af en organisation
indgår man i en samlet enhed hvor de enkelte individers handlinger er vævet sammen i et
komplekst mønster og dermed er forbundet med og i en vis forstand afhængige af hinanden.
Det er derfor ikke nok at se på de enkelte dele af en organisation hver for sig hvis man skal
forstå hvad der foregår og bane vej for forbedringer i denne - organisationen må forstås som
en helhed der er mere end summen af enkeltdelene. Han er på dette område inspireret af Jay
Forrester - en datalog og systemteoretiker, ligeledes fra MIT. Alt for ofte har man i virksom-
hederne, efter Senges vurdering, en tendens til at fokusere på enkeltstående funktioner og
problemstillinger fremfor at skabe sig et mere overordnet, samlet billede. Tidsperspektivet er
ligeledes afgørende her. Behovet for at handle giver sig ofte udtryk i at organisationer reagerer
på øjebliksbilleder og begrænsede udsnit af et problemkompleks fremfor at give sig selv bedre
tid til mere systematisk at følge og analysere processer gennem en lidt længere periode og
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med et bredere perspektiv. Begge disse rutinereaktioner fører til at der skabes symptombe-
handling som muligvis kan give resultater på kort sigt, men sjældent set over et længere forløb
(s. 65). Endvidere har sådanne tiltag det med at virke selvforstærkende - mere kræver mere. I
stedet er der brug for at gå til ondets rod så der kan skabes mere langtidsholdbare aktioner.
Parallellerne til Argyris & Schons skelnen mellem single-loop læring (symptombehandling)
og double-loop læring (at gå til ondets rod) er åbenbar.

Tendensen til symptombehandling bunder også i en fejlagtig simpel årsag-virkningstænkning
som præger mange organisationer. Systemtænkningen kan efter Senges opfattelse hjælpe med
til at komme ud over denne og få organisationerne til at erkende at forholdene her er langt
mere komplekse. Det er i praksis stort set umuligt at etablere en klar sammenhæng mellem
handlinger og deres konsekvenser, dels pga kompleksiteten, dels fordi disse i praksis er ad-
skilt i tid og rum. Det er derfor også svært at lære gennem erfaringer fordi vi rent faktisk ikke
selv bliver direkte konfronteret med eller kan se resultaterne af vore handlinger. Disse forhold
gør også at vi skal væk fra at tænke i "enten-eller", i dikotomiske valg, og snarere tænke
"både-og". Det er ikke gjort med enkeltstående initiativer til at forbedre organisationers drift -
der må tænkes i langt mere bredspektrerede tiltag som også kan tænkes at kombinere initi-
ativer der tidligere er blevet betragtet som modsatrettede. Forhold i organisationer kan ikke
reduceres til simple, lineære årsag-virkningssammenhænge, men systemtænkningen kan trods
alt være med til at skabe en form for sammenhæng i kompleksiteten og lave en meningsfuld
historie ud af denne der kan kaste lys over organisationens problemer.

Senge ser i en vis forstand, i lighed med Luhmann, systemer som selvrefererende. I hvert fald
argumenterer han for at det kun er ved at kigge indad og se på de interne processer og rela-
tioner i organisationen at man kan handle og påvirke organisationens praksis (s. 74). Årsager
til problemer eller for den sags skyld hjælp til at løse dem skal ikke findes udenfor, men in-
denfor virksomhedens mure. De er endvidere forankret i fællesskabet og ikke i enkeltindivi-
der. Manglende villighed til at erkende dette er også med til at reducere mulighederne for at
lære som organisation.

Systemtænkningen markerer for Senge en grundlæggende anderledes måde at tænke på uden
at han dog er specielt præcis og konkret i sin beskrivelse af hvori det anderledes består. Men
en parallel til double-loop læringen er igen oplagt. Det handler om at undgå at forfalde til
vanetænkning og til at gøre det man plejer at gøre, og i stedet blive opmærksom på de struk-
turer som styrer vore handlinger og som vi oftest ikke kender til. Vi må bevidstgøres om de
strukturmønstre og "systemarketyper" (s. 100) der holder os fangne i en bestemt praksis og
forståelse. Kendskab til disse kan være med til at modvirke de tendenser til fragmentering af
viden og kundskab som moderne organisationer ligeledes lider under. Det kan bane vej for at
vi kan se verden med nye øjne, men systemtænkningen er forudsætningen for at det kan lade
sig gøre:

Uden systemtænkning vil visionens frø falde på ufrugtbar jord.

(...)
I hjertet af en lærende organisation finder vi en mental forandring - fra at se os selv
som adskilt fra verden, fra at se problemer som forårsaget af nogle andre eller af
noget andet til at se, hvordan vore egne handlinger er med til at skabe de problemer
som vi oplever. En lærende organisation er et sted hvor mennesker kontinuerligt

55



opdager hvordan de skaber deres egen virkelighed. (Senge 1991:18 - min over-
sættelse).

Systemtænkningen er samtidig, som det også fremgår af citatet, en forudsætning for menne-
skelig handlen og for at mennesker kan ses som aktive deltagere i skabelsen af deres egen
virkelighed. Senge opfatter systemtilgangen som "modgiften mod den hjælpeløshed som
mange føler nu hvor vi bevæger os ind i en tidsepoke med voksende gensidig afhængighed"
(s. 76). Mennesker er i høj grad aktører i organisationernes liv, men ikke nødvendigvis som
individer, snarere som grupper.

Systemtænkningen er hjørnestenen i og det overordnede princip for hele Senges DLO-forstå-
else - det er den femte disciplin der henvises til i bogens titel. De øvrige fire discipliner i hans
DLO-tilgang er følgende:

• personlig mestring
• mentale modeller
• fælles vision
• gruppelæring.

Alle fem discipliner skal være i spil for at man kan tale om en lærende organisation. Det er
ikke nok at satse på fire af dem - de er gensidigt afhængige af hinanden. De fire resterende
discipliner gennemgås om lidt, men først en kort præsentation af Senges læringsforståelse.

Læringsforståelse
I Senges univers anskues læring som en fundamental menneskelig kategori:

Vi mennesker er, inderst inde, indstillede på at lære. (...) Lærende organisationer er
mulige, ikke bare fordi det at lære er en del af vores natur, men også fordi det er
lystbetonet at lære. (Senge 1991:10).

Læring er pr definition godt. Det er et grundvilkår for mennesket. Vi er fra naturens hånd gla-
de for at lære - det er igennem læring at vi skaber og reproducerer os selv som mennesker.
Man kan næsten tale om læring som en form for ontologi i Senges tænkning, som det der kon-
stituerer os som mennesker. DLO er i forlængelse heraf ligeledes et positivt begreb, uanset
form og indhold.

Senges læringsbegreb er forankret i individet. Organisationen lærer kun ved at mennesker
lærer. Individuel læring er ingen garanti for at organisatorisk læring forekommer, men det er
en forudsætning for dette. Læring involverer os og er knyttet til os som personer. Det betyder
også at de læreprocesser som skal iværksættes i en organisation, skal have relevans for os som
personer. Læring og personlig udvikling er ikke noget vi kan påduttes. Han citerer en virk-
somhedsleder, Max de Pree, for at sige at der skal indgås en form for "pagt" mellem organisa-
tionen og dens medlemmer, dvs et forhold der "hviler på fælles forpligtelser overfor ideer,
situationer, værdier, mål og ledelsesmetoder" (s. 150). En sådan pagt er mere omfattende end
det man med en mere arbejdssociologisk betegnelse kunne kalde et nyt bytteforhold mellem
arbejdsgiver og arbejdstager. Der skal således etableres et egentligt fælles mål med lære- og
udviklingsprocesserne som skal inderliggøres af samtlige aktører på virksomheden - en fælles

56



vision som rækker udover løsning af konkrete problemer. Det vender jeg tilbage til under
disciplinen "fælles visioner".

i
Relationen mellem person og organisation skal altså ikke være karakteriseret af forhandlede
kompromiser, "noget for noget", men af reel enighed om et normativt ideal for en udvikling.
Den personlige læring og udvikling er ikke et middel til at skabe organisatorisk fremgang,
men er en del af det fælles mål. Derfor er Senge også ret kritisk over de 'hårde' udgaver af
Human Resource Management (jvf Storey 1992). Dels fordi de er for økonomi- og effektivi-
tetsfikserede, dels fordi de har et alt for kort tidsperspektiv på forandringerne gennem deres
insisteren på at der skal kunne konstateres målbare forandringer her og nu.

Personlig mestring
Denne disciplin baserer sig i vid udstrækning på Senges læringsforståelse. Evnen til personlig
mestring er en forudsætning for at organisatorisk læring kan foregå. Først når man for alvor
kender sig selv, vil man være i stand til fuldt og helt at gå ind i en pagt med organisationen og
dermed arbejde hen mod opstilling af fælles visioner. Personlig mestring betyder at man skal
være bevidst om sine egne ønsker og behov i relation til arbejdet og livet som sådan og at man
skal "leve livet kreativt fremfor reaktivt" (s. 147). Personlig mestring er en slags psykologisk
karaktertræk, kvalifikation og kapacitet6 der indbefatter evnen til at koble bevidsthed og un-
derbevidsthed, fornuft og intuition. Men for at kunne koble disse må man netop være meget
bevidst om sine egne ønsker - man skal kende målet for at kunne arbejde "effektivt" med
underbevidstheden og intuitionen, for at kunne få denne nyttiggjort i retning af de ønskede
mål. Det er dog ikke en planlagt proces i traditionel forstand - det er ikke noget man sætter sig
for at gøre, men snarere noget der 'bare sker'. Men det er samtidig noget man kan træne sig op
til at blive bedre til. Systemtænkningen kommer iflg Senge ind som et redskab der kan hjælpe
denne proces på vej fordi den er med til at fokusere på helheden og personens rolle i denne.

Lederen må gå forrest i processen og vise sin evne til personlig mestring. Han skal tage pro-
jektet om medarbejdernes hele velfærd på sig og samtidig lære at acceptere at den traditionelle
orden i virksomheden ikke kan opretholdes. Han må give afkald på direkte kontrol og opgive
troen på at han kan etablere et samlet overblik selv og i stedet skabe rammer der kan være
med til at sikre at medarbejderne er villige til at indgå en fælles pagt. Det kan være rammer
som giver tryghed i forhold til at skabe visioner, tillader at der stilles spørgsmålstegn ved det
eksisterende, hvor sandfærdighed er en norm og ikke mindst hvor jobudviklingsmulighederne
er tydelige for medarbejderne. Lederen skal næsten optræde som en gammeldags patriark der
tager hånd om sin flok. I det hele taget er Senge meget fokuseret på at initiativer skal komme
fra ledelsen, men det skal nok også, i hvert fald i et vist omfang, tilskrives den amerikanske
kontekst han opererer i.

Mentale modeller
Både som organisation og som individ er man i sine tanker og handlinger påvirket af sine
mentale modeller, dvs den fortolknings- og forklaringsramme som styrer ens verdensbillede.
Disse modeller kan som udgangspunkt virke både fremmende og hæmmende for udviklings-

Jeg bruger ordet "kapacitet" i den betydning som det anvendes i Andersen et al. (1993) - dvs som
personers samlede formåen, uanset om det er relevant for samfundsmæssigt arbejde (og dermed kan betragtes
som en kvalifikation) eller ej.
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processer. Men for at kunne skabe forandring i den retning man ønsker, er man nødt til at
være bevidst om sit eget udgangspunkt, dvs de mentale modeller som man betjener sig af til
daglig. På dette punkt lægger han sig også tæt op ad Argyris & Schon og sætter mere eller
mindre lighedstegn mellem det Argyris & Schon kalder "theory-in-use" og begrebet "mentale
modeller" (s. 178). Oftest er man både som organisation og individ, som også Argyris &
Schon fremhæver, kun vidende om sin "espoused theory", dvs den forestilling man har om
hvordan tingene foregår. Men den har som bekendt ikke altid meget med virkeligheden at
gøre. Der er derfor behov for at rette særlig opmærksomhed mod praksis og vor forståelse af
denne og processerne her. Først når vi har fået en forståelse af disse elementer, som person og
organisation, er det iflg Senge muligt kritisk at reflektere over egne handlinger og opfattelser
og dermed skabe basis for generativ læring (double-loop læring) og ikke blot tilpassende
læring.

Også på dette område tilskriver han lederne en særlig betydning. De må gå forrest i bestræbel-
serne for at blive bevidste om egne mentale modeller og disses mulige hæmmende egenskaber
i forhold til at skabe udvikling. Lederne skal være garanter for en refleksiv, analytisk praksis i
organisationen og selv mestre denne kunst som individer. Intentionen bør efter Senges opfat-
telse ikke være at påtvinge medarbejderne ledernes egne mentale modeller, men at sikre større
åbenhed og opmærksomhed om disse.

Systemets/organisationens udvikling er knyttet til forandring af de enkelte medlemmers kog-
nitive skemaer. Læring er en bevidsthedsmæssig proces, en forandring af tankegangen hos den
enkelte. Målet er ikke i første omgang at ensarte de mentale modeller - der må gerne eksistere
flere forskellige sideløbende, men de må bringes til at spille sammen. Hvis denne proces lyk-
kes, er der efter Senges mening også skabt basis for at en ensretning bliver resultatet i den
sidste ende - så vil medlemmerne i organisationen af sig selv begynde at anskue forholdene
her på stort set identiske måder.

Fælles visioner
Læring og udvikling sker efter Senges opfattelse gennem skabelse af fælles visioner som alle i
organisationen kan brænde for og blive motiverede af. "Fælles vision er afgørende for den
lærende organisation fordi det giver læringen fokusering og energi" (s. 212). Medarbejdernes
personlige ønsker og projekter skal være indtænkt i og genspejles i disse visioner for at de kan
samle den nødvendige opbakning. Visionerne skal være forankret i praksis og ikke blot være
ledelsens papirtigre, og de skal udvikles i fællesskab, men med ledelsen som den udfarende
kraft. Det er gennem skabelsen af de fælles visioner og forståelsen af os selv som en del af
helheden at udvikling kan sikres.

Realiteterne i dag hvor der tales meget om at skabe fælles visioner i brede dele af erhvervsli-
vet, er imidlertid iflg Senge at disse visioner ikke er fælles, men snarere er udtryk for enkelte
personers eller gruppers ønsker og behov. Det betyder at de ikke bliver forpligtende for med-
lemmerne af organisationen. Det er muligt at disse gennem deres "espoused theory" vil give
indtryk af at de bakker op om disse mål, men det vil ikke nødvendigvis afspejle sig i deres
faktiske handlinger. Opbakning vil snarere være udtryk for lydighed end engagement. For at
sidstnævnte kan opnås stilles der store krav til såvel indholdet af visionerne som processen
med at skabe dem. Indholdet skal tale til medlemmerne som personer og pege videre end til
løsning af aktuelle problemer, og processen skal bære præg af de enkelte individers aktive
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deltagelse. Det betyder også at der i princippet skal gives plads til forskellige meninger og
synspunkter og sikres en stor åbenhed. Samtidig stiller det dog krav til hvordan lederne i prak-
sis vil håndtere sådanne forskellige udmeldinger:

Visionsprocessen kan dø bort hvis mange forskellige synspunkter svækker visionens
sigtemål og fører til uregerlige konflikter efterhånden som flere mennesker bliver
involveret. (1991:231).

Forskellighed og konflikter er altså tilladt, men kun sålænge de kan håndteres af en leder som
evner at klarlægge og harmonisere forskellige synspunkter.

Filosofien bag den fælles visionsudvikling er også at mennesker som udgangspunkt godt kan
lide at lære og udvikle sig samt at de har brug for at føle sig som en del af et fællesskab der ar-
bejder frem mod et "ædelt mål", som en af Senges virksomhedsledere udtrykker det (s. 228).
Hvis ikke man kan tilbyde medarbejderne et sådant mål på arbejdspladsen, risikerer man at de
vælger at realisere sig selv i andre sammenhænge - og dermed ikke bliver lige så værdifulde
medarbejdere.

Man kan hævde at Senge med denne indfaldsvinkel lægger op til en ny form for kontrol med
eller herredømme over/disciplinering af medarbejderne. Den synlige kontrol som har kende-
tegnet taylorismen hvor arbejdsledere bogstavelig talt har overvåget medarbejderne (Beronius
1986, jvf også Foucault 1977), afløses i Senges univers af en form for selvkontrol, en inderlig-
gørelse af de 'fælles projekter', som tendentielt altid vil indeholde et stærkt element af organi-
sationsrationalitet. Eksempler på lignende nye kontrolformer har Casey (1995) også fundet i
sin caseanalyse af en virksomhed som har arbejdet med et udviklingsprojekt der indeholder
DLO-lignende elementer.

Senges teori slår en ring om sig selv, hvilket formentlig også er meningen med det systemper-
spektiv han anlægger, ved at fremhæve at den anden disciplin, personlig mestring, er en for-
udsætning for at man er i stand til at deltage i udarbejdelse af den fælles vision - og omvendt;
ingen personlig mestring uden fælles visioner. Det samme kan siges om systemtænkningen
der er en forudsætning for det hele. Uden denne vil en vision ikke for alvor kunne slå rod.

Gruppelæring
Flere af Senges discipliner gør meget ud af at fremhæve individets rolle og behov i forbindel-
se med etablering af DLO. I denne femte disciplin forsøger han derimod at understrege de
kollektive elementer, omend han efter min vurdering ikke kommer særlig tæt på at beskrive
sammenhængen mellem det individuelle og det kollektive. Når gruppelæring er så vigtigt at
tage fat på - og her henviser han til de Geus - er det fordi gruppen efterhånden er blevet den
vigtigste læreenhed i organisationen. Stort set alle vigtige beslutninger træffes efter Senges
opfattelse i dag i grupper (s. 239). Det er naturligvis et forhold der kan diskuteres. Dels kan
der vel peges på virksomheder og måske brancher hvor en gruppestruktur på lederplan langt
fra er institutionaliseret, dels er langt fra alt arbejde i de udførende led gruppeorganiseret, men
det understreger at Senge - og mange andre DLO-teoretikere ligeså - primært fokuserer på
ledelses-/funktionærniveau når de diskuterer DLO. Det er på disse niveauer af organisationen
at det glade budskab skal spredes, mens det betyder mindre hvad der foregår på virksomheds-
gulvet. Det passer imidlertid meget dårligt med den skandinaviske tradition og model der i
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højere grad baserer sig på samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og hvor medarbej-
derinddragelse også, i hvert fald i et vist omfang, forventes at involvere de menige medarbej-
dere.

Gruppelæringen er det Senge kalder en kollektiv disciplin - det er ikke en man kan mestre
som individ, men kun som samlet gruppe. Inspireret af fysikeren David Bohm går han et
skridt videre og anskuer tanken som et "hovedsageligt kollektivt fænomen" (s. 242). Vi kan
ikke ændre måden at tænke på som individer - det må nødvendigvis ske indenfor systemets
rammer i omgangen, samtalen med hinanden. Samtidig er den kollektive læring afgørende for
at kunne realisere den menneskelige intelligens - vi lærer først at forstå os selv i omgangen
med andre. Han skelner her, stadig med reference til Bohm, mellem dialog og diskussion.
Dialogen lægger vægt på at skabe fælles mening gennem udveksling af forskellige synspunk-
ter, mens diskussionen snarere handler om at vinde opbakning til egne synspunkter. Dialogen
bliver således en form for ideal der kan være med til at sikre åbenhed og lydhørhed og sam-
tidig etablere en "win-win" situation hvor ingen føler sig besejrede, men som en del af en
fælles proces. På den anden side kan diskussionen ikke helt undværes - det er her beslutninger
træffes, mens dialogens form er mindre direkte målrettet. Denne forståelse af dialog og dis-
kussion har visse paralleller til en gren af skandinavisk aktionsforskning repræsenteret ved
Gustavsen m.fl. (fx Gustavsen 1992, 1996).

Det der kendetegner velfungerende grupper, er ikke at de undgår konflikter eller defensive
rutiner i Argyris' forstand, men at de har lært at håndtere dem og bruge dem positivt. Hvordan
dette mere specifikt kan gøres, fremgår dog ikke særlig klart hos Senge. Et vigtigt element er
dog tillid til hinanden indenfor gruppen/systemet og et fælles sprog. Endvidere er det en fordel
at have det han kalder "øvelsesfelter" til rådighed, dvs måder og situationer hvor gruppen kan
træne sammen. Sådanne felter kan fx etableres i form af "virtuelle verdener" (Schon 1983)
eller "eksperimentarier" (Kofoed et al. 1997).

Opsamling
Senges bog er snarere programmatisk end teoretisk stringent og egentlig handlingsanvisende.
Den indeholder en lang række idealer og hensigtserklæringer som tager mange ting i ed, men
som sjældent er vældigt præcise - Argyris & Schon mener at han er for idealistisk og utopisk i
sin tilgang (Argyris & Schon 1996:184). Han beskæftiger sig fx en del med relationen mellem
individ og kollektiv uden for alvor at nå frem til en nærmere forståelse af hvordan de to ni-
veauer i praksis spiller sammen - et problem der i øvrigt er udbredt indenfor DLO-litteraturen
- og han taler om kobling mellem dialog og diskussion uden at det bliver klart hvordan man
som aktør kan lære at håndtere denne kobling på en konstruktiv måde. Teoretisk er der heller
ikke så meget nyt at hente - Senge lægger sig forholdsvis tæt op ad Argyris' og Schons ar-
bejder - men han giver dog det systemiske perspektiv mere vægt hvilket måske kan gøre det
nemmere at forstå og anvende for virksomhedsfolk. Det er også en version af systemtænknin-
gen hvor individet gives megen plads som aktør og som derfor potentielt er mere åben end
systemteorier er flest.

Senges systemtilgang har imidlertid som et af sine problemer at den opererer med et selv-
modsigelsesfuldt og forholdsvis snævert læringsbegreb. På den ene side vil han gerne være
åben overfor intuitive og umiddelbart irrationelle elementer som påvirker de organisatoriske
læreprocesser og som principielt ikke kan styres. På den anden side er ledelsesmæssig kontrol
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over disse processer et ideal for ham, det han stræber imod. Det betyder at læringsaktiviteter-
ne bliver ret ensartede, der bliver netop ikke plads til forskellighed, og at de får en overvejen-
de målrationel karakter. Selv om han gør meget ud af at understrege at medarbejderne skal
kunne se sig selv og sine egne lyster i læreprocesserne, så skal disse i sidste ende kunne passes
ind i en bestemt skabelon for at komme fællesskabet og dermed organisationen til gode. Indi-
viderne/medarbejderne bliver objekter og ikke subjekter for læringen - det er organisationens
mere eller mindre snævert definerede behov som danner udgangspunkt.

Senges forståelse af læring er meget kognitivt orienteret. Læring handler grundlæggende om
forandring af de mentale modeller og opnås gennem refleksion og dialog. Den erfaringsbase-
rede viden som måtte være forankret i kroppen, inddrages ikke i hans læringsunivers; måske
fordi han mener at det er blevet stadigt sværere at lære gennem erfaring i arbejdssituationen i
kraft af at der er blevet for langt mellem handlinger og konsekvenser og fordi forholdene i
organisationerne er blevet for komplekse.

Afsættet for etablering af lære- og udviklingsprocesser er de visioner som formuleres af le-
delse og medarbejdere i fællesskab. De magtforhold der eksisterer i organisationen - mellem
ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem - og disses mulige indvirken på definition
af visioner og udviklingsmuligheder, berøres stort set ikke. Han taler godt nok om at der skal
skabes tryghed og plads til at lufte anderledes synspunkter, men det er jo i praksis svært at
sætte sig ud over eksisterende magtforhold. De opløses ikke afsig selv fordi man beder dem
om det. Det kræver andre og mere radikale tiltag - også rent metodisk. Udgangspunktet er at
der kan skabes konsensus om udviklingsretning og -tiltag. Forskelle i synspunkter anerkendes,
men det handler om at få talt mere sammen, så vil den fælles vision opstå hen ad vejen. Det er
udelukkende et spørgsmål om kommunikation.

Visioner formuleres ikke udfra ønske om at skabe bedre livsbetingelser for medarbejderne.
Senge lægger i høj grad op til at medarbejderen skal sælge sin sjæl til arbejdsgiveren, at man
tendentielt skal placere hele sin identitet i arbejdet og derved underlægge sig og inderliggøre
nye disciplineringsformer som har en helt anderledes subtil karakter end dem der har præget
masseproduktionen.

Lave & Wenger: Læring som social praksis

Såvel Senge som Argyris & Schon er primært fokuseret på individet i deres forståelse og
beskrivelse af læreprocesser. Det lærte skal ganske vist omsættes til og anvendes i en gruppe-
/organisationssammenhæng, dvs kollektivt, men selve indlæringen er en individuel, kognitivt
forankret proces. Argyris & Schon lægger dog stor vægt på praksisaspektet, bl.a. gennem
"theory-in-use" begrebet: man lærer ved at handle. Det åbner op for en forståelse af læring
som ikke kun kognitiv, men også knyttet til krop og sanser. Det er imidlertid ikke en tilgang
som forfølges hos Argyris & Schon, ligesom de kollektive aspekter af læreprocesserne heller
ikke står helt klart. Begge de foregående tilgange savner således i et vist omfang de ikke-kog-
nitive og sociale, kollektive dimensioner i arbejdet med læreprocesser og organisationsud-
vikling. Disse elementer tages til gengæld op af Jean Lave & Etienne Wenger, bl.a. i deres
fælles bog fra 1991 "Situated learning" som er den jeg primært vil referere til i den følgende
gennemgang.

61



Lave & Wenger opfatter ikke sig selv som en del af DLO-diskussionen - omend Wenger i sin
nyeste bog forsøger at skabe bro til disse diskussioner (Wenger 1998). De har ikke, som både
Senge og Argyris & Schon, som ambition at skabe grundlag for forandring af og læring i orga-
nisationer, men har som mål at etablere en ny læringsteori og et nyt begreb om læring der ser
læreprocesser som grundlæggende forankret i socialiteten. Der er ikke tale om en normativ
tilgang i den forstand at de giver bud på 'rigtige' eller specielt 'gode' måder at lære på. Det er
heller ikke kun arbejdsrelateret uddannelse og læring de fokuserer på, men læreprocesser som
sådan. De ønsker at gøre op med meget af den hidtidige forskning og praksis på lærings- og
uddannelsesområdet der ser læring som en individuel, kognitiv proces der handler om at til-
egne sig abstrakt almengyldig viden. Dette opgør præger også flere af Laves tidligere bøger,
ikke mindst Lave 1988. Konkret kan deres fælles bidrag også ses som et politisk partsindlæg i
en (amerikansk) debat om hvorvidt uddannelse af unge fortrinsvis skal bygges op omkring
skoleundervisning eller omkring mesterlærelignende former, dvs med megen vægt på prak-
tiske, handlingsorienterede elementer - et indlæg til fordel for mesterlæren7.

Teoretisk afsæt
Lave & Wenger forsøger på baggrund af antropologisk og sociologisk inspirerede studier af så
forskellige former for mesterlære som uddannelse af skræddere i Liberia, 'uddannelse' af
jordemødre hos mayaindianerne, oplæring af slagtere i amerikanske supermarkeder, uddannel-
se af amerikanske værnepligtige i flåden til 'quartermasters' og optagelse af nye medlemmer i
Anonyme Alkoholikere, at give et mere generelt bud på hvad læring er, hvordan læring fore-
går og hvordan vi socialiseres ind i fællesskaber. De ønsker med inspiration fra den symbol-
ske interaktionisme at etablere et mere sociologisk og praksisteoretisk funderet bud på læring
og ser sådanne processer som grundlæggende knyttet til deltagelse i sociale fællesskaber,
"communities of practice ". Disse fællesskaber kan både have en konkret og en mere abstrakt
karakter - det kan være et arbejdsfællesskab, men også et sprogfællesskab. At være en del af
fællesskabet betyder at man har kendskab til kulturelle normer og værdier her og at man
indgår i relationer med de andre deltagere/medlemmer omkring bestemte aktiviteter og deler
forståelser af hvad man gør og hvorfor. Fællesskabet udgør en fortolkningsramme udfra
hvilken aktiviteter samt egen rolle og identitet kan forstås - det virker meningsskabende. Til
gengæld behøver medlemmer af samme fællesskab ikke at være enige om alt eller bidrage
ensartet til fællesskabet:

In using the term community, we do not imply some primordial culturesharing entity.
We assume that members have different interests, make diverse contributions to
activity and hold varied viewpoints. La our view, participation at multiple levels is
entailed in membership in a community of practice. Nor does the term community

7 1 Danmark har man fra flere sider, ikke mindst i miljøet omkring Psykologisk Institut i Århus,
arbejdet videre med en konkretisering af Lave & Wengers arbejde. Det er der kommet flere meget interessante
og grundige studier af læreprocesser i forskellige sammenhænge ud af (fx Nielsen 1997, Østerlund 1996). Det
har endvidere givet anledning til at genoplive diskussionen om mesterlæren og dennes fortræffeligheder (Kvale
1993, Kvale & Nielsen 1999). Man skal imidlertid efter min vurdering være påpasselig med i for høj grad at tage
Lave & Wenger til indtægt for en entydig opbakning bag mesterlæren som den 'ideelle' måde at lære på. Deres
bog er, på trods af dens overordnede teoretiske ambitioner, også skrevet ind i en bestemt sammenhæng der gør at
man kan tolke indholdet i denne retning, men den peger også på en række problemstillinger, fx i relation til
magtspørgsmål, som kan tolkes i modsat retning. Mesterlæren bruges snarere som bedste eksisterende billede til
at illustrere deres læringsforståelse (se også Meier 1997).

62



imply necessarily co-presence, a well-defined, identifiable group, or socially visible
boundaries. (1991:97-98).

A community of practice is a set of relations among persons, activity, and world,
over time and in relation with other tangential and overlapping communities of
practice. A community of practice is an intrinsic condition for the existence of
knowledge, not least because it provides the interpretive support necessary for
making sense of its heritage. (1991:98).

Denne forståelse af "community" fokuserer på de historiske og strukturelle perspektiver. Fæl-
lesskabet og de sociale strukturer samt den mening disse består af, ses som produkter af hi-
storiske processer. Lave & Wenger forsøger således at etablere et mellemniveau til forståelse
af sociale processer - "community"-begrebet befinder sig et sted mellem en struktur- og en
aktørtilgang ligesom andre hverdagslivsteorier (fx Bech-Jørgensen 1994) og i tråd med Gid-
dens. Herved adskiller Lave & Wenger sig på nogle punkter fra den måde som "community"
begrebet anvendes på indenfor fænomenologien og etnometodologien hvor det opfattes som et
netværk af interaktioner som vi på forskellig vis er en del af, men som anskues her og nu
(Østerlund 1996:9).

I bogen fra 1991 ser Lave & Wenger primært på personer som medlemmer af ét handlingsfæl-
lesskab - det er i hvert fald uklart om der er flere forskellige fællesskaber på spil for den en-
kelte og hvordan relationerne imellem dem i givet fald kan beskrives. I praksis fungerer vi
imidlertid sideløbende i en lang række forskellige fællesskaber, forskellige kontekster som vi
må lære at fungere og begå os i - på arbejdspladsen, i familien, som fodboldspiller, etc - og
deltagelsen kan have meget forskellig karakter. Det tages da også op i Wengers senere bog
(1998) hvor han diskuterer muligheden for "multimembership" og for både at have en iden-
titet som deltager og som ikke-deltager i fællesskaber; og videre hos Ole Dreier (1995) som i
mange sammenhænge også har arbejdet sammen med Jean Lave. Han taler om de "trajectori-
es", de livsbaner vi skaber os ved at fungere i forskellige kontekster over tid og rum, og om
arbejdet med at få dem til at fungere sammen som "cross-contextual structures of social prac-
tice": "Any subject must struggle to keep a grip on his or her trajectory" (Dreier 1995:77).

Læreprocesserne er ikke kun knyttet til fællesskaber, men til praksis-/handlingsfællesskaber.
Praksis/handling skal dog, som det var tilfældet med fællesskabsbegrebet, forstås ret bredt.
Det omhandler ikke blot udførelse af konkrete synlige arbejdsopgaver, men også sproghand-
linger, religiøse handlinger, etc der indgår i en social sammenhæng. Lave & Wengers forstå-
else af læring har klare paralleller til socialiserings- og dannelsesprocesser der dog her er
knyttet til en bestemt praksis og kontekst. Det er gennem den praksis man udøver og er en del
af i et bestemt socialt fællesskab at man lærer. Læreprocesser kan derfor i princippet foregå
hvor som helst i hverdagslivet og bestemt ikke kun i formaliserede uddannelsesforløb. De er
et aspekt af al social aktivitet og ikke blot en særlig aktivitet der foregår sideløbende med
disse (1991:38). Læring er en social proces der er kontekstafhængig. "There is no activity that
is not situated" (Lave & Wenger 1991:33). Viden og læring er relationel - den afhænger af den
sociale sammenhæng og er resultat af løbende forhandlinger. Det giver ikke mening at tale om
viden som en absolut, abstrakt, generel størrelse - den vil altid være knyttet til og afhængig af
en bestemt kontekst og dermed bestemte magtforhold: "The generality of any form of know-
ledge always lies in the power to renegotiate the meaning of the past and future in construc-
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ting the meaning of present circumstances" (1991:34). Lave & Wenger indtager således en
socialkonstruktivistisk inspireret position, med paralleller til Berger & Luckmann, i debatten
om læring.

Lave & Wenger definerer læring som en bestemt type social praksis der er karakteriseret ved
det de kalder "legitim perifer participation/deltagelse" (LPP). Hermed menes en særlig situa-
tion hvor en person har en legitim ret til at deltage i et fællesskab - fx ved at være ansat og ved
at kollegerne accepterer hende; hvor personen er anerkendt som en der skal lære hvordan
tingene foregår, og derfor i starten kun overlades og behøver at påtage sig 'perifere' opgaver;
og endelig hvor personen får lov til at deltage i arbejdsfællesskabet, i udførelsen af arbejdet.
De tre elementer kan ikke forstås uafhængigt af hinanden - de skal ses som en helhed. Lave &
Wenger betragter begrebet som en analytisk tilgang til forståelse af læring og ikke som en
anvisning på hvordan læring kan eller skal gennemføres (1991:40). LPP er således ikke et
normativt begreb, en målestok for 'gode' læreprocesser, men et redskab til at begribe hvordan
læring foregår.

LPP er grundlæggende en situation hvor der eksisterer et asymmetrisk forhold mellem delta-
gerne - nogle er mere bekendte med praksis, mere vidende om og mere vante til at begå sig i
det aktuelle sociale fællesskab end andre. Som eksempel på en sådan social praksis nævner de
oplæring af en nyansat på en virksomhed. Denne asymmetri understreger behovet for legitim
adgang, "access", til praktisk omgang med kolleger, teknologi og andre artefakter, mm. Den
konkrete organisationsform og -kultur sætter en ramme for hvilke læreprocesser som er mu-
lige; det vender jeg nærmere tilbage til senere. Lave & Wenger er således godt klar over at
deres opfattelse af læring nødvendiggør en diskussion afmagtforhold i form af mulighed for
deltagelse i det sociale fællesskab og præmisser for deltagelse. De tager som udgangspunkt at
medlemmer af fællesskabet har forskellige, ikke altid umiddelbart forenelige interesser i del-
tagelsen i dette. Hvordan disse forskelle skal tackles, giver de imidlertid ikke så mange kon-
krete bud på, bl.a. fordi de ikke har et ønske om at intervenere i disse processer, men 'blot' at
beskrive dem.

Rollen som perifer kræver en accept fra de øvrige medlemmer af fællesskabet af at man bidra-
ger forskelligt til dette over tid og i forhold til opgaver. Målet med læreprocesserne er at blive
fuld deltager i fællesskabet, at opnå "full participation". Det perifere refererer ikke til et be-
stemt fysisk sted og skal ikke ses som en modsætning til et centrum, et sted hvor 'rigtige',
fuldstændige praksiser foregår: "In our usage, peripherality is also & positive term, whose
most salient conceptual antonyms are unrelatedness or irrelevance to ongoing activity" (1991:
37). At være perifer deltager markerer at man er en del af fællesskabet og dermed er noget
andet end dem der er udenfor dette - det markerer grænser til det omkringværende og under-
streger at man har en rolle at spille i fællesskabet. Det perifere er ikke knyttet til en som per-
son - man kan godt indtage en rolle som perifer i nogle fællesskaber eller i nogle sammenhæn-
ge indenfor fællesskabet og en ikke-perifer rolle i andre. Hvem der er perifere, afhænger såle-
des af hvilket fællesskab og hvilken praksis der konkret er tale om.

Efter denne introduktion til nogle af nøglebegreberne hos Lave & Wenger vil jeg se nærmere
på hvad disse mere konkret betyder for deres forståelse af læreprocesser.
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Læringsforståelse

Conventional explanations view learning as a process by which a learner internalizes
knowledge, whether "discovered", "transmitted" from others, or "experienced in
interaction" with others. (..) It [internalization, PEB] establishes a sharp dichotomy
between inside and outside, suggests that knowledge is largely cerebral, and takes the
individual as the nonproblematic unit of analysis. (1991:47).

Dette citat samler meget godt op på en række af de opfattelser i relation til læreprocesser som
Lave & Wenger gerne vil gøre op med. Det omhandler primært forståelser som formidles af
kognitiv psykologisk og antropologisk teori (jvf Lave 1988) og drejer sig om følgende:

• læring som en kognitiv, 'indre' aktivitet
• læring som et overvejende individuelt fænomen
• læring som transmission og overførsel af viden
• læring som knyttet til bestemte (planlagte) aktiviteter, fx undervisning.

Disse punkter eller 'myter' om læring hænger sammen på forskellig vis, men vil i det følgende
blive gennemgået og diskuteret enkeltvis for overskuelighedens skyld.

Myte 1: Læring som ren kognitiv aktivitet
En kognitiv læringsforståelse opfatter læring som en hjerneaktivitet, en bevidsthedsudvidende
aktivitet hos den enkelte der sigter mod at denne skal tilegne sig abstrakt, almengyldig viden
og færdigheder. Dette er efter Lave & Wengers mening en alt for snæver og på mange måder
fejlagtig opfattelse af de processer der fører til læring. Læring er således i deres forståelse en
integreret del af al social praksis og i den forstand en 'ydre' aktivitet. Det er i omgangen med
andre og gennem det levede liv og den praktiske deltagelse i fællesskabet med disse at læring
foregår - det sker ikke gennem passiv lytten til eksperter eller undervisere. Læring er således
ikke kun knyttet til bevidstheden, til det kognitive, men også til kroppen og den praktiske,
aktive omgang med tingene, artefakteme. Man er ikke som person passiv modtager af viden
og lærdom, men aktiv deltager i skabelsen af egne og andres læreprocesser. Det er ikke kun
hovedet man bruger i forsøget på at tilegne sig fællesskabets praksis, men i høj grad også
kroppen og sanserne. Læring bliver derved også noget der angår os som hele mennesker.

Lave & Wenger forsøger herigennem at gøre op med den dikotomi mellem det indre og det
ydre, hjerne og krop, mellem refleksion/tænkning og handling, læring og praksis som de
mener at traditionelle læringsteorier får skabt (se også Lave 1988:180). I deres forståelse er
det ikke meningsfuldt at skille disse ting ad - de er flere alen ud af et og samme stykke. Denne
forståelse har visse paralleller til Argyris & Schons tilgang der også vægter deltagelse i prak-
sis og handling højt samt, ikke mindst hos Schon, forsøger at anskue refleksion som en del af
praksis - man reflekterer ikke kun over praksis, men også i praksis (Schon 1983). Argyris &
Schon holder dog mere fast i en opfattelse af læreprocessen som grundlæggende kognitivt og
individuelt forankret.

Et væsentligt element i relation til det kognitive aspekt er også hvad målet med læringen er og
hvad det er man forestiller sig kan blive resultaterne af sådanne processer. Al viden og 'lær-
dom' er således hos Lave & Wenger knyttet til en bestemt social praksis og et bestemt fæl-
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lesskab. Man lærer gennem deltagelse at begå sig i et bestemt handlingsfællesskab og lærin-
gen er derfor knyttet til den specifikke kontekst. Det betyder at viden er bundet til denne prak-
sis og ikke umiddelbart kan overføres til andre sammenhænge, andre miljøer og fællesskaber.
Viden er dermed ikke en abstrakt, almengyldig størrelse, men et fænomen som løbende kan
forhandles og således også bliver et spørgsmål om magt i Foucaults forstand.

I det Lave & Wenger betegner som konventionelle tilgange til læring, opererer man typisk
med læreprocesser som havende bestemte mål der på den ene eller anden måde skal føre til en
'bedre' praksis. Med opfattelsen af læring som en del af hverdagslivet giver det i Lave &
Wengers univers ingen mening at tænke mål på denne forholdsvis funktionalistiske måde.
Målene skal forstås meget bredere som produktion og reproduktion af social orden og af fæl-
lesskabet samt identitetsudvikling for den enkelte (1991:47). Ved at fungere i fællesskabet og
langsomt tilegne os dettes måde at fungere på, finde vores egen plads i det, udvikler vi sam-
tidig vores identitet. Formålet med læringen er at forstå fællesskabets praksis - hvordan det
konstitueres og hvordan man skal gebærde sig inden for det og efterhånden blive et fuld-
gyldigt medlem af det.

Myte 2: Læring som overvejende individuelt fænomen
Det ligger i naturlig forlængelse af det foregående at læring efter Lave & Wengers opfattelse
ikke kan betragtes som en individuel og isoleret aktivitet. Læring er forankret i den sociale
væren og de strukturer og rammer, den kontekst som eksisterer omkring denne. Det kunne
indikere at de lægger mindre vægt på personerne i bestræbelserne for at synliggøre konteksten
og de sociale, kollektive elementer i læreprocesserne. De argumenterer imidlertid selv for det
modsatte og hævder at de netop, i modsætning til kognitive indfaldsvinkler, fokuserer ekspli-
cit på personer som hele mennesker. Ved at fokusere på personer som overvejende individuel-
le kognitive enheder er der en tendens til kun at opfatte dem som hoved og hjerne og til at se
læreprocesser som noget der er løsrevet fra dem som personer og dermed glemme de andre
aspekter af personligheden. At insistere på at se personer som sociale væsener og som en del
af en social praksis åbner omvendt op for at anskue personerne som hele mennesker og lære-
processer som noget der angår dem ikke bare som medarbejdere, mødre, fodboldspillere, eller
kun intellektuelt, men som hele personer (1991:52-53).

Fællesskabets medlemmer som enkeltindivider med deres specifikke baggrund og erfarings-
ballast er til gengæld ikke interessante som undersøgelsesenheder i sig selv. Det er gennem
deltagelsen i den sociale praksis at vi bliver til det vi er - vi eksisterer ikke som fritsvævende
identiteter. Det individuelle og det kollektive smelter i en vis forstand sammen og er en del af
samme helhed. Kompetence, viden mm findes ikke i den enkelte, men i fællesskabet. Indivi-
det som selvstændigt menings- og erfaringsbærende væsen spiller ikke nogen stor rolle i Lave
& Wengers tilgang til læring. Den enkeltes baggrund og forudsætninger inddrages derfor
heller ikke som eksplicitte faktorer i læreprocessen.

Det er således iflg Lave & Wenger heller ikke individet der er det primære subjekt for lærin-
gen - det er fællesskabet. Når en ny gives plads som legitim perifer deltager i et fællesskab,
betyder processen med at integrere denne person at fællesskabet selv bliver flyttet. Der er altså
ikke tale om ren reproduktion af det eksisterende - målet er ikke at den nyankomne skal blive
ligesom de erfarne, at vedkommende ukritisk skal imitere deres måde at agere på, men at den-
ne skal finde sin egen plads indenfor fællesskabets rammer. Der skal skabes rum for forskel-
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lige former for deltagelse. Det betyder også at de erfarne bliver præget og må forholde sig til
fællesskabet og dets praksis på en ny måde. Hvad det mere præcist er der bestemmer forholdet
og samspillet mellem kontinuitet og forandring af fællesskabet, forekommer imidlertid lidt
uklart.

Myte 3: Læring som transmission og overførsel af viden
Kognitivt forankret læringsforskning har ifig Lave & Wenger grundlæggende en opfattelse af
læring som et spørgsmål om at overføre viden fra en person til en anden. Senge og til dels
Argyris & Schon er eksempler på en sådan opfattelse. Det efterlader et billede af dem der skal
lære, som passive, modtagende objekter for deres egen læreproces. De lærende betragtes som
personer med mangler, som nogle der skal have påfyldt ekstra viden og lærdom, som nogle
der skal laves om. Der eksisterer personer med rigtig, nødvendig og efterstræbelsesværdig
viden og personer der ikke besidder denne og derfor 'mangler noget'.

Men læring kan iflg Lave & Wenger ikke reduceres til indsamling og fortolkning af informa-
tioner. De forsøger med deres tilgang i stedet at anskue personerne som aktivt handlende og
prægende deres egne læreprocesser gennem deltagelse i fællesskabets praksis og tilstræber
herigennem at sikre et deltagerperspektiv på læring. De lærende bliver herved subjekter for
egen læring fremfor objekter og selve læringen får karakter af brugsværdi fremfor bytteværdi
(1991:112). Lave & Wenger ser læring som en fortløbende proces der ikke kan startes og
stoppes efter forgodtbefindende og som producerer identitet snarere end bestemt viden.

Myte 4: Læring som knyttet til bestemte aktiviteter
Læring forbindes ofte med noget der foregår på bestemte tidspunkter og indenfor bestemte
rammer, fx på uddannelsesinstitutioner og i tilrettelagte kursusforløb. Iboende i denne tilgang
til læring er en opfattelse af læreprocesser som noget der kan styres og planlægges - en opfat-
telse der fx gør sig gældende indenfor mange DLO-tilgange, heriblandt til dels Peter Senges.
Lave & Wengers pointe i den forbindelse er dels at læring er en del af hverdagslivet og i den
forstand en betydeligt mere omfattende og livslang proces som ikke kan rummes indenfor de
aktiviteter der foregår i formelle uddannelses- og kursusforløb; læring er meget bredere og
skal snarere ses som en mulighed der løbende er til stede i hverdagen. Dels at læring, på grund
af dens allestedsnærværende karakter og mange forskellige former, ikke lader sig styre og
planlægge - i hvert fald ikke fuldstændigt.

Det skal imidlertid ikke forstås sådan at man ikke kan lære gennem formaliserede eller inten-
derede uddannelsesforløb. Traditionel lærerstyret undervisning eller læsning af en bog kan
godt give os nogle informationer, men disse kan først gøres til genstand for egentlig læring og
tilegnelse når vi kan relatere dem og anvende dem til noget i vores egen tilværelse, når de får
betydning for os. Vi lærer med andre ord først ved at bruge tingene i praksis. Hvis man gerne
vil forsøge at skabe sig indflydelse på læreprocesserne og præge dem, er det bedste man kan
gøre at forsøge at skabe produktive rammer for selvorganiserede aktiviteter. Det er deltagelsen
og det rum der skabes for deltagelse som formidler læringen, snarere end selve instruktionen,
oplæringen eller imitationen af andre. Det er læringsrummet der er afgørende.

Man kan få det indtryk at de taler for at al læring nødvendigvis må foregå på arbejdspladsen, i
den daglige praksissituation, for at give udbytte. Det er imidlertid ikke tilfældet. Sociale fæl-
lesskaber kan også findes eller skabes i undervisningssituationer på erhvervsuddannelser,
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arbejdsmarkedsuddannelser eller lignende. Man kan altså godt lære noget i en skolesammen-
hæng, men det er den aktive deltagelse inden for fastsatte sociale rammer - fx i form af erfa-
ringsudveksling med de andre elever og gensidig historiefortælling - der er afgørende for om
man lærer noget og hvad man lærer, snarere end selve undervisningen. Det man lærer, er end-
videre snarere at begå sig i en sådan social sammenhæng end det er den viden og kundskab
som lærerne forsøger at formidle. Det er primært relationen til og den aktive interageren med
de andre elever der skaber læreprocesserne og ikke lærerens anstrengelser eller undervisnings-
planerne.

Diskussion og kritik af Lave & Wenger
Lave & Wenger har ikke - i modsætning til Senge og Argyris & Schon - til formål at styre
læreprocesserne i en bestemt retning. De ønsker at udforske læreprocesser, at se på hvordan
de foregår, men ikke at påvirke dem - de interesserer sig for læring snarere end for organisa-
tionsudvikling. Hvor Senge og Argyris & Schon overvejende er på jagt efter og forsøger at
skabe 'gode' læreprocesser, dvs læring der kan bidrage til at organisationerne fungerer mere
effektivt, forsøger Lave & Wenger at blive klogere på alle typer af læreprocesser, på læring
som sådan. De har ikke en normativ tilgang til læring. Denne ses som et element i al social
praksis og ikke primært som aktiviteter der er planlagt og betegnes som uddannelse/træning-
/læring. Men en normativitet sniger sig alligevel ind fordi de, gennem deres casestudier, får
præsenteret den socialisering og læreproces der foregår blandt skræddere i Liberia og jorde-
mødre blandt mayaindianere, som god, mens den socialisering der forekommer i amerikanske
skoler omvendt ikke anses for at være positiv; selv om alle tre eksempler handler om at lære
at begå sig i en bestemt social realitet.

Med denne tilgang får Lave & Wenger ligeledes vanskeligt ved at forklare hvorfor læring sker
i nogle sammenhænge, men ikke i andre - hvorfor nogle personer bliver fuldgyldige medlem-
mer af fællesskabet og andre ikke gør det. De kommer ikke tæt nok på forløbet af de faktiske
læreprocesser - det bliver uklart hvad der specielt karakteriserer læreprocesser i forhold til an-
dre elementer af social praksis og dermed også hvordan man skal konstatere om læring over-
hovedet har fundet sted - og de afskærer sig således fra muligheden for at påvirke praksis8.

Fraværet af det direkte nytte- og forandringsorienterede perspektiv har imidlertid også sine
styrker. Lave & Wenger er således ikke bundet af det udviklingsimperativ som ligger til grund
for både managementtilgangen og til dels for Argyris & Schon:

In this view, learning only partly - and often incidentally - implies becoming able to
be involved in new activities, to perform new tasks and functions, to master new
understandings.

(»•)

Learning thus implies becoming a different person with respect to the possibilities
enabled by these systems of relations. (Lave & Wenger 1991:53).

8 Wenger betegnede også selv, i et oplæg på RUC i maj 1999, deres beskrivelse af læring i bogen fra
1991 som lidt naiv og ikke altid lige præcis. Han har følgelig også i sin nye bog forsøgt at gå lidt tættere på en
analyse og beskrivelse af læreprocesser som fænomen.
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Formålet med læringen er ikke at skabe konstant udvikling, og læringen er ikke bundet til
organisationens definerede udviklingsbehov som det er tilfældet i megen DLO-litteratur. Der
er ikke noget fast mål, nogle evigtgyldige færdigheder og forståelser som skal nås gennem
læring. Det er tværtimod udviklingen af identitet og opnåelse af et fuldgyldigt medlemskab af
det sociale fællesskab som står i centrum. Den objektgørelse af medarbejdere/deltagere som
ses i fx Senges udgave af DLO, er således ikke på spil her.

Læring sker gennem en dynamisk proces hvor alle i fællesskabet påvirkes. Der er ikke tale om
at det kun er den nytilkomne som lærer i processen - det gør hele fællesskabet. Det producerer
og reproducerer sig selv gennem læreprocesserne. På trods af denne udmelding fra Lave &
Wenger om at der også sker en udvikling af fællesskabet gennem LPP-processen, er det, med
de eksempler som inddrages i deres bog, svært at opfatte denne proces som meget andet end
bevarende. Den mayaindianske jordemoderelev og den liberiske skrædderelev bliver efterhån-
den fuldbårne medlemmer af de fagfællesskaber de deltager i, men det er svært at se hvordan
fællesskaberne ændrer sig. Processen virker forholdsvis statisk. Det er også svært at se hvor
ideerne til forandring skal komme fra hvis de nye perifere deltagere i et fællesskab i store træk
opfattes som ubeskrevne blade der ikke har en egen selvstændig subjektivitet at investere i
processen. Der risikerer at blive tale om et forholdsvis lukket system som løbende bekræfter
sig selv og refererer til sig selv.

Læring kommer på denne måde også til at fremstå som en forholdsvis harmonisk proces - igen
understøttet af de konkrete caseeksempler som Lave & Wenger gør brug af. De taler godt nok
om de potentielle modsætninger mellem kontinuitet og forandring som indgår i LPP-processer
i kraft af at nye og gamle skal bringes til at fungere sammen i et fællesskab som selv omfor-
mes i processen (1991:114-115). Men de har ingen eksempler på hvad der sker hvis der er
mere grundlæggende interessekonflikter på spil mellem deltagerne eller hvis der forekommer
mere 'dramatiske' former for magtanvendelse, i form af begrænsning af adgangen til fælles-
skabet og til dets viden og kompetence. Derfor bliver det også uklart hvad det mere præcist er
for processer, rammer, mm som fører til forandring af fællesskabets praksis og kultur. Dette
forhold bunder også i at de, i modsætning til fx kritisk teori, ikke opfatter konflikter og mod-
sætninger som det der initierer og driver forandringsprocesser. Sådanne bæres i stedet af enga-
gement, motivation, etc (jvf oplæg fra Etienne Wenger på RUC d. 18. maj 1999). Læring kan
iflg Wenger forekomme når der opstår mindre modsætninger eller spændinger mellem den
socialt, i fællesskabet fastlagte definition af kompetence og erfaringens særlige karakter, "the
particularity of experience". Men spændingerne må ikke være for store, for så kan de to ele-
menter slet ikke bringes til at spille sammen.

Til trods for deres fokus på læringens sociale og kollektive element kan Lave & Wenger efter
min opfattelse derfor ikke byde på en tilstrækkelig præcis forståelse af organisatoriske, kollek-
tive læreprocesser. Dertil er der stadig for mange 'sorte bokse' i deres teori. Det er i den for-
bindelse også et problem at personers erfaringer og baggrund ikke eksplicit og tydeligt bringes
ind i deres læringsbegreb. De taler om personernes livsbaner, "trajectories", men om og hvor-
dan disse baner kan sætte deres præg på andre og nuværende handlingsfællesskaber er ikke til
diskussion. Det er med til at sløre for diskussioner af forskellige ønsker og interesser i forhold
til læreprocesser og fællesskabets udvikling - det bliver sværere at finde frem til hvorfor vi
som personer handler som vi gør. Hvis erfaringer og kompetence altid er knyttet til en bestemt
social kontekst og ikke kan overføres til andre sammenhænge, bliver det også svært at se
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hvordan individuelt bårtie erfaringer kan komme til at spille en rolle. Omvendt har en lang
række undersøgelser påpeget nødvendigheden af at være opmærksom på og inddrage disse
erfaringer i diskussioner af og konkret arbejde med læreprocesser (fx Andersen et al. 1993,
Siig Andersen 1995, Bottrup et al. 1994, Helms Jørgensen 1997, Sommer 1997).

Lave & Wenger opererer primært på et hverdagslivsniveau i deres diskussioner af læring. Det
betyder i praksis at det bliver uklart hvordan de samfundsmæssige perspektiver kan tænkes
ind. De opererer helt bevidst ikke med noget samfundsbegreb, men det bliver så også på dette
punkt uklart hvordan samfundsmæssige strukturer etableres og reproduceres. Til gengæld er
deres tilgang til læring meget anvendelig til at forstå og forklare hvad der foregår på virksom-
hedsgulvet, i de konkrete arbejdsmæssige sammenhænge.

På trods af disse kritiske bemærkninger mener jeg bestemt at Lave & Wenger har noget at
byde på i forhold til diskussioner af organisatorisk læring og arbejdsvilkår. En af deres største
styrker, set fra et arbejdslivsperspektiv, er at deres læringsbegreb understreger nødvendighe-
den af at se på arbejdspraksis, arbejdsforhold og rammerne omkring arbejdet når muligheder
for læring skal diskuteres. At der gives adgang til deltagelse i praksis i det sociale fællesskab
er afgørende for om læring kan forekomme. Arbejdet må tilrettelægges så der er rum for del-
tagelse i forskellige processer, samarbejdsrelationerne må give plads til deltagelse i det om-
fang man magter, osv. Arbejdsorganisationen i bred forstand er derfor afgørende for etable-
ring af læresituationer og læreprocesser.

Den Lærende Organisation - disciplinering eller myndiggørelse?

Hvad er det så for en læringsdiskurs og et læringsansigt som viser sig og dyrkes gennem kon-
ceptet og begrebet Den Lærende Organisation? Som den forløbne gennemgang og diskussion
af udvalgte bidrag forhåbentlig har vist, er der tale om forholdsvis forskelligartede tilgange til
DLO-feltet. Det er derfor lidt af en tilsnigelse at betragte disse som del af et samlet koncept.
Når jeg i det følgende alligevel vælger at diskutere de egentlige DLO-bidrag under ét - dvs de
der forstår sig selv som en del af DLO-diskussionen, fx Senge og Argyris & Schon - skyldes
det at de på trods af forskellighederne og på et mere overordnet plan også repræsenterer nogle
beslægtede holdninger og tendenser i måden at gå til diskussioner af sammenhæng mellem
læring, arbejde, demokrati og udvikling på. Jeg vil dog i den følgende diskussion stadig lave
visse distinktioner mellem de enkelte tilgange når jeg finder det nødvendigt, for der er også
forskelle mellem dem som det gerne skulle være fremgået. Lave & Wenger og andre af de
ikke direkte DLO-relaterede tilgange som blev nævnt i starten af kapitlet, tjener til gengæld i
denne sammenhæng til at perspektivere DLO-forståelsen.

Jeg vil diskutere og vurdere DLO-begrebet og dets læringsdiskurs udfra to forskellige vinkler:
Dels på dets egne præmisser, dels udfra en mere normativ betragtning. Førstnævnte kan om-
fatte perspektiver som hvorvidt DLO-begrebet er i stand til at forklare hvordan organisatorisk
læring faktisk foregår - om det lever op til sine egne målsætninger på dette område. Jeg vil her
koncentrere mig om to områder, nemlig DLO's læringsforståelse og begrebets harmoni- og
konsensustilgang. Den normative vinkel rækker ud over begrebets selvforståelse og ser på
forhold som relaterer mere direkte til denne afhandlings problemstilling, dvs om DLO-be-
grebet baner vej for øget medarbejderindflydelse på udviklingstiltag og bedre arbejdsvilkår
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generelt. Blandt de kriterier jeg vil lægge til grund for vurderingen af begrebet på dette om-
råde er følgende: Åbner DLO op for egentlige demokratiske rettigheder til medarbejdere?
Hvordan forstås og håndteres magtspørgsmål? Er der plads til forskellighed, ambivalens og
usikkerhed blandt medarbejderne i tilgangen til arbejde, læring og virksomhedsudvikling? Er
arbejdsvilkår på dagsordenen når udviklingstiltag diskuteres, fx i form af risiko for fysisk og
psykisk nedslidning og muligheden for at skabe et afbalanceret forhold mellem arbejde og
øvrigt liv, dvs "et helt liv"? Er der mulighed for at bringe bredere samfundsmæssigt relaterede
problemstillinger på banen når udvikling diskuteres, fx i form af temaer som risiko for udstød-
ning og miljøforhold? Disse spørgsmål vil blive behandlet indenfor fire temaer: DLO som
kilde til et demokratisk arbejdsliv, opfattelsen af læring som entydigt godt, DLO som en mu-
lig ny disciplineringsform, samt DLO og det samfundsmæssige perspektiv. I den tematisk op-
byggede diskussion er det svært helt at bevare adskillelsen mellem de to vinkler og niveauer i
diskussionen. DLO's læringsforståelse kan således lægge op til diskussioner på begge ni-
veauer, men jeg mener det er vigtigt at fastholde en form for skelnen mellem de to selv om
den ikke kan gennemføres fuldstændigt.

DLO's læringsforståelse - et snævert læringsbegreb
I gennemgangen af Senge og Argyris & Schon var jeg inde på de problemer som begge til-
gange, og DLO-tilgange generelt, har med at forklare og tydeliggøre samspillet mellem det
individuelle og det kollektive, organisatoriske niveau. Argyris & Schon er kommet betydeligt
længere med denne problemstilling end de fleste andre indenfor DLO-verdenen og kan med
deres mange casebeskrivelser give visse eksempler på hvordan sådanne processer kan gribes
an, men hvad der egentlig skiller succes fra fiasko, bliver aldrig helt klart; givetvis også fordi
der er tale om et meget komplekst område hvor en lang række forskellige forhold spiller ind
og gensidigt påvirker hinanden. Lave & Wenger kommer uden om problemstillingen ved at
betragte al læring som et socialt og kulturelt fænomen. Deres perspektiv er på mange måder
med til at brede forståelsen af læring ud og knytte den til hverdagslivet som sådan, men ved at
trække fokus væk fra individet og de subjektive elementer havner de også i en form for blind-
gyde hvor det bliver svært at forklare hvordan individ og kollektiv spiller sammen. Relationen
mellem det individuelle og det kollektive niveau står stadig som et af de sorte huller i DLO-
teorierne, og der er ikke umiddelbart tilstrækkelig hjælp at hente i andre af de gennemgåede
læringstilgange. DLO har således svært ved at anskueliggøre hvordan læreprocesser bliver
organisatoriske, og formidle hvordan samspillet mellem de to niveauer faktisk foregår. Be-
grebet har dermed problemer med at leve op til sin egen ambition om at etablere et kollektivt
læringsbegreb. Selv om det (endnu) ikke er lykkedes, er det dog efter min opfattelse en væ-
sentlig bestræbelse at gøre sig at sætte øget fokus på de kollektive og sociale aspekter af
læreprocesser.

DLO-tilgangene er generelt fanget i et dilemma mellem på den ene side ønsket om at være
åben overfor og nyde godt af de kapaciteter, ideer og læreevner som findes blandt medarbej-
derne i organisationen, og på den anden side ønsket om at opretholde ledelsesmæssig kontrol
med det der foregår her. Oftest er det imidlertid kontrolbehovet der sætter sig igennem i ud-
arbejdelsen af modeller for hvordan organisatorisk læring kan opnås, som det fx tydeligt er
tilfældet hos Senge. Det afføder en tendens til at pege på bestemte måder at lære på og be-
stemte måder at nå frem til opstillede mål på som værende de mest effektive og dermed øn-
skelige. Opfattelsen af hvad der i læringsmæssig henseende er relevante aktiviteter, snævres
ind. Det afspejles i det læringsbegreb som er fremherskende indenfor DLO, og skaber proble-
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mer - både udfra en normativ betragtning om at plads til forskellighed er ønskelig, og i forhold
til DLO's evne til at forstå og igangsætte læreprocesser.

Hovedparten af DLO-tilgangene anlægger således en kognitivt inspireret synsvinkel på læring.
Ved at anskue læring som en helt overvejende bevidsthedsmæssigt forankret refleksivitet ad-
skilles processen fra krop og sanser og bliver udelukkende et spørgsmål om og for hovedet.
Læring bliver et spørgsmål om overførsel af viden. Det betyder at det bliver svært at forstå
faktisk forekommende læreprocesser på arbejdspladsen og dermed også at påvirke dem fordi
de sanselige indtryk i praksis spiller en stor rolle i læreprocesser som det fx er vist gennem
begrebet om "tacit knowledge" (Polanyi 1967). Læringens sociale karakter, som den påpeges
af Lave & Wenger, bliver ikke glemt i DLO - der er stadig en vis opmærksomhed på de virk-
somhedskulturelle rammer der præger læringen - men dens betydning nedtones i takt med at
de anvendte kultur- og lærebegreber indsnævres. Lidt polemisk vil jeg påstå at virksomhedsle-
dere eller konsulenter der forsøger at skabe lærende organisationer, ofte risikerer at overse og
ødelægge eksisterende måder at lære på i virksomheder fordi disse ikke passer ind i den for-
holdsvis snævre opfattelse af læring som ledere og konsulenter selv gør brug af. De har deres
opfattelse af hvordan gode og rigtige læreprocesser skal iværksættes. DLO-vinklen kan så-
ledes i nogle tilfælde bremse for læreprocesser som den gerne ville fremme, snarere end at
initiere dem.

Udfra en mere normativ betragtning er denne læringsopfattelse problematisk fordi den er med
til at begrænse muligheder for at lære gennem den sanselige omgang med tingene og den er
således med til at favorisere en bevidsthedsmæssigt orienteret læringsform på bekostning af
en sanselig, mere 'kreativt' orienteret. Der appelleres primært til de logiske og sproglige kom-
petencer, og ikke til de musiske, kropslige og kreative. Det kan også betyde at nogle personer
helt afskæres fra at indgå i læreprocesser på en arbejdsplads fordi de kun eller bedst kan lære
gennem en sanseorienteret praksis, fx ved at høre og føle sig frem. Efter Negts opfattelse er
det som udgangspunkt meningsløst at tale om læring som en rent kognitiv affære og videre at
tro at de praktiske og sanselige elementer er nogle der kan vælges til efter behov i forhold til
konkrete læreprocesser. Den sanselige, genstandsmæssige, praktiske omgang med tingene er i
hans forståelse en forudsætning for at læring overhovedet kan finde sted. Læring og erfaring
er ikke kun kommunikativt funderet og formidlet. Genstandsmæssigheden skal dog ikke for-
stås helt bogstaveligt som en decideret fysisk omgang med materielle produkter, men angiver
snarere at der er et objekt involveret i erfaringsprocessen. Man erfarer og lærer med og om
'noget', men dette 'noget' kan også være af en mere abstrakt karakter. Det er imidlertid afgø-
rende at dette 'noget' knyttes til en som subjekt og til en konkret, virkelig sammenhæng som
man som subjekt kan relatere sig til (Negt 1975, Negt & Kluge 1981, Steen Nielsen 1997). Jeg
vil ikke selv gå så langt i forfægtelsen af det genstandsmæssige, materielle element. Til gen-
gæld mener jeg ikke at den aktive deltagelse som hel person i egne læreprocesser med hvad
det indbefatter af følelsesmæssige og kropslige aspekter, står til diskussion - det er en del af
enhver myndiggørende læreproces.

Det ønske om kontrol med eller indflydelse på læreprocesserne som ligger i DLO, er i prin-
cippet helt legitimt - det er fx en forudsætning for at kunne skabe forandring i retning af bedre
arbejdsvilkår. Det er naivt at tro at det lader sig gøre at styre læreprocesser hundrede procent,
men det er fornuftigt at forsøge at præge dem. Problemet opstår snarere når behovet for kon-
trol og styring ender i en form for kulturelt hegemoni (jvf Rifkin & Fulop 1997:141) eller
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konformitet i forhold til hvilke typer af læreprocesser som betragtes som relevante. Så er der
risiko for at ende i den rene instrumentelle rationalitet og for at opfatte afvigelser fra fastsatte
måder at lære på som problemer der skal rettes. Udover at det som nævnt kan virke blokeren-
de for at læreprocesser overhovedet kan foregå, er det et problem ud fra en mere normativ
betragtning da det modvirker en situation hvor mennesker selv er aktive deltagere i formu-
lering og praktisering af egne læreprocesser og hvor læringen tager afsæt i deres egne erfa-
ringer, og denne tilgang udgør dermed en barriere for realisering af et læringsansigt der peger
mod øget myndiggørelse.

Dette syn på læring er primært fremherskende i de mest managementorienterede dele af DLO-
tilgangen, fx hos Senge, mens Argyris & Schon, som tidligere nævnt, har en mere nuanceret
forståelse. Det snævre og instrumentelt orienterede læringsbegreb kolliderer også på flere
områder med DLO's selvforståelse som værende i opposition til traditionelle måder at tænke
uddannelsesplanlægning, læring og udvikling i virksomheder. Den åbenhed i forhold til ud-
viklingsveje, læreformer mm som begrebet bryster sig af, er langt fra altid til stede. Intern,
arbejdspladsbaseret læring ses fx hos Stahl et al. (1993) som den eneste rigtige måde at lære
på. Men ligesom Argyris & Schon har de ikke nogle klare bud på hvor inspirationen til større
forandringer, til double-loop læring, skal komme fra hvis man i læringssituationen er begræn-
set af de eksisterende rammer og praksiser. Læringen risikerer at få karakter af reproduktion
og mindre forbedringer af eksisterende praksis og kultur. Der kan være behov for at få ny
inspiration, blive provokeret, få sat tingene i perspektiv - med andre ord at få skabt bredere
rammer for diskussioner og for afprøvninger af nye former for praksis; at få skabt en form for
frirum i dagligdagen. Først da kan der skabes basis for bredere erfaringsbaserede og dannel-
sesorienterede læreprocesser.

Organisation og læring som bygget på harmoni og konsensus?
Et udgangspunkt for DLO-tænkningen er en opfattelse af at virksomhed og ansatte har en
fælles interesse i en løbende opkvalificering af medarbejderne, ikke mindst gennem skærpelse
af disses evne til at lære og til at orientere sig i en kompleks verden. At etablere fælles mål for
udvikling og samarbejde om realisering af disse blandt alle involverede på virksomheden ses
som en forholdsvis uproblematisk proces fordi alle forventes at have en interesse i at det lyk-
kes. Men spørgsmålet er hvor langt denne harmonistiske og konsensusprægede forståelse kan
bære. Den enkeltes ønsker og behov i relation til arbejdslivet som sådan og til den konkrete
arbejdssituation vil bl.a. afhænge af arbejdsopgaver, uddannelsesmæssig baggrund og familie-
mæssig situation, og perspektiver på arbejde og organisationsudviklingstiltag vil derfor va-
riere fra person til person. Det er langtfra sikkert at alle disse forskellige synspunkter og behov
kan forenes og at der kan skabes udviklings- og læreprocesser der tilgodeser alle. DLO-til-
gange, bl.a. Senge og Schein (1992), vælger imidlertid at fokusere på det fælles og går ud fra
at de fælles interesseområder kan overskygge eventuelle mindre uoverensstemmelser. De
leder konsekvent efter og dyrker de samlende elementer i organisationen, og så længe pro-
blemstillinger og temaer diskuteres på et tilstrækkeligt generelt niveau, er det forholdsvis en-
kelt at fikabe konsensus. Det er i disse år fx svært at blive uenige om at der skal skabes øget
fleksibilitet, bedre kvalitet og øget kunde- og brugerorientering - det er plusord som alle på et
generelt plan kan tilslutte sig - men uenigheder og konflikter kan opstå når man skal finde ud
af hvad der menes med disse begreber i praksis, og hvordan satsningen på dem påvirker det
daglige arbejde og hverdagslivet som sådan.
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Harmoni og konsensus bliver normen for de sociale relationer og kulturen på virksomheden,
og det bliver derfor svært at give udtryk for uenighed, andre synspunkter og værdier, osv. Med
interessefællesskabet som afsæt er DLO-begrebet ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at
håndtere eventuelle konflikter eller skepsis i forbindelse med iværksættelse af udviklingstil-
tag. Én sådan skepsis vil blive opfattet som udtryk for irrationelle barrierer snarere end som
meningsfuld varetagelse af egne konfliktende interesser.

Konsensusforståelsen i DLO bunder bl.a. i at de magtforhold som gør sig gældende når udvik-
lingsmål og -tiltag skal formuleres, ikke sættes til debat. I begrebet ligger ikke en anerkendel-
se af at disse magtrelationer spiller ind og sætter rammer for hvordan og hvad der kan disku-
teres. Magt og interesser er ikke eksplicitte temaer i denne sammenhæng. Indenfor visse dele
af DLO-tænkningen er der ganske vist en åbenhed overfor at konkrete konflikter kan anven-
des frugtbart og virke idéudviklende og i bedste fald skaffe virksomheden ud af den inerti og
de primært reproduktive læreformer som jeg beskrev tidligere (se fx Argyris & Schon 1996,
Morsing 1995). Men det er langt fra sikkert at en sådan tilgang er opmærksom på mønstrene i
sådanne konflikter og på deres dybereliggende årsager som kan bunde i mere grundlæggende
strukturelt baserede interessekonflikter der ikke nødvendigvis kommer op til overfladen og
som langt fra altid kan løses indenfor organisationens rammer. Det kan handle om hvilken
form for udvikling og læring man ønsker, om overhovedet nogen, hvilke produkter der skal
produceres, principper for virksomhedsdrift og retten til at lede og fordele arbejdet. De magt-
relationer der eksisterer på kryds og tværs i organisationen, vil også sætte deres præg på
hvilke kontroverser der overhovedet bliver synlige og hvordan. Industrisociologiske, kvalifi-
kationsteoretiske tilgange - herunder social forfatningstilgangen (Hildebrandt & Seltz 1989)
der har rødder i den tyske industrisociologi - kan sammen med Negt bidrage med mere eks-
plicitte og grundlæggende politik- og magtforståelser som kan perspektivere DLO-tilgangen
på dette punkt.

Hermed bevæger jeg mig over til de mere normativt funderede diskussions- og kritikpunkter i
relation til DLO.

DLO som vej til mere demokrati og indflydelse?
Erkendelsesinteressen i hovedparten af DLO-tilgangene er at skabe bedre grundlag for etab-
lering af velfungerende, konkurrencedygtige, udviklingskompetente og effektive organisatio-
ner. Det er organisationernes ve og vel og fremme af deres strategiske mål der er på dagsorde-
nen. I det omfang det kan og skal kombineres med udvikling af og for medarbejdere, er det
fint, men det er ikke først og fremmest deres behov der skeles til. Denne prioritering er der
hverken noget odiøst eller overraskende i i et kapitalistisk samfund, men det er alligevel værd
at holde sig for øje når DLO-tilgangene præsenterer sig selv som garanter for øget opmærk-
somhed overfor medarbejdernes ønsker og behov i relation til arbejdet og for medarbejder-
indflydelse på udviklingstiltag. Sålænge medarbejdernes krav og ønsker ikke kommer i kon-
flikt med det som arbejdsgiverne anser for at være organisationens behov, har de en chance
for at blive tilgodeset, men i modsat fald har de ingen garanti hverken for at blive hørt eller for
at få ønsker imødekommet. Det er en organisationsrationalitet som i sidste ende er styrende -
udviklingstiltag og læreprocesser der peger ud over denne, er ikke på dagsordenen (se også
Steen Nielsen 1997).
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DLO lægger megen vægt på at alle ansatte skal være med og engageres i udviklingsaktivite-
terne - ellers er det ikke muligt at få opbakning til de fælles udviklingsmål. Individuelle øn-
sker og behov skal have plads til at blive hørt. Men dels er horisonten for diskussioner af
sådanne forhold grundlæggende organisationens rentabilitet og udvikling, dels er det i for-
længelse heraf heller ikke forbundet med egentlige demokratiske rettigheder. Man har inden-
for visse rammer lov til at blive hørt, men har ikke formelle sanktionsmuligheder hvis der er
forhold man er utilfreds med. Demokrati er der derfor ikke tale om indenfor DLO. Her mener
man at det er tilstrækkeligt at etablere uformelle dialogfora hvor man kan diskutere problemer
og ønsker, og snakke sig frem til fælles løsninger. Sådanne initiativer kan være udmærkede,
men er ikke nok. Medarbejderindflydelse bliver således et metodisk greb til at fremme med-
arbejdernes engagement og samtidig del af en diskurs; en problemstilling som iøvrigt generelt
gør sig gældende indenfor arbejdslivsområdet i dag. Alle hævder at medarbejderdeltagelse i
omstilling og udvikling er væsentlige elementer i deres strategier og praksiser, men det dæk-
ker over meget forskellige initiativer på forskellige niveauer. Der er med andre ord gået lidt
inflation i begrebet, og det kunne være en kommende forskningsopgave at få afdækket den
konkrete anvendelse af begrebet nærmere.

I forlængelse af dette synspunkt ser DLO som udgangspunkt lederne som de primære aktører i
udviklingen af organisation og arbejde. DLO fremhæver overvejende ledelsen som igangsæt-
tere og som dem der skal definere overordnede rammer og mål. De opererer som nævnt med
medarbejderinvolvering i tilrettelæggelse af tiltag og i et vist omfang i diskussion afmål, men
det sker typisk på et senere tidspunkt i processen hvor de overordnede rammer er fastlagt af
ledelsen og hvor der derfor kun er begrænsede muligheder for at bringe nye perspektiver på
banen. Man kan, lidt firkantet, sige at DLO nok lægger op til medarbejderdeltagelse, men ikke
til en egentlig medarbejderorientering af de igangsatte aktiviteter hvor medarbejdernes behov
og ønsker i relation til arbejdet bringes op som ligeværdige elementer. Deres deltagelses- og
indflydelsesbegreb er med andre ord for vagt og utilstrækkeligt. Det bevæger sig med Negts
udtryk ikke udover det formaldemokratiske niveau hvor medarbejdere nok høres, men hvor de
ønsker og erfaringer de bidrager med, ikke i praksis inddrages i de videre udviklings- og
læreprocessers strukturer (Steen Nielsen 1997:301).

Skal der skabes et bredere indflydelses- og deltagelsesbegreb, er det nødvendigt at medtænke
magtforhold og potentielle interesseforskelle. Lave & Wenger samt Ole Dreier berører denne
problemstilling idet de fremhæver adgangen til fællesskabet som afgørende for deltagelses-
aspektet. Men der er ikke tale om en egentlig systematisk inddragelse af et magt- og interesse-
perspektiv. Et andet produktionskoncept, Det Udviklende Arbejde, har ligeledes i et vist om-
fang fat i disse perspektiver. Det opfatter i højere grad deltagelse som en forhandlingsproces,
et politisk spil der peger frem mod et forhandlingskompromis baseret på markering af diver-
gerende interesser. Også Gustavsen m.fl. inddrager i det små interesseforskelle i deres ideer til
og regler for demokratisk dialog. De lægger vægt på at etablere en åben arena for diskussion
hvor forskerne skal sørge for at alle kan komme til orde og vel at mærke med de temaer og
problemstillinger de måtte ønske (Gustavsen 1990). Men disse tilgange opererer indenfor den
horisont som den enkelte virksomhed eller et lille netværk af virksomheder udgør. De sætter
ikke spørgsmålstegn ved overordnede magtstrukturer hvilket kan gøre det vanskeligt at nå ud
over diskussion af (instrumentelle) interesser indenfor den eksisterende ramme og hen imod
fokus på 'livsinteresser' som sådan (jvf Aagaard Nielsen 1996). v
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Er læring og udvikling altid entydigt godt? ,
Som også Argyris & Schon påpeger, er der ikke megen diskussion indenfor DLO-diskursen
om hvad der egentlig er det overordnede formål med de udviklingstiltag som igangsættes, og
om sådanne tiltag overhovedet er ønskelige. Læring og udvikling er i den grad ord med posi-
tive konnotationer i vore dages samfund, og DLO-tilgangene lægger sig i denne slipstrøm -
Senge omtaler fx læreprocesser som værende grundlæggende lystfyldte for mennesker. At
vise handlekraft og iværksætte udviklingsprojekter opfattes som positivt i sig selv uden at der
spørges nærmere til indholdet af aktionerne. Forandring, læring og udvikling-af organisation
og medarbejdere ender med at blive et mål i sig selv. Der stilles ikke spørgsmålstegn ved hvad
der læres og hvorfor. Læring bliver i den forstand til et målrationelt jernbur som man ikke kan
komme ud af.

Men det er vel ikke nødvendigvis alle former for læring og udvikling som er ønskelige? Der
findes også udviklingsprojekter som fører til øget kontrol, intensivering af arbejdet, øget
ansvar uden kompetence til at påtage sig dette, etc (Bottrup & Clematide 1992, Clematide &
Bottrup 1990, Dalsgaard & Linnet 1991, Korreman 1994). Endvidere er der personer som af
forskellige grunde ikke ønsker at engagere sig i udviklings- og læringsaktiviteter på deres
arbejdsplads og for hvem sådanne tiltag bestemt ikke fremstår som et gode (Hansen 1996,
Sommer 1997); eller som ønsker en anden form for læring og udvikling end den forholdsvis
snævre og ensrettede som der typisk tænkes i indenfor DLO (Bottrup et al. 1999). Der er
således brug for at etablere nuancerede diskussioner af om man ønsker udvikling og læring,
hvorfor og af hvilken karakter. I DLO's nuværende form risikerer de indholdsmæssige ele-
menter at blive overset, bl.a. fordi der sættes så meget fokus på udviklings- og læringsprø-
cessen. Problemet befinder sig på to niveauer: Indholdsdiskussioner nedprioriteres generelt til
fordel for procesinteresse, og det indhold, den læring man forholder sig til i DLO, snævres
ind.

Diskussionen af DLO ligger i forlængelse af diskussioner om 'livslang læring'. Dette begreb
er ikke nyt, men har ændret fokus i løbet af de sidste 30 år. Tidligere var perspektivet for disse
diskussioner at skabe en form for almen samfundsmæssig dannelse hos alle medlemmer af
samfundet - at give forudsætninger for deltagelse i demokratiske institutioner og for at tage
vare på eget liv. Men livslang læring er de senere år blevet stadigt mere hæftet op på økono-
miske og instrumentelle overvejelser. Læring ses som et middel til at forbedre konkurrence-
evnen, øge mobiliteten på arbejdsmarkedet, etc (Gustavsson 1996). Formålet med uddan-
nelses- og læringsaktiviteter er at udvikle bestemte kvalifikationer der efterspørges af virk-
somhederne, snarere end at skabe dannelse i den vide betydning som kendetegner Deweys,
Lewins og Negts tilgang til feltet. Dannelse og læring er helt adskilt fra hinanden - lærepro-
cesser skal målrettes og nyttiggøres i bestemte sammenhænge. Læring bliver i DLO's udgave
reduceret til en instrumentel aktivitet. Det indsnævres til at være bestemte på forhånd fastlagte
processer med et bestemt formål for øje. Snarere end at skabe almen opkvalificering og dan-
nelse kan det fx være hensigten at designe en ny type idealmedarbejder gennem uddannelses-
og læringsaktiviteter (Casey 1995).

Arbejdsvilkår og arbejdslivsforhold som sådan er således heller ikke et tema som automatisk
tages op og belyses indenfor DLO-tilgangen. De lære- og udviklingsprocesser der sættes i
gang under denne overskrift, vil, som alle andre forandringstiltag, have betydning for arbejds-
vilkårene, men det er langt fra altid at arbejdsmiljøhensyn eksplicit inddrages som en para-
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meter og et indsatsområde i aktiviteterne. Udvikling af lærende organisationer er med andre
ord ikke i sig selv en garanti for at der sker en forbedring af arbejdsforholdene.

DLO som en ny disciplineringsform - en kolonisering af selvet?
Hensigten med DLO-strategien er at skabe en organisation som til stadighed er i stand til at
forandre og udvikle sig. Et væsentligt led i dette er et helhedsorienteret blik på organisationen
- den skal forstås som en sammenhængende organisme, et system hvor alle dele må spille
sammen for at helheden kan fungere. Der satses bevidst, indenfor DLO og andre beslægtede
nye produktionskoncepter, på at opbygge en fællesskabsfølelse indenfor organisationen. Men
parallelt med denne proces sker der en systematisk nedbrydning af eksisterende fællesskaber i
organisationerne, i form af professions-/fagfællesskaber og arbejderkollektiv. De faggrænse-
problemer og den manglende lyst til at samarbejde med ledelsen som fastholden af de eksiste-
rende fællesskaber kan bringe med sig, må set fra konceptets side imødegås og erstattes af en
tro på at alle i organisationen spiller på samme hold. Der lægges op til at virksomheder skal
forsøge at etablere nogle nye sociale strukturer, i form af team mm, som kan fungere som
afløsere fer de gamle der nedbrydes i den samfundsmæssige og organisatoriske omstillings-
proces. Socialpsykologer peger på at vi som mennesker har brug for fællesskaber at relatere os
til, også på arbejdspladsen. Man forsøger således iflg Casey (1995) at skabe nye bud på noget
der kan virke ligeså socialt integrerende som de 'gamle' fællesskaber, men uden at de struktu-
relle konflikter bliver synlige på samme måde som de var indenfor klassetænkningen mm. I
stedet forsøges potentielle konflikter pakket ind i en konsensusdiskurs.

Det baner også vejen for nye kontrolformer. Fremfor ydre kontrol satser DLO på at skabe
indre justits i gruppen og i den enkelte. På baggrund af et konkret casestudie beskriver Casey
det der sker, på følgende måde: "A culture of discipline is established and the employees
police themselves" (Casey 1995:123). Det er typisk det der sker i selv'styrende' eller med-
bestemmende grupper som far overdraget dele af produktionsansvaret selv. Her bliver der
slået hårdt ned på personer og praksis der ikke lever op til de mål som er aftalt med ledelsen.
Selvkontrol, selvdisciplinering og "participatory surveillance" (Rifkin & Fulop 1997:140) kan
blive dagligdagen. Disse processer kan også føre til en ensartning, en homogenisering af ud-
tryksmåder og forestillinger om hvad der rigtig og legitim adfærd i organisationen - samtidig
med at den officielle politik er at åbne op for diversiteten, det anderledes, det forskelligartede.

Konflikter gøres til individets problemer. Oplever man ubehag, angst, vrede eller lignende
ting i forbindelse med omstillingsprocesserne og opbruddet i de hidtidige strukturer, er det et
problem der er knyttet til en som person - det er som enkeltindivid at man ikke slår til. Det
som man indenfor DLO forsøger at etablere som den normale tilstand, er at intet er som det
var i går. Forandring hører til dagligdagen - det er stabilitet der er usædvanligt; for at citere en
nytårstale fra den tidligere direktør på DTI, Niels Busch: "En smule sund angst er godt". Der
risikerer at ske det som Casey og andre kalder en "kolonisering af selvet" - en kolonisering
som vel at mærke ikke længere mærkes (Casey 1995:123). Det er ikke længere blot kroppen
der er brug for i arbejdslivet og som skal kunne styres - det gælder i dag også hovedet og
sjælen. Selv om man nok kan sætte spørgsmålstegn ved hvorvidt en fuldstændig kolonisering
er mulig, er der for mig at se næppe tvivl om at satsning på DLO, eller for dens sags skyld
andre af de nye produktions- og ledelseskoncepter, kan risikere at fremme nye og mere inter-
naliserede disciplineringsformer i arbejdet til afløsning for dem der har præget det tayloristisk
organiserede arbejde (Krovoza 1978).
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Manglen på samfundsmæssigt perspektiv
Jeg har tidligere været inde på de begrænsninger som ligger i selve de former for refleksion og
læring der anses for værdifulde indenfor DLO. De indholdsmæssige aspekter af læring og
refleksion som primært tilgodeses gennem DLO, er også kort blevet berørt, men det er nok
værd at gå lidt nærmere ind i dette emne. Hvilket perspektiv kan der lægges på læringen og
hvordan tænkes den som udgangspunkt?

DLO-tilgangen forsøger at anlægge et mere helhedsorienteret blik på forandrings- og udvik-
lingsprojekter. Det helhedsorienterede refererer imidlertid ikke til samfundsmæssige perspek-
tiver som miljøhensyn mm, men handler primært om at se på den samlede organisation frem-
for kun på enkelte dele af denne og på både at anlægge et organisations- og et individperspek-
tiv på udviklingsaktiviteterne. De 'bløde' udgaver af DLO bygger på en form for humanistisk
grundopfattelse som kommer til udtryk ved at individuelle ønsker til arbejde og læring i et vist
omfang forsøges imødekommet. De relevante aktører er således individet og organisationen
repræsenteret ved ledelsen. Andre kollektive enheder og interessenter, interne eller eksterne,
og de interesser disse bærer på, får ikke megen opmærksomhed. Samfundsmæssig reproduk-
tion og social bæredygtighed er derfor ikke oplagte temaer i DLO. Læringen i arbejdet og løn-
arbejdet som sådan har ikke et samfundsmæssigt perspektiv - det handler udelukkende om at
tilgodese organisationens behov og realisere sig selv som person. Det sociale og samfunds-
mæssige engagement udskilles hermed fra arbejdsidentiteten (Aagaard Nielsen 1996:16,
Binder 1993).

Den bredere betydning af udviklings- og læringstiltag tages ikke op indenfor DLO - det er
ikke et relevant perspektiv i sig selv at diskutere miljøspørgsmål, produkters sociale nyttevær-
di, mulige udstødningsprocesser, etc. Sådanne spørgsmål er til gengæld en integreret del af
visse tilgange indenfor industrisociologien og kvalifikationsteorien, erfaringspædagogikken i
skikkelse af Oskar Negt og i mindre omfang af konceptet Det Udviklende Arbejde.

Ud fra det normative kritikperspektiv kan man sammenfatningsvis sige at fokus på udvikling
af lærende organisationer ikke i sig selv er nogen garanti for forbedring af arbejdsforholdene.
Sådanne udviklingsprocesser vil altid påvirke arbejdsforholdene, men ikke altid i en positiv
retning. Fremfor at give plads til diversitet og åbenhed ender DLO ofte op med at forfægte en
instrumentel rationalitet der fremmer homogenisering, konformitet og en form for lærings-
mæssigt og kulturelt hegemoni. Medarbejderne bliver ganske vist involveret i formulering af
såkaldte fælles målsætninger, men demokratiske rettigheder og egentlig medarbejderorien-
tering af initiativerne er der ikke tale om. Subjektive og samfundsmæssige perspektiver som
rækker ud over virksomhedshorisonten, fx i retning af socialt nyttig og bæredygtig produk-
tion, er ikke på dagsordenen.

I det følgende vil jeg samle op på styrker og svagheder i DLO og en læreprocestilgang til ud-
vikling af arbejdslivet. Det sker bl.a. ved at inddrage elementer fra begrebet Det Udviklende
Arbejde. Dette begreb kan nemlig efter min vurdering være med til at perspektivere og sup-
plere DLO-tilgangen. Det Udviklende Arbejde (DUA) kan som DLO ses som et eksempel på
et nyt, omend ikke specielt præcist defineret, produktionskoncept. Men hvor DLO har virk-
somhedens funktionsmåde og ledelsens rolle heri som sit afsæt, er udgangspunktet for DUA
medarbejderinteresser i udvikling af arbejdet.
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Styrker og svagheder ved DLO eller en læreprocestilgang
"De har taget vores ord", sagde Robert Karasek på et seminar om nye tendenser i arbejdslivet
d. 15. juni 1999. Nye ledelseskoncepter som fx DLO bruger alle de rigtige ord, de ord der
tidligere hørte arbejdslivs- og arbejdsmiljøforskningen til - dvs ord som medarbejderindflydel-
se, demokrati jobudvikling, opkvalificering, bredere job, osv. Men som det gerne skulle være
fremgået af den foregående diskussion, er det langt fra altid at der bliver lagt det samme i or-
dene og begreberne som man som arbejdslivsforsker ville forvente. Det er med til at vanske-
liggøre en kritisk diskussion af de faktiske tiltag som gennemføres fordi alting pakkes ind i
ord vi stort set alle sammen kan tilslutte os. Der er således megen retorik i begreber som DLO
og det er derfor vigtigt at komme ind bag facaden når man skal forholde sig til begreberne.
Omvendt kan man også vælge at se det som et positivt tegn at ord som medarbejderindflydel-
se, opkvalificering mm er på dagsordenen. For mig at se er der da også en række potentialer i
de synsvinkler som DLO, suppleret med bredere læreprocestilgange som fx Lave & Wenger,
lægger på arbejdslivsfeltet.

En væsentlig styrke ved DLO og en læringstilgang er den vægt begrebet lægger på mulighe-
den for at etablere en refleksiv praksis i sit daglige arbejde. Der kan være en række begræns-
ninger på denne praksis, både med hensyn til form og indhold. Afhængig af hvilken del af
DLOVlæringsspektret man hiver fat i, kan refleksionerne have en strengt kognitiv karakter (fx
Senge) eller åbne op for en kombination af kognitive og kropslige, sanselige elementer (fx
Argyris & Schon). Ligeledes kan rammerne for refleksionerne være mere eller mindre vide i
forhold til hvilke temaer som der legalt kan tages fat på og i hvilke fora og situationer det kan
foregå. Det faktisk eksisterende lærings- og refleksionsrum kan tage sig meget forskelligt ud,
men denne plads til refleksion kan i min forståelse ideelt set være med til at skabe en form for
frirum i arbejdet; et 'helle' hvor såvel produkter og arbejdspraksis som egen rolle i denne og
på arbejdsmarkedet som sådan kan vendes - alene eller i fællesskab med andre.

En læreprocestilgang lægger endvidere tendentielt op til øget fokus på den enkelte person som
helt menneske og dennes motivation for og engagement i at deltage i lære- og udviklingspro-
cesser. Der må 'tales' til den enkeltes engagement og interesser for at læreprocesserne kan
lykkes - det er nødvendigt med en eller anden form for subjektivt perspektiv. De strenge der
spilles på i denne forbindelse, kan så være flere eller færre. I praksis handler det ofte om et
perspektiv der kobler individuel job- og karriereudvikling med virksomhedens udviklingsbe-
hov. Det bliver et forholdsvis snævert og individualiseret perspektiv der lægges på forandrin-
gerne - et perspektiv som ligger fint i forlængelse af tendenserne i den refleksive modernitet.
Sociale og samfundsmæssige perspektiver risikerer at blive glemt fordi der ikke sættes fokus
på den enkelte som samfundsmæssigt individ. Man kan med Negt sige at det typisk kun er en
lille del af subjektiviteten der bringes i spil i forbindelse med DLO, men behovet for at moti-
vere den enkelte og i et vist omfang bringe personerne på banen, kan samtidig give anledning
til at der viser sig åbninger for at inddrage bredere perspektiver på udviklingstiltagene. Det
kan sætte spørgsmål som sammenhæng mellem arbejde og fritid på dagsordenen, og ikke kun
som et individuelt problem, men som en større samfundsmæssig diskussion af hvor meget
arbejdet skal fylde i vores liv. Læringstilgangen kan derved også være med til at tydeliggøre
de ambivalenser og modsatrettede holdninger der ofte knytter sig til ændringer på arbejds-
pladsen, både for den enkelte og for medarbejderne som kollektiv. Fokus på læring kan åbne
for at den enkelte person ses som en væsentlig aktør og som et 'helt' menneske med modstri-
dende behov og ønsker fremfor som repræsentant for bestemte synspunkter og interesser. Det
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står i modsætning til hvad der er tilfældet i mere strukturorienterede tilgange som fx dele af
kvalifikationsteorierne og til dels konceptet Det Udviklende Arbejde.

I DUA ligger der til gengæld ansatser til en højere grad af samfundsorientering. Betoningen af
at man skal have et arbejde man kan være stolt af, kan fx lægge op til diskussioner om pro-
dukters/ydelsers sociale nytteværdi, om de er produceret på en socialt og miljømæssigt for-
svarlig og bæredygtig måde, osv. Samspillet mellem arbejdsliv og øvrigt liv nævnes ligeledes
eksplicit som et fokuspunkt i DUA, og selv om det ofte i konkrete sammenhænge ender op i
relevante, men lidt snævre diskussioner af arbejdstid og muligheder for at tilrettelægge denne
(Holt & Thaulow 1996), gør opmærksomheden det legalt overhovedet at rejse denne type af
problemstillinger. Endelig kan den aktuelle interesse for begrebet "virksomhedens sociale
ansvar" være med til at understøtte de elementer i DUA der åbner for diskussion af temaer
som udstødning fra og polarisering på arbejdsmarkedet. Men det er i praksis svært at få bragt
disse temaer på banen i konkrete projekter, ligesom problemstillinger som fx de arbejdsløses
rolle og muligheder, indenfor en DUA-strategi. Det skyldes ikke mindst at det er problem-
stillinger som vanskeligt kan løses på virksomhedsniveau. DUA indeholder et samfundsper-
spektiv, men begrebets primære 'genstandsfeltVaktionsfelt er den enkelte virksomhed og det
giver visse begrænsninger. Denne problemstilling vender jeg kort tilbage til i kapitel 7.

En læreprocestilgang kan omvendt komme tættere på en forståelse af de mekanismer og pro-
blemstillinger som gør sig gældende i det praktiske arbejde med at gennemføre udviklings- og
læreprocesser på virksomheder. En større opmærksomhed og bedre viden om disse forhold
gør det nemmere at agere og kan fx være med til at øge chancen for at initiativer kan leve
videre når det atter bliver hverdag efter den officielle projektperiodes ophør. Anvendelse af et
snævert læringsbegreb kan dog være med til at begrænse indsigten og handlemulighederne på
dette område.

En læreprocestilgang har således en række forcer, men der er også områder hvor der er mang-
ler og behov for supplerende perspektiver. Der er således brug for et mere reflekteret forhold
til læring som fænomen; både i den måde læring og læreprocesser forventes at foregå på hvor
de sanselige og sociale aspekter ikke må glemmes, og i den generelle opfattelse af læring som
fænomen hvor de eventuelle negative perspektiver af lære- og udviklingsprocesser også må
vendes. Der mangler set med mine øjne et klarere arbejdslivs- og arbejdsvilkårsperspektiv på
de forandringer som iværksættes. Det kan andre af de tidligere nævnte teorier som fx kvalifi-
kationsteorierne og den arbejdsmiljøtilgang som Det Udviklende Arbejde repræsenterer, bi-
drage med. De omkostninger som udviklingsprojekter kan have i form af intensivering af ar-
bejdet, øget stress, generel forværring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, øget binding til
og afhængighed af teknologi, udstødning af svagere grupper, osv, må også tænkes med og
sættes op overfor fordelene så der kan foretages en mere nuanceret vurdering af sådanne pro-
jekter og processer.

En anden væsentlig mangel ved en DLO- og læringstilgang er det upræcise og harmoniorien-
terede begreb om indflydelse og demokrati som tilgangen betjener sig af. Der er behov for en
klarere perspektivering afmagtforhold og interesseforskelle i bred betydning så potentielle og
aktuelt eksisterende konflikter kan blive synliggjort og bragt til diskussion. Ikke for at repro-
ducere traditionel konflikttænkning og retorik som på mange måder kan virke begrænsende
for at se nye muligheder og perspektiver og desuden kan gøre det sværere at få øje på konfiik-
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ter der går på tværs af disse, men for netop at give plads til at eksisterende ambivalenser kan
blive synliggjort og debatteret. Der er efter min opfattelse brug for frirum hvor dette er muligt,
og hvor der er regler for hvordan dialoger om sådanne forhold kan gennemføres som sikrer at
alle har mulighed for at komme til orde, så vidt muligt på deres egne præmisser; regler der
bl.a. holder fast i at subjektet skal sikres kompetence til at deltage i diskussionerne, at organi-
sationskulturen skal understøtte en fri demokratisk dialog og at der kun må ageres i forhold til
det der er diskuteret i det fælles forum (jvf Gustavsen 1992). Der ligger også i denne fordring
en understregning af det nødvendige i at have et samfundsmæssigt og socialt perspektiv på
forandringerne. Det er ikke individuel karriereplanlægning der bør være perspektivet med en
læreprocestilgang til udvikling af arbejdslivet, men udviklings- og læreprocesser der kan fast-
holde et socialt perspektiv hvor også de svagere medarbejdergrupper kommer til orde og hvor
udviklingsaktiviteterne også diskuteres udfra en samfundsmæssig målestok.
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Kapitel 3: Metode

Dette kapitel sætter fokus på hvordan jeg har grebet arbejdet med min problemstilling an i
praksis. At jeg stiller netop de spørgsmål og har den indfaldsvinkel til undersøgelsesfeltet som
bl.a. er fremgået af de foregående kapitler, skyldes den baggrund, de forforståelser og de er-
kendelsesinteresser som jeg bærer på. Spørgsmålene er i den forstand ikke tilfældige, men
udtryk for faglig teoretisk opdragelse, interesser og mere eller mindre teoretisk funderede for-
domme og syn på verden. Disse ting sætter sig naturligvis også igennem i forhold til den kon-
krete empiriske undersøgelse og analyse som indgår i afhandlingen. Der er et tæt samspil mel-
lem teori og empiri, og de valg der træffes på disse områder, hænger sammen og er derfor
begge en del af det metodiske felt (jvf Alvesson & Skoldberg 1994). Det er dette felt og så-
danne forhold som er i centrum i dette kapitel.

Det er imidlertid, i forlængelse af ovenstående, en misforståelse at tro at relevante metodiske
forhold og refleksioner i forbindelse med denne afhandling kun er at finde i dette kapitel.
Metodiske spørgsmål og i et vist omfang også metodiske overvejelser gennemsyrer alle dele
af denne og kommer til udtryk i valg af problemstilling, valg af teorier, etc. Det er fx tilfældet
når jeg i indledningen gør rede for mit faglige afsæt og udgangspunkt for at beskæftige mig
med læring og arbejdsvilkår, og når jeg senere, i kapitel 4, bl.a. inddrager teorier om virksom-
heders socialforfatning og deres kultur i indkredsningen af begrebet "læringsrum"; og når jeg
vælger netop et sådant begreb til at beskrive min forståelse af samspillet mellem læring og
arbejdsvilkår. En del af de teoretisk-metodiske overvejelser findes således i kapitel 4.

Dette kapitel tilstræber dels kort at redegøre for samspillet mellem teori og empiri og mine
overordnede videnskabsteoretiske inspirationskilder og tilgange, dels at beskrive og diskutere
de konkrete undersøgelsesteknikker som er anvendt i forbindelse med den empiriske undersø-
gelse. Afslutningsvis ser jeg nærmere på et par tværgående problemstillinger som har præget
casearbejdet og vender i den forbindelse meget kort tilbage til de videnskabsteoretiske dis-
kussioner.

Grundlagsovervej eiser

I min undervisning er jeg ind imellem blevet mødt med et spørgsmål om hvilken videnskabs-
teoretisk retning jeg tilhører. Ikke mindst for de studerende ville det muligvis være rart hvis
der var et klart og entydigt svar på dette, men sådan forholder det sig naturligvis ikke. Det er
fx i vore dage uhyre sjældent at man bekender sig til én gud og samvittigshedsfuldt følger en
bestemt teoretisk retning og dennes perspektiv til punkt og prikke. Forskningsprocessen fore-
går endvidere - heldigvis! - sjældent så lineært og strømlinet at man kan lægge en fuldstændig
plan fra start og regne med at følge den hundrede procent. Der kan og vil oftest ske ting und-
ervejs, både på det teoretiske og det empiriske plan, som på forskellig vis influerer på plan-
erne. Ligeledes vil den samlede forskningsstrategi være præget af den konkrete problemstil-
ling man arbejder med, og én enkelt videnskabsteoretisk forståelsesramme, fx kritisk teori el-
ler hermeneutik, er sjældent tilstrækkeligt.
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Når jeg tager fat i disse ting, er det ikke for at løbe fra at mit arbejde trækker på og er præget
af videnskabsteoretiske inspirationer og forståelser, men blot for at understrege at disse inspi-
rationer ikke nødvendigvis er entydige i form af at bekende sig til en bestemt skole. Der er
snarere tale om en forhåbentlig rimelig reflekteret eklektisk praksis1. Alvesson & Skoldberg
(1994:324-325) taler for at praktisere en "kvadrohermeneutik" der kombinerer empirinære
("grounded theory"-inspirerede), hermeneutiske, kritisk teoretiske og sprogfilosofisk inspire-
rede, postmodernistiske tilgange og forståelsesrammer. Det skulle sikre en opmærksom over-
for feltet og fænomener her, en erkendelse og fastholdelse af forskningens grundlæggende for-
tolkende karakter, et politisk ideologisk perspektiv og endelig en opmærksomhed på forsknin-
gen og forskerens rolle som en social konstruktion. Jeg mener det er et meget ambitiøst mål at
sætte sig som jeg på ingen måde vil påstå at leve op til, men det tydeliggør behovet for at
kombinere flere forskellige indfaldsvinkler.

Dette projekt har til hensigt at undersøge hvilke muligheder det aktuelle fokus på uddannelse
af medarbejdere i virksomhederne og etablering af lærende organisationer kan give for at
skabe forbedrede arbejdsvilkår og øget demokratisering af arbejdslivet. Det er specielt forhol-
dene i relation til begrebet Den Lærende Organisation der er i fokus. Hensigten med det empi-
riske arbejde er i forlængelse heraf ikke at gå tæt på konkrete læreprocesser og beskrive hvor-
dan de forløber og i forlængelse af dette udvikle et nyt læringsbegreb. Jeg er interesseret i at
afdække de forskellige forståelser af læring der måtte være på spil i materialet, det rum for
læring der gives på casevirksomheden og den lærekultur som eksisterer her. Men alt dette som
et led i at diskutere vilkår for udvikling af arbejdet og ikke for at beskrive specifikke lærepro-
cesser og diskutere hvordan de kan ændres/'forbedres'.

I indledningen gjorde jeg rede for den faglige og teoretiske baggrund som mit arbejde baserer
sig på, og min placering i forskningsfeltet. Det er således med et specielt blik at jeg begiver
mig på opdagelse i de teoretiske og empiriske landskaber omkring organisatorisk forankrede
udviklings- og læreprocesser. Der ligger bestemte forståelser af centrale begreber som ar-
bejdsvilkår, indflydelse mm til grund for problemstillingen der som udgangspunkt præger
tilgang til såvel teori som empiri - omend disse opfattelser også i et vist omfang er blevet re-
vurderet undervejs i processen. Projektets overordnede erkendelsesinteresse er at afsøge mu-
ligheder for og opbygge erkendelser og viden der kan understøtte en udvikling i retning af en
humanisering af arbejdslivet og etablering af myndiggørende læreprocesser her. Der er i den
forstand tale om et normativt projekt hvor humanisering og myndiggørelse er positive lede-
stjerner, men hvor den præcise definition af hvad disse begreber indeholder, er til diskussion.
Eller sagt på en anden måde: Det er godt at medarbejdere bliver mere myndige og får større
indflydelse på deres eget arbejdsliv og liv iøvrigt, men hvordan denne myndighed og indfly-
delse konkret udmøntes og forvaltes er til debat.

På et meget overordnet niveau kan man tale om at projektet har til hensigt at bane vej for for-
andring. Men der er ikke tale om et egentligt aktionsforskningsprojekt som det fx defineres

1 Jeg er helt på det rene med at "eklektik" er et fyord indenfor mange faglige discipliner og også har
sine problemer, fx i form af at kombinere teorier som måske i deres grundlæggende tilgang er hinandens mod-
sætninger og derfor ikke 'kan' kombineres. Men på det fag hvor jeg er opdraget, kultursociologi, har en eklektisk
praksis ikke været den uheldige undtagelse, men snarere den positive norm i forsøget på at skabe ny, tværfaglig
og tværvidenskabelig erkendelse.
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hos Aagaard Nielsen (1996b:36). Forandringsperspektivet indgår i denne sammenhæng på et
andet, mere teoretisk plan og trækker her i høj grad på kritisk teori og dennes frigørende vi-
denskabsprogram (Habermas 1974, Kalleberg 1970, Marcuse 1964, Negt 1985, Negt & Kluge
1974). Inspirationen fra kritisk teori kommer til syne både i de spørgsmål og den erkendelses-
interesse som ligger til grund for projektet og i tilgangen til og tolkningen af det empiriske
materiale. Den viser sig fx i anfægtelsen af den almindeligt forekommende antagelse om at
læring og udvikling pr definition fører noget godt med sig, i anvendelsen af bl.a. kritisk sam-
fundsteori som overordnet teoretisk referenceramme som det fremgår af kapitel 1, og gennem
det fokus på magtforhold som præger såvel den kritiske læsning af teorierne om Den Lærende
Organisation (DLO) som caseanalysen (jvf også Alvesson & Skoldberg 1994). Gennemgan-
gen og diskussionen af begrebet DLO er således langt hen ad vejen styret af en søgen efter
demokratiske og myndiggørende (frigørende) potentialer - begrebet bliver bl.a. målt på dets
evne til at bidrage på disse områder og kritiseret i det omfang det ikke er tilfældet, som det
gerne skulle være fremgået af kapitel 2.

Et andet vigtigt element i kritisk teori er en opfattelse af at den samfundsmæssige virkelighed
altid vil afspejles i de konkrete fænomener. Samfundet er så at sige på spil i alle relationer og
situationer - ikke som en determinerende struktur, men som en del af den kontekst der er med
til at skabe og præge fænomenerne. Forholdene på en arbejdsplads er således et samfunds-
mæssigt anliggende - dels fordi det samfundsmæssige på forskellig vis er indlejret i relationer-
ne og problemstillingerne her, dels fordi den forskning der bedrives, følgelig kan sige noget
mere generelt om samfundsmæssige fænomener. Det betyder at det er vigtigt både at fokusere
på det subjektive og på det samfundsmæssige niveau - disse hænger sammen. Man må som
forsker både tilstræbe indleven/forståelse af subjekternes erfaringsverden og handlemåde, og
samtidig opretholde en vis distance til disse for at bevare det kritiske blik og de bredere sam-
fundsteoretiske perspektiver. Et element i dette er at bevare eller udvikle forestillinger om at
forholdene kan være anderledes end de er i dag, og ikke lade sig låse af eksisterende rammer
og betragtningsmåder - at praktisere sociologisk fantasi og i et vist omfang udvikle alternati-
ver til det bestående, fx i form af utopier (jvf Negt 1975, Aagaard Nielsen 1996).

Som også Alvesson & Skoldberg bemærker (1994:204-205), er det imidlertid ikke helt enkelt
at få de kritisk teoretiske bestræbelser til at fungere på et empirisk niveau. Jeg har forsøgt at få
niveauerne til at mødes i begrebet om "læringsrum" som præsenteres nærmere i kapitel 4. En
konklusion på dekonstruktionen af begrebet DLO i kapitel 2 var bl.a. at de teoretiske mulig-
heder for læring som begrebet tilbyder, eller den indfaldsvinkel til læring som det opererer
med, er for snæver når målet er at tænke arbejdsvilkår ind i læringssammenhænge. Der er be-
hov for yderligere teoretiske perspektiver; ikke nødvendigvis i form af metateori, men måske
via teorier der bedre kan belyse det konkrete felt, fx social forfatningsteorien. Det peger på
behovet for etablering af et nyt begreb som her bliver begrebet om "læringsrum". Dette begreb
er således som udgangspunkt teoretisk funderet - det er blevet til på baggrund af et teoretisk
påpeget behov, men den faktiske udformning forsøger i høj grad også at trække på empiriske
erfaringer. Om denne brobygning så helt er lykkedes i praksis, er mere tvivlsomt. Det har i
praksis været svært at skabe et begreb der på samme tid rummer en sensitivitet overfor den
erfarede empiriske virkelighed og en utopisk, samfundsmæssig dimension. Jeg har muligvis
sat mig mellem to stole i den anledning - eller er måske tættere på den første ambition end den
anden. Det vender jeg kort tilbage til i kapitel 7.
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Tilgangen til det empiriske felt har ganske vist været præget af en ambition om at afdække
strukturer, magtforhold mm der er med til at påvirke subjekternes aktioner og forståelser, men
med primært fokus på de organisationsbaserede forhold og med det klare formål at skabe for-
ståelse og mening gennem tolkning af subjekternes udsagn og handlinger. Her kommer her-
meneutikken ind som inspirationskilde. Her indenfor handler det, firkantet sagt, om at tage
undersøgelsespersonerne alvorligt og gå ud fra at der er en sammenhæng i deres ageren, at
dele og helhed er i overensstemmelse med hinanden. At skabe forståelse må i denne sammen-
hæng dog ikke forveksles med en empatisk, indfølingsorienteret tilgang - en tilgang som i et
vist omfang kendetegnede den ældre hermeneutik (Ltibcke 1982, Miiller-Doohm 1993). For-
ståelsen skabes gennem rekonstruktion af sprogspil - der er tale om en tolkningsproces hvilket
også indikerer at forståelse ikke er en universel størrelse, men noget der konstrueres socialt
(jvf Berger & Luckmann 1996/1966).

Ofte 'reduceres' processen med at skabe forståelse iflg Muller-Doohm (1993:10) til et spørgs-
mål om valg af den rette metode. Det er imidlertid efter hans opfattelse en fejlslutning. For-
ståelse er knyttet til spørgsmål om "sandhed" og om et "rigtigt" eller "godt" liv. Det under-
streger endnu en gang at metodeovervejelser ikke blot handler om at pille gode værktøjer ud
af skabet, men også omfatter videnskabsteoretiske overvejelser om grundlæggende opfattel-
ser, forforståelser, erkendelsesinteresser, mm.

Muller-Doohm opfatter i forlængelse heraf hermeneutik meget bredt og skelner mellem tre
forskellige former for hermeneutik eller typer af tolkninger og forståelser der igen afspejler tre
forskellige erkendelsesperspektiver:

• en 'objektiv' hermeneutik der fokuserer på den sprogligt formulerede tekst og
forsøger at rekonstruere hændelser mm på baggrund af denne

• en fænomenologisk tydningsproces der ser på samspillet mellem tekst og kontekst og
tilstræber at afdække handlingsintentionalitet og dennes samspil med de regler og
strukturer som omkranser subjekternes hverdags- og arbejdsliv

• en dybdehermeneutik der koncentrerer sig om det ubevidste, latente meningsindhold
i tekst og situation, inspireret af psykoanalysen, og ønsker at indkredse den subjekti-
ve erfaringsbearbejdning og de ambivalenser der er på spil her.

Muller-Doohms pointe er at disse tre perspektiver og tilgange må kombineres hvis der skal
præsteres god forskning (1993:24-26). I mit projekt har jeg dog stort set udelukkende beskæf-
tiget mig med de to førstnævnte former. Nok har jeg forsøgt at komme bag om fænomenernes
umiddelbare fremtrædelsesformer, men ikke ved at gennemføre psykoanalytisk orienteret
tolkning. Ifølge Kurt Aagaard Nielsen er det da heller ikke muligt at gennemføre denne tredje
form for tolkning og tilgang uden at der eksisterer en delt proceserfaring mellem forsker og
deltagere, dvs en fælles praksis der peger i retning af et egentligt aktionsforskningsprojekt
(Aagaard Nielsen 1996:292).

Den analytiske tilgang og praksis der kendetegner projektet, henter derfor inspiration flere
forskellige steder fra. De anvendte begreber har deres rødder i teoretiske forforståelser præget
ikke mindst af den kritiske teori, dele af industrisociologien og en hermeneutisk tilgang, men
disse er som nævnt blevet præget af empiriske og teoretiske erfaringer og erkendelser der er
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blevet til undervejs i projektet. Udviklingen af begrebet "læringrum" som er omdrejnings-
punktet for den empiriske analyse, fremgår af kapitel 4.

Konkret undersøgelsesdesign - valg og fremgangsmåde

"Kvalitative metoder drejer sig (...) nok så meget om de ambitioner, der ligger i beskrivelse,
analyse og dokumentation, som om de måder man indsamler data på" (Christensen 1995:8).

Jeg har i forlængelse af ovenstående overvejelser valgt at gennemføre en kvalitativ casestudie
der skal belyse samspillet mellem organisatorisk læring og læreprocesser på arbejdspladsen,
arbejdsvilkår og demokrati med særligt fokus på de ikke-faglærte medarbejdere. Undersøgel-
sen baserer sig på kvalitative individuelle og gruppebaserede interview, forskellige former for
og varianter af observation, deltagelse på et introkursus for nye medarbejdere, deltagelse i det
daglige arbejde samt analyse afskriftlige dokumentationsmaterialer fra virksomheden. I det
følgende præsenteres og diskuteres baggrunden for de konkrete valg af fremgangsmåder og
analyseformer.

Hvorfor en casestudie?
Det er ikke formålet her at diskutere og argumentere for casestudier i forhold til alle mulige
alternative metoder. Jeg vil blot nøjes med i forlængelse af Yin (1994) at konstatere, at en af
casestudiernes styrker er at de kan belyse komplekse og dynamiske forhold og relationer, fx
indenfor organisationer - elementer som bl.a. kendetegner min problemstilling. Til gengæld
kan sådanne studier ikke bruges til at sige noget om hvor mange der gør hvad - man kan ikke
på baggrund af disse udtale sig generelt om udbredelse og fordeling på befolknings- eller an-
sættelsesgrupper af bestemte fænomener. Jeg er således ikke på baggrund af min casestudie i
stand til at sige noget generelt om hvor mange indenfor bestemte medarbejdergrupper der rea-
gerer hvordan på bestemte læremuligheder, eller udtale mig om fordeling af læreprocesser på
medarbejdergrupper i forlængelse af den aktuelle type udviklingsprojekter. Derimod kan jeg
foretage en analytisk generalisering og udlede bud på teoretiske sammenhænge (Yin 1994:10,
Kvale 1997:228-229). En sådan generalisering forsøger netop at skerne mellem det specifikke
og det generelle ved at se på ligheder og forskelle på tværs af situationer. Hvad er det der bin-
der situationer og reaktioner sammen og hvorved adskiller de sig? I denne proces trækker man
også på tidligere erfaringer og kendskab til andre cases - lidt i lighed med den praksis som
ifølge Schon (1983) kendetegner den refleksive praktiker (jvf kapitel 2).

Formålet med min casestudie er derfor ikke at hævde at de konkrete beskrevne processer er
generelle for alle udviklingsprojekter, men snarere med udgangspunkt i det konkrete at sige
noget om generelle fænomener - i dette tilfælde om det læringsrum som udgør rammerne for
og udvikles gennem projektet (se også Flyvbjerg 1991). Der er således ikke tale om en induk-
tiv analyse, men om en casetilgang som ligger i forlængelse af Negts ideer om det eksemplari-
ske princip (Negt 1975).

Valg af casevirksomhed
Udvælgelse af virksomheder, interviewpersoner mm vil altid være en pragmatisk proces hvor
det ideelle og det praktisk mulige skal mødes. Hvad der er ideelt, afhænger selvfølgelig af den
konkrete problemstilling man arbejder med. Det praktisk mulige er bl.a. knyttet til de ressour-
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cer, i form af tid og penge, som man selv har til rådighed, og til hvem der har lyst, tid og mu-
lighed for at lege med. Ofte vil det være svært at imødekomme alle de ideale fordringer som
stilles op, så en prioritering og eventuelt et valg mellem dem kan blive nødvendigt. Endvidere
spiller et vist element af tilfældigheder også ind i den praktiske udvælgelse af casevirksomhe-
der og interviewpersoner.

Dette projekt beskæftiger sig med læreprocesser på arbejdspladsen og hvordan de indvirker på
og spiller sammen med arbejdsvilkårene. Når man har fat i sådanne komplekse processer, er
det vigtigt at operere med et forholdsvis langt tidsperspektiv for undersøgelsen for at kunne
sige noget meningsfuldt om hvad det er for læreprocesser der er foregået og hvilke ændringer
der er sket i relation til arbejdet og arbejdsvilkårene, fx i forbindelse med et udviklingsprojekt2

på en virksomhed. Et longitudinalt studie med flere undersøgelser af samme virksomhed for-
delt over en årrække giver gode muligheder for at komme bag om facaden og de officielle his-
torier og dermed give et mere nuanceret billede af de processer der er foregået - både på det
individuelle og på det kollektive og organisatoriske niveau (Dawson 1996). 'Resultater' og
udkomme af sådanne processer vil ikke nødvendigvis vise sig umiddelbart efter at et udvik-
lingsprojekt formelt er afsluttet. Det kan kræve længere tid og genoptagelse af en hverdag på
arbejdspladsen hvor der ikke er så megen fokus på disse ting og hvor eksterne konsulenter ik-
ke fylder op, at danne sig et billede af hvor og hvordan der er blevet skabt ændret adfærd, nye
samarbejdsrelationer, nye forståelser, etc - dvs læreprocesser - på virksomheden. Mange af de
udviklingsprojekter som beskrives og afrapporteres i disse år, vurderes - bl.a. af ressource-
mæssige grunde - typisk kort efter at projektperioden er afsluttet, og giver derfor kun et be-
grænset billede af processen og de umiddelbare reaktioner på den. Sådanne evalueringer kan
sige lidt om hvilke processer som er sat igang, men et longitudinalt studie giver et mere grun-
digt og nuanceret billede, og jeg har derfor prioriteret at gennemføre en sådan undersøgelse i
denne sammenhæng.

De longitudinale studiers styrke er samtidig deres problem - de er meget tidskrævende. Både
fordi det kræver at man har et langt tidsrum til rådighed for sin forskning - de 2 Vi år som et
kandidatstipendium spænder over er helt klart i underkanten - og fordi det tager lang tid at
gennemføre dybdegående undersøgelser i flere omgange. Man kan altid diskutere hvor langt et
tidsrum der er nødvendigt eller ønskeligt for at kunne tale om et egentligt longitudinalt per-
spektiv. Det gives der ikke entydige svar på, men i mit tilfælde mener jeg ikke at det ville ha-
ve været muligt at gennemføre en sådan undersøgelse hvis ikke jeg havde haft adgang til tid-
ligere indsamlet materiale fra den udvalgte virksomhed. Dettes karakter og omfang beskrives
nærmere senere.

At kaste sig ud i et longitudinalt studie betyder også at antallet af cases som kan nås indenfor
den givne tids- og ressourceramme, reduceres. Min oprindelige plan var at gennemføre to
longitudinale casestudier - begge på virksomheder som jeg kendte til og havde arbejdet med

2 Når jeg her og fremover bruger betegnelsen "udviklingsprojekt", skal det ikke forstås i en normativ,
positiv forstand som noget der pr definition fører noget godt og nyt med sig (jvf indledningen). Det dækker over
intenderede forandringsaktiviteter - i denne sammenhæng med fokus på bedre udnyttelse af de menneskelige res-
sourcer - der kan have en lang række mere eller mindre direkte afledte effekter som kan tolkes og opfattes for-
skelligt. "Udviklingsprojekt" er imidlertid den benævnelse som virksomheder selv oftest anvender og som jeg
derfor benytter her.
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tidligere og hvor det derfor var muligt at 'spare' tid fordi en del af materialet allerede var i
kassen. På trods af disse, som udgangspunkt, forholdsvis gunstige vilkår og muligheder har jeg
alligevel undervejs besluttet af tidsmæssige grunde at koncentrere mig om én casestudie. Det
giver i sagens natur en manglende bredde i afhandlingens empiriske materiale som til gengæld
vejes op af større dybde og ikke mindst et længerevarende tidsperspektiv. Fordele og ulemper
ved at vende tilbage til en virksomhed man tidligere har arbejdet med i anden sammenhæng,
diskuteres sidst i kapitlet.

I udvælgelsen af den konkrete casevirksomhed, som jeg vælger at kalde Plast, har jeg, udover
muligheden for at anlægge et longitudinalt perspektiv, lagt vægt på at virksomheden specifikt
har arbejdet med etablering af læreprocesser og jobudvikling. Det er bl.a. sket i forbindelse
med et udviklingsprojekt som blev gennemført i 1991-1992 og hvor jeg selv var involveret
som ekstern konsulent sammen med en kollega. Det formulerede formål med dette udviklings-
projekt var ikke at skabe organisatorisk læring. Organisatorisk læring, eller for den sags skyld
et udviklende arbejde, blev ikke sat så eksplicit på dagsordenen som i en række nyere projekter
(se fx Digmann & Jørgensenl999, Hvenegaard & Trolle 1996 og Neergaard et al. 1998).
Omvendt er der mange konkrete indholdsmæssige paralleller til det der i dag betegnes som
DLO- eller DUA-projekter (se fx de projekter som omtales i Elkjær & Lysgaard 1998 og
Hvenegaard et al. 1999). Projektet på Plast fokuserede således både på individuelle og orga-
nisatoriske læreprocesser, samspil mellem forskellige læringsmåder og -arenaer, virksomheds-
og jobudvikling samt arbejdsforhold. Det var endvidere et eksplicit formål med projektet at
nedbringe mængden af ensidigt gentaget arbejde (EGA) i produktionen, eller i hvert fald at
afbøde de negative konsekvenser af det, gennem satsning på jobrotation og bredere jobfunktio-
ner og hermed også at skabe mere udfordrende arbejde for de ikke-faglærte operatører i
produktionen. På denne måde ligger casen i fin forlængelse af egentlige DLO- og DUA-
projekter og er derfor relevant at inddrage i denne sammenhæng.

Indholdsmæssigt er Plast-projektet særligt interessant fordi det på mange måder kan ses som
en forløber for et større udviklingsprojekt der specifikt beskæftigede sig med sammenhængen
mellem offentlig og virksomhedsintern efteruddannelse og læring og mellem uddannelse og
arbejde, det såkaldte OVE-projekt (Bottrup et al. 1994). Det var, som projektet på Plast, ak-
tionsorienteret og forsøgte i praksis at skabe bedre sammenhænge mellem forskellige forstå-
elser af og tilgange til læring samt at skabe en tæt kobling mellem læring og arbejde. Ikke ved
kun at koncentrere sig om praksislæring i arbejdet, som flere DLO-fortalere ellers plæderer for
som den eneste reelle og rigtige form for læring (se fx Stahl et al. 1993, Swieringa & Wierds-
ma 1994), men ved mere systematisk at tænke i styrker og svagheder ved bestemte læringsfor-
mer og -situationer og ikke mindst i hvordan disse hensigtsmæssigt kunne kombineres i
forsøget på at skabe job- og virksomhedsudvikling. Der er grænser for hvor langt dette projekt
når med denne kobling på det teoretiske plan, som også Olesen (1998) påpeger, men både
OVE- og Plast-projektet repræsenterer alligevel efter min opfattelse et forsøg på at etablere en
lidt anden indfaldsvinkel til forståelse af og arbejde med organisatorisk læring og lærende
organisationer end mange af de mere traditionelle DLO-tilgange som er præsenteret i kapitel 2;
en tilgang der bl.a. åbner op for bredere perspektiver på læringen som peger ud over det
snævre virksomhedsniveau og mere i retning af det dannelsesperspektiv som jeg kort disku-
terede og efterlyste i foregående kapitel. Endvidere har begge disse projekter haft en betydelig
indflydelse på hvordan man diskuterer sammenhængende og kontinuerlige læreprocesser både
på individ- og organisationsniveau, specielt indenfor arbejdsmarkedsuddannelsessystemet. I
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den forstand er casen på Plast således ikke enkeltstående - der er flere delvis parallelle cases at
trække på - men den kan samtidig på nogle punkter ses som en 'foregangscase' hvilket er med
til at gøre den relevant i denne sammenhæng.

Når jeg valgte netop denne case, skyldtes det også at fokus her er på timelønnede, ikke-fag-
lærte medarbejdere. I DLO-teorierne, der som tidligere nævnt overvejende er amerikansk
funderede, fokuserer man stort set udelukkende på faglært funktionærarbejde, men skal disse
teorier og anvisninger give mening i en dansk/skandinavisk sammenhæng, må de også stå til
troende i forhold til ikke-faglært arbejde. Samtidig har der indenfor arbejdslivsforskningen
været en tendens til at mene at myndiggørende læreprocesser ikke kan forekomme i ensidigt
gentaget arbejde (Braverman 1974, Volpert 1980) - en opfattelse jeg gerne ville teste. Endelig
blev dette projekt ved sin formelle afslutning betragtet som en succes af alle involverede parter
- medarbejdere, ledelse, konsulenter og bevillingsgivere. Det kunne derfor være interessant at
se på hvordan tingene ser ud i dag og om det positive skudsmål stadig holder. Formålet med
dette er selvfølgelig ikke at øge chancen for en 'positiv' historie, men dels at stille kritiske
spørgsmål til sådanne 'gode' eksempler, dels at tage afsæt et sted hvor man havde en oplevelse
af at 'noget' var sat i gang og at der derved var noget at måle i forhold til.

Den gamle undersøgelse
Den longirudinale undersøgelse jeg gennemfører i afhandlingen, eller rettere det materiale jeg
baserer den på, er ikke ideelt i den forstand at første del af materialet, indsamlet i forbindelse
med udviklingsprojektet på virksomheden i 1991-1992, er blevet til i en anden sammenhæng
og ud fra et andet perspektiv end det herværende forskningsprojekt. Formålet og til dels erken-
delsesinteressen var en anden ved gennemførelsen af udviklingsprojektet og dermed også visse
af de anvendte metoder i den daværende undersøgelse. Dels er der forskel på proceskonsulen-
trollen og forskerrollen (Schartzman 1993) - et tema som jeg vil diskutere nærmere senere.
Dels er der i forlængelse heraf forskel på om målet med undersøgelsesaktiviteterne er at skabe
konkrete resultater i form af nye praksiser, nye samarbejdsrelationer, eller lignende - et
aktionsorienteret perspektiv som i den oprindelige undersøgelse - eller om det primært er
registrering og analyse af nogle sammenhænge som i den nye undersøgelse.

Vort teoretiske og metodiske afsæt for at indgå i udviklingsprojektet som konsulenter var bl.a.
en kvalifikationsteoretisk tilgang til forståelse af feltet, primært baseret på tysk industrisociolo-
gi (fx Kern & Schumann 1984, Mickler et al. 1976), der kort blev præsenteret i indledningen.
Jeg vil ikke gå ind i en nærmere beskrivelse af hvilke metodiske greb denne tilgang benytter
sig af - det vil føre for vidt i denne sammenhæng da metoderne ikke har haft direkte betydning
for dataindsamlingen i udviklingsprojektet, men mere har fungeret som baggrundsforståelse og
teoretisk ballast3. Endvidere var vi funderet i en praksis der lå tæt op ad traditionel skandina-
visk socioteknisk aktionsforskning (Thorsrud & Emery 1970); dvs en pragmatisk, konsensu-
sorienteret tilgang til arbejde med forandringer på virksomheder med vægt på etablering af
samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og aktiv medarbejderdeltagelse i forbedringer
indenfor såvel produktion som arbejdsforhold, dvs både i det tekniske og det sociale system4.

3 For en kort beskrivelse af de konkrete metoder se Clematide & Sørensen (1988:16-23).

4 Heller ikke den sociotekniske tilgang eller aktionsforskning som overordnet metode vil blive dis-
kuteret i denne sammenhæng da disse perspektiver ikke spiller en hovedrolle i det samlede forskningsprojekt.
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Undersøgelsen var hovedsageligt baseret på kvalitative interview med ledelse, mellemledere,
tillidsrepræsentant og medarbejdere samt i et vist omfang observation af arbejdsgange, ar-
bejdsorganisering og samarbejdsrelationer. Alt sammen indsamlet med det formål at afdække
eksisterende praksis og problemer i relation til fleksibilitet, kvalifikationer og arbejdsforhold
for herigennem at kunne pege på hvor og hvilke forandringer der kunne være mulige og hen-
sigtsmæssige i bestræbelserne for at styrke job- og kvalifikationsudvikling, fleksibilitet mm.
Forløbet og fremgangsmåden beskrives nærmere i kapitel 5.1 denne sammenhæng er det væ-
sentligst at slå fast at det indsamlede materiale fra udviklingsprojektet har en anden karakter
end det som er indsamlet i forbindelse med den nye opfølgningsundersøgelse. På det helt kon-
krete plan er interviewene ikke optaget på bånd, men foreligger kun i kortere referatform og
noter. Endvidere har perspektivet for interviewene været snævrere og mere direkte fokuseret
på at skabe handlemuligheder, og det har naturligvis sat sit præg, også på referatskrivningen.
Det ville have været mere ideelt hvis der havde eksisteret mere 'primærmateriale', dvs egent-
lige interviewudskrifter som kunne have dannet grundlag for en ny analyse. Det har imidlertid
ikke været tilfældet, så det gamle materiale er nok blevet gennemgået og analyseret i lyset af
dette nye projekts problemstilling, men disse analyser har været begrænset af materialets kar-
akter. Når jeg i kapitel 5 forsøger at beskrive læringsrummet på virksomheden som det så ud
inden udviklingsprojektet startede i 1991, skal der derfor også tages med visse forbehold. Jeg
har rekonstrueret dette efter bedste evne, men med de huller og den risiko for at drage kon-
klusioner på for tyndt et grundlag som kan være en følge af materialets karakter.

Kontakten til virksomheden - politisk spil og etablering af bytteforhold
Alvesson & Skoldberg (1994:14-15) understreger vigtigheden af altid at være opmærksom på
forskningens politisk-ideologiske karakter. Det politiske element sætter sig igennem på alle
niveauer og ikke mindst når man opererer på organisations-Mrksomhedsplanet. Det arbejde
man udfører, de spørgsmål man stiller og ikke stiller, har stor betydning for hvem der kan an-
vende resultaterne og hvordan. For at få adgang til at gennemføre undersøgelser bl.a. på virk-
somheder skal der, som Andersen et al. (1992:197) påpeger, typisk også etableres et rimeligt
bytteforhold mellem forsker og informanter. Virksomheden, eller i hvert fald visse aktører på
virksomheden, skal have noget igen som de kan bruge, for at spendere tid og kræfter på en
sådan undersøgelse. Som forsker må man så tage stilling til hvilket eksternt og internt politisk
spil man indgår i eller kan blive bragt til at indgå i, og om det er noget man vil stille op til.

I denne undersøgelse var min indgangsvinkel, min "gate-keeper" til virksomheden personale-
chefen som havde været projektleder på det oprindelige udviklingsprojekt - det var ham jeg
kontaktede for at få grønt lys til en opfølgningsundersøgelse. På basis af en kort skriftlig pro-
jektbeskrivelse fik forslaget opbakning hos ledelsesgruppen og blev efterfølgende godkendt på
et SU-møde. Der er næppe tvivl om at adgangen til virksomheden blev gjort lettere af at ledel-
sen og flere af medarbejderne i SU kendte mig i forvejen. De var forholdsvis trygge ved mig
som person samt havde en forventning om at der kunne komme noget brugbart ud af undersø-
gelsen, også for ledelse og medarbejdere. Det har formentlig ikke mindst haft betydning at
personalechefen så denne undersøgelse som en anledning til at få skabt øget fokus på nogle

For en nærmere behandling af disse metodiske aspekter af udviklingsprojektet se Bottrup, Clematide & Banke
(1994) og for en mere generel præsentation og diskussion af sådanne tilgange fx Gustavsen (1990), Læssøe &
Rasmussen (1989), Aagaard Nielsen (1992) samt Aagaard Nielsen & Vogelius (1996). Jeg vil her i stedet kon-
centrere mig om den nye undersøgelse og samspillet mellem dette materiale og materialet fra det 'gamle' projekt.
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temaer og problemstillinger som der i en periode af forskellige grunde ikke havde været til-
strækkeligt med tid til at pleje, og at undersøgelsen derfor kunne understøtte og på visse om-
råder lette hans arbejde. Ikke kun i form af at levere indholdsmæssigt materiale, men også ved
at påpege problemstillinger og initiativområder som det havde været vanskeligt at vinde gehør
for tidligere, ikke mindst hos topledelsen.

Som udefrakommende forsker, konsulent, evaluator eller lignende kan man ofte blive bragt i
en position hvor visse aktører i undersøgelsesfeltet forsøger at bruge ens arbejde og person
som talerør for en på forhånd fastlagt strategi. For mig at se går der imidlertid en grænse mel-
lem at blive brugt politisk til at sætte bestemte temaer på dagsordenen, og en situation hvor
man bliver brugt som instrument til at viderebringe og legitimere specifikke beslutninger og
resultater. Sidstnævnte kan bl.a. forekomme når man som konsulent bliver bragt på banen til
mere eller mindre at sanktionere allerede besluttede rationaliseringstiltag. Som nævnt vil man
som forsker altid indgå i en form for politisk spil der er ganske påtrængende og konkret når
man arbejder med virksomhedsstudier. Men så længe man kan stå inde for de overordnede mål
for denne 'udnyttelse' - som i dette tilfælde var at sætte behovet for yderligere uddannelses- og
læringsaktiviteter blandt de ikke-faglærte medarbejdere på dagsordenen - og ikke bliver
presset ind i at skulle levere bestemte svar, så anser jeg det ikke for at være et problem, men
snarere et uomgængeligt og til et vis grad rimeligt arbejdsvilkår.

Det bytteforhold der blev skabt i denne forbindelse, kan derfor i første omgang siges at være
indgået med personalechefen og produktionsdirektøren, men med en forventning om at det
kunne komme virksomhed og medarbejdere som sådan til gode at deltage i undersøgelsen. Den
konkrete del af aftalen lød på at resultaterne dels skulle samles i et kort skriftligt notat, dels
skulle præsenteres og diskuteres på et åbent SU-møde hvor alle involverede medarbejdere blev
opfordret til og havde lov til at deltage. Det vil jeg vende tilbage til senere.

Valg af afdeling
I den oprindelige undersøgelse indgik alle virksomhedens fire produktionsafdelinger og både
dag-, aften- og nathold i undersøgelsen. Det betød en stor spredning i materialet der gav mu-
lighed for visse sammenligninger på tværs af afdelinger og hold, men til gengæld ikke gav så
stor dybde og mulighed for mere detaljerede sammenligninger affør'- og 'efter'-situationer.
For at kunne komme mere i dybden har jeg i opfølgningsundersøgelsen valgt at koncentrere
mig om hovedsageligt én afdeling, dog med enkelte afstikkere til en anden, og om dagholdet.
Noget af bredden i undersøgelsen går selvfølgelig af ved udvælgelsen af færre afdelinger lige-
som det bliver sværere at sige noget kvalificeret om relationerne mellem afdelingerne og for-
skelle her med hensyn til lærekultur mm. Men det er heller ikke mit primære formål. Ved valg
af den konkrete afdeling har flere faktorer spillet ind: En af afdelingerne er forholdsvis lille
hvad angår antallet af ikke-faglærte medarbejdere som er den gruppe jeg fortrinsvis har foku-
seret på - den blev derfor fravalgt. Af de resterende tre afdelinger havde især de to af dem op-
levet udviklingsprojektet som en succes5, dvs at ledelse og medarbejdere oplevede at der var

Den sidste afdeling opfattede ikke projektet som en fiasko eller med særligt kritiske briller, men
havde fra starten meldt ud at de ikke forventede at dette ville få særlig stor betydning og effekt i afdelingen, bl.a.
fordi de allerede mente at praktisere nogle af de mulige nye tiltag i forvejen. Selv om denne 'negative' prognose
ikke helt holdt stik, så var der i denne afdeling, i hvert fald fra ledelsesside, en mere ligegyldig holdning til
projektet og dets resultater.
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sket mærkbare forandringer af den daglige arbejdssituation. Det kunne derfor efter min vurde-
ring være særlig interessant at se på hvordan forholdene omkring og opfattelserne af medind-
flydelse, arbejdsvilkår og læringsmuligheder tog sig ud i netop disse afdelinger. Endvidere var
det disse afdelinger som jeg selv havde mest materiale fra fra den gamle undersøgelse. Den
ene af afdelingerne havde af forskellige grunde meget travlt i den periode hvor undersøgelsen
skulle gennemføres og kunne derfor vanskeligt afse tid til at deltage. Efter aftale med virksom-
heden blev det derfor den anden der blev fokuseret på.

Metodiske valg af denne type træffes imidlertid ikke en gang for alle. Det er en kontinuerlig
proces hvor man løbende må tage stilling til nye udviklinger, nye problemer, nye muligheder i
relation til det empiriske felt - dvs nye forudsætninger som man må handle udfra. Undervejs i
min undersøgelse viste det sig fx stadig mere relevant at inddrage oplysninger og synspunkter
fra den føromtalte anden afdeling. Det skyldes at der på undersøgelsestidspunktet var et 'pro-
jekt' i gang i den anden afdeling bestående i at denne afdeling skulle deles i to, og jeg ønskede
at se lidt nærmere på hvordan en sådan omstillingsproces blev grebet an. Jeg har derfor gen-
nemført interview med enkelte medarbejdere og afdelingslederen fra denne afdeling, bl.a. med
fokus på hvordan man har håndteret denne omstillingsproces. Udover at det har givet værdi-
fuldt materiale til diskussion af hvordan medarbejderdeltagelse mm håndteres i sådanne proc-
esser, har det givet mulighed for at sætte forholdene i den primært undersøgte afdeling i per-
spektiv.

Udvælgelse af interviewpersoner
Som forsker der beskæftiger sig med analyser på virksomheder, har man kendskab til en række
af de mere formelle roller og funktioner der eksisterer her, og kan derfor sørge for at få dem
dækket ind ved udvælgelsen af interviewpersoner. I dette tilfælde havde jeg i tilgift en vis
viden om den konkrete organisation og dens opbygning. Den var godt nok nogle år gammel,
men gav alligevel mulighed for at opstille mere præcise og detaljerede kriterier for udvælgel-
sen. En række interviewpersoner har stort set givet sig selv som det fremgår af nedenstående
oversigt - de er valgt i kraft af deres specifikke position på virksomheden som produktions-
direktør, afdelingsleder, tillidsrepræsentant eller lignende. En egentlig udvælgelse har kun
været nødvendig indenfor gruppen af ikke-faglærte operatører - som er den gruppe hvis
forhold jeg fokuserer på i undersøgelsen - og til dels blandt de faglærte/tillærte opstillere.

Ved udpegning af operatører til individuelle interview har jeg især fokuseret på deres rolle i og
opfattelse af det oprindelige udviklingsprojekt. Det er gjort udfra en forestilling om at graden
og karakteren af involvering, om overhovedet nogen, i udviklingsprojektet har stor betydning
for hvordan læremulighederne, samarbejdsrelationerne og arbejdsvilkårene i afdelingen og på
virksomheden opleves. En variation i forhold til involvering skulle derfor sikre at forskellige
synspunkter på og holdninger til læremuligheder og arbejdsvilkår blev repræsenteret. De kon-
krete roller spænder fra personer der sad med i den oprindelige projektgruppe og deltog i de
første kursusforløb; over personer der var ansat på det tidspunkt, men først senere eller slet
ikke har deltaget på kursusforløb; til en nyansat der af gode grunde ikke kender meget til kur-
susforløb og udviklingsprojekt. Det betyder at der har været visse gengangere blandt inter-
viewpersonerne fra udviklingsprojektet, men også nogle 'nye' i forhold til hvem vi interviewe-
de i det gamle projekt. Udover disse kriterier har jeg tilstræbt en vis aldersmæssig spredning.
Alle operatører arbejder endvidere på daghold. Den konkrete personudvælgelse - der pga de

92



forholdsvis snævre kriterier i praksis ikke har givet mange valgmuligheder - er sket i samarbej-
de med personalechefen.

Udvælgelsen af interviewpersoner er foregået og er blevet justeret løbende. Der kan vise sig
bestemte personer eller funktioner undervejs som det er vigtigt at supplere med eller prioritere
højere end de oprindeligt udpegede. Jeg har tidligere været inde på at jeg på et tidspunkt under
undersøgelsen fandt det formålstjenligt at inddrage synspunkter fra en anden afdeling. Det vis-
te sig ligeledes undervejs at en af operatørerne fra udviklingsprojektet netop havde påbegyndt
en voksenlærlingeuddannelse på virksomheden. Jeg mente at hendes historie var relevant at få
med selv om hun ikke var ansat i den afdeling som primært skulle undersøges. Til gengæld hø-
rer hun hjemme i den anden omtalte afdeling og kunne derfor også supplere med data om
forholdene her.

De deltagende opstillere har mere eller mindre givet sig selv. Jeg har talt med de to der funge-
rer på dagholdet i den primært undersøgte afdeling, samt med en opstiller fra den anden afde-
ling der samtidig fungerer som oplærer og ansvarlig for den føromtalte opstillerlæring.

Der er således foretaget egentlige interview med følgende personer på virksomheden:

• personalechef
• produktionsdirektør
• to afdelingsledere, dvs mellemledere fra de to involverede afdelinger
• den tidligere tillidsrepræsentant for operatørerne (de har ikke nogen fungerende pt)
• operatørernes sikkerhedsrepræsentant der sad med i projektgruppen i forbindelse med

udviklingsprojektet og som også var med på de første kursusforløb
• tre opstillere, dvs timelønnede faglærte eller tillærte medarbejdere (to mænd og en

kvinde fordelt på de to afdelinger)
• en opstillerlærling som tidligere har været operatør og som var med på de første

kursusforløb i udviklingsprojektet
• yderligere fire operatører: en som deltog på kurserne i relation til udviklingsprojektet;

en som var ansat på det tidspunkt, men først for nylig har været afsted på kurserne; en
som var ansat dengang, har fået tilbudt kursusdeltagelse, men har sagt nej tak; samt en
der er blevet ansat senere og har været afsted på dele af kursusforløbet

• en nyansat operatør som deltog på det introduktionskursus jeg fulgte.

I alt er der gennemført 15 egentlige individuelle interview på virksomheden. Når man kigger
på listen, er det nok først og fremmest en diskussion værd om der er interviewet tilstrækkeligt
mange operatører i alt og indenfor hver af de definerede 'grupper'. Det nemme svar på et så-
dant spørgsmål vil være en henvisning til McCracken (1988:17) der siger, at i kvalitative un-
dersøgelser gælder det at "less is more" - dybde skal foretrækkes fremfor mængde og over-
fladiskhed. Et lidt mere nuanceret svar kan påpege at der ikke findes nogen facitliste over hvor
mange interviewpersoner der skal til for at sikre et tilstrækkeligt kendskab til en afdeling eller
virksomhed (Kvale 1997:108-109), men at det under alle omstændigheder ikke er muligt at
sikre sig fuldstændig repræsentativitet. De forholdsvis specificerede udvælgelseskriterier som
jeg har opstillet her, kan være med til at sikre en bredde, men kan samtidig rumme en risiko
for at fokusere for kraftigt på bestemte aspekter som indikatorer for forskellighed mens andre
overses. I denne undersøgelse er det dog overordnet set vigtigt at huske at de kvalitative inter-

93



view suppleres med andet materiale, bl.a. en del mere uformelle samtaler/interview som er
foregået i forbindelse med observation, deltagelse på introduktionskursus og ved egen oplæ-
ring og deltagelse i arbejdet. Der er således indhentet oplevelser og synspunkter fra en betyde-
lig bredere kreds af operatører end det fremgår af interviewoversigten, men måden det er fore-
gået på, er anderledes og på nogle punkter mindre systematisk.

Jeg havde på et tidspunkt ligeledes en plan om at inddrage en eller flere tidligere ansatte i un-
dersøgelsen som formodedes at have forladt virksomheden på grund af utilfredshed med ar-
bejdsforholdene og læremulighederne - enten fordi de følte at kravene var blevet for store i
forlængelse af udviklingsprojektet, eller omvendt fordi de anså mulighederne for yderligere
jobudvikling og øget kompetence mm for at være for små. Det har imidlertid - måske ikke så
overraskende - i praksis vist sig svært at finde frem til sådanne. Der var således ingen bud,
hverken blandt ledelse eller interviewede medarbejdere, på førstnævnte gruppe mens der kun
dukkede en enkelt mulig kandidat op i den sidstnævnte kategori. Da det forekom yderst usik-
kert og tilfældigt hvad jeg kunne få ud af et interview med denne ene person, besluttede jeg at
opgive ideen.

Morgan (1997:37) anbefaler at man ved udvælgelse af personer til gruppeinterview forsøger at
undgå at blande deltagere på tværs af hierarkier, autoriteter og status. Det kan være særlig
svært at overholde i en organisationssammenhæng hvor de enkelte personer i et vist omfang
kender hinanden og hvor der kan være mange forskellige uformelle relationer, syrn- og anti-
patier på spil som man som forsker ikke umiddelbart kan have kendskab til. Jeg har gennem-
ført et enkelt gruppeinterview på virksomheden hvor alle deltagere var 'menige' operatører -
dvs uden officielle hverv som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant - bortset fra en enkelt som
et par måneder tidligere var overgået fra et operatørjob til en voksenlærlingestilling. Alle var
rutinerede medarbejdere. Der var således så godt som ingen formelle forskelle på deres plac-
ering i organisationen. Der var tre deltagere fra den primært undersøgte afdeling og to delta-
gere fra den anden afdeling. En vis aldersmæssig spredning var sikret. Tre af dem havde tid-
ligere deltaget i individuelle interview. De fem var personligt udpeget af mig fordi jeg havde
en forventning om at de hver især ville deltage aktivt og engageret i at diskutere undersøgel-
sens problemstilling og at de i kraft af deres anciennitet ville have et godt overblik over for-
holdene i deres respektive afdelinger. Endvidere havde jeg en forestilling om at de ville kunne
tale sammen og vidste bl.a. fra de individuelle interview at de på nogle punkter repræsenterede
forskellige synspunkter.

Gennemførelse af interview
Opfølgningsundersøgelsen på Plast blev gennemført i maj-juni 1997.1 denne periode var jeg
på virksomheden i gennemsnit to dage om ugen. Jeg har indsamlet forskellige former for
materiale hvilket dels har skabt et bredere datagrundlag, dels har givet mulighed for i højere
grad at triangulere og validere resultaterne. I det følgende gives en kort præsentation af disse
dataindsamlingsmetoder samt deres styrker og svagheder i forhold til hinanden. Der er ikke
tale om en generel argumentation for fx det kvalitative interview som metode kontra kvantita-
tive metoder, men om en kort beskrivelse af hvor de anvendte metoder adskiller sig fra hin-
anden og dermed hvad de hver især kan bruges til og er blevet brugt til i denne sammenhæng.
Som det vil fremgå, er der dog i praksis også en række overlap mellem disse metoder.
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Data er ikke en given størrelse der findes inde i interviewpersonernes hoveder og blot skal
hentes frem, men noget der bliver til i samspillet mellem forsker og interviewperson. Hvilke
typer af data der produceres, afhænger bl.a. af den rolle man tager på sig som interviewer, og
den konkrete kontekst som skabes.

De individuelle kvalitative interview er den dataindsamlingsform som har fyldt mest i pro-
jektet. Her har været tale om systematiske semi-strukturerede interview med udvalgte med-
arbejdere og ledere på forskellige niveauer. Sådanne interview adskiller sig fra egentlige etno-
grafiske interview ved at være mere styrede og fokuserede på forhånd. Men det må ikke forstås
derhen at der eksisterer en lukkethed i forhold til hvilke temaer og perspektiver der kan bringes
på banen, eller en meget rigid og lineær gennemførelse af interviewene. Udgangspunktet har i
mit tilfælde ganske vist været forholdsvis omfattende spørgerammer hvor relevante temaer er
defineret, men rækkefølge og formulering af konkrete spørgsmål har ikke ligget fast på
forhånd - det har varieret i forhold til hvem jeg har talt med. Denne type interview giver, som
det etnografiske, en mulighed for at komme forholdsvis tæt på de enkelte personer og skabe
sig et mere sammenhængende billede af deres holdninger og prioriteringer i forhold til deres
arbejdsopgaver, position på arbejdspladsen og, i et vist omfang, deres situation udenfor
arbejdet. Formålet har ikke været at lave analyser på individniveau og tegne profiler af eller
lave typologier over enkeltpersoner i forhold til deres vurdering af læreprocesser og ar-
bejdsvilkår, men snarere at bruge den etablerede forståelse til at skabe et overblik over det kol-
lektive rum, dvs forholdene på virksomheden og i den aktuelle afdeling. Jeg har således været
interesseret i elementer af deres livshistorie og livsmåde for at forstå deres perspektiv,
handlemåde mm, men ikke med den intention at skabe idealtyper eller lignende herudfra som
det fx sker hos Bild et al. (1993a) og hos Højrup (1983).

Alle individuelle interview blev gennemført på virksomheden i et mødelokale eller kontor det
vil for medarbejdernes vedkommende sige adskilt fra den daglige arbejdssituation. Fordelen
ved sådanne interviewsituationer er at interviewpersonerne får lidt bedre tid og fred til at tæn-
ke sig om, til at reflektere over spørgsmålene, end hvis det foregik i arbejdssituationen. Det
bliver nemmere at fa stillet de mere generelle, overordnede og også de personlige spørgsmål
om holdning til arbejdet som sådan. Omvendt kan situationen virke fremmed og utryg for
nogle, ikke mindst når der er tale om ikke-faglærte medarbejdere, ligesom det kan være svæ-
rere at forstå beretninger om og forklaringer af det konkrete arbejde i disse situationer. Inter-
viewene varede typisk 1 !4-2 timer - enkelte lidt kortere. På nær tre blev de alle optaget på bånd
og efterfølgende skrevet ud i fuld længde af to studentermedhjælpere. Alle interviewene er
indgået på lige fod i analysen, men det har ikke været muligt i samme grad at citere direkte fra
de interview som ikke foreligger i fuld tekstform.

Interviewpersonerne havde ikke personligt modtaget en skriftlig orientering om projektet, men
der var hængt en kort beskrivelse af dette med et billede af mig op på opslagstavler i kantinen
samt i de to afdelinger. De konkrete interviewaftaler blev lavet med personalechefen og/eller
afdelingslederen som derfor stod for den første orientering af interviewpersonerne.

Som indledning på det enkelte interview fortalte jeg kort om undersøgelsen. Den blev dels
præsenteret som en form for "siden sidst' analyse hvor jeg var interesseret i at fa en status over
hvordan det var gået med de ideer og initiativer som blev igangsat i forbindelse med udvik-
lingsprojektet og ikke mindst interviewpersonernes erfaringer med dem. Dels gjorde jeg sam-
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tidig meget ud af at understrege at jeg også gerne ville tale lidt mere generelt med dem om
temaer som arbejdsvilkår, samarbejdsrelationer, læring og læremuligheder i arbejdet, indfly-
delse mm på virksomheden og at min rolle i dette projekt var en anden end i udviklingsprojek-
tet; jeg repræsenterede ikke en bestemt institution, men primært mig selv som forsker og hav-
de ikke til opgave at skabe konkrete forandringer. Jeg vender senere tilbage til denne problem-
stilling om den ændrede rolle. Interviewpersonerne blev lovet anonymitet så langt det lod sig
gøre - ledelsen og deres nærmeste kolleger vidste jo at jeg havde talt med dem - men der var
ingen af interviewpersonerne der nævnte det som et problem.

Interviewene tog som nævnt afsæt i forholdsvis detaljerede og strukturerede spørgerammer.
Jeg havde udarbejdet en form for basisspørgeramme til interviewene med henholdsvis ledelse,
mellemledelse, opstillere og operatører som så blev tillempet i forhold til den enkelte persons
funktion og baggrund. Denne tilpasning kunne handle om forskellige fokuseringer alt efter om
operatører havde deltaget i udviklingsprojekt eller ikke og om de var rutinerede eller forholds-
vis nye, om de havde særlige poster som fx tillidsrepræsentant, osv. Spørgerammerne dækkede
temamæssigt de samme områder, men med lidt forskellige indfaldsvinkler. De overordnede
strategier og fremtidsplaner blev primært diskuteret med ledelsen, mens forhold vedrørende
arbejdets karakter, dets praktiske organisering, mm fyldte mere i samtalerne med medarbejder-
ne. Interviewene handlede om hvordan arbejdet er indrettet og opleves i dag, læreprocesser og
læremuligheder i arbejdet, samarbejdsrelationer, arbejdsforhold, uddannelsesforhold, frem-
tidsplaner og, i mindre omfang, samspillet mellem arbejde og øvrigt liv. I den indholdsmæssi-
ge udformning af spørgerammerne har jeg hentet inspiration i virksomhedskulturstudier, social
forfatningstilgangen, læreprocesteori og selvfølgelig egne erfaringer med kvalifikations- og
arbej dsforholdsanalyser.

Jeg har typisk indledt interviewene med nogle brede, åbne spørgsmål og brugt spørgerammer-
ne til at konkretisere og komme dybere ned i svarene på disse spørgsmål - en metode der har
paralleller til det Morgan betegner som "funnel-based ('tragtformede') interviews" (1997:41).
For nogle af interviewpersonernes vedkommende havde jeg materiale fra den gamle undersø-
gelse at referere tilbage til og kunne i de tilfælde spørge mere specifikt og direkte til deres per-
sonlige erfaringer, synspunkter og udviklingsprocesser. Denne praksis antyder også at spørge-
rammerne langt fra er blevet fulgt slavisk. Hvilke temaer der fyldte mest, varierede fra inter-
view til interview afliængig af dettes forløb og af interviewpersonernes interesser. Selv om mit
kendskab til virksomheden var forholdsvis stort på forhånd, dukkede der selvfølgelig problem-
stillinger og episoder op undervejs som jeg ikke kendte til, og som krævede opfølgning.
Endvidere var der nogle spørgsmål som viste sig ikke at virke, krævede præciseringer eller
lignende, så spørgerammerne og interviewpraksisen blev løbende justeret. Spørgerammerne
har imidlertid langt hen ad vejen fungeret som en form for checkliste snarere end som et
egentligt 'manuskript'.

Umiddelbart efter hvert interview har jeg forsøgt gennem håndskrevne noter at fastholde nogle
af mine spontane indtryk af forløbet, af kropsudtryk, mulige konfiiktpunkter, etc.

Som supplement til de individuelle interview har jeg gennemført et enkelt gruppeinterview på
virksomheden. Der har været to formål med at gennemføre dette: Dels at få lejlighed til at
diskutere mine foreløbige resultater med en gruppe af medarbejdere og dermed få en chance
for at validere disse, dels et ønske om at denne diskussion også kunne bidrage til nye fælles
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indsigter som eventuelt kunne danne baggrund for ændret praksis, nye krav eller lignende.
Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, har opfølgningsundersøgelsen ikke, som udvik-
lingsprojektet havde, karakter af et aktionsforskningsprojekt. Men det er ikke ensbetydende
med at det ikke kan og gerne må føre til forandringer. Det har implicit ligget i undersøgelsens
oplæg på virksomheden at denne skulle bruges som startskud eller anledning til at sætte nye
initiativer i gang, men med mig i en betydeligt mindre interventionistisk rolle end i det gamle
projekt6. Gruppeinterviewet har imidlertid været en anledning til at sætte nogle temaer på
dagsordenen og skabe mulighed for erfaringsudveksling, også på tværs af afdelinger. Gruppe-
interview lægger af gode grunde mere vægt på interaktion mellem deltagerne end individuelle
interview og åbner således op for kollektiv erfaringsdannelse og kollektive læreprocesser.

Når jeg nævner gruppeinterviewet som en kilde til validering, er det ikke fordi gruppen skal
sige god for de resultater jeg præsenterer. Men deres reaktioner på og holdninger til disse er
naturligvis interessante på flere måder: Dels kan de føre til en nuancering og præcisering af
resultaterne, dels kan samspillet mellem dem og deres måde at agere og reagere på være med
til at be- eller afkræfte bestemte forestillinger og endelig kan reaktionerne være med til at sætte
udtalelser fra individuelle interview i perspektiv - i det omfang der er sammenfald mellem
personer i de to typer af interview. Resultater fra gruppeinterviewet udgør i den forstand også
et nyt datamateriale (jvf Morgan 1997:24).

Det konkrete interview varede ca to timer. Fem operatører deltog, interviewet foregik i et
mødelokale, blev båndet og er senere blevet skrevet ud i fuld længde. Tidsmæssigt foregik
dette interview efter afviklingen af stort set alle individuelle interview. Oplægget til intervie-
wet fra min side var i forlængelse af ovennævnte at jeg ønskede at få uddybet nogle temaer og
problemstillinger og således skulle bruge interviewet til at præcisere og nuancere mine forsk-
ningsresultater, men samtidig at jeg håbede at den erfaringsudveksling som interviewet kunne
bidrage til, kunne skabe basis for fælles udvikling af ideer til forbedring af arbejdsvilkårene.
Deltagerne blev orienteret om hvorfor netop dé var udvalgt til at være med (jvf afsnittet om
udvælgelse), om det tænkte forløb samt om rammer og spilleregler for afviklingen. Her har jeg
fx understreget at jeg var interesseret i så mange forskellige synspunkter7 som muligt, at der
ikke var nogle historier og erfaringer som var bedre eller mere rigtige end andre, samt at jeg i

6 I princippet havde jeg ingen forpligtelser til hverken at komme med forslag til eller deltage aktivt i
implementering af nye tiltag. Men afrapportering på det åbne SU-møde og praksis i interviewene, både gruppe-
interviewet og de individuelle, var mere diskuterende og deltagende end det er tilfældet i mange andre under-
søgelser baseret på kvalitative interview (jvf Kvale 1997).

7 Litteratur om kvalitative metoder, ikke mindst den med et fænomenologisk afsæt, påpeger ofte at det
er vigtigere og mere givende at tale om erfaringer og efterspørge historier, eksempler og fortællinger end at op-
søge meninger, holdninger og synspunkter (Morgan 1997:20, Kvale 1997:136). Det mener jeg er rigtigt et langt
stykke hen ad vejen fordi det i højere grad giver mulighed for som forsker at drage sine egne konklusioner, men
netop hvor der er tale om studier af virksomheder og organisationer, kan der måske være en pointe i også at
spørge til holdninger og synspunkter om bestemte begivenheder, forløb, etc. I og med at flere personer kan kom-
mentere de samme begivenheder, sikres en mere nuanceret beskrivelse af denne, og interviewpersonernes syns-
punkter kan derfor levere værdifuldt materiale til forståelse af relationer på virksomheden mm. Det er endnu
mere udtalt når der er tale om gruppeinterview. Her handler det i et vist omfang også om at udveksle synspunk-
ter og holdninger og bryde disse mod hinanden.
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et vist omfang ville lade dem selv køre snakken og at de derfor så vidt muligt skulle være
opmærksomme på at alle kom til orde (jvf Morgan 1997:52-53).

Hvor styrende og aktiv man vil være som interviewer, afhænger bl.a. af undersøgelsesformål
og forhåndskendskab til personer og deres kontekst. Morgan (1997:39) påpeger at i tilfælde
hvor man er sikker på hvilke spørgsmål man vil have svar på, er det en god idé at gennemføre
et mere styret forløb hvor intervieweren spiller en meget aktiv rolle og løbende kommer med
input til diskussionen. Det ville være forkert at sige at jeg har søgt svar på bestemte spørgsmål
gennem interviewet, men der har omvendt langt fra været tale om en eksplorativ undersøgelse
og min rolle har derfor også ligget i den aktive ende af spektret. Det følger også i naturlig for-
længelse af det andet formulerede formål med gruppeinterviewet, nemlig at skabe erfaringsud-
veksling mellem alle deltagere inklusive mig selv som interviewer med henblik på at skabe
nye fælles erkendelser og om muligt ideer til forandring.

Som udgangspunkt havde jeg forberedt tre overordnede temaer/spørgsmål til diskussionen: et
der fokuserede på arbejdssituationen og dens positive og negative sider, et der tog fat på udvik-
lingsønsker og -muligheder i relation til arbejdet, og et der mere specifikt tog fat i erfaringer
fra udviklingsprojektet. Disse temaer blev enkeltvis lagt ud til åben diskussion, men jeg havde
derudover forberedt 5-7 underspørgsmål til hvert tema som kunne bringes på banen undervejs.
Nogle blev det, andre ikke - enten fordi de allerede havde været oppe eller fordi de ikke læn-
gere forekom relevante. Endvidere havde jeg formuleret en række teser og påstande baseret på
analyser af de individuelle interview som blev spillet ind undervejs når snakken naturligt lagde
op til det eller når jeg fandt behov for at gøre diskussionen mere fokuseret. Disse teser hand-
lede bl.a. om samarbejdsrelationer, kulturer blandt operatørerne, måder at håndtere uenigheder
på og læremuligheder i arbejdet. Nogle var bevidst lidt polemisk formuleret, men gav snarere
anledning til gode diskussioner end til indignation, irritation, aggression eller lignende. Udover
at give anledning til debat var hensigten med disse også at bidrage til en form for validering af
de foreløbige analyseresultater som tidligere nævnt.

Som forsker i denne type gruppeinterview har man flere roller at spille der kan være svære at
administrere på én gang. Man fungerer både som interviewer, observatør og samtalepartner.
Observatørrollen gør sig selvfølgelig også i et vist omfang gældende ved individuelle inter-
view, men er betydelig mere kompleks i gruppeinterview fordi det handler om samspil mellem
flere personer, både som enkeltindivider og som gruppe. Det kan være en idé at optage så-
danne seancer på video for senere at have mulighed for at vende tilbage til disse mellemmen-
neskelige roller og spil og for at aflaste forskeren for noget af det notatarbejde der følger med
denne observatørrolle og som kan gøre det vanskeligere at varetage interviewerrollen. Om-
vendt kan videokameraet også skræmme de involverede, måske specielt når man har at gøre
med en gruppe af ikke-faglærte kvinder, ligesom det er tidskrævende at gennemføre en egent-
lig analyse af videomaterialet. Grænsen mellem rollen som interviewer og samtalepartner bliv-
er i praksis også lidt flydende her.

Jeg har ligeledes gennemført et enkelt kvalitativt telefoninterview, nemlig med en lærer på et
AMU-center som har undervist en del af casevirksomhedens ikke-faglærte medarbejdere på
kurset "Personlig udvikling til uddannelse". Sådanne interview kan være svære at gennemføre
hvis det er meget komplekse problemstillinger som skal undersøges, og ikke mindst hvis der er
tale om personer som har vanskeligt ved at udtrykke sig forholdsvis præcist rent verbalt. Der er
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ikke den samme kontakt, samme mulighed for at aflæse kropsudtryk mm og dermed heller
ikke samme chance for at gribe til andre udtryksformer og uddybe forståelser. I denne sam-
menhæng har der været tale om et 'ekspert'interview, dvs et interview med en person der er
vant til at formulere sig og til at formidle og som overvejende skulle bidrage med mere faktuel
information om hvad der var foregået på disse kurser og hvilke læreprocesser der havde fundet
sted, set med lærerøjne. Selv om interviewet også kom til at indeholde mere holdningsmæssige
vurderinger af disse kursusforløb og af Plast-medarbejdernes deltagelse, var de nævnte forhold
med til at gøre gennemførelsen af interviewet lettere.

Jeg har ikke i opfølgningsundersøgelsen, som vi gjorde det i udviklingsprojektet, gennemført
egentlige interview med medarbejdere i arbejdssituationen, men nok stillet en række spørgs-
mål og ført uformelle samtaler med forskellige medarbejdere mens arbejdet udførtes. Her kan
grænsen mellem interview og samtale samt mellem interview/samtale og observation være
flydende. Specielt når man skal have informationer om det konkrete arbejde, kan det være en
fordel at opsøge medarbejdere i arbejdssituationen; det er lettere at forstå og spørge ind til når
man ser det udført i praksis. Disse arbejdssituationer kan dog også give anledning til snak om
meget andet - samarbejdsrelationer, uddannelse, læring mm - fordi interviewpersonerne føler
sig mere trygge og er mere på hjemmebane her.

I og med at jeg jævnligt har haft min gang på virksomheden i en periode, har der også været
lejlighed til at føre en række uformelle samtaler med forskellige medarbejdere i andre situa-
tioner end omkring selve arbejdet. De er bl.a. foregået over frokosten, i pauser, på toilettet og i
omklædningsrummet. Dvs i situationer der ikke er defineret som interview eller observation,
ikke er formaliseret, men som selvfølgelig alligevel fungerer som sådanne i et vist omfang.
Her er i højere grad tale om en samtalesituation hvor der fx ikke noteres ned undervejs. Det er
sværere at forfølge egne specifikke interesser - man må i højere grad tage hvad der viser sig
gennem nysgerrigt at spørge til det der falder for i samtalen. Rollerne mellem forsker og med-
arbejder er defineret anderledes - man kan ikke som forsker i samme grad definere temaerne
for samtalen og indgår i denne på mere lige fod med samtalepartneren; omend man naturligvis
stadig vil være en 'fremmed fugl' i dette selskab og i denne forstand ikke en 'ligestillet' sam-
talepartner.

Udvælgelse og gennemførelse af kvalitative8 observationer
Man må her skelne mellem de mere 'tilfældige' observationer der vil forekomme når man som
person indgår i sociale sammenhænge, og egentlige systematiske observationer. Kendetegnen-
de for sidstnævnte er netop systematikken og det at de gennemføres med et bestemt (forsk-
ningsmæssigt) formål for øje (Adler & Adler 1994:377). Indenfor denne kategori findes der
dog også mere eller mindre strukturerede former som kan spænde fra tilstedeværelse til obser-
vation af specifikke på forhånd fastlagte funktioner, personer eller lignende. Man skal endelig
ikke undervurdere det man som forsker kan få ud af bare at være fysisk til stede på en virk-
somhed. Det kan bidrage med mange værdifulde informationer, men en sådan observation er

8 Denne betegnelse er ikke en kommentar til kvaliteten af den observation jeg har gennemført, men en
påpegning af at observation også kan have, og historisk set har haft, en kvantitativ og positivistisk karakter
(Adler & Adler 1994:378) - fx kunne jeg have observeret på antallet af tunge løft i en bestemt jobfunktion og
haft som en bevidst strategi ikke at intervenere i forbindelse med observationen. Det er imidlertid netop ikke en
sådan observation jeg har bedrevet i dette projekt, men snarere en etnografisk, antropologisk inspireret.
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vanskelig at planlægge og styre og vil rumme et element af tilfældighed. Her handler det om
hele tiden at være opmærksom, folde ørerne ud, vejre stemninger, lægge mærke til hvordan
man taler til hinanden på virksomheden i bestemte situationer, checke opslagstavler, osv. Det
tilfældige består i at man som forsker ikke kan og ikke forsøger at styre det der foregår. Men
det er ikke kendetegnende for den praksis og fortolkning man lægger for dagen - det beror ikke
bare på tilfældigheder om og hvad man får med sig af materiale på denne konto. Som forsker
med en bestemt erkendelsesmæssig interesse og problemstilling vil det man registrerer og
bider mærke i, være præget af disse ting - man vurderer det man ser, og dets relevans udfra be-
stemte kriterier som langt fra er tilfældige. Endvidere kan man opøve sin evne til at være op-
mærksom på sådanne ting - det er i høj grad en træningssag om man husker at kigge på op-
slagstavlerne eller lignende når man besøger en virksomhed. Det gælder dog for denne type
materiale at det oftest indgår som baggrundsviden der kan understøtte eller problematisere
andet materiale fordi det i sig selv er svært at redegøre for og svært at vurdere gyldigheden af-
ikke mindst for læsere der gerne vil se en i kortene.

Den systematiske observation har en anden og mere struktureret karakter. Her definerer man
bestemte situationer og/eller temaer som skal observeres, fx en oplæringssituation, et intro-
duktionskursus, et SU-møde, håndtering af problemer og kritiske situationer, samarbejdsrela-
tioner omkring udførelsen af arbejdet eller en person der skal følges over et tidsrum. Denne
type observation har jeg benyttet i mindre omfang i den nye undersøgelse, mens vi til gengæld
gjorde meget brug af metoden i forbindelse med udviklingsprojektet - ikke mindst for at forstå
arbejdsfunktioner og samarbejdsrelationer.

Observationer gør forskeren i stand til at komme tættere på den 'levede' praksis fremfor den
beskrevne praksis som kommer til udtryk i interviewene; dvs forhold som arbejdets udførelse,
sociale relationer, ikke-sproglige processer, osv. Det giver mulighed for, i højere grad end gen-
nem det talte ord, at se på sædvaner og rutiner i dagligdagen på arbejdspladsen - dog med det
forbehold at ens tilstedeværelse som forsker i et vist omfang vil påvirke det der foregår. Adler
& Adler (1994:379-380) skelner mellem tre overordnede observatørpositioner eller snarere
varianter af medlemsskab: Fuld deltager hvor man enten er eller efterhånden bliver egentligt
medlem af den gruppe, kultur der undersøges, som det fx ses i et feltarbejde; aktiv deltager
hvor man indgår i dele af de undersøgtes praksis og fx stiller opklarende spørgsmål undervejs,
men stadig markerer en vis distance; og perifær deltager hvor man skaber sig tilstrækkelig
'insider-identitet' til at kunne fungere i og lære af sammenhængen, men primært indtager en
observerende rolle. Jeg har undervejs vekslet mellem de to sidstnævnte roller. Selv om jeg har
deltaget i arbejdet i et par dage, kan det ikke sammenlignes med en fuld deltagerposition, men
dog i et vist omfang med Lave & Wengers legitime perifere deltagelse som er omtalt i kapitel
2. Det giver en mere naturlig adkomst til data som ellers kan være svære at nå, fx i relation til
selve arbejdet og den "tacit knowledge" der er forbundet med at skulle udføre det, og vedrør-
ende grænseflader til andre afdelinger og funktioner. Metoden giver bl.a. mulighed for at kom-
me tættere på en forståelse af læreprocesser i arbejdet, bl.a. ved at spørge ind til hvorfor per-
sonerne varetager opgaverne som de gør, hvor og hvordan og eventuelt af hvem de har lært
det, samt om det er den 'normale' måde at lære på i virksomheden og hvordan det fungerer.

Et eksempel på en, i ovennævnte forstand, mere systematisk observation var deltagelsen på et
introduktionskursus for nyansatte operatører som fortrinsvis blev gennemført af rutinerede
operatører. Hensigten med min deltagelse var at få et indblik i hvilket billede af arbejdet og
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forholdene på virksomheden, kulturen mm som de erfarne formidlede til de nye - hvilke op-
fattelser af arbejde, læremuligheder, samarbejdsrelationer, indflydelse mm de videregav. Kur-
set forløb over fire dage og havde fire deltagere udover den ansvarlige operatørinstruktør og
mig selv. Den første dag bestod i en generel orientering om virksomheden, personaleforhold,
osv som bl.a. personalechefen stod for. Her havde jeg desværre ikke mulighed for at være til
stede. De følgende tre dage indeholdt praktisk oplæring - den første dag i et 'undervisningsloka-
le', de to næste ude i afdelingerne - og her var jeg med. Hver dag blev begyndt og afsluttet
med et kort møde hvor der var lejlighed til at stille spørgsmål, tale om oplevelser, etc, og også
her forsøgte jeg så vidt muligt at deltage. Min rolle i dette forløb var primært som observatør,
men jeg stillede også visse opklarende spørgsmål undervejs og deltog i nogle af de praktiske
øvelser; sidstnævnte bl.a. for at de ved selvsyn kunne konstatere at jeg var mindst lige så fum-
melfingret som dem og dermed mindske distancen og være med til at gøre dem mere trygge
ved min tilstedeværelse.

Bortset fra dette introduktions- og oplæringsforløb har jeg ikke lavet systematisk observation
af på forhånd fastlagte situationer, arbejdsfunktioner eller lignende - dog har jeg i kortere se-
kvenser fulgt enkeltpersoner i deres arbejde eller udførelsen af bestemte arbejdsopgaver. Til
gengæld har jeg gået meget rundt i produktionen og fanget det jeg kalder "spændende situa-
tioner" når de opstod. Det kunne fx være når en maskine gik ned: hvordan blev det håndteret?
- forsøgte operatører selv at rette, tilkaldte de en opstiller, hvordan var samspillet mellem op-
stiller og operatør, etc. Eller situationer som samspil mellem operatør og kvalitetskontrol, hvad
snakkes der om i pauser blandt operatører, hvem holder pause sammen, osv. De undersøgte af-
delinger gennemfører ikke systematiske møder hvor både operatører og opstillere deltager -
ellers ville det have været en oplagt observationssituation. Deltagelse som observatør i SU-
møder eller lignende har af forskellige grunde heller ikke været muligt.

Når jeg har prioriteret på denne måde, skyldes det en forestilling om at have et vist kendskab
til selve arbejdsfunktionerne, som er forholdsvis simple og maskinstyrede, i forvejen og derfor
en tro på at jeg kunne skaffe mig et overblik over de ændringer der måtte være sket i disse,
gennem at være tilstede og gennem fokus på de spændende situationer. Det kan imidlertid
være en fare at man tror at kende til forholdene i forvejen og derfor ikke er opmærksom på de
små forskelle, forandringer, ting der ikke passer ind i billedet, osv. Set i bakspejlet kunne det
derfor måske have været en idé mere systematisk at følge visse arbejdsfunktioner eller perso-
ner, bl.a. for at reducere mulige fejlkilder i analysen.

Som et supplement til den mere perifere og betragtende observation kan det, i studier som
dette, være en god idé at prøve at arbejde med9. Denne fremgangsmåde kan siges at være en
bestemt udgave af kvalitativ observation hvor man som forsker - i hvert fald i en kortere pe-
riode - indtager en position som fuld deltager på linje med den man opnår i et egentligt felt-
arbejde. Jeg har selv haft mulighed for at blive lært op og arbejde med i produktionen i den
undersøgte afdeling i et par dage. Det er foregået 'the hard way' med at blive placeret ved en
maskine fra første færd og forsøge at følge med så godt det lod sig gøre. Naturligvis med en
erfaren, afdelingens instruktør, til at vise mig til rette. Det har givet særlige muligheder for at
observere og få en forståelse af de pågældende arbejdssituationer og samarbejdsrelationer i

9 Jvf også MOVE-projektet hvor samme metode har været benyttet med stort udbytte (Banke et al.
1999).
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tilknytning hertil, og videre for at få et indblik i hvordan de pågældende personer lærer fra sig,
og dermed hvad de opfatter som væsentligt og svært i en sådan arbejdsproces. Derudover får
man samtidig en fysisk/kropslig fornemmelse af hvad arbejdet går ud på og hvor eventuelle
svære elementer i arbejdet kan være. Endvidere har det konkrete forløb givet anledning, og i et
vist omfang også ro, til mere uformelle snakke, fortrinsvis med instruktøren, om løst og fast i
relation til arbejdet og hendes syn på dette. I tilgift kan det være med til samtidig at skabe øget
respekt og accept og gøre det nemmere at 'tale med'. Bare det at man møder samtidig med de
ikke-faglærte medarbejdere, dvs kl 6 om morgenen, giver et godt indtryk selv om det kun dre-
jer sig om kort tid.

Data fra observationerne er blevet brugt i samspil med interviewene hvor de gensidigt har in-
spireret, illustreret og perspektiveret hinanden. Jeg har anvendt observationsdata til at forstå og
konkretisere ting der er kommet frem i interviewene, og har omvendt også brugt disse data til
at stille opklarende og i enkelte tilfælde lidt provokerende spørgsmål i interviewsituationer. På
denne måde har de to sæt data også kunnet bruges til at validere hinanden. Validitet er ellers et
stort problem i forbindelse med observationer. Selv i den systematiske form er den svær at re-
producere og gengive så andre end forskeren selv kan deltage i valideringen. Denne problem-
stilling vender jeg tilbage til senere.

Der er en række etiske overvejelser forbundet også med denne dataindsamlingsmetode; kan
man tillade sig at notere ned undervejs, er det 'legitimt' at stå og iagttage personer i et offent-
ligt rum, osv? Bortset fra introduktions- og oplæringsforløbet der foregik i mere lukkede 'rum'
med forholdsvis få personer direkte involveret - det gjaldt også den praktiske oplæring der ud-
spillede sig i afdelingerne - har jeg valgt ikke at notere ned under selve observationen. Til gen-
gæld har jeg brugt lA-\ time på at samle op og notere ned umiddelbart efter hver seance. Disse
noter har haft en forholdsvis umiddelbar karakter, dvs at jeg ikke på forhånd har udarbejdet
specifikke skemaer, kategorier eller lignende som obervationerne skulle indpasses i. At jeg
overhovedet skulle fungere som observatør, fremgik af de opslag som var sat op i afdelingerne,
og jeg fortalte selvfølgelig de personer som var mere direkte udsat for min nysgerrighed, om
projektet undervejs. Efterhånden virkede min tilstedeværelse heller ikke helt så mærkelig -
medarbejderne vænnede sig i et vist omfang til at jeg var der, uden at jeg dog på noget tids-
punkt blev en del af fællesskabet eller en flue på væggen.

Observationerne fungerede efter min mening bedst i de situationer hvor jeg selv havde en kon-
kret rolle at spille og en i den forstand mere legitim adgang til at være til stede. Det var fx
tilfældet de dage hvor jeg arbejdede med i produktionen og hvor jeg fulgte bestemte forløb,
som eksempelvis oplæring af nyansatte eller opstilleres oplæring af rutinerede operatører. Det
skyldes formentlig dels at det handler om situationer som ikke opfattes som konfliktfyldte,
dels at de er forholdsvis veldefinerede og afgrænsede.

Den sidste dataindsamlingsmetode jeg har benyttet mig af, har været indhentning og analyse af
diverse skriftlige materialer om og fra virksomheden. Sådanne kan ligeledes være en kilde til
informationer af meget forskellig karakter. Dele af dette materiale kan være svært at komme til
fordi det betragtes som fortroligt, men også de mere offentlige ting kan indeholde værdifulde
oplysninger. Blandt de ting jeg har fået adgang til og på forskellig vis analyseret, er uddannel-
sesplaner, jobbeskrivelser, personaleblade fra de sidste seks år, strategiplaner, interne rapporter
samt opgørelser over uddannelsesdeltagelse, sygefravær mm. Materialet fungerer i min sam-
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menhæng mest som baggrundsstof der kan udbygge forståelsen af uddannelsesforhold, ar-
bejdsmiljøproblemer (i kraft af sygefraværsstatistikker) og kulturaspekter (via personalebladet)
samt bidrage med en række faktuelle informationer.

Tilbagemelding til virksomheden
Som et led i det tidligere omtalte bytteforhold mellem 'de udforskede' og forskeren udarbejde-
dejeg, efter den praktiske undersøgelses gennemførelse, et kort notat til virksomheden (fire
sider) med foreløbige konklusioner. Disse blev endvidere præsenteret på et åbent SU-møde
hvor alle interesserede var velkomne til at deltage. I praksis var det dog kun ganske få opera-
tører som dukkede op. Selv om jeg havde præciseret overfor virksomheden at jeg i denne sam-
menhæng opfattede mig selv som forsker og ikke som konsulent og derfor ikke ville komme
med konkrete anbefalinger til handlinger, aktiviteter eller lignende, havde jeg alligevel forsøgt
at præsentere resultaterne i en forholdsvis håndgribelig form. Det kunne øge muligheden for at
de selv kunne gå videre med det de måtte ønske.

Udover at give noget tilbage til de undersøgte kan sådanne seancer også give mulighed for en
form for diskussion og validering af materialet, i stil med gruppeinterviewet, samtidig med at
der skabes nyt materiale når man kan følge reaktioner og eventuelle forslag til handlinger. En
del af de resultater jeg præsenterede, kom ikke som nogen overraskelse hverken for ledelse
eller medarbejdere, andre blev accepteret som præciseringer eller 'nye' plausible konklusioner
og et par enkelte blev anfægtet og diskuteret. Denne diskussion førte efterfølgende til at jeg
genlæste og revurderede materialet vedrørende disse forhold med kritiske briller, og den har
også givet anledning til nogle præciseringer, omend ikke grundlæggende ændringer, af visse
konklusioner.

Analyse og formidling af materiale
Selve bearbejdningen og fortolkningen af datamaterialet, dvs de forskellige former for inter-
view/samtaler og observationer, er foregået i forskellige tempi som kort beskrives i det føl-
gende.

Inden den empiriske undersøgelse blev sat i gang, havde jeg nedskrevet mine forventninger og
en række fordomme/forforståelser til casen. Finn Borum anbefaler en sådan fremgangsmåde
hvis man gerne vil overraskes (oplæg på ph.d. kursus marts 1996), og det er efter min opfattel-
se specielt vigtigt og nyttigt i tilfælde som hér hvor man kender feltet rimelig godt. Det drejede
sig om forventninger på et meget konkret plan, fx i forhold til hvilke aktiviteter fra udviklings-
projektet som var blevet opretholdt eller videreudviklet.

Efterhånden som interviewene blev gennemført og skrevet ud, læste jeg dem igennem for at
danne mig et umiddelbart indtryk og hente inspiration til senere interview og observation.
Disse første indtryk dannede grundlag for udarbejdelse af et sæt foreløbige konklusioner og
mulige sammenhænge10 som bl.a. blev sammenlignet med de nedskrevne forventninger. På det
niveau hvor disse var beskrevet, var der ikke de store overraskelser. Til gengæld gav denne
første runde anledning til visse nye perspektiver på og nuanceringer af virksomheden som

10 Dette håndgreb med løbende at nedskrive indtryk, forslag til uddybninger, problematiseringer af
foreløbige antagelser mm er inspireret af Grounded Theory (Strauss & Corbin 1990), men uden dog at leve op til
de forholdsvis omfattende, og efter min opfattelse nærmest bureaukratiske, 'krav' de stiller til en sådan praksis.
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læringsmiljø. Det skyldtes ikke mindst muligheden for at komme tættere på og dybere ned i
nogle områder end i den første undersøgelse.

Anden runde af databearbejdningen bestod i en tematisk kodning og kategorisering (Coffey &
Atkinson 1996:32ff). Materialet blev systematiseret i forhold til en lang række forskellige te-
maer: fx indflydelse, arbejdsmiljø, relation til egen faggruppe, relation til andre faggrupper,
samarbejdsrelationer på virksomheden, igangsatte læreprocesser og syn på/holdning til arbej-
det. Disse temaer blev til i en vekselvirkning mellem en forholdsvis åben, hermeneutisk ori-
enteret tilgang til stoffet og teoretiske forforståelser. Fokus var både på hvad interviewperso-
nerne selv sagde, hvordan de skabte mening og de temaer og sammenhænge som de selv lan-
cerede; og på hvad jeg med mit kendskab til forskningsfeltet mente havde betydning for sam-
spillet mellem arbejdsvilkår, demokrati og læring og dermed de temaer jeg mente der skulle
fokuseres på. Her var jeg bl.a. præget af min opfattelse af organisationer som grundlæggende
politiske, dvs hvor magtforhold spiller en afgørende rolle og hvor konflikter - synlige såvel
som latente - præger dagligdagen; en opfattelse der giver nogle andre umiddelbare fokuspunk-
ter end fx en mere harmoniorienteret organisationsforståelse som den der præger dele af virk-
somhedskulturforskningen (fx Schein 1986). Jeg har dog som udgangspunkt forsøgt at være
åben overfor hvad der forstås ved begreber som læreprocesser, arbejdsvilkår, indflydelse mm i
den konkrete kontekst, og definitionen af disse begreber er da også i deres endelige form her
blevet præget af den empiriske virkelighed - både som den tager sig ud i denne case og i andre
lignende cases. Det var i denne proces, i samspillet mellem teori og empiri, at de første udkast
til begrebet "læringsrum", som senere er kommet til at fungere som den samlende analysekate-
gori, blev skabt.

Eksempler og konkrete historier samt i et vist omfang sprogbrug og brug af metaforer blev
ligeledes markeret og udsat for en foreløbig analyse. Der var dog ikke tale om en systematisk
gennemført tekstanalyse som den fx praktiseres indenfor mange diskursanalyser, eller egent-
lige narrative analyser; snarere om en opmærksomhed på hvilke fortællinger, vendinger og
billeder der blev brugt i hvilke sammenhænge og hvordan. Endvidere har jeg forsøgt at være
opmærksom på de anderledes, 'skæve' udsagn og optrin, de brikker der ikke umiddelbart pas-
ser ind i det billede man som forsker har dannet sig. Det har i flere tilfælde ført til genlæsnin-
ger af materialet og nuanceringer af pointer og konklusioner.

Tredje runde fandt tidsmæssigt sted et stykke tid efter anden runde og omfattede en mere sys-
tematisk sammenkobling og sammentænkning af temaer og en relatering af disse til teoretiske
begreber og forståelser. Temaerne blev nuanceret, underopdelt og sat sammen på nye måder
som en konsekvens dels af deres fremtrædelsesform i praksis, dels af teoretiske analyser. Be-
grebet om læringsrum blev strammet op og forsøgt givet en vis teoretisk stringens samtidig
med at det stadig skulle være i stand til at give et meningsfuldt billede af den empiriske virke-
lighed. Ikke blot den der var kommet frem gennem mit eget casestudie, men også i et vist om-
fang gennem andre delvis beslægtede studier. Kapitel 4 giver en nærmere præsentation og de-
finition af begrebet "læringsrum" samt dets teoretiske inspirationskilder og byggestene, mens
en foreløbig evaluering og diskussion af begrebets anvendelighed findes i kapitel 7.

Dette begreb indgik af gode grunde ikke i det oprindelige udviklingsprojekt, men det var altså
heller ikke afsættet for opfølgningsundersøgelsen. Formålet med denne var ikke fra starten at
afdække virksomhedens læringsrum - dette begreb er kommet til som analyseramme hen ad
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vejen i et sampil mellem teori og praksis. Fokus har hele tiden være på igangsatte læreproces-
ser og arbejdsvilkår, men ikke som udgangspunkt på læringsrummet. Det samlede forløb kan
således betegnes som en form for abduktiv proces hvor der sker en løbende udveksling og gen-
sidig befrugtning mellem teori og empiri (Flyvbjerg 1991, Strauss & Corbin 1990).

I formidlingen af casematerialet har hensynet til interviewpersonernes anonymitet været et
vigtigt element. Sådanne hensyn kan støde mod metodiske krav til gennemskuelighed og mu-
lighed for at se forskeren i kortene. Ikke mindst i en sammenhæng som her hvor de enkelte in-
terviewpersoner er rimelig veldefinerede fra starten og hvor der kun optræder få, ofte blot en
person, indenfor hver kategori. I min fremstilling har jeg derfor valgt som hovedregel kun at
referere til personernes stiUingsbetegnelse og afdeling. I enkelte tilfælde hvor det har væsentlig
betydning for sammenhængen, er personernes rolle og position blevet specificeret yderligere.
Det betyder at ledelsespersoner og operatører med særlige tillidshverv ikke kan være anonyme
i casebeskrivelsen, ligesom det i visse tilfælde vil være muligt at henføre specifikke udtalelser
til bestemte personer. I sådanne situationer har jeg dog kun medtaget udsagn som jeg har vur-
deret som værende ikke for kontroversielle for personen. Som tidligere nævnt har jeg imidler-
tid ikke oplevet anonymitetsproblemet som noget der i særligt stort omfang har bekymret
interviewpersonerne - slet ikke de særligt udsatte personer. Det kan bl.a. skyldes det tillidsfor-
hold som på visse punkter allerede var etableret mellem virksomheden, de ansatte og mig
gennem det tidligere udviklingsprojekt.

Validitet
Spørgsmål om validitet i relation til kvalitative undersøgelser er indenfor de senere år blevet
et varmt emne efter at kvalitativ forskning er kommet ind i varmen og er blevet anerkendt som
troværdig og videnskabelig (Christensen 1995:10, Kvale 1997:226-227). Det er eller bør ikke
længere være tilstrækkeligt at præsentere historier og fortællinger fra de undersøgte selv - man
må også redegøre for hvordan disse fortællinger mm er indsamlet og hvilken form for bear-
bejdning og fortolkning de har gennemgået, og dermed sandsynliggøre at de præsenterer for-
tællinger og analyser som har en vis troværdighed. Validitet knytter sig tæt til formålene med
undersøgelsen og til de anvendte teorier. Begrebet skal således ikke forstås i traditionel posi-
tivistisk forstand, men som et forsøg på at sikre sig at man faktisk siger noget om det man
gerne vil sige noget om. Der findes derfor ikke i den forstand generelle krav og spørgsmål som
skal kunne imødekommes for at der er tale om en valid undersøgelse - det handler snarere om
at etablere en form for selvrefleksiv praksis i forhold til omgangen med feltet.

At anvende flere forskellige datamdsamlingsmetoder rummer i sig selv nogle muligheder for at
triangulere og i et vist omfang validere data. Det har jeg gjort brug af ved dels at sammenligne
data indsamlet ved individuelle interview, gruppeinterview og observationer, dels at teste ud-
sagn, erkendelser, opfattelser mm hentet fra et af disse områder på de andre. Er der fx over-
ensstemmelse mellem de samarbejdsformer som beskrives i et eller flere af de individuelle
interview og den praksis der viser sig gennem observation og/eller gruppeinterview?

Arbejdet med at sikre validitet foregår, som antydet ovenfor, løbende under hele forsknings-
processen - inden selve dataindsamlingen gennem designet af undersøgelsen, undervejs i in-
terview- og observationsfaser samt i den efterfølgende bearbejdning og 'afprøvning' af resul-
taterne. Kvale (1997:236ff) skelner lidt i tråd hermed mellem tre former for validering: En
håndværksmæssig der sigter på at skabe godt håndværk i alle faser af undersøgelsen; en kom-
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munikativ, diskursiv validering der handler om at invitere andre indenfor i forskningsværkste-
det, fx interviewpersoner og fagfæller; og endelig en pragmatisk validering hvor man vurderer
om resultaterne 'virker' i praksis, dvs de handlingsmæssige konsekvenser.

Den håndværksmæssige validering i tilknytning til interviewene har bl.a. bestået i at spørge til
de samme ting på flere forskellige måder og fra forskellige vinkler indenfor samme interview;
at spørge til de samme episoder, relationer mm i flere forskellige interview så de kunne blive
belyst fra flere sider; at revidere og præcisere de anvendte begreber undervejs, bl.a. begrebet
"læringsrum"; samt løbende at tilpasse spørgerammer i forhold til indhøstede erfaringer, både
form- og indholdsmæssigt. Omhyggelighed ved selve tilrettelæggelsen af undersøgelsen og
udvælgelsen af interviewpersoner spiller ligeledes en stor rolle i et projekt som dette - ikke
mindst med tanke på at jeg kendte virksomheden og en del af de ansatte i forvejen. Forskellig-
hed i relation og holdning til det tidligere udviklingsprojekt har været et nøglebegreb her som
jeg tidligere har redegjort for. Netop det forhold at en del af interviewpersonerne kendte mig i
forvejen og i et vist omfang havde bestemte forventninger til mig, har haft betydning bl.a. for
validiteten - det ser jeg på sidst i kapitlet.

Kvale (1997:149) foreslår at et interview, som led i en kommunikativ validering, afsluttes med
at man som interviewer kort opsummerer nogle hovedlinjer i interviewet og spørger den inter-
viewede om vedkommende er enig i denne udlægning. Det er ikke i denne forstand at jeg har
praktiseret kommunikativ validering. Interviewpersonerne har heller ikke faet de udskrevne
interviewreferater til gennemsyn, men repræsentanter fra virksomheden har fået lejlighed til at
gennemlæse den færdige casebeskrivelse. Ikke fordi de haft vetoret i forhold til konklusioner-
ne, men dels for at rette faktuelle fejl, dels for at sikre en form for anonymitet; og så var det
naturligvis også interessant at høre deres reaktioner på den samlede, overordnede casebeskri-
velse og -analyse. I min udgave har den kommunikative validering snarere handlet om at prøve
resultater af undervejs i det samlede forløb i form af fremlægning af foreløbige opfattelser for
enkeltpersoner i forbindelse med interview, diskussion af udvalgte pointer i gruppeinterviewet
samt præsentation af analyseresultater på et åbent SU-møde på virksomheden. Endvidere har
jeg i et vist omfang diskuteret materialet med kolleger i forskellige faglige sammenhænge samt
prøvet den samlede casebeskrivelse af på min projektmakker fra udviklingsprojektet.

Den tredje form for validitet som Kvale nævner, den pragmatiske, har jeg ikke dyrket i så stort
omfang som hvis der havde været tale om aktionsforskning (Aagaard Nielsen 1992,1995),
men den diskussion som præsentationen på SU-mødet gav, indeholder alligevel brikker til en
sådan. Hvis pointerne forekommer meningsfulde for enkeltpersoner, grupper eller virksomhed
og giver dem inspiration til nye initiativer, forandringer, handlinger mm der kan bringe dem
videre - hvilket i et vist omfang var tilfældet her - så har man opnået en, omend mere beske-
den, form for pragmatisk validering.

Validitet og reliabilitet af observationer er, som jeg tidligere har været inde på, et særlig stort
problem. En af de måder man kan forsøge at sikre validitet og reliabilitet af sådanne er ved at
gentage dem, dvs ved at gennemføre en række observationer af de samme arbejdsopgaver,
samme situationer, samme fænomener og lignende (Adler & Adler 1994:381). Det er grund-
læggende en illusion at tro at det er muligt at etablere eller finde helt ensartede sådanne. Der
vil altid være omstændigheder omkring disse som ikke er helt ens fra gang til gang - en situa-
tion kan ikke genskabes, men vil altid være unik. Når det er sagt, er der på den anden side
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ingen tvivl om at det kan styrke observationers troværdighed hvis de gentages på ensartede
situationer. I og med at jeg i min observation har været fokuseret på "spændende situationer"
har det været særligt svært at gentage disse, men jeg har fx prioriteret at indfange flere situa-
tioner med fejlretning/problemløsning ved maskiner, samspil mellem opstillere og operatører
omkring løsning af arbejdsopgaver, etc uden at disse situationer har været helt ensartede. Lige-
som stedet for observation kan lægges fast, kan man også udvælge et bestemt tidspunkt af
dagen hvor der observeres i flere omgange. Det har jeg i et vist omfang praktiseret. Endelig har
jeg langt hen ad vejen observeret i relation til personer som jeg også har interviewet, og en
sådan metode-/dataindsamlingskombination kan både styrke materialets troværdighed og und-
erstrege nogle af observationens styrker som metode, nemlig dens evne til at perspektivere
andre data (Adler & Adler 1994:389).

Refleksion over forskningsprocessen

Afslutningsvis vil jeg tage fat i et par problemstillinger som går på tværs af den samlede forsk-
ningsproces og som hver for sig har sat deres præg på undersøgelsen. Der er dog mere tale om
nogle refleksioner over disse problemstillinger end om et forsøg på at give 'svar' og løsninger
på dem.

At skifte rolle
Ligesom der findes og praktiseres forskellige forskerroller og -positioner, kan konsulentrollen
variere afhængig af opgave og valgt metode. Grænsefladerne mellem de to roller kan da også
langt hen ad vejen være flydende når man ser på den praksis der lægges for dagen i undersø-
gelsesfeltet. Det behøver ikke at være det aktive arbejde for at skabe forandring der adskiller
de to - både forskere og konsulenter kan bedrive aktionsforskning. Forskellen vedrører snarere
de rammer man arbejder indenfor, og det formål der er defineret med projektet. Ikke nødven-
digvis forstået som erkendelsesinteresse i overordnet forstand, men snarere som de konkrete
mål der er opstillet for arbejdet. Man må skelne mellem om der, lidt firkantet sagt, er tale om
at skabe ny viden og erkendelse eller om det primære formål fx er at hjælpe en virksomhed til
at skabe øget fleksibilitet og bedre arbejdsforhold. Det er således i høj grad også bearbejdnin-
gen og analysen af stoffet der adskiller de to roller.

I mit konkrete projekt har overgangen fra konsulent til forsker dog også handlet om at skifte
det direkte aktions- og handlingsorienterede perspektiv ud med en mere 'traditionel' forsker-
rolle hvor jeg nok interagerer med undersøgelsesfeltet - det gør alle forskere i større eller min-
dre omfang - men ikke med det eksplicitte formål at skabe forandring her. Selv om min konsu-
lentbaggrund og -kvalifikationer (formentlig) har indgået som et aspekt i bytteforholdet mel-
lem virksomheden og mig, har jeg fra starten forsøgt at definere min egen roile som ikke di-
rekte intervenerende forsker. Det er imidlertid langt fra forløbet problemfrit, både set i relation
til virksomhed og medarbejdere og til mig selv.

Jeg gjorde som udgangspunkt en del for at forklare både ledelse og medarbejdere at min rolle
og til dels interesse i denne undersøgelse var en anden end i udviklingsprojektet. Samtidig
knyttede jeg mig i praksis tæt til dette projekt, dels fordi det var den legitime adgang til virk-
somheden, dels fordi undersøgelsen også, men ikke kun, havde karakter af en opfølgningsun-
dersøgelse. Det skabte lidt signalforvirring. Ikke i så høj grad som jeg havde frygtet, i forhold
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til at undslå mig de forpligtelser til at præsentere løsninger, handlingsforslag, etc der følger
med konsulentrollen - snarere i det praktiske arbejde med at generere data.

Det har, måske ikke overraskende, været svært for interviewpersonerne, ikke mindst medarbej-
derne, at abstrahere fra min tidligere rolle og perspektiv. Jeg er i høj grad blevet opfattet som
en repræsentant for det oprindelige udviklingsprojekt og ikke mindst for de kursusforløb som
indgik i dette. De har i et vist omfang, som det er meget almindeligt indenfor interview-
undersøgelser, været tilbøjelige til at tale pænt om begge dele for at være flinke overfor mig,
og de har ikke mindst været utroligt fokuserede på disse mere formaliserede forløb når vi har
talt om læring og udvikling. Stort set hver gang læring som tema er kommet op, er de begyndt
at tale om erfaringer med eller holdninger til de AMU-kurser som indgik i det oprindelige
udviklingsprojekt og som stadig indgår i virksomhedens uddannelsesplaner for de ikke-
faglærte medarbejdere; hvordan lærerne har fungeret, kantineforhold osv - ting som vi talte om
den gang, bl.a. med det perspektiv at vi som konsulenter kunne gøre noget for at forbedre for-
holdene, og den rolle og funktion reproducerer de i dag. Der har således ligget et stort arbejde i
at forsøge at tiltvinge mig en ny rolle i deres bevidsthed. Det har jeg bl.a. gjort ved, i takt med
at jeg er blevet opmærksom på problemet, at gøre (endnu) mere ud af at fortælle om mit
forskningsprojekt og de interesser der ligger bag det, at understrege at dårlige erfaringer med
samarbejdsrelationer, læringsforløb mm er ligeså relevante og spændende for mig som de gode
og ved i visse tilfælde også at underspille interessen for deres erfaringer med de formaliserede
kursusforløb. Det har mindsket problemet, omend ikke fuldstændig løst det, og det indsamlede
materiale kan derfor indeholde nogle bias - forhold jeg har forsøgt at tage højde for i analysen.

Udover at selve oplægget til undersøgelsen kan have sporet interviewpersonerne unødigt ind
på denne opfattelse af min rolle, kan min egen praksis i interviewsituationen også have været
med til at bestyrke denne. Det har nemlig i praksis været temmelig svært, også for mig selv, at
komme ud af den gamle rolle som konsulent og som medansvarlig for udviklingsprojektet.
Det har været vanskeligt at identificere sig med og gå ind i rollen som mere betragtende, regi-
strerende forsker og fokusere på bredere sammenhænge - at interesseret og tålmodigt lytte til
beretninger der umiddelbart kan synes lidt for meget ude af en tangent, men senere kan vise sig
at åbne op for nye perspektiver, osv. Jeg har løbende skullet bekæmpe en lyst til tidligt at gå i
en dialog med interviewpersonerne og tænke i mulige løsningsforslag. Ikke fordi der efter min
opfattelse er noget galt i dialog med og i et vist omfang anfægtelse af interviewpersonernes
synspunkter undervejs i interviewet - som jeg tidligere har argumenteret for, kan begge dele
være meget meningsfuldt, specielt i undersøgelser som denne - men griber man for hurtigt til
disse virkemidler, kan det virke begrænsende og indsnævrende. Endvidere er det som nævnt
ikke et egentligt aktionsforskningsprojekt jeg har været i gang med. Endelig kan jeg heller ikke
sige mig fri for i et vist omfang at have betragtet nogle af de igangsatte initiativer (og resulta-
ter) som 'mine børn' som jeg derfor har spurgt interesseret og omsorgsfuldt til og hvor jeg, på
trods af intentioner om det modsatte, sikkert har udstrålet ønsket om at høre 'godt nyt'. Disse
forhold har bl.a. betydet at interviewene, specielt i starten, er blevet mere 'styrede' og mindre
åbne end jeg kunne have ønsket.

Det har med andre ord i høj grad været en læreproces for mig selv at arbejde mig ud af en rolle
og ind i en anden. Det gælder for alle faser af undersøgelsen, dvs også analysefasen, og
handler derfor ikke kun om at tøjle konsulenttilbøjelighedeme, men også om at blive klar over
styrker og svagheder ved de teoretiske tilgange som har præget mit virke i hidtidige feltunder-
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søgelser. Interviewudskrifterne har afsløret hvor dybt den metode og tilgang til studier af virk-
somheder som jeg er blevet lært op til og har praktiseret som konsulent - med stærk fokus på
samspillet mellem arbejdsorganisering, teknologi og kvalifikationer - sætter sig igennem på
trods af at nye teoretiske tilgange og metodiske greb er forsøgt inddraget. Det bidrager lige-
ledes til at åbenheden og bredden i undersøgelsen i praksis måske ikke altid lever op til inten-
tionerne.

Et beslægtet problem, som dog ikke knytter sig specielt til rolleskiftet, er den fare der kan ligge
i at vende tilbage til en case man kender i forvejen - man tror at kende til mange ting og for-
hold på forhånd. Det kan resultere i manglende evne til at lytte eller tendens til at slå ting hen
fordi "det ved jeg jo godt i forvejen", men det er jo ikke sikkert at verden ser ud præcis som
sidst. Ens evne til at være nysgerrig og blive overrasket kan være svækket. Omvendt kan det
også betyde manglende parathed fra de interviewedes side til at forklare visse ting fordi "det
bør du da vide i forvejen". Jeg synes jeg kan konstatere dette fænomen nogle enkelte steder i
interviewene, men uden at det tilsyneladende spiller en større rolle i situationen.

Materialets karakter og analysens begrænsninger
En intention med projektet har som tidligere nævnt været at udvikle et begreb om samspil
mellem arbejdsforhold og læremuligheder i arbejdet i form af begrebet "læringsrum". Dette
begreb skulle både fungere som analyseramme og som utopisk kategori. Caseanalysen skulle
ideelt set understøtte begge disse områder - den skulle bidrage til opbygningen og afprøvnin-
gen af analyserammen og samtidig give inspiration til udvikling af den utopiske udgave af
begrebet. Det sidste har imidlertid kun i meget begrænset omfang været tilfældet. Det har i
praksis været svært at fastholde fx "det hele liv"-perspektivet i caseanalysen - at hente elemen-
ter ud herfra som kunne belyse denne problemstilling og give bud på hvordan temaer som
brugerhensyn, miljøhensyn, sociale hensyn og bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og øvrigt
liv kunne integreres i udviklingsprojekter og omstillinger på arbejdspladsen. Man kan søge
årsager til dette på flere forskellige områder og niveauer: Det kan hænge sammen med data-
indsamlingsmetoder - interview i hjemmet, livshistoriske interview eller afvikling af fremtids-
værkstedslignende aktiviteter for medarbejderne som det fx er sket i Industri & Lykke-
projektet (Steen Nielsen et al. 1990,1999), kunne måske have have bragt andre perspektiver
for dagen. Jeg har fx som nævnt tidligere ikke gennemført en systematisk afdækning af med-
arbejdernes subjektive perspektiver på arbejdet. De anvendte fortolkningsmetoder spiller
formentlig ligeledes ind. Det er således muligt at casematerialet ville have vist nye sider hvis
der var gennemført egentlige psykoanalytisk inspirerede dybdehermeneutiske eller magtkriti-
ske analyser af det. Men det har jeg ikke som udgangspunkt haft som ambition at gøre i denne
sammenhæng.

Selv om casematerialet på nogle punkter således "lukker af og ikke bidrager i større omfang,
er det ikke nødvendigvis ensbetydende med at læringsrummet som begreb er utilstrækkeligt og
for snævert. Det bliver ikke diskvalificeret som begreb, heller ikke i dets utopiske form, fordi
denne specifikke case ikke peger frem mod et ideelt læringsrum. Begrebet er ikke på denne
måde bundet kun til den konkrete empiri, men har også andre inspirationskilder og kan rumme
perspektiver der rækker ud over denne.

Disse problemstillinger hænger også sammen med de videnskabsteoretiske diskussioner som
blev præsenteret i starten af kapitlet. Hvordan finder man frem til den "sandhed" som Miiller-
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Doohm taler om? Hvordan afgøres det konkret om der er tale om repressive, koloniserende
læringstiltag eller om myndiggørende, fiigørende sådanne? I min praksis i relation til case-
analysen har jeg peget på at det ikke er tilstrækkeligt at forholde sig til de interviewedes
konkrete udsagn for at afgøre dette spørgsmål. En diskursanalyse kan være et greb til at få
kendskab til forskningsfeltet og kan levere nødvendige input til vurdering af ovennævnte
spørgsmål, men er ikke nok i sig selv. Rene hermeneutiske eller fænomenologiske tilgange til
forskningsfeltet bibringer ikke tilstrækkelig erkendelse til at kunne stå alene, omend dette
perspektiv bestemt er betydningsfuldt. Omvendt er det, som jeg ligeledes har påpeget, heller
ikke dækkende alene at fokusere på de strukturelle forhold omkring arbejde og læresituationer.
Volpert og andres direkte kobling mellem arbejdets karakter og læremuligheder gennem fokus
på de objektivt givne muligheder i arbejdet, med sparsom reference til de subjektive og sociale
aspekter, byder heller ikke på dækkende forklaringer.

Mit bedste bud på hvordan spørgsmålet om læringsansigtets karakter kan besvares, bliver her
nok en gang en pragmatisk, eklektisk model der kombinerer hermeneutiske, aktørorienterede
vinkler og tilgange med mere strukturorienterede og kritisk teoretisk inspirerede blik og forstå-
elser. Hvor man naturligvis tager de ting som de involverede aktører i feltet siger og gør gan-
ske alvorligt, men samtidig forsøger at forholde sig til den situation de befinder sig i - den
historiske, virksomhedsmæssige og samfundsmæssige kontekst som de indgår i og er en del af.

110



Kapitel 4: Begrebet læringsrum

Efter de mere overordnede betragtninger om samfundsudvikling og organisatorisk udvikling
og læring som kendetegnede første del af afhandlingen, skifter fokus her i del II til mere kon-
krete måder at tænke og arbejde med virksomhedsudvikling og læring på.

I dette kapitel præsenteres mit bud på en analyseramme der kan indfange relationerne mellem
læring, arbejdsvilkår og demokrati i arbejdslivet - i form af begrebet "læringsrum". Begrebet
er et forsøg på at imødekomme nogle af de problemer i eksisterende tilgange til forskningsfel-
tet som blev påpeget i indledningen og i kapitel 2.1 det følgende redegøres der for begrebets
intentioner, inspirationskilder og bestanddele - i første omgang i en beskrivende form. En dis-
kussion og foreløbig evaluering af begrebet findes til gengæld i kapitel 7 hvor jeg også tager
fat på begrebets utopiske dimension - forstået som et bud på et ideelt læringsrum der sikrer
gode arbejdsvilkår, demokrati på arbejdspladsen og muligheden for at indgå i myndiggørende
læreprocesser. Begrebet prøves af i praksis som analyseramme i kapitel 6.

Baggrund og teoretisk afsæt

Som det fremgår af indledningen, mener jeg at der eksisterer et både teoretisk og empirisk
funderet behov for etablering af et begreb til indkredsning af læremuligheder i arbejdet. Teo-
retisk bunder det i et ønske om at kombinere et arbejdsvilkårs- og et læringsperspektiv på ar-
bejdet som samtidig baserer sig på både strukturelle og aktørorienterede forklaringsfaktorer.
Empirisk har det bl.a. rod i de problemer jeg har oplevet som konsulent og praktiker når kva-
lifikationsanalyser skulle omsættes til praksis og egentlige læreprocesser i forlængelse af disse
analyser skulle stables på benene. Der har manglet forståelsesrammer som kunne støtte i den-
ne proces, hvilket bl.a. det i kapitel 3 omtalte OVE-projekt var et forsøg på at råde bod på. Jeg
opfatter arbejdet med at indkredse begrebet om læringsrum som en fortsættelse af denne
proces.

Formålet med at 'lancere' begrebet om læringsrum1 er tosidet: Dels at skabe en forståelses-
ramme der forhåbentlig kan give inspiration til konkrete analyser af arbejdsforhold og lære-
muligheder - et begreb der tilstræber at fastholde en medarbejdersynsvinkel på sådanne pro-
blemstillinger og en opfattelse af medarbejdere som væsentlige aktører i skabelsen af egne
arbejdsvilkår. Begrebet repræsenterer således et konkret forsøg på at tænke elementer fra
DLO- og DUA-tilgange til udvikling af arbejdslivet sammen og kan i bedste fald hjælpe prak-
tikere til at etablere en platform for arbejdet med udvikling af læremuligheder og arbejdsvil-
kår. Dels vil jeg forsøge at etablere begrebet som en utopisk kategori, dvs at jeg vil komme
med bud på hvordan et 'godt' læringsrum kan se ud hvis målet er at skabe bedre arbejdsvilkår

1 Når jeg har sat 'lancere' i anførselstegn, er det bl.a. fordi jeg ikke er den første der har brugt ordet
læringsrum, men begrebsliggørelsen og anvendelsen af termen i denne sammenhæng tager jeg ansvaret for.
Endvidere opfatter jeg ikke dette begreb som færdigudviklet. Den følgende indkredsning skal opfattes som en
status på hvor langt jeg er nået med dette arbejde i forbindelse med dette projekt.
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og mere demokratiske arbejdspladser der tager afsæt i menneskers hverdagslivserfaringer og
behov.

Læringsrumsbegrebet har en intention om i sin analytiske tilgang at kombinere strukturorien-
terede og aktørfokuserede indfaldsvinkler til og forståelser af læring og arbejdsvilkår. Struk-
turperspektivet retter opmærksomheden mod den sociale position vi som personer indtager i
samfundet og på arbejdspladsen, og hvordan denne er med til at præge vore erfaringer og
handlemuligheder. Aktørperspektivet holder fast i de muligheder vi selv som personer har for
at præge og iscenesætte vort eget liv og påvirke omgivelserne. Begrebet om læringsrum ope-
rerer således med den forståelse at vi som aktører er påvirket og på en række områder begræn-
set af strukturelle forhold, men at disse ikke determinerer vor ageren. Vore egne oplevelser,
erfaringer og tolkninger af verden omkring os - som individer og som sociale væsener - spiller
også en stor rolle. De lære- og handlemuligheder vi som individer og kollektiver råder over,
befinder sig i spændingsfeltet mellem det Ole Dreier betegner som "context of action" og
"action potency" (Dreier 1994:70), hvor førstnævnte omhandler de strukturelle rammer og
sidstnævnte de subjektive muligheder for læring og handling. Det er uklart hvor omfattende
kontekstbegrebet skal forstås hos Dreier, men i min udgave dækker det både den ramme virk-
somheden udgør, og bredere samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold.

Denne position betyder, på et mere politisk niveau, at læringsrummet ideelt set forsøger at
være opmærksom på strukturer som rækker ud over virksomhedsniveauet og som er vigtige at
fokusere på, både i bestræbelserne for at afdække det eksisterende læringsrum og i arbejdet
med at påvirke dette. De ændringer der forekommer nødvendige for at præge læringsrummet i
en ønsket retning, kan derfor også vedrøre forhold og relationer udenfor den enkelte virksom-
hed og således lægge op til andre typer af strategiske overvejelser. Det kan endvidere invol-
vere andre aktører end de direkte virksomhedsbaserede, fx fagbevægelsen og selvinitierede
professionsfællesskaber.

Begrebet om læringsrum er samtidig et forholdsvis ambitiøst forsøg på at sammentænke eller
i hvert fald hente inspiration fra flere forskellige tilgange til studier og forståelser af arbejds-
vilkår, udviklingsprocesser, arbejdspladser og de sociale relationer her. Udover læreprocesteo-
rier som der er redegjort nærmere for i kapitel 2, drejer det sig om følgende:

En industrisociologisk tilgang der fastholder et samfundsmæssigt og strukturelt perspektiv på
arbejdslivet. I konkrete analyser lægges vægten ikke mindst på sammenhænge og samspil
mellem arbejdsorganisation, teknologi og kvalifikationer, både på virksomheds- og samfunds-
niveau (Kern & Schumann 1984, Aagaard Nielsen 1996). Denne tilgang er blevet kritiseret for
at være for strukturorienteret, men er specielt indenfor de senere år også blevet inspireret af en
arbejdspsykologisk, psykoanalytisk inspireret tilgang der i højere grad fokuserer på arbejdets
betydning for os som personer og de subjektive perspektiver på arbejdet (Illeris et al. 1995,
Steen Nielsen et al. 1994). Nyere arbejdsmiljøforskning med vægt på stress- og motivations-
faktorer i arbejdet, kontrol over eget arbejde, etc. er også kommet ind som inspirationskilde
her (Karasek 1999, Karasek & Theorell 1990).

Social forfatningstilgangen der opfatter virksomheden som et grundlæggende politisk fæno-
men. En analyse af virksomhed og arbejdsforhold tager her afsæt i en historisk afdækning af
den måde konflikter og samarbejde mellem parterne er blevet håndteret på arbejdspladsen
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(Hildebrandt & Seltz 1989, Kamp 1998, Olsen & Clausen 1994). Styrken ved denne tilgang er
at den holder fast i et interesseperspektiv, dvs at den bider mærke i de konflikter, men også
den konsensus og inerti der præger de sociale relationer på virksomheden - de normer og vær-
dier som sætter deres præg på de ansattes forståelse og tolkning af arbejdssituationen og mu-
lighederne for at udvikle sig og lære i denne. Begrebet har således mange paralleller til en kul-
turtilgang, men med en mere politisk forståelse af forholdene på virksomhederne end denne.

En virksomheds- og arbejdspladskulturtilgang der lægger vægt på alt det usagte, indforstået-
heder, de normer og værdier som fungerer mere eller mindre bag om ryggen på os i dagligda-
gen på virksomheden, men også på de værdier vi stiller til skue (Schein 1986, Alvesson
1993). Der findes mange forskellige varianter og 'skoler' indenfor virksomheds- og organisa-
tionskulturtilgangen som jeg ikke skal komme nærmere ind på her (for et bud på en oversigt
se fx Schultz 1990), men fælles for hovedparten af dem er at de som udgangspunkt har en
harmonistisk forståelse af virksomheder. De leder efter de fælles elementer, det der får virk-
somhederne til at hænge sammen, men overser ofte det konflikt- og modsætningsfyldte. Til
gengæld er disse indfaldsvinkler, i lighed med social forfatningstilgangen, gode til at indfange
ambivalenser og træghed i ændring af arbejde og organisation. Sverre Lysgaard (1967) har
indfanget en anden del af arbejdspladskulturen som det også er væsentligt at have øje for i
denne sammenhæng, nemlig den subkultur der lever parallelt med og som en modkultur til
den 'officielle' virksomhedskultur, og som han kalder arbejderkollektivet.

Endelig står begrebet læringsrum i sin utopiske form i gæld til den kritiske teori og dens ar-
bejde med begrebet "frirum" (se også Steen Nielsen et al. 1999).

På trods af disse teoretiske inspirationskilder er det vigtigt at slå fast at begrebet om lærings-
rum ikke kun er teoretisk funderet. Det er blevet til i en løbende vekselvirkning mellem teo-
retiske overvejelser og empiriske erfaringer.

Mit fokus er på læreprocesser og disses betydning for og samspil med arbejdsvilkårene. Det
betyder at de ovennævnte teoretiske inspirationskilder ikke præsenteres nærmere - de tjener
primært til at supplere læreprocestilgangen hvor jeg finder det nødvendigt. Hensigten med
læringsrumsbegrebet er imidlertid ikke at skabe et nyt begreb om læring som sådan, om hvor-
dan læreprocesser konkret foregår, som fx Piaget, Dewey og Lave & Wenger på forskellig vis
tilstræber. Læringsrummet som begreb befinder sig i spændingsfeltet mellem de ydre rammer
som sættes for læringsaktiviteter, såvel organisatoriske som samfundsmæssige, og den kon-
krete subjektivt forankrede fortolkning, prægning og forvaltning af disse rammer. Begrebet er
på denne måde tættere på et begreb om og en forståelse af organisatorisk læring end et egent-
ligt læringsbegreb. Samtidig forsøger det at inddrage bredere perspektiver på livet i virksom-
hederne end DLO-tilgange traditionelt gør, fx ved at fokusere mere på magtrelationer, mulige
interessekonflikter og samfundsmæssige aspekter - i hvert fald som intention.

Indkredsning af begrebet

Begrebet læringsrum beskæftiger sig i min forståelse med de muligheder og begrænsninger,
der eksisterer for at man kan lære i det daglige arbejde. Med læring menes her læreprocesser
der gør medarbejdere mere myndige i forhold til arbejdet og deres eget liv - læreprocesser der
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åbner for udvikling af faglige og personlige kvalifikationer og kapaciteter, og som giver med-
arbejdere mulighed for at påvirke egen arbejdssituation og livsvilkår (se også Ellstrom 1996
og Uleris et al. 1995). Der er altså ikke kun tale om kvalificering i snæver arbejdsmæssig for-
stand, men også om læring som ikke nødvendigvis umiddelbart kan nyttiggøres i arbejdet,
men som kan have perspektiver i forhold til det øvrige liv. Det er denne type, om man vil, 'fri-
gørende' læreprocesser jeg er på jagt efter, men jeg er samtidig opmærksom på de lærepro-
cesser og de elementer i læringsrummet der kan have en mere repressiv karakter.

Læring sker ikke kun gennem selve udførelsen af arbejdsopgaver, men via dét overhovedet at
være på arbejdspladsen - deltage i udvalgsarbejde, i møder, i beslutningsprocesser på alle ni-
veauer, i udviklingsprojekter, i diskussioner med sine kolleger, i netværk der involverer per-
soner udenfor virksomheden som fx leverandører, kunder og lokale myndigheder og institu-
tioner, etc; dvs at begrebet relaterer sig til arbejdssituationen som sådan. Fokus er således på
hverdagen på arbejdspladsen, de daglige udfoldelsesmuligheder, og ikke kun på de særlige
rum for læring der kan etableres i forbindelse med udviklingsprojekter - fx i form af dialog-
konferencer (Gustavsen 1992), eksperimentarier (Kofoed et al. 1997), rollespil (Posniak 1997)
eller fremtidsværksteder (Steen Nielsen et al. 1999). Disse rum udgør en del af det samlede
læringsrum og indgår derfor i begrebet, men udgangspunktet er den daglige arbejdssituation.

Karakteren af de daglige arbejdsopgaver og deres organisering spiller en væsentlig rolle for
læringsrummet, men også formelle og uformelle samarbejdsrelationer og organisationskul-
turen i bredere forstand har betydning. Samfundsmæssige forhold influerer ligeledes, mere
eller mindre direkte, på læringsrummet. Markedsvilkår, relationer på arbejdsmarkedet, offent-
lig regulering, kulturelle strømninger, etc er med til at præge organisationers og deres med-
lemmers måde at agere på, men de virker som tidligere nævnt ikke determinerende. De kan
påvirke virksomheden ved at slå igennem i dennes kultur, i dens social forfatning eller lig-
nende, og det er således det der kommer ud af fortolkningen af de ydre påvirkninger i forhold
til organisationernes og medarbejdernes dagligdag, som i første omgang er interessant her. I
den utopiske, proaktive udgave af læringsrumsbegrebet er det til gengæld nødvendigt mere
direkte at forholde sig til og eventuelt anfægte disse ydre strukturer. Læringsrummet tager
således afsæt i arbejdspladsniveauet - det er forholdene her som i første omgang danner bag-
grund for analysen af læremulighederne. Selv om ydre forhold i et vist omfang inddrages og
perspektiver der rækker ud over selve arbejdspladsniveauet, ligeledes forsøges bragt på banen
i diskussionen af læringsmuligheder, kan dette udgangspunkt lægge begrænsninger for i hvor
høj grad det i praksis bliver muligt at fastholde en samfundsmæssig synsvinkel. Denne dis-
kussion vender jeg tilbage til i kapitel 7.

Man må tage udgangspunkt i det konkrete arbejde og arbejdsorganisationen når ét læringsrum
skal defineres i forhold til et andet. Læringsrummet er på denne måde som begreb knyttet til
arbejdet - arbejdsorganisationen er en strukturel faktor som har stor betydning for læringsrum-
met, uden dog, som nævnt, at determinere dette. Det betyder i praksis at personer med nogen-
lunde ens arbejdsopgaver og rammer om arbejdet, fx medarbejdere med samme jobfunktion i
samme afdeling i en virksomhed, som udgangspunkt formodes at fungere i/have tilnærmelses-
vis det samme læringsrum; men det er meget muligt at de udnytter det forskelligt. Jeg sætter
imidlertid ikke som handlingsreguleringsteorien (fx Volpert 1980) lighedstegn mellem de
objektive handlingsspillerum i arbejdet, og de faktiske handlinger og den subjektivitet man
involverer i arbejdet, og dermed de læremuligheder man har her. Man kan ikke opstille facit-
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lister for relationen mellem arbejdets karakter og dets betydning for en person - smalle ar-
bejdsfunktioner betyder ikke nødvendigvis at medarbejdere ikke involverer sig i arbejdet som
personer og subjekter. Arbejdet indeholder altid et subjektivt perspektiv - det er andet og mere
end instrumentel og målrationel handlen.

Læringsrummet som forståelsesramme kan ses som et pragmatisk forsøg på analytisk at be-
gribe den komplekse virkelighed, og set i det lys er det vigtigt at fastholde læringsrummet
som et 'kollektivt' fænomen. Man kunne argumentere for at læremulighederne og dermed
læringsrummet varierer fra individ til individ og fra situation til situation på en arbejdsplads i
kraft af at individerne har forskellige forhåndsforudsætninger og kapaciteter. Det er vel i et
vist omfang rigtigt, men man skal snarere i denne forbindelse se individer med deres forskelli-
ge baggrund og livshistorie som indtagende forskellige positioner i det fælles rum - de har
forskellige "erfaringspositioner" (jvf Jensen 1999). De kan gennem deres handlinger påvirke
rummet, fx ved at ramme ind i rummets grænser og dermed være med til at forme det, men
det er det fælles rum, de overordnede rammer der vedrører en større gruppe af ansatte, som jeg
forsøger at indkredse her. Samtidig er det klart at dette rum i et vist omfang også fastlægges
og skabes af de personer og grupper som befolker det.

Det er vigtigt at understrege at dette fokus på rum, rammer og kollektive vilkår i indkredsnin-
gen af læringsrummet ikke skal tages som udtryk for at subjektive og individuelle forhold
ingen betydning har for læremulighederne i arbejdet - det har de bestemt. Som jeg tidligere
har redegjort for, ser jeg grundlæggende læreprocesser som forankret i individet, men den so-
ciale sammenhæng og konteksten som sådan spiller også, som Lave & Wenger tydeliggør, af-
gørende ind i forhold til erfaringsdannelsen og -bearbejdningen. I disse individualiseringstider
er der imidlertid en tendens til at lægge stor vægt på individers særegenhed og råderum. Men
individet fungerer også indenfor nogle strukturer og spilleregler - det kan ikke bare agere frit -
og det er denne kontekst jeg forsøger at indkredse gennem læringsrummet. Arbejdet med dette
begreb kan ligeledes ses som et forsøg på at fastholde et kollektivt handlingsniveau. Hvis læ-
ring og læremuligheder reduceres til det individuelle niveau, risikerer man at gøre det til en
individuel sag og et individuelt ansvar; det bliver individets egen skyld hvis det ikke er i stand
til at skabe sig et passende læringsrum i arbejdet (jvf kapitel 1).

Begrebet om læringsrum skal dog også være i stand til i et vist omfang at indfange den varia-
tion der måtte udspringe af forskelle i forudsætning og erfaringer hos den enkelte. Det er så-
ledes vigtigt at man i indkredsningen af det konkrete læringsrum tager afsæt i hvordan de per-
soner der fungerer i det til daglig, opfatter det - hvordan oplever de arbejdsorganisation, sam-
arbejdsrelationer, formelle samarbejdsformer, holdning til læring og uddannelse, kulturer i
virksomheden, etc? Læringsrummet er ikke kun det der kan betragtes udefra ved at se på for-
maliserede strukturer, arbejdsgange og sociale relationer, men i høj grad også det som konkret
opleves af de involverede aktører. Som også de symbolske interaktionister, hermeneutikere
m.fl. bemærker, kan man ikke meningsfuldt forstå en arbejdssituation uden at referere til
handlinger og opfattelser hos de involverede personer.

Variation og individuelle forskelle skulle begrebet således på dette niveau være i stand til at
håndtere. Til gengæld er der ikke tale om at inddrage et subjektivt perspektiv i den forstand
som kritisk teori forstår det hvor individets samlede livssammenhæng systematisk bringes ind
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i forståelsen af arbejdssituationer og hvor den enkeltes erfaring ses som et møde- og bryd-
ningssted for subjektive og samfundsmæssige betydninger (Salling Olesen 1985).

Læringsrummet er langt fra nogen statisk størrelse. Det er løbende under forandring i kraft af
ændringer i strukturer, i forskellige aktørers handlinger og interesser, etc. For at forstå et ak-
tuelt læringsrum er det derfor også nødvendigt at se på dets historie og udvikling samt even-
tuelt på de muligheder for fremtidige ændringer der tegner sig. Det aktuelle læringsrum er i
høj grad præget af den historie rummet har været igennem. Når jeg senere i caseanalysen ser
på læringsrummet for ikke-faglærte medarbejdere på en plastvirksomhed, er det afgørende for
analysen af rummet at kende til dets udvikling og ikke mindst de aktuelle medarbejderes rolle
i denne udvikling. Dette læringsrum kan fx umiddelbart virke smallere end et andet lærings-
rum på en anden arbejdsplads, men forandringspotentialet, mulighederne for og lysten til at
udfordre rummets vægge kan være større i førstnævnte hvis man på virksomheden har været
igennem en proces hvor rummet er blevet udvidet. Den rolle de enkelte medarbejdere måtte
have spillet i denne proces, er ligeledes afgørende for at forstå deres position i rummet og i
sidste ende deres evne til at påvirke dette. Ligesom det er tilfældet med beskrivelser af Det
Udviklende Arbejde, må læringsrummet ikke reduceres til en statisk beskrivelse af en tilstand
- der er i høj grad tale om en proces. Det historiske perspektiv på virksomhederne og deres
udvikling som ikke mindst social forfatningstilgangen bidrager med, er derfor meget væsent-
ligt.

Begrebet lærings'rum' er i forlængelse af ovennævnte muligvis lidt misvisende. Det giver på
den ene side associationer til et fysisk rum hvilket kan være godt nok fordi der faktisk er nogle
rammer om rummet - læringsmulighederne er ikke ubegrænsede. På den anden side giver det
indtryk af at dette rum er afgrænset af faste urørlige vægge, og det er langt fra tilfældet. Rum-
mets afgrænsning er som nævnt løbende til diskussion og forhandling. Læringsrummet er ikke
et absolut fænomen - det formes og omformes i princippet løbende gennem de daglige hand-
linger. Det har måske snarere karakter af en amøbe med elastiske vægge end et egentligt rum.

Læringsrummet beskæftiger sig med læring på arbejdspladsen, men det er naturligvis ikke kun
i sådanne sammenhænge at vi lærer - hverken når vi taler om myndiggørende læreprocesser
som sådan eller mere specifikt om kvalifikationer og læring med relevans for arbejdet. Kva-
lifikationer der anvendes i arbejdssituationen, kan være erhvervet i andre sammenhænge2.
Læring foregår også i alle mulige andre sociale relationer, men det er den arbejdspladsrela-
terede læring der er i fokus her.

Et andet rum for læring kunne være relevant at se nærmere på i min konkrete casesammen-
hæng, nemlig det der skabes og eksisterer på de eksterne kurser som medarbejdere følger som
led i deres arbejde - fx de arbejdsmarkedsuddannelseskurser (AMU-kurser) som de ikke-
faglærte medarbejdere i min case deltager på. Jeg har imidlertid af tidsmæssige grunde og for

Overførsel af kvalifikationer og kapaciteter fra en sammenhæng til en anden lader sig ikke altid gøre
uden problemer som bl.a. Andersen et al. (1993) har vist. Lave & Wenger vil hævde at denne proces meget van-
skeligt lader sig gøre eller i hvert fald at kvalifikationer anvendes forskelligt i forskellige sociale sammenhænge.
Jeg er enig i at det både kan være vanskeligt og kan føre til en anden form for anvendelse hvis man skifter social
sammenhæng, men jeg mener grundlæggende at sådanne overførsler som udgangspunkt er mulige - så kan man
altid diskutere forudsætningerne for at det kan lade sig gøre.
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overskuelighedens skyld valgt ikke at gennemføre en egentlig analyse af disse særlige lærings-
rum, men har i stedet inddraget min viden om disse processer mere sporadisk i forståelsen og
analysen af det der sker på virksomheden. Når det overhovedet giver mening at inddrage er-
faringer fra kurserne i diskussioner af læringsrummet på virksomheden, er det fordi en lidt
større gruppe af medarbejdere har været af sted på de samme forløb og flere sammen ad gan-
gen (seks personer). Enkeltpersoner der er afsted på eksterne kursusforløb, ville ikke på sam-
me måde være relevante at følge - det er som nævnt læringsrummet som kollektivt fænomen
der har min interesse.

Elementer i læringsrummet

Selv om Argyris & Schon ikke bruger betegnelsen "læringsrum", har begrebet paralleller til
deres begreb om læremodeller (Argyris & Schon 1978, 1996). De skelner, som det fremgår af
kapitel 2, mellem et Model I læresystem der kun tillader single-loop læring, dvs hvad de be-
tegner som et begrænset læresystem, og en idealmodel, Model II, der skulle fremme mulighe-
derne for at double-loop læring kan forekomme indenfor organisationen. Denne Model II er
efter deres opfattelse i praksis stort set umulig at realisere og skal heller ikke forstås som no-
get statisk, noget der én gang for alle er givet, men snarere som en form for ledestjerne.

Skal et Model II læresystem etableres, må man ifølge Argyris & Schon ikke mindst være op-
mærksom på den kommunikative praksis og samarbejdskulturer i organisationer. Hovedele-
menterne i Model II er: Adgang til valid, gyldig information; mulighed for at træffe frie og
informerede valg; intern forpligtelse og engagement ("commitment") i forhold til trufne valg
og løbende overvågning af at de implementeres. Praktiseres disse tre elementer, er der skabt
rammer og rum for at double-loop læring kan finde sted. Argyris & Schon lægger vægt på at
organisationen og dens aktører giver mulighed for at synspunkter, normer, og fordomme kan
bringes op og debatteres frit og åbent. Man skal som medlem af organisationen være indstillet
på at bringe egne opfattelser og følelser på banen, men samtidig være villig til åbent at kon-
frontere, teste og bearbejde disse. Det er således primært de sociale og kulturelle nonner og
værdier der lægges vægt på, mens selve arbejdets karakter ikke er et aspekt de fremhæver som
værende relevant i forhold til at sikre læringsmuligheder.

Problemerne med i praksis at få skabt en sådan dialog der bygger på de fulde informationer og
hvor alle træder ind med åben pande, koncentrerer sig således i Argyris & Schons univers om
virksomhedskulturen, den indgroede praksis, og enkeltindividers (kognitive) evner til at stille
spørgsmålstegn ved egne opfattelser. At fri og ligeværdig kommunikation kan være vanskelig
at etablere på grund af modstridende interesser med tilhørende skjulte dagsordener og strate-
gier samt i kraft afmagtforholdene på virksomheden, er ikke forhold som de tildeler megen
opmærksomhed. Mindre overraskende er det måske at arbejdsvilkår ikke indgår som en selv-
stændig parameter i deres opbygning af et ideelt læringssystem.

Læringsrumsbegrebet er imidlertid i min forståelse både bredere og mere differentieret end
Argyris & Schons læremodeller. De kulturelle elementer er bestemt vigtige i afdækning af
læremulighederne, men selve arbejdets karakter og organisering samt de rammer der eksi-
sterer for interessevaretagelse på virksomhederne, er, som jeg tidligere har argumenteret for,
også betydningsfulde. Læringsrumsbegrebet skal endvidere ideelt set også kunne begribe og
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omfatte perspektiver som rækker udover virksomhedens umiddelbare horisont, fx arbejdsvil-
kår i bred forstand, ligesom det lægger op til at der kan forekomme flere delvis forskellige
læringsrum indenfor samme organisation3.

Svenske Per-Erik Ellstrom arbejder ligeledes med tilgange til indkredsning af et læringsrum,
men også han i en mere snæver betydning af begrebet (Ellstrom 1996). Han har, som Argyris
& Schon, et handlingsteoretisk afsæt og peger på seks områder eller typer af faktorer som har
betydning for mulighederne for at gennemgå kvalificeret læring på arbejdspladsen, dvs hvad
han kalder ikke-passiviserende læring (1996:172):

• mulighed for delagtighed i målformulering, planlægning og virksomhedsudvikling
• forekomst af arbejdsopgaver med et højt læringspotentiale
• forekomst af og adgang til information og dyberegående teoretiske kundskaber
• mulighed for at foretage lokale eksperimenter og afprøve forskellige handlingsalter-

nativer
• mulighed for erfaringsudveksling og refleksion
• eksistensen af gruppeprocesser, arbejdspladskulturer og organisationsstrukturer der

fremmer læring.

Han griber fat i en bredere kreds af faktorer end Argyris & Schon og ser bl.a. på arbejdets art,
mulighed for indflydelse på fastlæggelse afmål, sociale og kulturelle forhold samt visse struk-
turelle forhold såsom arbejdsorganisation og kompetencefordeling mellem ledelse og med-
arbejdere. Han anerkender forekomsten af interesseforskelle, men ser dem mest som lærings-
forstyrrende barrierer der skal overvindes. Med kravet om at selve arbejdet helst skal have en
bestemt karakter for at give mulighed for læring, risikerer han endvidere at låse sig fast i en
deterministisk position hvor visse typer af arbejde, fx ensidigt gentaget arbejde, ses som pr
definition ikke-lærende.

For begge de refererede tilgange gælder det at de opstiller idealer for gode læresystemer, gode
læringsrum, og de har som sådan fungeret som inspiration, bl.a. i relation til læringsrumsbeg-
rebets utopiske del. På den anden side har de ikke så mange bud på hvordan læringsrum og
læringsmuligheder på arbejdspladser mere generelt kan studeres - det har aldrig været deres
intention at stable et sådant analyseredskab på benene, men det er til gengæld som nævnt et
formål med mit læringsrumsbegreb. Ingen af de to tilgange beskæftiger sig endvidere særligt
eksplicit med magtrelationerne og deres betydning for læringsrummet eller, nok så vigtigt,
med de samfundsmæssige aspekter. Det er virksomhedernes horisont og rationale som er sty-
rende for deres bud på hvordan "gode læreprocesser' tager sig ud og etableres. Dette forhold er
endnu et argument for at inddrage social forfatningstilgangen som lægger vægt på de politiske
og interesseorienterede aspekter, og industrisociologien der ser på magtforhold såvel som
samfundsmæssige aspekter.

Lave & Wenger ser læring som en grundlæggende social foreteelse, en social praksis. Det er
en sådan forståelse jeg vil tage afsæt i i indkredsningen og definitionen af læringsrummet.
Udgangspunktet må derfor være de forskellige rammer og former for social praksis som eksi-

3 Læringsrummet som et begreb der kan rumme forskellighed og plads til at håndtere interessekonflik-
ter, beskrives også hos Rifkin & Fulop (1997).
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sterer på en arbejdsplads. Det sociale liv på en virksomhed er organiseret indenfor tre hoved-
områder som repræsenterer tre forskellige meninger med og rationaler i forhold til de sociale
interaktioner og handlinger der foregår på virksomheden. Det er disse tre områder der udgør
den overordnede ramme for læringsrummet, og som tilsammen dækker de aktiviteter der fore-
kommer på virksomheden. De afspejler de forskellige felter vi som personer indgår i på en
arbejdsplads, og de forskellige formål, hensyn og rationaler der ligger bag vore handlinger4.
Det handler om et produktions-/producentfelt, et politikfelt og et felt hvor vi primært fungerer
som kolleger og sociale væsener, det uformelle sociale felt.

Indenfor produktions-fproducentfeltet er det skabelse af produkter eller ydelser som er i cen-
trum for og målet med vore handlinger. Det er en produktionsrationalitet som er styrende. Det
handler om at løse arbejds- og produktionsopgaver bedst muligt ved at få arbejdsorganisation,
teknologi og mennesker til at spille bedst og mest effektivt sammen. Hvordan man på virk-
somheden bedst mener at dette kan gøres, afspejler sig i hvordan arbejdet er organiseret, hvor-
dan det i praksis udføres, hvilke kvalifikationer som kan og skal bringes i spil, hvilken tek-
nologi som anvendes og hvordan, hvilke samarbejdsrelationer som etableres, etc. Inspiration
til afdækning af dette felt henter jeg primært i industrisociologien.

Politikfeltet er det område hvor formelle beslutninger træffes vedrørende løn- og arbejdsfor-
hold, hvordan og hvad der skal produceres og ydes i arbejdet, etc. Det omfatter varetagelse af
interesser - ad formel såvel som uformel vej. Målet og rationalet for vore handlinger her er at
fremme egne og kollegers interesser i relation til den samlede arbejdssituation - fx i forhold til
løn, arbejdsmiljø, indflydelse på eget arbejde, ressourcefordeling i bredere forstand samt ad-
gang til uddannelse. Feltet omfatter de regler, strukturer og praksiser som er etableret omkring
det formelle samarbejde mellem forskellige parter på virksomheden, fx samarbejdsudvalg og
sikkerhedsudvalg. Personale- og uddannelsespolitikken spiller en væsentlig rolle her. Det po-
litiske spil og interessevaretagelsen kan imidlertid også foregå mere uformelt og glider da let
over i et af de andre felter, hvilket betyder at det bliver svært at opretholde grænserne mellem
de tre og identificere ét primært formål med eller afsæt for en given handling eller adfærd. So-
cial forfatningsteorien fungerer som inspirationskilde i relation til dette felt.

Indenfor det uformelle sociale felt skabes og reproduceres de normer og værdier som er knyt-
tet til at fungere på virksomheden og til at være en del af det sociale fællesskab og kulturerne
på arbejdspladsen på godt og ondt. Her opbygges både venskaber og fjendskaber. Der er ikke
meget specifikke mål med aktiviteterne her som det er tilfældet indenfor de to andre felter,
men den enkeltes handlinger er snarere knyttet til behov for sociale kontakter, ønske om at
fastholde sin position indenfor fællesskabet, skabe sig en identitet som person og samfunds-
borger, etc. Indenfor dette felt har vi i højere grad vor egen dagsorden, som individ eller kol-
lektiv, for de aktiviteter vi deltager i - en dagsorden som baserer sig på vore egne erfaringer,
baggrund og sociale position i virksomheden og samfundet. Arbejdspladskulturer og subkul-
turer spiller en væsentlig rolle her som bærere af værdier, normer og mening, men kulturele-
menter spiller også ind på de to andre felter. I indkredsningen af det uformelle felt trækker jeg
på teorierne om virksomheds- og arbejdspladskulturer.

4 Denne forståelse er bl.a. inspireret af Lysgaard (1967) og Hvid & Møller (1999) omend jeg ikke
adopterer deres systemteoretisk inspirerede afsæt.
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Alle tre elementer eller felter er baseret på social interaktion, men formålet med og rationalet
bag disse interaktioner og handlinger er forskellige indenfor de enkelte områder. De tre felter
hænger sammen - forandringer indenfor det ene vil ofte påvirke de andre to, men ikke på en
bestemt måde. Felterne determinerer således ikke hinanden, men er alligevel indbyrdes af-
hængige.

De tre felter er ikke statiske, men forandrer sig over tid. Opfattelsen af hvordan man mest hen-
sigtsmæssigt tilrettelægger en effektiv produktion, er fx meget konjunktur- og kulturbestemt.
Felterne eksisterer sideløbende med hinanden på arbejdspladsen, og man tager som ansat del i
dem alle - nogle gange ved at veksle bevidst mellem dem, men ofte også parallelt. De handlin-
ger vi udfører, har typisk afsæt indenfor et af felterne, dvs er styret af det/de mål som kende-
tegner feltet, men de kan også have intentioner og implikationer der rækker ind i de øvrige
områder. Når man som maskinoperatør henvender sig med en forespørgsel til kvalitetsafdelin-
gen om hvorvidt et bestemt produkt overholder kvalitetsstandarderne, kan det være ud fra et
producenthensyn og en produktionsrationalitet: Et ønske om at producere bedst mulig kvalitet
i forhold til virksomhedens standarder. Men det kan også være et led i en magtkamp med
overordnede om hvem der har ret til vurdere om kvaliteten af produktet er god nok og dermed
en del af politikfeltet. Det vil jeg vise nogle flere eksempler på senere i casegennemgangen.

De tre områder/felter har alle stor betydning for de læringsmuligheder man har som medarbej-
der på en virksomhed. Det samlede læringsrum tegnes således også af alle tre elementer - man
kan ikke isoleret se på arbejdet, partssamarbejdet eller de uformelle sociale relationer. Som
tidligere nævnt har den enkelte person også en vis indflydelse på læringsmulighederne, men
de opererer som udgangspunkt indenfor de rammer som de tre felter sætter - rammer som bl.a.
løbende er blevet og stadig påvirkes og ændres af medarbejdere som individer og som gruppe.

Læringsrummet konstitueres således af følgende elementer - det er disse der skal undersøges
når man vil skabe et billede af et konkret læringsrum:

Arbejdets karakter og dets organisering: Hvilke typer af opgaver udføres? Er der tale om et
bredt eller smalt job? Deltager man som medarbejder i planlægning- og udviklingsopgaver?
Er der metodefrihed i udførelsen af arbejdet? Hvilke fysiske bindinger forekommer i arbejdet,
hvilket fysisk rum kan man bevæge sig i? Hvilke tidsmæssige bindinger er man underlagt?
Teknologiens rolle? Er der mulighed for at bringe uformelle kvalifikationer og kompetencer i
spil i arbejdet? Hvilket ansvar og kompetence har man i forhold til vurdering af og praksis
vedrørende produktkvalitet? Hvem har man kontakt med i sit arbejde og hvordan forløber det?
Har man mulighed for at udveksle erfaringer med andre, også udenfor virksomheden? Er der
plads til at spørge hinanden til råds? Mulighed for feed-back på det man laver? Osv.

Formelle samarbejdsrelationer omkring interessevaretagelse mm: Hvordan fungerer parts-
samarbejdet? Hvilke formelle samarbejdsorganer er etableret og fungerer? Hvilke problem-
stillinger kan gøres til genstand for åbne forhandlinger - og hvilke kan ikke? Hvilke magtrela-
tioner eksisterer i forhold til uddannelsesspørgsmål og lignende? Hvilke formelle muligheder
er der for deltagelse i beslutningsprocesser, adgang til information, etc?

Mere uformelle sociale relationer og værdier: Hvad giver status i virksomheden som sådan
og i enkelte afdelinger/medarbejdergrupper? Hvilke nonner og værdier hersker i forhold til

120



udførelsen af arbejdet, de sociale relationer etc? Hvordan taler man sammen og om hvad?
Hvad kendetegner henholdsvis god og dårlig adfærd samt godt og dårligt udført arbejde i virk-
somheden og i de enkelte subkulturer? Hvordan tackles problemer og hvordan løses 'krise-
situationer'? Osv. Holdning til og praksis vedrørende uddannelse spiller en særlig rolle her.

Mange temaer i relation til arbejdssituationen vil indgå i alle tre felter, men på forskellig vis.
Det er således nødvendigt at se på alle tre områder for at få et samlet billede af disse temaer.
"Arbejdsmiljø" er et eksempel på dette. Det fysiske arbejdsmiljø indgår som en del af de fy-
siske rammer der kendetegner arbejdet, det psykiske arbejdsmiljø er påvirket af de samar-
bejdsrelationer der eksisterer omkring udførelsen af arbejdet - dvs begge dele indgår som
noget der skal behandles i forbindelse med det første felt vedrørende arbejdets karakter og
organisering. Samtidig er det samlede arbejdsmiljø typisk et emne som tages op og er gen-
stand for forhandling på virksomheden, dvs det indgår i politikfeltet. Ligeledes har de ufor-
melle sociale relationer og kulturerne på arbejdspladsen stor betydning, både for det fysiske
og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg ser 'fastlæggelsen' af læringsrummet, og dermed af de læreprocesser der gives plads til
herindenfor, som et af de nuværende og kommende konflikt- og kampfelter i virksomhederne.
Arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsforhold og kulturelle rammer har naturligvis længe været
genstand for kamp, men denne kamp omfatter i stadig højere grad det der foregår oveni ho-
vederne på os som medarbejdere, karakteren af vore indbyrdes relationer, den erfaringsdannel-
se der er mulig gennem arbejdet og vores mulighed for at påvirke retning og karakter af ud-
viklings- og læreprocesser i relation til arbejdssituationen. De risici i retning af etablering af
nye former for kontrol og selvkontrol og for indlejring af virksomhedsrationaler i de sociale
relationer på arbejdspladsen som Casey (1995) og Sennett (1998) på forskellig vis peger på, er
et eksempel på en relevant problemstilling her. Hvem der har retten til og muligheden for at
sætte dagsordenen og rammerne for samværet og samarbejdsrelationerne, bliver, måske i
endnu højere grad end tidligere, genstand for kamp.

Der er således også en tendens til at læringskampen og kampen om arbejdsvilkårene flyder
sammen. Det sker bl.a. som en konsekvens af de nye orienteringer og prioriteringer i arbejds-
livet der præger det senmoderne menneske og som blev beskrevet i kapitel 1. Overordnet
handler denne kamp om at få størst mulig magt over egne lære- og udviklingsmuligheder og
arbejdsvilkår som sådan. At sikre sig at det ikke kun bliver virksomhedsinteresser som styrer
udviklings- og læreprocesserne, men at der også gives plads til mere subjektive og samfunds-
mæssige orienteringer og ambivalenser, fx ønsker om at skabe samfundsnyttige produkter
eller ydelser på et socialt bæredygtigt grundlag og ønsker om at skabe bedre sammenhæng
mellem arbejde og øvrigt liv. Konkrete aktiviteter for at skabe bredere læringsrum ser jeg som
et led i en sådan kamp.

For at illustrere elementer af denne kamp og anskueliggøre hvordan et læringsrum kan tage
sig ud i praksis, vil jeg i de følgende kapitler gennemføre en analyse af læringsrummet i en
konkret casevirksomhed.
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Kapitel 5: Jobudvikling og læring på Plast - en casehistorie

De følgende to kapitler giver en mere konkret beskrivelse af hvordan et læringsrum kan ana-
lyseres og tage sig ud i praksis. Det sker gennem en longitudinal casestudie. Afsættet er et ud-
viklingsprojekt som blev gennemført på virksomheden Plast A/S i 1991-1992. Dette kapitel
giver en nærmere introduktion til dette projekt og til virksomheden som sådan. Jeg har under-
søgt virksomheden igen 5-6 år senere for at se nærmere på hvilke læreprocesser som blev
igangsat og hvilken betydning disse har haft for arbejdsvilkår og indflydelse, specielt for de
ikke-faglærte medarbejdere i produktionen. Hvad der er kommet ud af denne opfølgningsun-
dersøgelse, dvs hvordan læringsrumrnet for denne medarbejdergruppe ser ud i dag, fremgår af
kapitel 6.

Caseanalysen skal tjene flere formål: Dels skal den vise et konkret eksempel på hvad der kan
komme ud af at arbejde med etablering af kontinuerlige læreprocesser, dvs elementer af orga-
nisatorisk læring og jobudvikling, og hvilken indflydelse det har haft på arbejdsvilkårene.
Dels skal den illustrere hvad et læringsrum er og hvordan et sådant kan beskrives og analyse-
res. Til gengæld er det ikke caseanalysens specifikke hensigt at bedømme hvorvidt eller i hvor
høj grad casevirksomheden er blevet en lærende organisation. Men casen kommer selvfølgelig
ind på hvilke typer af læreprocesser som er iværksat, hvilke som stadig 'lever', etc for på den-
ne måde at kunne bidrage til diskussionen af problemer og muligheder i at skabe organisato-
risk læring i praksis.

Kapitel 5 er holdt i en overvejende beskrivende form hvor jeg trækker noget på den afrappor-
tering af projektet som vi som konsulenter udarbejdede i forbindelse med projektets formelle
afslutning i 1992 (Bottrup & Clematide 1992). Det har jeg gjort for at give en god fornemmel-
se af den oprindelige proces og historie. Samtidig er det ikke hensigten at lave en særskilt eva-
luering af dette projekt og dets udkomme. Beskrivelsen skal snarere fungere som en baggrund
for at forstå den analyse af virksomhedens nuværende læringsrum som følger i kapitel 6. Det
er i dette kapitel at den egentlige analyse af casen ligger.

Alle de daværende fire produktionsafdelinger på virksomheden var involveret i udviklingspro-
jektet, men jeg har i opfølgningsundersøgelsen koncentreret mig om en af dem, dog med en-
kelte afstikkere til en anden som det fremgår af metodeafsnittet. Det er forholdene i og om-
kring dagholdene i disse to afdelinger jeg primært vil fokusere på i det følgende.

Om virksomheden og dens organisation

Plast producerer sterile engangsartikler i plast til celle- og vævsdyrkning; forskellige plastpro-
dukter der anvendes ved bakteriologiske, DNA-teknologiske og immunologiske analyser samt
diverse plastemballager til håndtering, opbevaring og transport af biologiske prøver. Der er ta-
le om 'ren' produktion, dvs at alle medarbejdere i produktionen er iført kitler, huer og for ope-
ratørernes vedkommende også handsker.
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Virksomheden har siden starten af 1970'erne været overvejende engelsk ejet, men blev i 1995,
dvs efter udviklingsprojektets gennemførelse, solgt til en amerikansk virksomhed der ligele-
des producerer til medicinalindustrien, men en anden type produkter end Plast. Der har derfor
ikke været tale om en 'fjendtlig' overtagelse som har haft til formål at udkonkurrere Plast,
men snarere om et forsøg fra den amerikanske virksomheds side på at styrke sin position, dels
på det europæiske marked og dels på et bredere produktfelt indenfor området. Plast spiller da
også i dag en betydelig rolle, specielt på det europæiske marked, indenfor visse af de tidligere
nævnte produkttyper. Hovedparten af produktionen eksporteres, dvs ca 95%.

Den amerikanske overtagelse gav anledning til visse bekymringer, både fra ledelses- og med-
arbejderside. Man var bange for at ejerskiftet ville føre til øget kontrol og forsøg på at indføre
amerikanske forretnings- og produktionsmetoder og amerikansk virksomhedskultur på Plast
som kunne føre til fyringer mm. Indtil videre har de bange anelser imidlertid vist sig ikke at
holde stik; som en leder udtrykker det: "Så længe vi giver overskud, blander de sig stort set
ikke" og økonomien har gennem 1990'erne generelt været præget af fremgang. De nye ejer-
forhold har derfor i dag ikke mærkbar indflydelse på hverdagen i produktionen som er det om-
råde jeg fokuserer på i undersøgelsen.

Der er i dag i alt ca 450 ansatte på virksomheden: Ca 150 funktionærer eller i funktionærlig-
nende ansættelser og resten timelønnede, heraf ca 15% faglærte. Langt hovedparten af de
ikke-faglærte er kvinder, dvs flere end 90%. En lille gruppe på knap 15 personer fungerer som
hjemmearbejdere med at samle bestemte produkttyper. Der er sket en lille stigning, både i det
samlede antal ansatte og i andelen af faglærte, siden gennemførelsen af udviklingsprojektet.
Mange af de timelønnede ikke-faglærte medarbejdere rekrutteres lokalt, men virksomheden
har samtidig et stort opland, så nogle af disse kommer også langvejs fra.

De timelønnede medarbejdere får en fast timeløn plus eventuelt personlige tillæg for ancienni-
tet, kvalifikationer, mm. Desuden udbetales der bonus som opspares fælles for alle afdelinger.
Lønniveauet er nogenlunde på niveau med tilsvarende virksomheder. Produktionen kører i tre-
holdsskift med tre faste hold samt weekendhold.

Kvalitet er en væsentlig konkurrenceparameter indenfor Plasts produktområde. Virksomheden
påbegyndte derfor et større kvalitetsstyringsprojekt i 1988 der bl.a. mundede ud i en ISO
9001-certificering i 1993. Virksomheden blev recertificeret uden problemer i 1997. Udover
produktion og diverse stabsfunktioner består virksomheden også af følgende afdelinger/om-
råder: Salg; marketing; logistik - en afdeling der er kommet til efter udviklingsprojektet; kva-
litetssikring; konstruktion/vedligeholdelse/reparation og en lille forsknings- og udviklingsaf-
deling.

Produktionen er primært beskæftiget med sprøjtestøbningsprocesser. Udover en lang række
sprøjtestøbemaskiner består maskinparken også, specielt i en af afdelingerne, af automater/-
robotter og andet hjælpeudstyr til håndtering af produkterne. Der kommer stadig flere af disse
robotter - dog ikke i den afdeling jeg primært har koncentreret mig om i opfølgningsundersø-
gelsen. 11992, omkring afslutningen på udviklingsprojektet, indførte virksomheden et nyt
elektronisk produktionsplanlægningssystem. Det skulle lette finplanlægningen af produktio-
nen som foregår ude i de enkelte afdelinger, men havde kun marginal betydning for det ikke-
faglærte arbejde som er i fokus her.
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Produktionen består i dag af fem afdelinger - under udviklingsprojektet var der fire. Den øver-
ste ansvarlige for det samlede område er i dag produktionsdirektøren. Denne funktion er siden
udviklingsprojektet blevet opgraderet fra at være en produktionschefstilling underlagt fabriks-
chefen til at være en produktionsdirektørstilling, ligestillet med den tidligere fabrikscheffunk-
tion der nu hedder teknisk direktør, og med direkte reference til den administrerende direktør.
Fabrikschefen/den tekniske direktør er den samme som under udviklingsprojektet mens pro-
duktionsdirektøren er kommet til senere, nærmere bestemt i 1996. Disse omlægninger faldt
sammen med og/eller var bl.a. foranlediget af en vis uro i produktionsområdet med stor perso-
naleudskiftning og højt sygefravær til følge. Travlhed betød at nye medarbejdere blev sat til at
passe maskinerne stort set uden at have faet nogen introduktion. Det førte til at mange hurtigt
holdt op igen og at arbejdspresset for de rutinerede medarbejdere i produktionen blev endnu
højere.

De to afdelinger jeg har set på i opfølgningsundersøgelsen - med hovedvægten på den ene -
består af følgende medarbejdergrupper:

• en afdelingsleder der har det overordnede ansvar for arbejdet i afdelingen
• opstillere og elektrikere, dvs faglærte eller tillærte, der foretager større fejlretninger,

reparationer og omstillinger på maskinerne; elektrikere er primært beskæftiget med
det automatiske hjælpeudstyr

• en "smøredame" der rengører og smører maskiner, dvs fjerner støv og lignende; der
er en smøredame pr afdeling, og dette job varetages typisk af ikke-faglærte kvinder
der rekrutteres fra operatørgruppen

• en holdleder/"gulvdame" der tilrettelægger det daglige arbejde for operatørerne i
samarbejde med sin assistent; begge disse er ikke-faglærte og rekrutteres blandt ope-
ratørerne, men holdlederen er typisk ansat på funktionærlignende vilkår

• operatører der tager fra ved maskinerne - typisk ikke-faglærte kvinder.

Under udviklingsprojektet havde man også værkførere ansat, primært på aften- og nathold,
men også på dagholdet i nogle afdelinger. Dette værkførerniveau er i dag forsvundet på dag-
holdet i de undersøgte afdelinger. Forekomsten af dette ekstra niveau i afdelingshierarkiet
skabte en række informations- og kommunikationsproblemer, så opgaverne varetages i dag af
afdelingslederen og opstillergruppen i fællesskab. Afviklingen var allerede i gang under pro-
jektet og er derfor ikke en udløber af dette, men processen fortsatte siden med uformindsket
styrke. I de undersøgte afdelinger har det ikke ført til fyringer. I den primære genstand for op-
følgningsundersøgelsen, hal A, havde man ingen værkfører tidligere, og i den anden, hal B, er
den enlige værkfører på dagholdet fortsat som 'almindelig' opstiller, men uden at gå ned i løn.
Generelt har de nævnte ændringer i virksomhedens organisering betydet at produktionsområ-
det føler sig mere synligt og prioriteret end tidligere. Produktionsdirektøren har som nævnt nu
direkte adgang til den administrerende direktør og han er rekrutteret dels som leder, dels som
plastfagmand. I modsætning til den tidligere produktionsansvarlige har han et indgående
kendskab til plastproduktion og fungerer dermed også som en slags sparringspartner for af-
delingsledere og opstillere i visse situationer. Det sætter de ansatte i produktionen stor pris på.

Bortset fra produktionsdirektøren er topledelsen, afdelingslederne og opstillerne i dag de sam-
me som under udviklingsprojektet mens der er sket visse udskiftninger blandt de ikke-faglærte
medarbejdere. Der er dog også stadig en del gengangere her, ikke mindst på dagholdet.
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I det følgende gennemgås i kort form læringsrummet som det så ud på Plast ved udviklings-
projektets begyndelse. Som jeg tidligere har været inde på, er denne beskrivelse på nogle
punkter begrænset af at datamaterialet fra udviklingsprojektet er indsamlet med et andet for-
mål for øje end at afdække læringsrummet - det er med andre ord ikke fyldestgørende på alle
områder.

Arbejdets karakter og organisering i produktionen på Plast
Afdelingslederen er som nævnt ansvarlig for afdelingens daglige produktion og drift. Han
varetager produktionsplanlægningsopgaver, deltager i visse udviklingsopgaver, forestår an-
sættelse og eventuelt afskedigelse af afdelingens medarbejdere, fastlægger tildeling af løn-
tillæg, etc. Han modtager en råskitse til produktionsplan fra planlægningsafdelingen og ud-
arbejder på den baggrund en mere detaljeret plan for de enkelte dage. Han sørger ligeledes for
at de nødvendige råmaterialer, forme mm er til rådighed. Hovedparten af planlægningsarbej-
det ligger således på hans bord.

Opstillerne og elektrikerne skal sørge for at maskineriet kører, at produktionsplaner overhol-
des, at de producerede emnerne opfylder kvalitetsnormerne, etc. De justerer parametre på
maskinerne, indstiller automater, monterer nye forme, kontakter reparatører hvis maskiner
eller forme trænger til tilpasning eller vedligeholdelse, etc. De er alle klædt i blåt arbejdstøj.

Planlægningen af operatørernes arbejde, dvs hvem der skal passe hvilke maskiner, varetages
af holdlederne. De skal endvidere, i samarbejde med deres assistenter, servicere operatørerne
med kasser til at pakke i, afhentning af fyldte kasser, afløsning ved pauser, etc. Desuden er de
ansvarlige for at bringe de færdigpakkede kasser ud på lageret, bestille de nødvendige mæng-
der pap sammesteds samt opgøre dagens produktion på de enkelte maskiner ved at aflæse de
påmonterede tællere. Det er dog planen at denne aflæsning fremover skal foregå elektronisk
med direkte forbindelse til virksomhedens lagerstyringssystem. Holdledere bruger allerede i
dag edb-systemet til at melde produktionstal mm ind på, men disse aktiviteter forekom ikke
under udviklingsprojektet. Holdledere er klædt som operatørerne, dvs i hvide kitler.

Jobbet som smøredame er forholdsvis frit. De har, indenfor en smal ramme, mulighed for at
variere mødetid og sluttid for en arbejdsdag. Maskinerne kan ordnes i den rækkefølge og til
dels på det niveau smøredamen selv finder hensigtsmæssigt - forudsat naturligvis at de strenge
kvalitetskrav til produktionen overholdes. Smøredameme m/k bærer blåt arbejdstøj som
opstillerne.

Operatørernes jobfunktioner er generelt forholdsvis smalle - der er tale om ensidigt gentaget
arbejde. Arbejdet består som hovedregel i at tage fra ved maskinerne, lave småmontage på de
produkter hvor det kræves, putte de færdige emner i poser, svejse poserne så de lukker tæt og
pakke dem i kasser. Enkelte operatører var ved udviklingsprojektets start endvidere i varieren-
de omfang i stand til at udføre mindre, rutineprægede fejlretningsopgaver på maskinerne, ty-
pisk når et emne havde sat sig i klemme eller lignende, og endvidere foretage visuel kvalitets-
kontrol af emnerne samt manuel sortering af disse - i det omfang der var tid til det. Det var
bl.a. disse ting man gerne ville styrke gennem udviklingsprojektet som jeg vil beskrive senere.
Men den normale praksis inden projektet var, at hvis der opstod en fejl på maskinen eller
hjælpeudstyret, tilkaldte man som operatør en opstiller eller elektriker og satte sig tilrette i
sædet og afventede at denne skulle komme og løse problemet uanset dettes karakter. Det var

125



på daværende tidspunkt den officielle arbejdsdeling mellem operatører og opstillere på
virksomheden.

Operatørerne arbejder fortrinsvis alene, dvs en medarbejder pr maskine ved enkeltstående
maskiner, men enkelte maskiner kræver to operatører ad gangen. Arbejdet er i vidt omfang
maskinstyret, ikke mindst i hal A. Maskinen sætter tempoet, og operatørerne er endvidere
bundet til maskinen, dvs at de ikke bare kan forlade denne før en afløser er fundet. Der er
indlagt to faste pauser i løbet af dagen hvor man er sikret en afløser, men derudover må man
vente på at en holdleder kommer forbi og har tid til at overtage pladsen eller tilkalde en hvis
man har behov for en pause.

Arbejdet er fysisk hårdt på den måde at man skal være udholdende, have finmotorikken i or-
den og være hurtig. For at skabe afveksling i arbejdet og modvirke nedslidning gennemfører
man en vis jobrotation i hal A. Operatørerne skifter mellem de enkelte maskiner - de passer en
ny maskine hver dag, på de særligt belastende skiftes dog hver halve dag. Problemet er imid-
lertid at arbejdet stort set er det samme ved alle maskiner - kun tempoet varierer. Enkelte ope-
ratører har også valgt at stå udenfor denne rotation - de passer fast den samme maskine.

Hal B råder over mere automatisk hjælpeudstyr end hal A hvilket betyder at flere af operatø-
rerne her ikke er bundet til en bestemt maskine, men kan passe flere på en gang. En del opera-
tører kunne også her ved udviklingsprojektets start foretage mindre fejlretninger på maskiner-
ne, fortrinsvis på det automatiske hjælpeudstyr, hvis et emne havde sat sig i klemme.

En særlig kvalitetsafdeling har ansvaret for kvalitetsmålinger af produkter og processer. Det
foregår i et laboratorie placeret i tilknytning til produktionen. Særlige kvalitetskontrollører -
også ikke-faglærte kvinder - indsamler prøver til og gennemfører stikprøvekontrol i alle afde-
linger og på samtlige maskiner en gang pr time. Resultater af disse målinger bliver hængt op
på de respektive afdelingers opslagstavler og bliver checket af opstillere der foretager de nød-
vendige justeringer mm.

Formelle samarbejdsrelationer
Plast er generelt karakteriseret af at have ordnede forhold. Samarbejdsudvalg og sikkerheds-
udvalg fungerer, omend det ikke nødvendigvis er de store diskussioner der tages her - det har
ofte mere karakter af orientering om nye tiltag, fx investering i ny teknologi. SU-møderne har
de sidste mange år været åbne for alle der måtte have lyst til at deltage, uden at dette tilbud
dog er blevet udnyttet af særlig mange. Det skyldes bl.a. at dele af møderne foregår udenfor
normal arbejdstid. Disse møder kombineres også af og til med et lidt bredere orienteret tema-
møde - her har "samarbejde" været et af emnerne. På afdelingsniveau er der til gengæld ikke
noget systematisk mødeforum hvor operatører deltager. I forbindelse med større ændringer
eller lignende, fx opstilling af nyt maskineri, kan der dog indkaldes til fyraftensmøder hvor
deltagelse er frivillig, men hvor fremmødet som regel er meget stort.

En særlig personalefunktion sørger for at der er styr på ansættelsesforhold mm. Den blev etab-
leret nogle år inden udviklingsprojektet løb af stablen. I årene op til dette havde Plast gennem-
gået en betydelig vækst såvel omsætnings- som personalemæssigt. Mange nyansættelser i for-
bindelse med væksten samt sæsonudsving i produktionen havde betydet at personaleomsæt-
ningen havde været forholdsvis høj. Året inden udviklingsprojektets begyndelse var der så-
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ledes en personaleomsætning blandt operatørerne i hal A på ca 80% - hovedparten på aften-
og nathold. Endvidere praktiserede virksomheden en hyr-og-fyr politik hvor nedgang i pro-
duktionen automatisk førte til fyringer, uanset at der måske var udsigt til en stigning i produk-
tionen igen få måneder eller uger senere. Personalefunktionen var, i samarbejde med produk-
tionsledelsen, med til at reducere dette problem, bl.a. gennem etablering af en lidt mere lang-
sigtet ansættelsespolitik og af mere systematiske introduktionsforløb for nye ansatte.

Med personalefunktionens oprettelse blev uddannelse også i højere grad sat på dagsordenen i
virksomheden. Plast havde i forvejen haft en vis tradition for at uddanne lærlinge. Ikke mindst
var der blevet uddannet værktøj smagere og en del plastmagere, såvel gennem ungdomsuddan-
nelsen som gennem et særligt AMU-forløb1. Efteruddannelsesmulighederne for faglærte og
arbejdsledere havde ligeledes været benyttet, men som det var tilfældet i de fleste danske
plastvirksomheder på dette tidspunkt, havde operatørerne ikke været omfattet af uddannelses-
tilbuddene.

Tillidsrepræsentanterne arbejder primært med lønspørgsmål. På arbejdsmiljøområdet er det
operatørernes ensidigt gentagne arbejde og den høje varme i produktionshallerne der er i fo-
kus. Problemerne med EGA forsøges som nævnt bl.a. løst gennem jobrotation mens varme-
problemet tilsyneladende er svært at håndtere. Virksomheden synes forholdsvis konsensusori-
enteret; der forekommer stort set ikke åbne konflikter mellem ledelse og medarbejdere - de
der er, drejer sig hovedsageligt om netop løn- og arbejdsmiljøforhold.

Uformelle sociale relationer
Inden udviklingsprojektet havde operatørerne ikke stor status på virksomheden. Deres syns-
punkter, erfaringer, kompetencer mm blev ikke opsøgt - operatørerne var generelt ikke nogle
man lyttede til når forhold i produktionen skulle diskuteres. De forventedes at sidde på deres
plads og passe maskinen og så ellers gøre så lidt væsen af sig som muligt. Afdelingslederne
efterlyste samtidig noget mere engagement hos operatørerne - omend flere af dem mente at
det nok var svært at mobilisere med de arbejdsopgaver og det ansvar som operatørerne blev
tildelt.

Holdningen til operatørerne som overvejende ikke-kvalificeret arbejdskraft var ikke mindst
fremherskende i topledelsen. Her var man generelt heller ikke glade for at afgive ansvar og
kompetence længere ned i organisationen, så virksomheden var, og er i et vist omfang stadig-
væk, præget af en hierarkisk opbygning med en topledelse der sidder på meget og blander sig i
meget. Hvis bundlinjetallene har tendens til at falde, er topledelsens reaktion som regel at cen-
tralisere beslutningsgange mm. Plast var endvidere og er stadig præget af en traditionel effek-
tivitetslogik: der skal produceres og ikke snakkes, og investeringer - det være sig i maskineri
eller i mennesker - skal tjene sig selv hjem i løbet afkort tid.

Der var og er stadig en del problemer mellem de enkelte hold - dagholdet var sure på nat-
holdet, som var sure på aftenholdet, osv; bl.a. fordi de enkelte hold var for dårlige til at rydde
op efter sig og sørge for at der var papkasser nok til det næste hold. Indbyrdes i operatørgrup-
pen på de enkelte hold havde man ellers ikke så meget med hinanden at gøre i det daglige.

Dette forløb eksisterer ikke længere, men er afløst af en egentlig voksenlærlingeuddannelse som
plastmager.
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Mange orkede ikke at engagere sig i hinanden fordi man aldrig vidste om kollegaen ved nabo-
maskinen kom igen dagen efter på grund af den store personaleudskiftning. Omvendt var de
'gamle' ansatte, dvs operatører med en anciennitet på mere end 4-6 måneder, rimeligt gode til
at hjælpe og støtte hinanden hvis der var brug for det.

Om udviklingsprojektet

Efter denne præsentation af virksomheden og af forholdene, herunder elementer af lærings-
rummet, inden udviklingsprojektet blev iværksat i 1991, vil jeg i det følgende give en beskri-
velse af indhold, forløb og umiddelbare resultater af dette udviklingsforløb.

Baggrund og formål
Projektet var initieret af personer fra plastbranchen i samarbejde med Teknologisk Institut.
Baggrunden var en kvalifikationsanalyse gennemført for Plastindustriens Brancheudvalg i
1987 (Clematide & Sørensen 1988). Den havde til formål at afdække fremtidige udviklings-
tendenser og kvalifikationsbehov for produktionsansatte indenfor branchen. Analysen pegede
på at de krav om fleksibilitet, kvalitet mm som i stigende grad blev stillet også til denne bran-
ches virksomheder, bl.a. kunne imødekommes gennem opkvalificering af og etablering af
bredere job for de ikke-faglærte operatører. Et problem i forhold til denne strategi var imid-
lertid at der ikke fandtes uddannelsestilbud målrettet til denne gruppe. Som et resultat af
analysen blev der derfor, over to omgange, udviklet tre nye kurser indenfor arbejdsmarkedsud-
dannelserne (AMU) der specielt henvendte sig til de ikke-faglærte operatører; to kurser af
hver to ugers varighed der tilstræber at give en bred introduktion til branchen og dens produk-
tionsprocesser, materialer, teknologi, samarbejdsformer etc, samt et kursus i kvalitetsstyring
og -kontrol af en uges varighed.

For at afprøve disse kurser og deres evne til, i kombination med virksomhedsintern opfølg-
ning, at skabe grundlag for udvikling af fleksibilitet og bredere job på virksomheden beslutte-
de brancheudvalget herefter at gennemføre forsøgsprojekter på to virksomheder indenfor
branchen. Branchens uddannelsesfond finansierede projekterne hvilket primært ville sige to
proceskonsulenters deltagelse i forløbet. Jeg var selv den ene af disse. Virksomhederne betalte
den arbejdstid de selv brugte i forbindelse med projekterne. Disse blev gennemført i 1991-
1992. Plast deltog som den ene af de to virksomheder, og det er den jeg vil koncentrere mig
om i det følgende2.

Kvalifikationsanalysen pegede også på at det var nødvendigt at skabe en tæt sammenhæng
mellem kursusdeltagelse og ændringer i det daglige arbejde hvis uddannelsestiltagene skulle
føre til de ønskede resultater. Ellers kunne det blive svært at fastholde operatørernes interesse
og motivation for at deltage i denne type af aktiviteter. Projektet havde derfor som et mål at
skabe kontinuerlige, sammenhængende læreprocesser for operatørerne hvor der blev etableret
en tydelig og forståelig relation mellem igangsat uddannelsesdeltagelse og de konkrete job-
funktioner som skulle udføres efterfølgende. Operatørerne skulle kunne se en mening med

2 Det samlede projekt er beskrevet i Bottrup & Clematide 1992. Den følgende beskrivelse af det
oprindelige udviklingsprojekt på Plast baserer sig også i et vist omfang på denne rapport.
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kursusdeltagelsen - de ting de beskæftigede sig med her, skulle forekomme relevante i deres
daglige arbejdssituation.

De overordnede formål med projektet var således følgende:

• at skabe øget fleksibilitet og bredere job i virksomheden
• at skabe sammenhængende læreprocesser der systematisk koblede ekstern uddannel-

se, intern oplæring og arbejde
• at afprøve tre nyudviklede AMU-kurser målrettet mod operatører.

I forlængelse af disse generelle formål havde virksomheden en række mere specifikke mål
med deltagelsen i projektet:

• at sikre øget kvalitet af produkterne, bl.a. ved opdagelse af fejl tidligere i produk-
tionsforløbet; herved forventedes materialespildet ligeledes reduceret

• at mindske maskinstoptiden ved at lade operatørerne foretage mindre fejlret-
ningsopgaver på hjælpeudstyr samt genstart af maskinerne

• at skabe mere interessante og udfordrende job for medarbejderne
• at mindske medarbejderes risiko for fysisk nedslidning, dvs reducere mængden af

ensidigt gentaget arbejde, bl.a. gennem øget jobrotation
• at reducere personaleomsætningen yderligere.

Den administrerende direktør på Plast var aktiv indenfor brancheforeningen og havde derfor
også en interesse i at vise flaget gennem deltagelse i et udviklingsprojekt. Endvidere havde
personalechefen været involveret i udviklingen af de pågældende kurser og ville derfor geme
være tæt på afprøvningen af dem. Projektets forankring på virksomheden var derfor i første
omgang hos ledelsen der dog selvfølgelig havde sikret sig opbakning til deltagelsen fra tillids-
repræsentanter og det samlede SU.

Omdrejningspunktet i projektet var operatørers deltagelse på de udvalgte eksterne uddannel-
sesforløb. Følgende kurser og temaer indgik i forløbet:

• Basiskursus I (to uger): Branchekendskab, materialekendskab, regning, tegningsfor-
ståelse, ergonomi, kontrol- og måleteknik, produktionsprocesser, anvendelse af
håndværktøj, førstehjælp.

• Basiskursus II (to uger): Styringsteknologi, maskiner og udstyr, arbejdsmiljø,
produktions- og kvalitetsstyring, virksomhedsøkonomi, samarbejde.

• Kvalitetsstyring- og kontrol (en uge): Produktgrundlag, produktnonner og -standar-
der, kvalitetsstyringsstandarder, inspektionsudstyr, måle- og prøvningsudstyr,
kvalitetsspecifikationer.

• Personlig udvikling til uddannelse, PUTU (en uge): Lær at lære, kommunikation,
psykologi, motivation, personlighedsteori; hovedsageligt baseret på transaktionsana-
lytiske teknikker og teorier.

24 operatører fra Plast - alle kvinder mellem 20 og 60 år - deltog sammen med ligeså mange
kolleger fra den anden projektvirksomhed i de udvalgte kurser fordelt på fire hold å tolv per-
soner. Deltagerne fra Plast kom fra fire forskellige produktionsafdelinger og fra alle tre skift.
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Kurserne blev afviklet med nogle ugers mellemrum på forskellige AMU-centre, så det varede
typisk 3-4 måneder inden et hold havde været igennem hele forløbet.

PUTU-kurset skulle oprindelig have ligget først i forløbet og været et tilbud til alle, men af
forskellige grunde kunne det først gennemføres sidst i forløbet og kun for i alt 14 deltagere,
dvs syv fra hver af de to virksomheder. De øvrige operatører fra Plast fik dog efter projekt-
perioden tilbudt deltagelse på kurset.

For alle kurser gælder det at der er tale om en introduktion til de omtalte temaer - man bliver
ikke ekspert i fx styringsteknologi af at have fulgt kurserne, men man får en fornemmelse af
nogle af de processer som indgår. Endvidere er der i tilrettelæggelsen af kurserne taget højde
for at målgruppen for manges vedkommende ikke har nogen uddannelse ud over den obliga-
toriske skolegang samt at nogle måske ikke har de bedste erfaringer med tilværelsen på skole-
bænken. Kurserne er således bygget op omkring en del praktiske øvelser og projektorienteret
undervisning. Bl.a. gennemføres der på Basiskursus I et besøg på en 'fremmed' plastvirksom-
hed så der bliver lejlighed til at sammenligne arbejdsdeling, tilrettelæggelse af produktion, ar-
bejdsforhold mm dér med forholdene på ens egen arbejdsplads. Indtrykkene skal efterfølgende
bearbejdes i en lille skriftlig rapport der udarbejdes i grupper og som diskuteres på kurset.

Hensigten med udviklingsprojektet på virksomheden var som nævnt at skabe sammenhæng
mellem uddannelse, arbejde og læreprocesser på arbejdspladsen. Det skete gennem diskussion
af mulig og ønskelig jobudvikling i forlængelse af kursusdeltagelsen og systematisk opfølg-
ning på uddannelsesdeltagelsen i virksomheden, bl.a. gennem supplerende oplæring her. For
at styrke samspillet mellem kurser og arbejde etablerede vi som konsulenter undervejs i
processen en række forskellige tiltag:

• Jobudviklingstiltag og intern oplæring skulle så vidt muligt kobles direkte til aktuelle
kursuselementer, og omvendt. Det betød at oplæring og eventuelle nye arbejdsopga-
ver i relation til kvalitetssikring skulle ligge i forlængelse af kvalitetsstyringskurset,
mens initiativer i forhold til fejlretning mm på maskiner skulle igangsættes efter ba-
siskurserne.

• Repræsentanter fra virksomheden blev inviteret til at deltage i den afsluttende evalue-
ring på hvert af kurserne - typisk 2-3 personer pr gang. Det var med til at gøre det
tydeligere for de opstillere, værkførere og afdelingsledere som deltog, hvad der e-
gentlig foregik på kurserne, hvilke stofområder og problemstillinger operatørerne
havde været igennem og hvordan, etc. Det var samtidig disse personer og personale-
grupper som skulle forestå den efterfølgende supplerende virksomhedsspecifikke
oplæring af operatørerne, og hensigten var at dette skulle blive lettere fordi 'oplærer-
ne' havde en klarere fornemmelse af nogle af operatørernes forudsætninger. Blandt
operatørerne blev virksomhedsrepræsentanternes deltagelse i evalueringen opfattet
som et signal om at virksomheden interesserede sig for dem og ville bruge tid og
ressourcer på dem.

• Der blev afsat halvanden time den sidste dag på Basiskursus II til at kursisterne
indbyrdes kunne diskutere hvordan de forestillede sig og kunne tænke sig at det de
havde lært på basiskurserne kunne bruges i det daglige arbejde. Det omfattede bl.a.
snak om hvilke konkrete jobudvidelser de anså for ønskelige og realistiske; hvilke
problemer og barrierer de forudså - dels blandt ledelse og andre faggrupper, dels
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blandt dem selv; hvilke former for supplerende intem oplæring der skulle til for at
nye opgaver kunne varetages, samt hvordan de selv kunne bidrage til at fremme
oplæring og varetagelse af nye funktioner. Kursisterne blev opdelt virksomhedsvis,
og konsulenterne deltog i diskussionerne som ordstyrere og inspiratorer.

Projektet bestod således af en løbende vekselvirkning mellem varetagelse af eksisterende
arbejdsopgaver, kursusdeltagelse, virksomhedsintern opfølgning og oplæring samt udførelse
af nye arbejdsopgaver eller nye måder at varetage eksisterende arbejdsopgaver på.

Medarbejdernes syn på og involvering i udviklingsprojektet
Operatørernes modtagelse af projektet var blandet. En lille gruppe havde en fornemmelse af at
få noget trukket ned over hovedet. De var dog ikke særligt synlige i det faktiske projektforløb
- formentlig fordi mange af dem ikke var direkte involverede i dette, og de der var, fik afdra-
matiseret hvad det egentlig var det ville betyde for deres dagligdag. Hovedparten af operatø-
rerne var som udgangspunkt overvejende positive og ville gerne deltage på eksterne kurser,
men var til gengæld noget skeptiske overfor om de faktisk ville kunne få lov til at bruge de
ting de lærte på kurserne, i praksis. Deres skepsis koncentrerede sig især om følgende pro-
blemstillinger:

• Ville opstillerne være villige (og gode) til at lære fra sig?
• Ville der også være jobudviklingsmuligheder for dem der i forvejen genstartede ma-

skinerne?
• Hvad med de kolleger der gerne ville deltage i den interne oplæring og påtage sig de

nye funktioner, men som ikke havde været på kursus? - ville de få lov til at indgå i
oplæringen med det samme, eller skulle de først på kursus?

• Hvad med dem som mente at det var "åndssvagt" at gå så meget op i arbejdet, og som
mente at det da var helt fint med de pauser der opstod når man skulle vente på op-
stilleren eller elektrikeren? - ville der stadig være plads til dem, eller skulle de
tvinges ind, både på kurser og i nye arbejdspraksiser?

Jeg vender tilbage til disse forbehold og mulige konfliktpunkter i gennemgangen af hvad der
faktisk kom ud af projektet. Et forhold som dog i sig selv hjalp på motivationen til at deltage,
var at operatørerne på forhånd var blevet lovet et løntillæg på to kr pr time som ville blive
udløst når man havde gennemført det samlede kursusforløb.

Opstillerne og elektrikerne var som udgangspunkt positive overfor projektets intentioner. De
følte ikke at deres opgaver og position blev truet af disse tiltag - der var således ikke umiddel-
bart faggrænseproblemer på spil. Tværtimod ville de blive aflastet i det de selv betragtede
som rutinefunktioner, og dermed få mere og ikke mindst mere sammenhængende tid til ind-
køring af nye produkter, overordnet fejldiagnosticering, etc som de anså for at være de mest
interessante opgaver.

Afdelingsledeme havde forskellige forventninger til projektet. I de to afdelinger jeg har kon-
centreret mig om i opfølgningsundersøgelsen, lagde lederne mest vægt på at styrke operatører-
nes motivation og engagement. Samtidig blev kursusdeltagelsen og den dertil knyttede løn-
stigning også i et vist omfang brugt til at 'præmiere' gode, rutinerede medarbejdere som må-
ske i forvejen var blandt de mest engagerede og vidende. Deltagelsen var således ikke åben og
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tilgængelig for alle - det var suverænt afdelingslederne der afgjorde hvem der skulle afsted, og
det foregik efter lidt tilfældige og også ret forskelligartede kriterier. Til gengæld havde man
fra ledelsens side fra starten stillet i udsigt at kursusdeltagelse mm ville blive et tilbud til alle
operatører hvis udviklingsprojektet gav gode resultater.

Som start på projektet blev en virksomhedsintern projektgruppe nedsat til at styre og følge op
på forløbet, komme med ideer samt sørge for spredning af information og oplysning om pro-
jektet og aktiviteterne. Den bestod af personalechefen, produktionschefen, en afdelingsleder,
operatørernes tillidsrepræsentant og to 'menige' operatører - en fra hal A og en fra hal B. De
to sidstnævnte deltog selv i det samlede kursusforløb. Gruppen holdt møder med ca to må-
neders mellemrum i løbet af hele projektperioden på lidt over et år. Konsulenterne deltog
ligeledes i disse møder. Her blev alle praktiske og indholdsmæssige beslutninger vedrørende
projektet truffet. Det daglige ansvar for projektet og for implementeringen af de besluttede
tiltag på virksomheden lå dog i hænderne på personalechefen der i høj grad kom til at fungere
som projektets ildsjæl.

For at skabe et grundlag for diskussion af mulige jobudviklingstiltag mm i projektgruppen
gennemførte vi som konsulenter en analyse af udgangssituationen i virksomheden med hensyn
til arbejdsorganisering, kvalitetsforhold, problemstillinger i relation til arbejdet og produktio-
nen i de enkelte afdelinger, ønsker til forbedringer og jobudvidelser, mm. Det foregik ved
hjælp af arbejdsobservationer og interview med operatører, operatørernes tillidsrepræsentant,
holdledere, opstillere, elektrikere, værkførere og afdelingsledere i de involverede afdelinger,
samt med lederen for kvalitetsafdelingen. På baggrund af denne analyse fremsatte vi en række
forslag til konkrete jobudvidelsesaktiviteter der efterfølgende blev diskuteret i projektgruppen
og som jeg beskriver nærmere om lidt.

Gruppen udgjorde således et forum hvor problemstillinger i relation til projektet løbende
kunne tages op og diskuteres, men det var ikke i dette regi at de konkrete ideer i relation til
projektet blev fostret. Projektets indhold og forløb var i praksis i høj grad præget af os som
konsulenter og vores direkte sparringspartner på virksomheden, dvs personalechefen. Projekt-
gruppen blev brugt til at diskutere, justere og sanktionere vore forslag og kun i mindre omfang
til at udvikle nye ideer. Vore forslag til initiativer var selvfølgelig baseret på operatørers og
andre medarbejderkategoriers ønsker, problemopfattelser mm som var fremkommet under in-
terviewene, men ud over den 'hørings- og diskussionsret' som operatørergruppen fik gennem
projektgruppen, var de ikke direkte involverede i arbejdet med at formulere forslag til foran-
dringer. Det skyldtes også at der ikke eksisterede eller blev skabt andre fora på virksomheden
som kunne danne ramme om fælles diskussioner mellem operatører om sådanne temaer og
således understøtte denne proces. Operatørernes tillidsrepræsentant spillede også en forholds-
vis tilbagetrukket rolle i forløbet. Hun bakkede op om processen, men var ikke helt tæt på for-
løbet fordi det ikke direkte berørte hendes eget arbejde som smøredame, og hun deltog således
heller ikke i kursusforløbet.

Indhold og forløb af udviklingsprojektet
I forlængelse af den føromtalte analyse af udgangssituationen på virksomheden fremsatte vi
som konsulenter forslag til jobudvidelsesmuligheder for operatører indenfor tre områder. Alle
tre områder bevæger sig i første omgang primært indenfor det første af læringsrummets tre
felter, nemlig dét vedrørende arbejdets karakter og organisering, men de rækker også ind i de
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to øvrige felter. I det følgende vil jeg nærmere beskrive indholdet af disse forslag og hvad der
i praksis kom ud af dem.

• Overtagelse af enkle funktioner på/ved maskinerne: De funktioner der var på tale, var
simple fejlretninger, som fx at pille emner ud der havde sat sig fast ved indføring, og
den efterfølgende genstart af maskinerne. Det omhandlede primært enkle opstiller-
funktioner og kun i ringe omfang typisk elektrikerarbejde. Egentlige justeringer på
selve plastforarbejdningsmaskinerne var heller ikke aktuelle.

Operatørerne var generelt selv interesserede i og indstillede på at overtage dette ar-
bejde. De udtrykte usikkerhed i forhold til om de selv kunne komme til skade ved at
rode ved maskinerne, om de kunne komme til at ødelægge noget på maskiner og ø-
vrigt udstyr ved deres indgreb, og om de kunne lære det der skulle til for at udføre
funktionerne, men lysten til at prøve dominerede. Nogle operatører udførte allerede
visse af de simple fejlretninger - ikke mindst på aften- og natholdet - men hensigten
var at denne praksis skulle blive mere almindelig og, hvis forsøget faldt heldigt ud,
på sigt omfatte alle operatører der havde med maskinerne at gøre.

Opstillerne og elektrikerne lagde vægt på at retten til at genstarte maskinerne skulle
kædes sammen med en pligt til at informere i tilfælde af hyppigt gentagne fejl. I
modsat fald ville de miste det overblik de havde over produktionen.

• Øget kvalitetskontrol i de enkelte afdelinger: På dette område var der tale om for-
holdsvis beskedne ændringer af operatørernes opgaver. Arbejdet med ISO-certifice-
ringen havde i første omgang været med til at låse for mulighederne for at inddrage
operatørerne mere aktivt i den løbende formelle kvalitetskontrol af produkterne. I de
nedskrevne kvalitetsprocedurer var dette arbejde fastholdt hos kvalitetsafdeling og
kvalitetskontrollører. Indtil en certificering var opnået, havde man ikke til hensigt at
ændre på dette.

En anden barriere for uddelegering af kvalitetskontrol til operatørerne var den ma-
skinstyring af arbejdet som gjorde sig gældende i store dele af produktionen. Der var
simpelthen ikke tid til at foretage målinger mens maskinerne kørte. Til gengæld kun-
ne operatørerne i kraft af øget viden om kvalitetskrav og -procedurer blive i stand til
at fange nogle af de opståede kvalitetsproblemer allerede i produktionen, dvs primært
de umiddelbart synlige fejl på emner. Det skete allerede i et vist omfang, men kunne
godt styrkes og bredes ud til flere operatører.

• Deltagelse i den daglige arbejdstilrettelæggelse: Det sidste jobudviklingsområde
som vi pegede på, var en smule mere omfattende end de to øvrige. Tilrettelæggelsen
af operatørernes daglige arbejde i form af at bestemme hvem der skulle passe hvilke
maskiner, at skaffe sig et overblik over dagens produktion mm, blev foretaget af
afdelingens holdleder/gulvdame. Da et af virksomhedens mål med jobudviklingsini-
tiativeme var at modvirke fysisk nedslidning, kunne det være hensigtsmæssigt at
inddrage flere operatører i denne funktion. Man kunne lade opgaven gå på skift mel-
lem de operatører som ønskede at påtage sig den.
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Gulvdamejobbet indebar imidlertid, ikke mindst på dagholdet, en del papirarbejde,
stort ansvar og lidt ekstra arbejdstid. Det betød at mange ikke turde/ville varetage
denne funktion selv om de godt kunne se fordelen i at komme op og bevæge sig i en
periode fremfor at sidde ved maskinerne hele tiden. Blandt holdlederne/gulvdamerne
selv var man dog ikke i tvivl om at de fleste af operatørerne ville være i stand til at
udføre jobbet efter en kortere oplæringsperiode hvis de ønskede det. Holdlederne/-
gulvdamerne var ligeledes villige til at dele posten med andre, men påpegede at der
ikke måtte gå for lang tid imellem at man varetog den, for så ville man glemme hvor-
dan det skulle gøres.

Disse forslag blev som nævnt diskuteret og sanktioneret i projektgruppen. Interessant var det
dog at operatørerne ikke ønskede at binde an med det sidste mest 'radikale' bud på en jobud-
viklingsvej, forslaget om at deltage i planlægningen af eget arbejde, med ovennævnte begrun-
delser. Fra ledelsens side blev det ikke betragtet som et problem da man anså sig for dækket
ind med kvalificerede afløsere til dette arbejde i tilfælde af sygdom eller lignende. Som kon-
sulenter satte vi problemstillingen på dagsordenen ved flere møder i projektgruppen, men de
tilstedeværende operatører mente ikke at deres kolleger var interesserede, og forslaget blev
derfor lige så stille opgivet. Projektet kom således til at koncentrere sig om de to førstnævnte
områder.

Efter denne fastlæggelse af hvilke ændringer i det daglige arbejde man fra projektgruppens og
virksomhedens side forestillede sig der skulle komme ud af projektet, blev selve kursusdelta-
gelsen iværksat. Det skete efter afholdelse af et orienteringsmøde for samtlige involverede
medarbejdere - operatører såvel som opstillere, elektrikere og afdelingsledere - hvor kurser og
jobudviklingsplaner blev nærmere præsenteret. En del af lærerne der skulle undervise på disse
AMU-kurser, var ligeledes til stede.

Selv om nogle af operatørerne var skeptiske ved udsigten til at sidde på skolebænken igen, var
der bagefter generelt rimelig tilfredshed med de afviklede kurser - ikke mindst fordi de var
forholdsvis praksisorienterede. Specielt kvalitetsstyringskurset - og PUTU for dem der havde
mulighed for deltage på dette - blev fremhævet fordi de efter operatørernes mening havde en
umiddelbar relevans for det daglige arbejde. Der var dog stadig en vis usikkerhed blandt ope-
ratørerne overfor om de kunne og ville få lov til at bruge de ting de havde lært, i den daglige
arbejdssituation. Det blev en udfordring til den virksomhedsinteme opfølgning og oplæring og
ikke mindst til de nye informations- og kommunikationsveje og -praksiser der nødvendigvis
måtte skabes for at nå udviklingsmålene.

Udviklingsprojektet handlede i høj grad om at skabe nye rammer for og praksis i relation til
kommunikation og dialog på virksomheden. For at operatørerne kunne udføre flere og bedre
fejlretninger og kvalitetscheck, skulle de selvfølgelig besidde de nødvendige faglige kvalifika-
tioner, men nok så vigtigt var det at skabe en bedre dialog og et bedre samspil mellem dem og
de øvrige faggrupper, først og fremmest opstillere og kvalitetskontrollører. Opstillerne skulle
vende sig til at lytte til og give sig tid til at svare på operatørernes spørgsmål og rutinemæssigt
orientere dem om relevante forhold i produktionen. Det gjaldt både konkret orientering om
resultat af fejlretningsopgaver og anvisninger på udførelse af simple fejlretninger samt mere
generel information om det daglige arbejde, fx forklaringer på hvornår standsede maskiner
kom i gang igen, hvorfor et givet maskinstop opstod, og hvorfor en produktion fik lov at køre
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videre når man tidligt kunne se at en stor del af emnerne måtte kasseres. Kvalitetskontrollører-
ne skulle sørge for en hurtig og direkte tilbagemelding til operatørerne om kvaliteten af det
producerede for derigennem at give dem en bedre fornemmelse for status på produktionen og
dermed mulighed for at handle ud fra denne viden. Vi lagde som konsulenter ligeledes vægt
på at man også selv som operatør måtte gøre noget for at opsøge viden og informationer. Det
skulle ikke kun opfattes som virksomhedens problem at få disse ting på plads.

Den virksomhedsinterne oplæring forløb forskelligt fra afdeling til afdeling, men fungerede
generelt godt. Den usikkerhed som kursisterne havde haft i forhold til opstilleres, værkføreres
og elektrikeres lyst og evne til at lære fra sig, viste sig stort set at være ubegrundet. Kun gan-
ske få opstillere og elektrikere var utilbøjelige til at indgå positivt i oplæringsprocessen, bl.a.
af angst for at miste overblik og kontrol over produktionen. Når så mange var positive, kan
det bl.a. hænge sammen med at mange opstillere oprindeligt var rekrutteret fra operatørgrup-
pen. Efterhånden begyndte operatørerne også at lære hinanden op indbyrdes. Ikke mindst de
operatører der havde deltaget på kurser, blev spurgt til råds og assisterede hvor de kunne når
deres kolleger havde problemer med maskinerne eller lignende.

Projektgruppen besluttede at alle operatører der havde lyst, skulle have mulighed for at gå i
gang med den interne oplæring - uanset om de havde været på kursus eller ej og også uden
skelen til om de overhovedet skulle afsted. Samtidig blev det gjort klart at deltagelse i oplæ-
ringen ikke ville forholde ikke-kursister muligheden for senere eventuelt at deltage på kur-
serne. Omvendt var det også legalt ikke at ville deltage, hverken i kurser, oplæring eller nye
arbejdsfunktioner.

Resultater af udviklingsprojektet

I det følgende vil jeg kort beskrive hvad der kom ud af forsøget med operatøruddannelse og
jobudvikling. Det vil ske med afsæt i de to områder for jobudvikling der blev præsenteret
tidligere, og som dannede udgangspunkt for udviklingsarbejdet. Afslutningsvis vil jeg, lige-
ledes kort, give nogle mere generelle og tværgående bud på resultater og forløb.

Overtagelse af enkle funktioner på/ved maskinerne
Ved projektets afslutning i 1992 kunne en stor del af operatørerne selv varetage disse arbejds-
opgaver på en del af maskinerne, og processen var gået hurtigere end virksomheden havde
forventet. Der var blevet skabt rimelig rene linjer om hvilke typer indgreb operatørerne måtte
udføre og hvilke dele af maskinerne de måtte pille ved. Det fjernede størstedelen af den angst
operatørerne havde for at ødelægge noget på maskinerne.

Virksomheden havde således faet mere effektive operatører der var i stand til og påtog sig at
sørge for hurtig fejlretning og genstart af maskiner, og derved var med til at sikre at disse kør-
te mere end tidligere. Afdelingslederne mærkede også en øget motivation og selvbevidsthed
blandt operatørerne. De gav i højere grad deres mening og arbejdserfaringer til kende - omend
evnen til at reagere på dette fra ledelsens side ikke altid var lige stor.

Opstillere, elektrikere og værkførere var i større eller mindre grad blevet aflastet i deres arbej-
de fordi operatørerne kunne klare rutineindgrebene selv. Det betød at opstillerne fik bedre tid
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til at koncentrere sig om de større opstillingsopgaver, formskift mm. Dialogen og samarbejdet
med operatørerne blev også bedre: Dels var operatørerne hurtigere til at lokalisere og påpege
fejl på maskineriet, fx et fremføringsbånd der skulle skiftes; dels gav de mere præcise tilbage-
meldinger om hvad der kunne være galt, end tidligere. Det betød at opstillerne på nogle punk-
ter faktisk havde bedre overblik over produktionen og maskinernes 'tilstand' end før projektet.
Endelig oplevede de at operatørerne havde fået større indblik i deres, opstillernes, arbejde, og
dermed større forståelse for det, hvilket skabte et bedre samarbejdsklima.

For operatørerne var den største gevinst ved projektet at de nu følte at de blev taget alvorligt
som personer og som kvalificerede kolleger. Flere påpegede at det var blevet sjovere at kom-
me på arbejde, også fordi samarbejdsrelationerne internt i afdelingerne var blevet styrket. Man
lærte ting af hinanden, spurgte hinanden til råds, diskuterede fejlproduktion osv. Det gjaldt
såvel operatører imellem som mellem opstillere og operatører.

Operatørerne fremhævede også den mindre afhængighed af maskiner og opstillere som de
trods alt følte. Arbejdet var stadig i vid udstrækning maskinstyret - operatøren kunne ikke for-
lade maskinen mens den kørte. Men i og med at de havde lært at stoppe og starte maskinerne,
havde de nu i princippet mulighed for at stoppe denne hvis helt specielle forhold talte for det,
og det gav en vis fornemmelse af uafhængighed. Omvendt var operatørerne også opmærksom-
me på at omlægningerne i arbejdet ikke var entydigt positive. Det var således slut med mange
af de pauser der tidligere var i arbejdet når en maskine gik i stå og en opstiller skulle tilkaldes;
pauser der gav mulighed for at hvile arme, skuldre, ryg, for at komme op og bevæge sig lidt,
etc.

Øget kvalitetskontrol i de enkelte afdelinger
Som nævnt tidligere var det, på grund af det igangværende ISO-certificeringsarbejde, ikke
muligt i første omgang at lægge den formelle emnekontrol ud til operatørerne. Her var der
også tale om en form for magtkamp mellem kvalitetsafdelingen som ikke havde til sinds at
afgive området, og produktionen der omvendt var meget interesseret i at overtage i hvert fald
dele af dette kontrolarbejde; en kamp som kvalitetsafdelingen vandt i denne omgang. Det er et
konkret eksempel på at fastlæggelsen af læringsrummet er en kamp der kan komme til udtryk
og udspilles på mange forskellige områder og måder. Operatørerne oplevede det som frustre-
rende at være i stand til at lokalisere kvalitetsproblemer og mulige fejlkilder uden selv at have
kompetence til at handle. De havde ikke selv bemyndigelse til at stoppe en produktion eller til
at beslutte at der skulle justeres eller lignende på hjælpeudstyr eller maskiner når de konsta-
terede fejl. De var stadig nødt til at henvende sig til opstillere eller kvalitetskontrollører. Lyd-
hørheden overfor deres påpegning af fejl og information om hvordan problemet blev tacklet,
var også af og til meget sparsom. De kunne blive bedt om at fortsætte pakningen af emner
som de vidste var behæftede med fejl og som de var klar over ikke ville blive godkendt i kon-
trollen - uden forklaring. Alligevel følte de det som en tilfredsstillelse at være i stand til at
opdage disse ting og dermed bringe deres producentperspektiv på arbejdet i spil - at trods alt
forsøge at indgå aktivt i sikringen af kvalitetsprodukter.

Set fra et virksomhedsperspektiv var der heller ingen tvivl om at fokuseringen på kvalitet og
operatørernes deltagelse i kvalitetsstyringskurset havde båret frugt. Operatørernes opmærk-
somhed overfor kvaliteten af produkterne og kvalitetsforhold i det hele taget var blevet væ-
sentligt forøget, og det havde betydet en nedgang i fejlproduktionen. De betød også at de var
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bedre sparringspartnere for både opstillere og kvalitetskontrollører på dette område - men nog-
le gange altså lidt for kritiske.

Opsamling

Projektet blev ved afslutningen generelt betragtet som en succes af virksomheden, de delta-
gende medarbejdere, konsulenter og bevillingsgivere. De opstillede mål forekom overskuelige
og realistiske og var derfor nemme at forholde sig til og lettere at nå end mere vidtgående for-
andringer. Denne "små skridf-fremgangsmåde var valgt bevidst og gav altså umiddelbart
gode resultater - opfølgningsundersøgelsen giver mig mulighed for at vurdere om dette også
var tilfældet set i et lidt længere perspektiv, men mere om det senere. Blandt de positive resul-
tater blev nævnt: Øget selvtillid og motivation blandt operatørerne, øget kvalitetsbevidsthed
blandt operatører, klart lavere fejlprocent i produktionen, mindre spildtid på maskinerne, bed-
re samspil på tværs af medarbejdergrupper i afdelingerne og produktivitetsforbedringer som
bl.a. kom til udtryk gennem en øget bonusudbetaling. Operatørerne fremhævede ikke mindst
at de nu havde en opfattelse af at blive taget mere alvorligt og lyttet til i det daglige - at de i
højere grad blev set som personer der kunne noget, fremfor kun at være en fejlkilde.

Selve processen med at overdrage mindre opgaver, specielt fra opstillere og elektrikere, til
operatørerne og lære dem op til at kunne varetage disse, forløb mere smertefrit end både virk-
somhed og konsulenter havde forventet. Det skyldtes formentlig i høj grad at der ikke var tale
om reel kompetenceafgivelse fra opstillere til operatører eller afgivelse af særlige privilegier
fra nogen faggruppers side. Der var således ikke reelle faggrænseproblemer på spil.

På baggrund af erfaringerne besluttede virksomheden at fortsætte med at sende operatører af-
sted på de afprøvede AMU-kurser og gennemføre supplerende oplæring efterfølgende i virk-
somheden - også efter projektets formelle afslutning. Hensigten var at så stor en del af opera-
tørerne som muligt skulle gennemgå disse kurser og blive i stand til at udføre de nye arbejds-
funktioner, men kursusdeltagelsen blev gjort frivillig; dog med den bemærkning at de der ikke
deltog, kunne risikere på sigt at få overladt de mere rutineprægede funktioner i virksomheden.
Virksomhedsrepræsentanters deltagelse i kursusevalueringer blev ligeledes fastholdt, dog
sådan at man kun ville være til stede efter Basiskursus II. Kvalitetsstyringskurset havde vakt
kvalitetsafdelingens interesse, og flere medarbejdere herfra deltog efterfølgende herpå.
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Kapitel 6: Læringsrum på Plast - den nye undersøgelse

I dette kapitel vil jeg se på hvad der er sket på Plast efter udviklingsprojektet. Det er ambitio-
nen både at fortælle en 'siden-sidst' historie og præsentere en analyse af læringsrummet som
det ser ud for operatørerne på Plast i dag. Førstnævnte ambition betyder at jeg giver en for-
holdsvis grundig og bred beskrivelse af status i dag i forhold til jobudvikling, arbejdsvilkår,
kursusdeltagelse mm, men rammen om denne beskrivelse og analyse er begrebet om lærings-
rum. Det er læringsrumrnets tre elementer - arbejdets karakter og organisering, interessevare-
tagelse gennem formelle samarbejdsrelationer og uformelle sociale relationer - der danner
basis for analysen.

Da opfølgningsundersøgelsen blev påbegyndt, eksisterede læringsrummet som analysekate-
gori ikke. Jeg er således ikke gået til empirien med det formål at afdække de tre elementer i
læringsrummet - de er først kommet til senere som resultat af et samspil mellem teori og den
indsamlede empiri. Afsættet for det empiriske arbejde var et ønske om afdækning af igangsat-
te læreprocesser på virksomheden og disses betydning for arbejdsvilkår og indflydelse.

I opfølgningsundersøgelsen har jeg fokuseret på udviklingen i to produktionsafdelinger, dog
med hovedvægten på den ene, og på dagholdet. Undersøgelsen blev gennemført over en pe-
riode på ca tre måneder i 1997, dvs 5-6 år efter udviklingsprojektets afvikling. I det følgende
gennemgår jeg forholdene i disse to afdelinger på Plast i forhold til de tre elementer i lærings-
rummet. Der vil forekomme visse gentagelser og overlap på tværs af elementerne eftersom de
konkrete handlinger og aktiviteter i praksis ofte har betydning på flere områder, som det også
fremgik af kapitel 4. Endvidere er dette også et forsøg på at beskrive en proces og ikke blot en
tilstand, og det er ligeledes med til at vanskeliggøre en klar analytisk adskillelse af de enkelte
elementer i læringsrummet. Virkeligheden er som bekendt noget mere kompleks og 'mudret'
end de analytiske begreber er i stand til at fange. Afslutningsvis diskuterer jeg ændringen i
læringsrummet og problemer med at etablere organisatorisk læring på Plast.

Jeg har valgt at gengive citaterne ordret så det står læseren frit for at gennemføre en mere sys-
tematisk tekstanalyse som jeg ikke selv har prioriteret. Det betyder til gengæld at citaterne
kommer til at fremstå i talesprog og således i en mindre stram grammatisk form.

Arbejdets karakter og organisering - produktions-/producentfeltet

Dette læringsrumselement omfatter aktiviteter og strukturer der har til formål at sikre en ef-
fektiv produktion. En konkret analyse af dette må fokusere på selve arbejdets organisering, de
fysiske rammer om arbejdet, anvendelse af teknologi, samarbejdsrelationerne i udførelsen af
arbejdet og de forhold der er i øvrigt er knyttet til at udføre arbejdet på den mest produktive
måde, dvs den producentrolle der i praksis forventes af medarbejderne.

Den praksis med at oplære operatører til at varetage de simple fejlretninger som blev iværksat
i forbindelse med udviklingsprojektet, fungerer fortsat på virksomheden i dag, men udvik-
lingsprojektet har ikke skabt nogen revolution på Plast på det arbejdsorganisatoriske område. I
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princippet er arbejdet i dag for mange af operatørerne stadig ensidigt gentaget og ligeså ma-
skinstyret som det var før udviklingsprojektet. Men bevidstheden om at de er i stand til at
stoppe maskinen hvis noget skulle gå galt, giver operatørerne en vis fornemmelse af frihed -
også selv om denne kvalifikation i praksis stort set aldrig bliver brugt. Endvidere har de en
oplevelse af ikke længere, i samme omfang som tidligere, at være afhængig af andre. Når ma-
skinen stopper, har de mulighed for selv at forsøge at fejlrette og genstarte fremfor at skulle
vente på en opstiller eller elektriker. Det giver en fornemmelse af større rådighed over egen tid
og har samtidig en positiv indvirkning på det fysiske arbejdsmiljø:

PB: "Hvad synes du selv da I så fik lov til at starte og stoppe maskinerne - hvordan
oplevede du det?"

"Det var spændende at få lov til hvor du så også kommer væk fra maskinerne så vi...
de maskiner hvor du sidder med moduler, der kommer du jo næsten ikke op at stå
eller op at gå, uden hvis du går op med kassen, hvis det er at du kan følge med ma-
skinen ikk', og så var det bare så godt at komme op når det var at den stoppede og du
ikke bare skulle sidde og vente på at en opstiller kom og så du selv kunne få lov til at
gøre det, det var... det var det bedste af det hele ikk' oss', okay det var der også flere
andre der synes, at det var rart at vi kunne få lov til noget mere selv så vi ikke skulle
stå og vente på en opstiller, nogen gange kunne du stå og vente på dem et kvarter-
tyve minutter ikk' så det er meget godt..." (operatør, hal A).

Operatørerne har fået lov til og mulighed for at deltage i fejlretningsopgaver mm, men i den
primært undersøgte afdeling kører maskinerne rimelig stabilt - der er kun sjældent brug for at
fejlrette eller lignende. Det er imidlertid bl.a. fejlene og nedbruddene der giver mulighed for at
lære noget, og når de ikke opstår så tit, forringes læringsmulighederae.

Tidligere var de tilbagevendende fejl som man ikke selv som operatør kunne gøre noget ved,
en kilde til stadig irritation. De rutinerede operatører kunne ofte se når en maskine kørte dår-
ligt og producerede fejlemner, men havde ingen mulighed hverken for selv at gøre noget ved
det eller for at bemærke det overfor opstillerne - det var ikke en del af operatørernes job at
gøre dette, og opstillerne bekymrede sig som hovedregel heller ikke om hvad de sagde hvis de
i sjældne tilfælde kom med bemærkninger eller kommentarer om fejl på emner eller lignende.
I dag har de større mulighed for at komme til orde og blive lyttet til:

PB: "Hvordan er relationen til opstillerne i dag., i forlængelse af projektet?"

"Jeg synes den er blevet bedre, men det er også fordi du kan gå ind og snakke med
dem på et andet niveau ikk' end du kunne før. Nu har du altså en viden, eller dvs du
får mere ret i din viden nu fordi du ved du har ret. Det gjorde du ikke før hvor de
egentlig kunne snakke til dig som "lille dame"., det gør de ikke mere. Og hvis de gør,
så stiller man sig endnu mere op fordi man ved man har ret." (operatør, hal A).

Oplevelsen af direkte afhængighed af andre, ikke mindst af opstillere, er således blevet mindre
i operatørgruppen. De behøver ikke at vente på at opstillere får eller tager sig tid til at komme
og rette småfejl - de kan selv gøre det i mange tilfælde - og de kan ikke i samme omfang som
før spises af med ingen eller uklare forklaringer på hvad der er galt og hvordan det kan løses.
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De tror mere på sig selv og har fået større gennemslagskraft. Selvfølgelig er der forskel fra
person til person. Nogle insisterer mere på detaljerede forklaringer fra opstillere m.fl. end
andre, men den rene autoritetstro i relation til disses forklaringer ses sjældnere - operatører
trækker også eksplicit på egen viden og erfaring i disse situationer. Med et Lave & Wenger-
udtryk har operatørerne fået en mere legitim adgang til at søge viden om maskinernes og
produktionens mysterier og til at deltage i problemløsningen på et vist niveau.

Med den nye praksis kan man derfor i det små tale om at operatørerne i forlængelse af udvik-
lingsprojektet har fået større frihedsgrader og læringsmuligheder i selve arbejdet. De er stadig
bundet af maskinens tempo, må vente på afløsning hvis de vil forlade maskinen, og er fortsat
afhængige af opstillere i forbindelse med ikke-rutineprægede fejlretninger, men de har allige-
vel fået et lidt større råderum i det daglige. De har ligeledes, i højere grad end tidligere, mulig-
hed for at påvirke deres egne arbejdsopgaver - forstået på den måde at der er åbnet op for, at
de kan påtage sig flere/andre opgaver på eget initiativ. Det kan være i form af mere fejlret-
ning, fejlanalyse, kvalitetssikring af emner eller lignende. Der er tilsyneladende bedre plads til
sådanne subjektive strategier fra operatørernes side end tidligere. Operatørjobbene er derfor i
praksis mere forskelligartede i dag end de var tidligere - dog indenfor forholdsvis snævre
rammer.

I hvor høj grad den enkelte operatør faktisk deltager i fejlretning mm, varierer således i prak-
sis fra person til person; også selv om det fremgår af jobbeskrivelsen at operatører skal fejl-
rette i det omfang de er lært op til det, og selv om forudsætningen for tildeling af visse løn-
tillæg i princippet er at man er i stand til at gøre det. Det er ikke alle der kan og vil det samme,
uanset at de har deltaget på de samme kurser og modtaget intern oplæring på de samme ma-
skiner og i de samme funktioner. Hvad og hvor meget man ønsker at lære, er stadig også et
individuelt spørgsmål, og det er i et vist omfang overladt til den enkelte at opsøge læringsmu-
lighederne, som jeg kommer nærmere ind på senere.

Arbejdets karakter og dets udvikling opleves i dag forskelligt blandt forskellige grupper af
operatører. Ikke overraskende er det først og fremmest de operatører der deltog i det oprindeli-
ge udviklingsprojekt, som i dag har en oplevelse af at der er sket markante forandringer i ar-
bejdet og at de har gennemgået en både faglig og personlig læreproces. At blive genstand for
så megen opmærksomhed, både fra virksomhedens og fra konsulenters og AMU-læreres side,
i forbindelse med projektet har muligvis i sig selv skabt en vis Hawthorne-effekt. Men for
disse operatører var kursusdeltagelse mm også en helt ny praksis og derfor en omvæltning i
forhold til hvad de havde været vant til i deres arbejde på Plast:

"Nu havde vi været her i så mange år og så lige pludselig skete der en hel masse, med
kurser og du skal lære noget og komme tilbage og vise hvad du kan og hold da op...
hvor dem der er her nu, som er kommet ind og som bliver sendt [på kurser, PB], det
er bare en del af deres ansættelse måske.." (operatør, hal A, projektdeltager)

At forandringerne forekom markante for deltagerne i udviklingsprojektet, også på ledelsessi-
de, understøttes af personalechefen:

PB: "Hvis du skulle karakterisere uddannelsesprojektet i dag, her 5-6 år efter, hvad
ville du så sige., hvad tænker du om projektet i dag?"
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"Jeg tænker at det., det var med til at skabe en holdningsændring hernede til at man
godt kunne uddanne ufaglærte, man begyndte at betragte ufaglærte og i det hele taget
produktionsmedarbejdere som noget andet end vedhæng til en maskine. (...) I meget
store runde træk har det været med til at give en anden kultur på virksomheden (...)
en anden ledelsesholdning til timelønnede medarbejdere, lad os så sige det sådan,
altså for at sætte det på spidsen så skulle de ikke bare opfattes som væsener som bare
skulle dresseres, men som mennesker der var inde og gjorde et stykke arbejde"
(personalechef).

Udover den opmærksomhed som oftest følger med ved denne type projekter, oplevede de in-
volverede operatører også en tæt kobling mellem uddannelse/kursusdeltagelse og ændringer i
arbejdet. Kursusdeltagelsen blev gjort meningsfuld i kraft af at den var forbundet med en sys-
tematisk opfølgning og supplerende oplæring i virksomheden. Denne opfølgning, og dermed
også den tydelige kobling mellem kursus og arbejde, forekommer noget mere sparsomt i dag.

De erfarne operatører som var ansat under, men ikke deltog i selve projektet og først senere
eller slet ikke har været igennem kursusforløbet, har måske nok opfattet ændringerne i arbej-
det som væsentlige, men har ikke koblet dem til bestemte hændelser som fx kursusdeltagelse
og udviklingsprojekt. De har oplevet denne overgang til delvis nye arbejdsrutiner mere gli-
dende og ikke på samme måde som et brud. Dels har der ikke været samme opmærksomhed
på dem, og de har været afsted på kurser i mindre grupper ad gangen. Dels er selve oplærin-
gen til at varetage nye funktioner ofte påbegyndt før kursusdeltagelsen - dvs at der ikke er
skabt en direkte sammenhæng mellem kursusdeltagelse og ændring af arbejdet. Set med denne
gruppes øjne er der ikke sket det helt store på virksomheden og i forhold til deres egen ar-
bejdssituation de sidste 5-6 år.

For de operatører som blev ansat efter gennemførelsen af udviklingsprojektet, har der ikke
generelt været tale om at gennemgå en personlig og faglig læreproces i forlængelse af del-
tagelse i kursusforløbet og varetagelse af bredere arbejdsopgaver. De oplever ikke at arbejdet
ændrer karakter i forlængelse af kursusdeltagelsen. Fejlretning samt stop og genstart af maski-
nerne bliver man som ny operatør flasket op med fra starten af sin ansættelse, det indgår i et
eller andet omfang i arbejdet fra begyndelsen. For begge de to sidstnævnte grupper gælder det
at kursusdeltagelsen i dag er blevet en del af hverdagen - det er noget man skal afsted på, det
opfattes langt hen ad vejen som en del af de forpligtelser der følger med dette arbejde. Enkelte
ser det som en chance til at lære noget, men forbinder det ikke med det daglige arbejde og en
mulig ændring/forbedring af arbejdssituationen. Der er derfor tale om en anden type lærepro-
cesser i relation til disse grupper end til deltagerne i udviklingsprojektet. Man kan argumen-
tere for at sidstnævnte var igennem en form for double-loop læreproces i forbindelse med
udviklingsprojektet, mens det ikke er tilfældet for de øvrige. Deltagerne i det oprindelige pro-
jekt vil af samme grund måske også være bedre rustet til at gennemgå et nyt 'spring', et nyt
double-loop, fordi de har de tidligere erfaringer at trække på.

Disse forskellige oplevelser af arbejdet i dag og af læringsmulighederne i arbejdet blandt de
forskellige grupper af operatører understreger at det ikke kun er arbejdets konkrete udseende
og karakter på et givent tidspunkt der har betydning for læringsmulighederne og dermed læ-
ringsrummet, men nok så meget dels de enkeltes personers egne erfaringer, deres "erfarings-
positioner" (jvf Jensen 1998), og dels den proces som arbejdet og de arbejdende har været

141



igennem. Erfaringspositionerne vil jeg ikke gå nærmere ind i her - det ligger udenfor denne
afhandlings rammer - men blot konstatere at de naturligvis spiller ind i forhold til hvad den
enkelte kan og vil gå ind i af læreprocesser på arbejdspladsen. At ændringerne i arbejdet og
medarbejdernes rolle i forhold til disse ligeledes er vigtige for at forstå læremulighederne, er
måske heller ikke så overraskende, men er dog bl.a. med til at understrege, at dels kan ensidigt
gentaget arbejde, som der er tale om her, ikke automatisk betegnes som ikke-lærende, dels kan
det ikke skæres over én kam. Ensidigt gentaget arbejde kan have forskellige iklædninger - det
kan være koblet med forskellige formelle og uformelle relationer på arbejdspladsen, og det
kan have forskellige historier bag sig.

Plast vil i dag gerne se sig selv som en virksomhed hvor operatørerne har mulighed for samt
kvalifikationer og lyst til at påtage sig et ansvar for produkter og produktion, altså ønsker at
tage en form for producentrolle på sig. Dvs at de indenfor rammerne af deres arbejde sørger
for at produkterne er i orden og er pakket i henhold til forskrifterne. Det er virksomhedens
ideal at opnå dette, omend de ikke mener at være nået hele vejen. En af de historier som per-
sonalechefen fremhæver i forlængelse af udviklingsprojektet, er derfor denne - her gengivet
med hans egne ord fra interviewet:

"En af dem der er instruktører nu nede i [hal A] (...) hun står og passer en maskine og
så kommer der en person ned med kittel og hue (som er den reglementerede påklæd-
ning i produktionen, PB)... og hun har godt registreret at der er noget i det her trans-
portforløb der er stoppet, og det skal hun så over og ordne, og så begynder han at
pille ved produktet., så siger hun: "Det må du altså ikke for så bliver produkterne for-
urenet, og vi kan ikke sælge dem, for du har ikke handsker på, så det må du ikke røre
ved"... det var [direktøren]... hun fik seks flasker rødvin... han kom herop grinende
og sagde: "Hold kæft, jeg har lige fået sådan en over snuden"., men det var utrolig
godt ikk', at turde gøre det, det er jo egentlig den holdning vi efterlyser".

Historien er ligeledes fortalt i personalebladet og signalerer bl.a. at en sådan adfærd er ønske-
lig og belønnes, samt at det der skal til, i hvert fald efter personalechefens mening, også er at
man som operatør tør holde fast på egen opfattelse og om nødvendigt indgå i diskussioner af
denne med traditionelle autoriteter - i dette tilfælde den administrerende direktør. Operatøren
var dog ikke klar over at det var direktøren.

Virksomheden har også forsøgt at fremme udvikling af en producentbevidsthed blandt opera-
tører ved løbende at præsentere forskellige produkter, deres anvendelse og oprindelse, i perso-
nalebladet. Det er da også et stykke hen ad vejen lykkedes at skabe en sådan producenthold-
ning og praksis, i hvert fald blandt nogle af operatørerne. Deltagelse i fejlretning er for opera-
tørerne ikke bare en tilfredsstillelse fordi det giver mere rådighed over egen tid, men også for-
di det sparer tid i produktionen og gør denne mere effektiv:

PB: "Hvordan kan det være at du begyndte med at fejlrette?"

"Ja det er nok fordi, altså opstillerne er inde i den ene hal og jeg sidder inde i den
anden hal og så., for ikke at sidde og vente., mange gange er de jo lige midt i noget
andet... ja jeg kan jo sådan set være ligeglad med hvor længe det varer, men.. (...)
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også hvis der er personalemangel og den var stoppet, så skulle jeg jo finde en som
kunne komme og starte den ikk', nu kan jeg jo selv starte den.." (operatør, hal A).

Større kendskab til forarbejdningsprocesser og kvalitetsstandarder samt større tiltro til egen
dømmekraft har ligeledes sat nogle af operatørerne i stand til at gå direkte til kvalitetskontrol-
len hvis de mener at der er problemer med produktkvaliteten og de ikke kan få opbakning fra
opstillerne til at ændre på maskinindstillinger eller stoppe produktionen. Operatørerne har
med andre ord lært at skabe alliancer udenom deres egne umiddelbare 'overordnede' i kvali-
tetssikringens navn, omend det altså ikke er alle operatører der praktiserer det i hverdagen.
Det er et eksempel på at det politiske felt og produktions-/producentfeltet kan overlappe. For-
målet med at gå til kvalitetskontrollen er nemlig dels at sikre den bedst mulige kvalitet af pro-
dukterne, dels at skabe sig større indflydelse på eget arbejde, herunder bl.a. at undgå at skulle
sortere fejlemner som man selv har stået og produceret dagen før. Operatørerne har herigen-
nem udvidet deres dispositions- og læremuligheder i relation til kvalitetsspørgsmål, men det
er stadig opstillere og kvalitetskontroUører der har det formelle ansvar og kompetence på dette
område. Operatørernes indgriben sker lidt på trods - den formelle arbejdsdeling giver ikke
plads til at de mere systematisk afdækker og analyserer kvalitetsforhold ved maskinerne.

I forlængelse af de forholdsvis gode erfaringer virksomheden har haft med at lade operatører
påtage sig et producentansvar, kunne man måske forvente at operatørerne ligeledes i højere
grad ville blive involveret i kvalitetskontrol af emner og eventuelt planlægning af eget arbej-
de. Førstnævnte blev direkte nævnt som en mulig og sågar en ønsket udvikling på sigt i virk-
somheden i forbindelse med udviklingsprojektet, men arbejdet med ISO-certificeringen gjorde
det ikke muligt på daværende tidspunkt. Her, ca seks år efter projektet, er der imidlertid ikke
sket mere på dette område. Kvalitetskontrollen varetages stadig langt overvejende af de sær-
lige kvalitetskontroUører. Begrundelserne for dette er fra ledelsens side dels at operatørerne
ikke har tid til det, dels at der kræves særligt udstyr, og endelig at ikke alle operatører er lige
opmærksomme og dermed pålidelige i forhold til dette arbejde. Som arbejdet er organiseret i
dag, er der næppe tvivl om at operatørerne ikke har tid til både at pakke emnerne i maskinens
tempo og foretage den beskrevne kvalitetskontrol. Men der er tale om et arbejdsorganisatorisk
valg fra virksomhedens side som kunne laves om hvis de ønskede det.

Set fra operatørernes side handler forbedring af kvalitetsarbejdet i første omgang om at for-
bedre informationen til operatørerne om den aktuelle status på produkterne:

"Det kan godt være at de [kvalitetskontrollørerne, PB] skriver det [fejlmeldinger, PB]
på papirerne og til opstillerne og sådan noget, men jeg bliver irriteret hvis jeg ved.,
altså jeg finder ud af at det er blevet sagt tre timer i træk at der er fejl på, og så sidder
jeg og kører med den, ikk'. Så vil jeg hellere vide at jeg sidder og kører med den,
hvis det er, så jeg i hvert fald kan pille noget af det fra så der ikke er så meget der
skal sorteres" (operatør, hal A).

Afdelingslederen i hal A er enig i denne betragtning: "Det er rimelig vigtigt at vi informerer,
også for at bevare holdningen til kvaliteten hos operatørerne., det er meget vigtigt, for det er
dem der sidder tættest på det, det er dem der ser mest., de har fat i det jo som de første og kan
redde mange timers produktion på den måde". Men det er ikke altid, at det lykkes at leve op
til disse hensigter i praksis. Det er opstillerne som er formelt ansvarlige for kvaliteten - ope-
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ratørerne kan og skal gerne orientere opstillerne hvis de opdager uregelmæssigheder, men de
kan ikke træffe selvstændige valg og dispositioner i den anledning. Det er ligeledes blevet ind-
skærpet overfor kvalitetskontrollører at de skal henvende sig til opstillerne hvis der er pro-
blemer. Det er bl.a. sket på foranledning af operatørerne fordi en operatør i forbindelse med en
fejlproduktion blev 'kritiseret' direkte af kontrollørerne uden at have tilstrækkelig mulighed
for at agere i forhold til denne kritik. Det er altså stadig opstillerne der får informationerne når
der produceres med fejl. Hvis operatørerne vil orienteres, må de selv opsøge informationerne
ved at spørge kvalitetskontrollører eller opstillere, eller ved at læse kvalitetsrapporter på op-
slagstavlerne - hvilket i praksis er meget vanskeligt at nå på grund af det maskinbundne ar-
bejde. De har således hverken direkte adgang til relevante informationer eller kompetence til
selv at handle i forhold til kvalitetsproblemer. Ud over den irritation som manglende informa-
tion kan skabe, betyder det også at læremulighederne forringes. Operatører inddrages ikke i
den daglige fejldiagnosticering og de muligheder der kan ligge for at lære her. I praksis er det
sjældent deres pakning af emnerne der er årsag til problemerne - de er derfor ikke 'skyld' i
disse, problemerne opstår typisk ikke indenfor deres domæne - men deres kendskab til maski-
nernes måde at køre på kunne måske bidrage positivt til denne fejldiagnosticering.

Selv om operatørerne har fået lidt bredere arbejdsfunktioner og her igennem også større ind-
flydelse på deres eget arbejde, er der alligevel klare grænser for hvad de tager del i, og hvor
megen tillid de betros. Et område der af nogle af operatørerne bruges som en form for måle-
pind på ledelsens tillid, er retten til at indstille maskinernes hastighed. At kunne og måtte dette
er en af nøglerne til at få øget kontrol over eget arbejde. Operatørerne vil gerne have mulighe-
den for at justere tempoet når en nyansat skal passe maskinen, eller hvis de selv af den ene
eller anden grund ikke kan følge med i tempoet.

"Vi får ikke lov til mere end lige at stoppe og starte maskinerne, og hvis vi så spørger
om sådan noget med at komme ind og se pausetider [maskinhastighed, PB], så bliver
der sgu' slået fra... Der får vi ikke lov til at komme ind - den ene dag var der en af
dem [opstillerne, PB] der viste mig hvordan man gjorde, så siger [navn på afdelings-
lederen]: "Hvad laver du der? Hvad laver du på tavlen?!" ikk', det var altså noget du
ikke skulle gå ind og ændre på.. (...). Jeg skulle bare se hvor stærkt den kørte, jeg
syntes den kørte så stærkt, og så ville jeg have haft dem til at skrue den ned., okay
hvis vi så beder om at få den skruet ned, så gør de det også, men nu os der har været
her nogle år, så er de jo ikke meget for at skrue dem ned, jo hvis vi sidder med nye
damer på hvor vi sidder på to maskiner, så gør de, for det kan jo ikke være rigtigt at
vi skal sidde og knokle for to personer., (operatør, hal A).

Alle typer af indstillinger på maskinerne, herunder tempo, er i dag opstillernes domæne. Le-
delsens argument for denne arbejdsdeling er at justering af hastighed mm kræver et bredere
kendskab til maskineri og produktionsproces og dermed kvalifikationer som operatørerne ikke
er i besiddelse af. Det betyder at selv om selve operationen med indstilling af maskinhastighed
i princippet er forholdsvis simpel at udføre, stilles der krav om bredere faglige kvalifikationer
for at kunne vurdere konsekvenser af ændringerne i forhold til kvalitetskrav mm. Operatø-
rerne må derfor anmode opstillerne om at få det gjort når det er aktuelt. Det er med til at fast-
holde operatørerne i et afhængighedsforhold til opstillerne selv om disse som regel er til at
tale med hvad angår sådanne reguleringer. Hvor megen oplæring og uddannelse der egentlig
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skal til for at operatørerne kunne foretage denne type hastighedsindstilling, står imidlertid ikke
helt klart. Det har heller ikke været overvejet at ændre på dette kompetenceforhold.

Dette eksempel understreger at læringsrummet er et kampfelt. Med denne viden om indstilling
af maskinhastighed og retten til at udøve den ville operatørerne kunne skabe sig mere indfly-
delse i hverdagen på arbejdstempo mm. En sådan kamp kræver imidlertid både en afklaring af
hvilke kvalifikationer der skal til for at gøre dette fagligt forsvarligt, en ret til at gennemgå den
nødvendige uddannelse og oplæring samt ændringer af den formelle arbejdsdeling. Det er
langt fra sikkert at alle operatører ville påtage sig denne opgave hvis de fik muligheden, men
som det er i dag, eksisterer muligheden slet ikke.

Kampen om muligheden for at indstille hastigheden på maskinerne indeholder således et
interesseperspektiv - og har som sådan overlap til politikfeltet - men er også udtryk for en an-
svarlig produktions- og producenttankegang. Nedsættelse af hastigheden vil efter operatører-
nes opfattelse i nogle tilfælde betyde en væsentlig reduktion i materialespildet og en forbed-
ring af kvaliteten fordi emner så ikke kommer til at ligge og ridse hinanden når de hober sig
op på pakkebåndet. Det betyder at færre emner må kasseres.

De fysiske rammer for arbejdet, herunder det fysiske arbejdsmiljø, har også stor indflydelse på
læringsmuligheder i arbejdet. På Plast er der ikke sket markante forbedringer i forlængelse af
udviklingsprojektet hvad angår det fysiske arbejdsmiljø. Et af formålene med projektet var at
reducere det ensidigt gentagne arbejde, og arbejdet er da også blevet en lille smule mere varie-
ret i kraft af at operatører ind i mellem rejser sig og fejlretter på maskinerne. Men disse opera-
tioner fylder ikke så meget i løbet af en dag, i hvert fald ikke i hal A, så de grundlæggende
problemer eksisterer stadig. Jobrotationen mellem de forskellige maskiner hvor operatører
skifter maskine hver dag, ved nogle særligt belastende maskiner hver halve dag, har ligeledes
begrænset effekt fordi mange af arbejdsfunktionerne ligner hinanden på de enkelte maskiner.
Endvidere er der sket en intensivering af arbejdet fordi der nu er færre pauser i kraft af at ope-
ratørerne selv skal foretage fejlretningen og ikke kan holde pause mens de venter på en opstil-
ler. Det arbejdsmiljøproblem som operatørerne selv opfatter som det mest påtrængende, nem-
lig varmen i produktionshallerne, er der arbejdet meget med i de senere år, og der er sket visse
forbedringer, men problemet er stadig ikke helt løst efter operatørernes mening.

Det er også betydningsfuldt for ens muligheder for at lære af og få indflydelse på den daglige
praksis på arbejdspladsen hvilke samarbejdsrelationer man har, bl.a. om man arbejder alene
eller sammen med andre. Fælles refleksion og mulighed for erfaringsudveksling er med til at
brede læringsmulighederne ud, både kvantitativt og kvalitativt. Her kan man bl.a. spørge hin-
anden til råds, få feed-back på det man laver, og udveksle samt eventuelt afprøve nye ideer og
metoder. Det har operatørerne på Plast ikke de store muligheder for i dag. De arbejder stort set
alle alene og har ikke meget at gøre med hinanden rent arbejdsmæssigt i løbet af dagen. Erfa-
ringsudveksling, bl.a. om arbejdet, kan foregå i pauserne, men i hal A vanskeliggøres det af at
der ikke findes et egentligt pauserum for operatørerne, bortset fra kantinen som ligger et lille
stykke fra produktionen. Der findes et rum i tilknytning til hal B, men det benyttes kun i be-
grænset omfang. Det betyder at de korte pauser ofte tilbringes på det nærmeste toilet som er
det nærmeste sted i produktionsområdet hvor der må ryges, og som operatører har adgang til.
Pauserne er i forvejen fyldt godt op fordi det også er her at alt det andet sociale skal nås, lige-
som man skal nå at købe frokost, kaffe o.lign. og klare toiletbesøg.
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Der forekommer i det hele taget ikke naturlige rum eller sammenhænge på virksomheden og i
de enkelte afdelinger hvor problemer i arbejdet mm kan diskuteres - der eksisterer stort set
ikke nogle fælles refleksionsrum, hverken fysisk eller mentalt, for operatørerne. De kan ud-
veksle fif og erfaringer på toilettet og i pauserne, men ellers er der ikke muligheder for dette,
og det er bestemt ikke formaliseret. Det forholder sig lidt anderledes for opstillerne. Dels hol-
der de af og til møder sammen, og dels har de frirum i arbejdet til at konsultere hinanden og
udveksle erfaringer. De fremhæver selv at det er dét de lærer noget af i det daglige. Denne
praksis er dog heller ikke formaliseret i særlig stor udstrækning - det er i vidt omfang op til
den enkelte opstiller at opsøge og udnytte disse muligheder. Fælles refleksion for denne grup-
pe står således heller ikke på dagsordenen som sådan, men de uformelle muligheder, et vist
læringsrum, er til stede.

Operatørernes manglende fælles diskussionsrum har også betydning i forhold til at få løst kon-
flikter. Der er ingen mødesammenhænge eller lignende i afdelingerne hvor uoverensstemmel-
ser kan tages op. Hvis man som operatør er utilfreds med noget, kan man gå til afdelingslede-
ren og klage sin nød - han forsøger så at løse det ved at hive fat i de relevante personer, men
det er stort set aldrig noget der tages op i et fælles forum. Har man som operatør brug for at
diskutere problemstillinger, uoverensstemmelser eller lignende med sine kolleger, er den
eneste mulighed at lufte sin utilfredshed blandt de nærmeste arbejdskammerater, de personer
man spiser frokost med. Utilfredsheden kan på den måde ligge og ulme, rygterne har næsten
frit spil, men det er svært at forholde sig til, for det bliver aldrig rigtig offentligt selv om alle
efterhånden får kendskab til sagen. Denne problemstilling ser jeg lidt nærmere på i afsnittet
om de mere uformelle sociale relationer.

Opsamling
Afgørende for læringsmulighederne i relation til denne læringsrumsdimension om arbejdets
karakter og organisering er hvordan arbejdspladsen definerer producentrollen. Hvilke kvali-
fikationer og kompetencer er knyttet til den, hvilke fysiske rammer fungerer man under som
producent, hvor tæt er styringen af arbejdet, i hvor høj grad har man mulighed for at forme sit
eget job, hvilke samarbejdsrelationer indgår og understøttes i arbejdet, etc?

Selv om udviklingsprojektet på Plast har betydet en bredere producentrolle for operatørerne,
er denne stadigvæk forholdsvis snævert defineret. Der er i et vist omfang blevet mulighed for
at bringe et bredere sæt af kvalifikationer i spil og forme sit eget job, men indenfor en meget
snæver ramme, og operatørerne er fx ikke blevet systematisk involveret i planlægning af eget
arbejde og kvalitetsudvikling mm - selv om det måske kunne være en god forretning for virk-
somheden. Muligheden for at lære af personer fra andre 'fag'områder, fx kvalitetsafdelingen
eller opstillere, er blevet en smule forbedret, men samarbejdsfladerne for operatørerne er sta-
dig begrænsede. Det berører også deres muligheder for at lære af hinanden som lider under
manglen på naturlige rum og sammenhænge på virksomheden hvor erfaringsudveksling og
fælles refleksion over arbejdet kunne foregå.

Formelle samarbejdsrelationer omkring interessevaretagelse - politikfeltet

Denne læringsrumskategori beskæftiger sig med rammer for og praksis vedrørende primært
officiel, men også uofficiel interessevaretagelse på virksomhederne, dvs det politiske spil på

146



virksomhederne. Hvad er til forhandling, hvilke områder og temaer kan man tage fat på og
hvordan, hvilke kollektive strukturer fungerer i interessevaretagelsen på virksomheden, hvilke
formelle muligheder for deltagelse i beslutningsprocesser forekommer, hvilken personalepoli-
tik bedrives, etc? Aktuelle spørgsmål i relation til forholdene på Plast kan bl.a. være om ope-
ratørerne har fået mere formel indflydelse i forlængelse af udviklingsprojektet og om parts-
samarbejdet på virksomheden har ændret sig.

PB (i forbindelse med en længere snak om håndtering af nye udviklingstiltag):
"Hvordan har I grebet det an? - er det blevet kutyme når I gør noget, at I så inddrager
deres [produktionens, PB] viden?"

"..Mere eller mindre, men vi er nok ikke gode til det., ikke lige gode til det altid, lad
os sige det sådan.. Jeg har i hvert fald hørt for, det var i torsdags jeg hørte det... altså
når vi får en ny maskine så er den købt ind af en ingeniør der så får den sluttet til og
stillet op osv... men vedkommende har ikke rigtig opstillerne med i den fase., og så
til sidst får de sådan lige en halv time om hvordan maskinen fungerer, og ingeniøren
er heroppe, og de andre er hernede... og undervejs har de [opstillerne, PB] gået og talt
om at hvis de nu havde gjort sådan, så havde den kørt i går" (personalechef).

Efter personalechefens vurdering er der generelt plads til forbedringer hvad angår inddragelse
af de produktionsansatte, herunder operatørerne, i beslutninger der vedrører deres arbejde.
Deres viden om produktionsprocesser mm udnyttes kun i begrænset omfang, fx når nyt maski-
neri indkøbes og indkøres. Men der er sket visse ting på virksomheden i de forløbne år som
peger i retning af øget indflydelse for de timelønnede. Der er fx blevet oprettet en række ud-
valg mm som beskæftiger sig med forskellige dele af operatørernes arbejde, og hvor de har
fået sæde:

I umiddelbar forlængelse af det oprindelige projekt blev der således i virksomheden nedsat et
uddannelsesudvalg med direkte reference til Samarbejdsudvalget (SU) som skulle diskutere
jobbeskrivelser samt uddannelsesbehov og -ønsker for samtlige timelønsgrupper, herunder
operatørgruppen. Udvalget er stadig i funktion - det holder møde et par gange om året, og ope-
ratørerne er repræsenteret her. I udvalget har man løbende taget stilling til om operatørerne
skulle fortsætte med at deltage på de angivne AMU-kurser, men har til gengæld ikke systema-
tisk drøftet eventuelle nye tilbud til de operatører der har været afsted. Det kan bl.a. skyldes at
operatørerne ikke selv er kommet med konkrete ønsker og forslag til nye tiltag. De mener ge-
nerelt at de har lært hvad de har brug for, og besidder den viden og de kvalifikationer som er
nødvendige for at kunne varetage det nuværende operatørjob:

PB: "Har du hørt om nogen som ønskede mere uddannelse?"

"Nej, for de fortsætter jo herude indtil de enten går på efterløn eller finder noget
andet... så nej, det har jeg ikke hørt om" (operatør, hal A).

PB: "Er det din oplevelse at uddannelse er et samtaleemne her på [virksomhedens
navn] i dag?"

147



"Næ tværtimod, hvad skal man have uddannelse for når man er på [virksomhedens
navn]? (...) Hvis ikke du kan gå ind og bruge det direkte i din hverdag vel, så tror jeg
ikke, så har du svært ved at bruge det til noget" (tidligere tillidsrepræsentant for
operatørerne, hal B).

Der er efter operatørernes vurdering ikke brug for yderligere uddannelse og kursusdeltagelse
som arbejdet ser ud i dag, og de har ingen forventning om at arbejdet vil ændre sig markant i
den nære fremtid. At de ikke kommer med forslag til nye uddannelsesinitiativer, er derfor
måske snarere udtryk for en realistisk vurdering af deres arbejdssituation end for en generelt
manglende lyst til uddannelse og læring. De kan ikke se formålet med at uddanne sig, og
mange af dem har et perspektiv på tilværelsen hvor lønarbejdet rent kvalitativt ikke fylder så
meget. Det vender jeg tilbage til i forbindelse med gennemgangen af det uformelle sociale
felt.

En anden mulig årsag til at operatørerne ikke har været udfarende i forhold til at forfølge ud-
dannelsesmuligheder, kan være at uddannelse på virksomheden er blevet tæt forbundet med
eksterne kursusforløb. De rammer for diskussion af uddannelse og læring som er blevet etab-
leret i uddannelsesudvalget, har hovedsageligt - bortset fra udarbejdelsen af et introforløb for
nye medarbejdere - fokuseret på egentlige kurser. Det er ikke ualmindeligt at formelle kursus-
forløb - eksterne eller selvplanlagte - fylder mest i uddannelsesudvalgs arbejde, men da opera-
tørerne stort set intet kendskab har til udbudet her, har de svært ved at deltage aktivt i sådanne
diskussioner. Med dette fokus som umiddelbart signalerer et lidt snævert uddannelses- og læ-
ringsbegreb, kan ledelsen, formentlig uforvarende, komme til at gøre disse diskussioner mere
uvedkommende for operatørerne fordi det forekommer at være længere væk fra deres daglig-
dag. Der fokuseres populært sagt mere på uddannelse end på læring.

Uddannelse, også for operatører, er imidlertid blevet sat på den officielle virksomhedsdags-
orden hvilket skulle give bedre muligheder for at diskutere og forhandle om uddannelses- og
opkvalificeringsspørgsmål. Det er i denne forstand blevet et accepteret og anerkendt tema som
virksomheden mener det er væsentligt at bruge tid på, og som indgår i kvalitetsstyringssystem
og forretningsgrundlag. Udviklingsprojektet og etableringen af uddannelsesudvalget er dog
ikke blevet brugt som en anledning til at sætte kog under uddannelseskedlen i bredere for-
stand, hverken blandt ledelse eller operatører. Enkelte operatører har valgt eller er blevet op-
fordret til at forfølge individuelle uddannelsesstrategier, fx ved at gå i lære som plastmager,
men de muligheder eksisterede allerede inden udviklingsprojektet - omend flere blandt opera-
tørerne måske har fået øje på dem efter projektet. Generelt kan man dog ikke sige at uddannel-
se i større omfang end tidligere diskuteres blandt medarbejderne. Kolleger spørger lidt til de
der har været afsted på kursus, og det kan give anledning til udveksling af gode historier, men
det er ikke et emne som fylder meget i dagligdagen. Ved at gøre uddannelse til et tema i rela-
tion til operatørerne er læringsrummet i en vis forstand blevet udvidet, men i og med at nye
tiltag - interne som eksterne - ikke umiddelbart er på dagsordenen, bliver der ikke holdt fast i
denne udvidelse - der sker måske snarere en begyndende indsnævring, ikke mindst for de er-
farne operatører.

Der er næppe tvivl om at det styrkede fokus på eksterne kurser på en række punkter har for-
bedret operatørernes læringsmuligheder i relation til arbejdet. Deltagelsen på sådanne giver
operatørerne adgang til et nyt/andet læringsrum end det der eksisterer på virksomheden. På de

148



eksterne kurser kan der i et vist omfang være mulighed for at tale sammen og reflektere i fæl-
lesskab. Det var i forbindelse med udviklingsprojektet ikke mindst tilfældet på kvalitetssty-
ringskurset som foregik i Jylland som internatkursus. For de nye kursister er dette fælles
erfaringsudvekslings- og refieksionsrum nu blevet reduceret fordi kurset i dag afvikles som
ekstemat på Sjælland. De tidligere kursister efterlyser også et tilsvarende rum i dagligdagen -
nogle muligheder for og anledninger til at tale sammen, både om arbejde og andre ting. Det er
som tidligere nævnt svært at praktisere under normale forhold i arbejdet fordi de fleste står
alene ved deres maskine, der er megen larm i produktionshallerne, og det er småt med fælles
pauser.

Deltagelse på eksterne kurser giver mulighed for at lære hinanden bedre at kende og styrke de
sociale relationer som for de fleste operatører spiller en stor rolle, både for deres trivsel på ar-
bejdspladsen og for deres muligheder for at lære her. Det er fx meget nemmere og mere trygt
at spørge personer til råds som man har et vist kendskab til. At komme væk fra dagligdagen
og arbejdspresset her giver også bedre mulighed for nysgerrigt at forfølge bestemte problem-
stillinger eller temaer og prøve nye ting som der ellers ikke er plads til i en travl hverdag:

"Det var også det vi synes var sjovest på kurset, hvor vi fik lov til at prøve noget
andet ikk', for at køre maskinerne det., det synes jeg ikke rigtig, det har vi jo gjort
herude ikk', for at stoppe og starte maskinerne, det havde vi jo gjort herude, så det
var lige som om det ikke var noget der var så interessant.." (operatør, hal A).

De kurser man som medarbejder på Plast har adgang til, skal efter både ledelsens og medar-
bejdernes mening umiddelbart kunne anvendes i arbejdet. Det man lærer på kurser, skal være
direkte anvendeligt i dagligdagen, ellers er det ikke relevant - en meget almindelig holdning
blandt ikke-faglærte (Helms Jørgensen 1997). Det betyder videre at selv om ledelsen er åben
overfor en bredere orientering af kursusdeltagelsen og iflg både produktionsdirektør og perso-
nalechef vil støtte kursusdeltagelse der går ud over de fire skemalagte AMU-kurser, er der
endnu ingen af operatørerne som har benyttet sig af muligheden. At åbningen er der, kan dog
skabe nye muligheder for de få der er særligt motiverede - i det omfang denne politik i praksis
er kendt af operatørerne.

Interessant i denne sammenhæng er at PUTU-kurset (Personlig Udvikling Til Uddannelse) af
samtlige de operatører jeg har talt med, fremhæves som det bedste og mest relevante af de
eksterne kurser de har deltaget på. Umiddelbart beskæftiger det sig ikke med arbejdsrelaterede
ting, men fokuserer på mellemmenneskelige relationer, roller, egen funktion i forskellige si-
tuationer, etc, mens de øvrige af de aktuelle kurser handler om produktion, teknologi, kvali-
tetsforhold, mm indenfor plastindustrien. Ikke desto mindre er det de førstnævnte temaer, i
den form de fremtræder på kurset, der forekommer operatørerne mest vedkommende. Dels
fordi det kan bruges i en arbejdssammenhæng, fx til at sætte sig mere i respekt overfor opstil-
lere, dels fordi de også kan trække på denne viden i deres private liv. Det er altså først og
fremmest støtte til at sige fra og blive hørt som operatørerne oplever at have brug for, fremfor
konkret viden om det produktionsmæssige. På det område mener de allerede at besidde en
erfaringsbaseret viden som burde tages mere alvorligt, og som de måske har større chance for
at komme igennem med indenfor såvel producent- som politikfeltet, takket være den bedre
gennemslagskraft de har erhvervet sig på PUTU-kurset.
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De eksterne læringsforløb kan altså også bringe erfaringer med sig som kan anvendes udenfor
arbejdssammenhængen. Et væsentligt element i PUTU-kurserne er at lære at sige fra når man
synes man bliver behandlet urimeligt. Kurset giver redskaber til at analysere visse situationer
og konfrontationer og til videre - i det små - at forandre dem. Det gør det nemmere at markere
sig hvis man synes at noget er forkert eller kunne gøres bedre, nemmere at sætte ord på de for-
hold der ikke er i orden, etc. Operatørerne gør som nævnt brug af teknikker fra dette kursus
når de kommer i clinch med opstillere eller afdelingsledere, men bruger også nogle af knebene
til at håndtere omgangen med teenagebørn og ægtefæller bedre. Læreprocesserne kan således
også have direkte betydning for familielivet. Operatører oplever at have fået et mere reflek-
teret forhold til visse problemstillinger i familielivet og indsigt i måder at håndtere dem på.

En stor del af de læreprocesser operatørerne indgår i, foregår på arbejdspladsen. Virksomhe-
den har etableret enkelte mere formelle interne forløb for alle operatører, fx vedrørende kvali-
tetsprocedurer af Vi dags varighed, og et nyt introforløb for nyansatte operatører. Sidstnævnte
blev til bl.a. som reaktion på den megen turbulens på produktionsområdet i midten af 1990'-
erne. Det skete bl.a. for at reducere personaleomsætningen blandt denne gruppe der på dette
tidspunkt var oppe i nærheden af 75%. I dette introforløb har man villet skabe tryggere ram-
mer for de nye, ikke mindst hvad angår introduktionen til selve arbejdet. Fremfor at blive kas-
tet ud i den larmende og stressende produktion fra starten, forsøger man i en kort periode at
skabe et mere trygt rum hvor de nye kan give sig bedre tid, hvor det at fejle ikke får konse-
kvenser, hvor der er faste instruktører på, osv. Hver produktionsafdeling har udvalgt en ope-
ratør som fungerer som ansvarlig instruktør. Vedkommende har dels deltaget på samtlige kur-
ser i det officielle operatørforløb, dels på særlige kurser i instruktionsteknik og ergonomi.
Introduktionskurset varer en uge og indeholder en dags introduktion til virksomheden, pro-
dukter, praktiske forhold, rundvisning, etc; en dags oplæring i pakkefunktioner, svejsning af
poser mm der foregår i et mødelokale hvor deltagerne kun er sig selv; to dages oplæring i de
afdelinger hvor de nye skal fungere fremover; endnu en dags generel introduktion til forhold
på virksomheden, fx vedrørende kvalitet, arbejdsrutiner og arbejdsmiljø, samt evaluering af
introforløb. Herefter fortsætter den specifikke oplæring i afdelingerne i det omfang som den
enkelte nye har brug for det - de overgår i princippet til normalt arbejde. En instruktør er gen-
nemgående i hele forløbet mens de andre træder til ude i afdelingerne. Hver morgen og efter-
middag lidt før fyraften mødes holdet for at diskutere de foreløbige oplevelser og eventuelle
problemer, der er mulighed for at stille spørgsmål, osv.

For operatørerne og instruktørerne som har været med til at udarbejde forløbet, er det afgø-
rende nye ved dette ikke mindst at oplæring nu afledeisen er erkendt og defineret som et om-
råde der kræver en særlig indsats - at det accepteres at det tager tid for de involverede opera-
tører/instruktører, at fejlproduktionen og/eller mængden af kasserede emner stiger i en oplæ-
ringsperiode, osv; kort sagt, at det ikke er muligt at gennemføre produktionen på normale vil-
kår når nye skal læres op. Der skal afsættes ressourcer, både mandskabsmæssigt og økono-
misk. For de nyansatte medarbejdere opleves det positivt at virksomheden vil bruge kræfter på
dem, og forløbet giver en mere tryg start på ansættelsen. En del usikkerhed kan bearbejdes i
de første dage omend overgangen til det 'rigtige' arbejde og ikke mindst tempoet her stadig
forekommer meget hård.

Denne opfattelse af nødvendigheden af trygge rammer om læresituationer overføres imidlertid
ikke til andre medarbejdergrupper og andre arbejds- og læresituationer. Det daglige arbejde
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levner ikke meget rum for operatørerne til at reflektere og analysere på de problemer der op-
står. Maskinerne kører derudad, står de stille så handler det om at få dem genstartet så hurtigt
som muligt, og er der tale om et lidt mere kompliceret stop, er det langt fra sikkert at opstiller-
ne har tilstrækkeligt med tid til at indgå i dialog med operatøren om fejlretningen eller til blot
at forklare operatøreren hvorfor de agerer som de gør. Der er ingen åndehuller undervejs hvor
der er mulighed for at samle op på disse ting og dermed lære af dem som gruppe.

For nogle år siden oprettede virksomheden endvidere en såkaldt Arbejdspladsindretningsgrup-
pe. Der var ansatser til denne allerede ved starten af udviklingsprojektet, men den optræder nu
i en mere formaliseret form. Gruppen mødes hver tredje måned før SU-mødet, og det er i
praksis her at en stor del af det sikkerhedsarbejde som har relation til operatørerne, foregår.
Den beskæftiger sig, som navnet siger, med indretning af operatørers arbejdspladser og består
af produktionsdirektør, afdelingsledere og operatørrepræsentanter, typisk afdelingernes sikker-
hedsrepræsentanter. Når en ny maskine eller et nyt produkt skal køres ind, tager gruppen stil-
ling til hvor emnerne skal ledes hen, hvilket hjælpeudstyr der er brug for, hvor pakkekasser
skal placeres, etc. Det handler dog mest om at justere andres udkast og specificere dem. Der
kommer således et oplæg fra konstruktionsafdelingen som gruppen tager afsæt i og retter til -
som regel efter prøvekørsler hvor 1-2 operatører deltager. Pakkeinstruktioner udformes lige-
ledes ovenfra, og opstillere og produktionsteknikere placerer i første omgang borde, stole,
pakkematerialer mm hvor de synes det skal stå. Hal B's repræsentant i udvalget synes det er
lidt dumt at det som udgangspunkt er produktionsteknikere m.fl. der bestemmer disse ting,
men som hun siger: "Vi operatører får jo i sidste ende rettet det til som vi gerne vil have det".
For nogle af operatørerne forekommer det også mere overskueligt at rette noget til fremfor
selv at skulle lave et samlet udkast.

Kort tid inden opfølgningsundersøgelsen startede, prøvede man i hal B at tage operatører med
på råd helt fra starten af processen. Det har efter operatørrepræsentantens vurdering været en
god proces, og resultatet har set med hendes øjne været helt i top: runde hjørner, ikke noget at
støde sig på, de nødvendige ting indenfor rækkevidde - alt har fungeret perfekt fra starten.
Faktisk forsøgte man sig med en tilsvarende model med tidlig inddragelse af operatører i
forbindelse med udviklingsprojektet og havde gode erfaringer med den, men uvist af hvilke
grunde er disse erfaringer blevet 'glemt' og skal nu i en vis forstand genopdages.

Oprettelsen af denne gruppe har efter de fleste operatørers mening betydet en vis forbedring af
arbejdspladserne - eller det går i hvert fald hurtigere med at få dem indrettet hensigtsmæssigt.
Men problemet med både arbejdspladsindretningsgruppen og uddannelsesudvalget og det re-
præsentative princip de bygger på, er at der ikke er noget naturligt forum hvor operatørerne i
fællesskab kan diskutere hvad der skal tages op i disse sammenhænge og hvordan. De valgte
repræsentanter har ikke noget samlet bagland at referere til, og blandt de operatører der ikke
direkte er involveret i udvalgenes arbejde, har man et meget udvendigt forhold til det der fore-
går her. Udvalgsrepræsentanterne forsøger at indhente temaer og ønsker til diskussion ved at
spørge rundt til kollegerne i afdelingen inden møderne, men tilbagemeldingen om udkommet
af mødet foregår lidt tilfældigt - det afhænger af om man selv spørger. Der skrives
beslutningsreferater af møderne som alle operatører har adgang til, men som en af operatører-
ne bemærker: "Det siger jo ikke meget om hvad de egentlig har talt om".

151



Operatørerne er generelt heller ikke vant til at blive taget med på råd. Som nævnt tidligere er
de i mange år op til udviklingsprojektet blevet betragtet som ikke-kvalificeret arbejdskraft der
bare skulle gøre hvad der blev sagt og ikke tænke selv. Selv om udviklingsprojektet så småt
har rykket ved denne opfattelse, hænger den stadig ved i et vist omfang - både blandt ledere,
opstillere og operatørerne selv.

Virksomheden har for nogle år siden, i samarbejde med BST, gennemført en arbejdspladsvur-
dering hvor fokus var på den fysiske indretning af arbejdspladser, primært operatørernes. En
lille 'gruppe' bestående af afdelingsleder og operatørernes sikkerhedsrepræsentant forestod det
praktiske. De forskellige typer af arbejdspladser blev gennemgået, og der kom bud på hvordan
de hver især kunne gøres bedre, dvs indrettes mere hensigtsmæssigt for at undgå nedslidnings-
skader. Det har ført til visse forbedringer i hjælpeudstyret, nye stole, enkelte hæve-sænke
borde mm. Fra ledelsens og BST's side mener man at være nået ganske langt med disse tiltag
- BST er sågar i personalebladet citeret for at sige at alt ensidigt gentaget arbejde stort set vil
være fjernet fra virksomheden i løbet af få år - og operatørerne er generelt også rimeligt til-
fredse med de nye tiltag, omend de ind imellem mener at det går for langsomt, og at ledelsen
er for påholdende med investeringerne. Det understøttes af en afdelingsleder:

"Når du ikke kan lave beregninger på tilbagebetalingssiden på en investering fordi
det er svært at beregne hvad det vil hjælpe, jamen så er det næsten umuligt at få
penge til.. Det skal være noget med at sige altså når vi investerer en million, så skal
den være tjent hjem på., på 1XA år tror jeg., og hvis man skifter et klimaanlæg ud,
hvad vil det forbedre? (...) Det er husets vilkår at arbejde under, det gør det svært en
gang imellem., altså man indstiller kun investeringer man er rimeligt, 99,9% sikker
på at de økonomisk kan bære hjem".

Investeringer er et af de områder hvor overgangen til de amerikanske ejere har haft en vis be-
tydning. Efter ledelsens vurdering er det blevet sværere at argumentere for investeringer i dag
end det var tidligere. Vigtigst for operatørerne i denne sammenhæng er det dog at de trods alt
har en fornemmelse af at problemer vedrørende arbejdsmiljø mm tages alvorligt afledeisen, at
der bliver lyttet til deres kommentarer, og at der trods alt ind imellem sker noget:

"Hvis der er et eller andet som du mener at nu, altså der er jo de der arbejdsgange
med at så skal du gå igennem den og så skal du gå igennem den og så skal du gå
igennem den, og når så du har gjort det og der ikke er sket en skid, så går man til
[produktionsdirektørens navn] og han er til at snakke med, det er jo en hel overraskel-
se." [Her følger så et langt eksempel på hvordan produktionsdirektøren har løst et
konkret problem vedrørende arbejdshandsker, PB]. "Jeg synes det var fedt at se der
skete noget, at han var til at snakke med" (operatør, hal A).

Der er i den forstand sket en ændring i relationen mellem ledelse og operatører. Tidligere
havde operatørerne en fornemmelse af at ledelsen ikke lyttede når fx fysiske arbejdsmiljøpro-
blemer blev påpeget, at de aldrig blev taget alvorligt, og det satte sit præg på lysten til at sam-
arbejde med ledelsen. I dag har operatørerne en opfattelse af at deres ønsker og krav bliver
hørt i større omfang - omend det ikke altid fører til hurtige løsninger. Troen på at produktions-
ledelsen gerne vil komme dem i møde, er derfor stigende - der er begyndende opbrud i den
hidtidige, forholdsvis traditionelle, relation mellem ledelse og operatører. Men det ændrer
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ikke ved at det tydeligvis er svært og kræver mere radikale tiltag hvis de store arbejdsmiljø-
problemer vedrørende ensidigt gentaget arbejde og den høje varme i produktionshallerne - der
af operatørerne fremhæves som det væsentligste arbejdsmiljøproblem - skal løses helt. Opera-
tørerne lever derfor med problemerne, opfatter dem som en del af arbejdet og forsøger at
tilrettelægge deres individuelle overlevelsesstrategier:

"Altså der er flere af os, altså jeg har haft meget dårlig ryg og har det også stadigvæk
ikk' os', men jeg har lært at indrette mig så jeg ikke har ondt i ryggen hver dag jeg
kører hjem. Jeg ved at der er nogle maskiner, når jeg sidder ved dem jamen så har jeg
ondt, og det er så det ikk'" (operatør, hal A).

Virksomheden er også villig til at omplacere personer som er for nedslidte til at varetage deres
hidtidige funktioner - fx ved at lade dem passe en fast maskine, skifte til kvalitetsafdelingen
som har et mindre fysisk hårdt arbejde eller udføre siddende eller stående arbejde afhængig af
skavanker. Men uanset arbejdet med at forbedre den fysiske indretning af arbejdspladserne er
nedslidnings- og sygehistorierne blandt operatørerne stadig mange og lange:

"Jeg stod i opvasken ovre i laboratoriet..(..) der var jeg ovre i 4Vz - 5 år hvor jeg så
fik en knæskade, så måtte jeg jo ikke stå så meget (..) Så kom jeg over i [hal A] og så
var jeg fast derinde og så hvad., så kom jeg til maskinen og så fik jeg lov at gå rundt,
så fik jeg lov at gå på gulv for jeg havde så mange smerter når jeg sad ned, så prø-
vede jeg så at snakke med lægen om han syntes at det var en god idé at gå på gulv og
så gik det så bedre, så havde man ikke så mange smerter".

PB: "Gør du stadigvæk det så?"

"Nej, så fik jeg brok så måtte jeg jo ikke, så blev det stoppet, det var sygehuset der
stoppede det fordi jeg har været på den to gange med en brokoperation ikk', så sagde
de altså stop derude fra, men så har du så igen når du kommer ned at sidde, så har du
dine problemer med knæene igen ikk' og så sidder du der og rækker ud efter tingene,
det går altså ud over dit skulderled, det kan man altså også godt mærke, men det er så
igen, det kan godt være, for når du tager kassen ikk', du tager de der med moduler i,
og du tager et par stykker ad gangen ikk', så far du noget spænding oppe i armene..."
(operatør).

Selv om denne sygehistorie heldigvis ikke er repræsentativ og selv om det ikke er alle de li-
delser der fremgår af citatet som har sin rod i arbejdet, kan citatet alligevel illustrere nogle af
de problemer man kan løbe ind i med denne type af arbejde, og som kræver langt mere radi-
kale tiltag - både indenfor virksomhedens egne rammer og med hensyn til samfundsmæssig
regulering - for at kunne løses. Smertestillende piller tages da også i stort omfang blandt flere
af operatørerne - både på arbejdspladsen og hjemme - for at komme igennem dagene.

Samarbejdet i virksomhedens SU foregår, efter den tidligere operatørtillidsrepræsentants me-
ning, forholdsvis afslappet og uformelt. Det er sjældent store 'slag' som udkæmpes her. Det
formelle samarbejde mellem operatører og ledelse var dog på undersøgelsestidspunktet præget
af at den hidtidige tillidsrepræsentant et år tidligere havde trukket sig tilbage uden at kunne
finde en afløser. Tilbagetrækningen skyldtes dels at hun var træt af arbejdet efter ca seks år på
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posten og syntes at nye skulle til, dels en konkret uoverensstemmelse med ledelsen i forlæn-
gelse af dennes opsigelse af en bonusaftale.

Man kan tænke sig at ledelsen, i forlængelse af udviklingsprojektet, havde forestillet sig en
ændret holdning til samarbejdet, også på det formelle plan, blandt operatører og deres tillids-
valgte - en ændring i retning af mindre "os-dem tænkning" og mere "vi tænkning". Det de
mødte, var imidlertid en mere traditionel varetagelse af tillidsrepræsentantrollen hvor de
tillidsvalgte holdt fast i en bonusaftale som de anså for at være mere favorabel end en even-
tuelt ny.

De forventninger operatørkollegerne har til den tillidsvalgte, ligger meget fint i forlængelse af
den faktiske praksis, også i dette eksempel. Tillidsrepræsentanten skal efter deres opfattelse
sørge for højere løn og se til at ledelsen ikke forsøger sig med nogle 'kneb'. De mener også at
tillidsarbejdet er vigtigt, men alligevel ønsker ingen at binde an med opgaven. Dels fordi de
ser det som et stort arbejde, dels fordi det kan være en utaknemmelig post. Det er meget nemt
at blive opfattet som ledelsens forlængede arm - det mener den hidtidige repræsentant fx selv
at hun blev til sidst. I det hele taget prioriteres denne type af tillidshvervsarbejde i praksis ikke
så højt af operatørerne. I hal A har man fx ingen sikkerhedsrepræsentant blandt operatørerne
for tiden fordi ingen ønsker at bestride posten.

Der er en vis opblødning i relationerne mellem operatører og ledelse, en lidt større tillid til
hinanden på nogle områder, og en styrkelse af operatørernes formelle indflydelse, fx vedrøren-
de arbejdspladsindretning. Operatørerne har samtidig bedre muligheder for at tage vare på
disse muligheder i kraft af øget viden om eget arbejde og større gennemslagskraft i forhold til
opstillere og afdelingsledere. Men på trods af disse ting er der stadig begrænsninger på hvad
operatørerne inddrages i og får indflydelse på. Et konkret eksempel på dette var processen
omkring deling af en produktionsafdeling (hal B) som blev diskuteret mens opfølgningsunder-
søgelsen stod på:

Denne produktionsafdeling var efter ledelsens vurdering blevet for stor og skulle derfor deles i
to. Det var imidlertid ikke en proces som operatørerne tog del i. Hverken i diskussioner om de
problemer der foranledigede delingen, i mulige løsninger eller i den konkrete 'implemente-
rings'proces. Informationen om at delingen skulle ske, blev sat op på en opslagstavle og uden
en mere præcis angivelse af hvem der skulle arbejde hvor. Yderligere oplysninger var det op
til den enkelte på eget initiativ at hente hos afdelingslederen. Hvis man fra virksomhedens og
afdelingslederens side havde ment at operatørerne (eller for den sags skyld opstillerne) besad
relevant erfaring om problemerne i produktionen, ville det have været naturligt at inddrage
dem i større omfang i processen end det skete. Ikke nødvendigvis i selve beslutningerne, men
nok i nogle af de overvejelser der lå til grund for disse, fx gennem tidligere og bedre informa-
tion og ved at give dem en vis indflydelse på hvilken afdeling de hver især skulle arbejde i.
Men det var ikke på dagsordenen.

At nogle af de gamle relationer mellem operatører og ledelse stadig lever videre, viser sig
også i de små daglige kampe om retten til at disponere over arbejdstiden. Der foregår en lø-
bende skjult 'fight' om retten til pauser. Officielt har operatørerne et kvarters pause om for-
middagen og en halv time til frokost, som de selv betaler, i løbet af den samlede arbejdsdag
der varer fra kl 6 til 14 for dagholdet. Derudover skal de afløses når de skal på toilettet, men
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disse småpauser er efterhånden blevet institutionaliseret så holdlederne planlægger med at der
skal være fem minutters pause for alle, både før og efter frokost. Sådan har det fungeret i flere
år. Officielt kender ledelsen ikke til disse pauser, men det gør de selvfølgelig i praksis; de
accepterer dem så længe det ikke tager overhånd:

"Der er gået lidt systematik i det, og det har der været i årevis, og engang imellem går
det lidt over gevind, og så går jeg ud og meddeler at nu inddrager jeg de her uofficiel-
le pauser for de findes jo ikke (...) Så ved de godt at nu har de trukket de her fem mi-
nutters toiletbesøg lidt for meget (...) Så er man godt klar over at man måske har mis-
brugt det lidt., og så falder det ned igen" (afdelingsleder).

De små kampe forekommer også mellem opstillere og operatører. For et par år siden havde
operatørerne et punkt oppe på SU-mødet hvor de klagede over opstillernes indsats - de syntes
at de gjorde for lidt og holdt for mange pauser. Selv om denne strid formelt er bilagt nu, duk-
ker konflikten ind imellem stadig op i det daglige. Evnen til at gennemføre fejlretninger bru-
ges fx af nogle operatører som en form for våben i de hverdagslige små magtkampe med afde-
lingsledelse og opstillere. Hvis operatører er utilfredse med den måde de behandles på, læng-
den af opstillernes pauser eller lignende, kan de vælge at undlade at udføre disse opgaver og
derved give opstillerne meget travlt: "Hvis de synes vi har røget en cigaret for meget den dag,
så skal de i hvert fald ikke hjælpe os, så kan vi bare selv gøre det" (opstiller, hal B). Omvendt
kan operatørerne være meget hurtige til at påtage sig disse opgaver hvis opstillerne har god
tid, for dermed at understrege hvor lidt de mener at opstillerne laver. Det kan være individuel-
le eller kollektive 'aktioner', men det er ikke noget som aftales - det er en form for stille mod-
stand som opstår i situationen.

Oplæringsspørgsmål bliver også i et vist omfang brugt i de interne magtkampe på virksomhe-
den. Der er stort set ingen eksempler på at opstillere ikke har villet dele viden med operatører
fordi de har betragtet dem som konkurrenter - dertil har faggrænserne været for faste og uan-
tastede. Operatører kommer ikke ind i opstillernes kemefunktioner, de tager kun toppen af
rutinearbejdet som opstillerne i forvejen har svært ved at nå. Til gengæld er der en lille kamp
mellem i første række opstillere og afdelingsleder, specielt i den ene afdeling, og i mindre
grad mellem opstillere og operatører, om hvem der i sidste ende er ansvarlig for at oplæringen
faktisk foregår; hvem er den/de primært ansvarlige for at motivere og om nødvendigt pålægge
operatørerne at indgå i den? Opstillerne mener ikke at det er deres opgave - det må være ope-
ratørerne selv der udviser interesse, eller afdelingslederen der opstiller rammer for hvordan
det skal foregå. Det handler ikke om uvilje til at udføre oplæringsopgaven, men snarere om at
få renere linjer med hensyn til opgave- og ansvarsfordelingen i afdelingen og om ikke at få
pålagt ekstraopgaver.

Endnu et vigtigt element indenfor det politiske felt og interessevaretagelsen er muligheden for
at sikre sig tryghed i ansættelsen, ikke mindst i forbindelse med iværksættelse af forandrings-
projekter på virksomheden. Det er derfor væsentligt at se på om igangsættelsen af et udvik-
lingsprojekt som det der foregik på Plast, har betydet at personer eller grupper på arbejds-
pladsen er blevet nødt til at forlade denne eller har opnået ringere arbejdsvilkår, og om sådan-
ne problemstillinger kan debatteres åbent på virksomheden. Operatørernes frygt inden udvik-
lingsprojektet var bl.a. at kursusdeltagelse skulle blive gjort obligatorisk og at det derfor kun-
ne blive fyringsgrund at sige nej til deltagelse. Det er ikke sket. I praksis er det kun fa som
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ikke har ønsket at følge kurserne - typisk de ældre medarbejdere som stod for at skulle pen-
sioneres eller gå på efterløn. De deltager i visse fejlretningsopgaver og gennemfører kvalitets-
kontrol i det omfang de kan, men naturligvis uden at besidde den faglige baggrundsviden mm
som typisk oparbejdes på kurserne. Virksomheden har tilkendegivet overfor denne lille gruppe
at de risikerer at få tildelt det mindst attraktive og mest ensformige arbejde, men med disse
personers tidsmæssige perspektiv på arbejdet opfatter de ikke det som et problem. Heller ikke
for nyansatte er kursusdeltagelsen blevet gjort obligatorisk, men det har været overvejet ved
flere lejligheder. Det er således - ihvertfald endnu - legalt at vælge uddannelse fra.

Der er et enkelt eksempel på en operatør som har skiftet arbejde fordi hun i praksis blev pålagt
at deltage på operatørkurserne, men ikke ønskede dette. En enkelt har ligeledes efter sigende
sagt sit job op bl.a. fordi hun ikke fik mulighed for at komme i plastmagerlære på virksomhe-
den. Men ellers har de arbejdsorganisatoriske ændringer ikke skræmt nogen bort - deres om-
fang har jo også været overskuelige.

Opsamling
Indenfor denne dimension er det af stor betydning for læringsmulighederne i hvor høj grad der
på virksomheden er en anerkendelse af at der eksisterer forskellige interesser og prioriteringer,
og at der gives rammer indenfor hvilke det er muligt at diskutere disse åbent. At det er legalt
og praktisk muligt at forsøge at skaffe sig indflydelse på sådanne forhold.

Det er langt fra sådan at alt kan debatteres og forhandles åbent på Plast, men udviklingspro-
jektet har på forskellige måder ændret ved partssamarbejdet på virksomheden. At der er blevet
formuleret officielle virksomhedspolitikker på en række områder, har fx gjort det lettere at
forholde sig til og debattere disse, uanset deres konkrete indhold. Uddannelse, arbejdsmiljø og
arbejdspladsindretning er kommet på dagsordenen og behandles også eksplicit som stofområ-
der i personalebladet. Det er blevet områder hvor operatørerne i dag sidder med ved bordet, og
som de således har en vis indflydelse på. De er stadig langt fra med til at sætte dagsordenen og
rammerne for diskussionen på disse områder, men der er åbnet op at at dette kan ske i større
omfang på sigt. Læringsmulighederne i forlængelse af dette er dog på nuværende tidspunkt
langt hen ad vejen forbeholdt de operatører der direkte tager del i møder i de nævnte udvalg.
Forbedrede relationer til ledelse og opstillere har også betydet at arbejdsmiljøproblemer tages
mere alvorligt end tidligere. Omvendt foregår der samtidig en del mere uformelle magtkampe
i dagligdagen mellem forskellige medarbejdergrupper og mellem medarbejdere og ledelse
som kan være med til at formindske læremulighederne for operatørerne.

Mere uformelle sociale relationer og værdier - det uformelle sociale felt

Dette element fokuserer på de normer og værdier, den kultur og de sociale omgangsformer
som gør sig gældende på virksomheden. Disse normer mm kommer også til udtryk indenfor
de to øvrige områder, arbejdets karakter og de formelle relationer, og der er derfor visse
overlap til beskrivelserne af disse.

På alle arbejdspladser eksisterer der nogle mere eller mindre fælles normer og værdier i for-
hold til udførelsen af arbejdet, social omgangsform, etc - den såkaldte virksomhedskultur.
Sideløbende med og som en del af denne kan der imidlertid forekomme subkulturer der er i
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opposition til eller opstiller normer på andre områder end virksomhedskulturen - det kan fx
være inden for det såkaldte arbejderkollektiv (Lysgaard 1967). Der foregår læring og er læ-
ringsmuligheder både i de formelle og mere uformelle kulturer og strukturer, og det er derfor
vigtigt at forholde sig til dem begge.

Plast kan på mange måder i dag karakteriseres som en virksomhed og en kultur der, omend i
det små, er under forandring. Virksomheden står, hvad angår de sociale relationer, i en form
for brydningstid. Mere traditionelle måder at omgås hinanden og arbejdet på, både fra ledel-
ses- og medarbejderside, fungerer side om side med og anfægtes af nye tilgange til og forstå-
elser af disse relationer som bl.a. er opstået i forlængelse af udviklingsprojektet. Plast har
været og er stadig langt hen ad vejen en forholdsvis traditionel industrivirksomhed - hvad det
nærmere bestemt vil sige, skulle gerne fremgå af den følgende beskrivelse - men noget er ved
at ske.

Selv om man de senere år fra ledelsens side har talt en del om at udnytte medarbejdernes, her-
under operatørernes, ressourcer bedre i arbejdet, er det ikke ensbetydende med at alle initia-
tiver peger entydigt i denne retning, og at alle ledere og menige medarbejdere fra den ene dag
til den anden tillægger sig en ny praksis. Fra virksomhedens side har man formuleret en ud-
viklingsvej som bl.a. fremgår af forretningsgrundlaget, men det er en længere proces at finde
ind på vejen og faktisk følge den. En afdelingsleder betegner virksomheden - og hermed me-
ner han topledelsen - som lidt konservativ, bl.a. hvad angår forandringer af arbejdsorganisatio-
nen, fx øget inddragelse af operatører i kvalitetskontrol, og investeringer i nyt udstyr til for-
bedring af medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø:

"Man er rimeligt konservative her i huset og det er svært at ændre nogle ting til noget
andet for man har altid gjort sådan... og det., det er for mig at se lidt problematisk,
men... den er sej at greje den der., den er meget sej at greje (...)" (afdelingsleder).

I forbindelse med investeringer i nyt udstyr af enhver art skal det kunne godtgøres at dette kan
tjene sig selv hjem i løbet af et par år. Ellers bevilges pengene ikke. Og øget medarbejdertil-
fredshed eller lignende kan være meget svært at måle og beregne. Det konservative og lidt
træge i organisationen slår ligeledes igennem når de samme problemer vedrørende arbejdsmil-
jø og kvalitet går igen år efter år til stor irritation og frustration for medarbejdere i produktio-
nen. Det skyldes bl.a. efter opstillernes mening at der ikke afsættes tid til at lave forebyggende
vedligeholdelse, systematiske opsamlinger på fejlproduktioner, etc. 'Her og nu'-produktion
prioriteres.

At intentioner om øget inddragelse af operatører i visse funktioner og generelt større respekt
for og nyttiggørelse af deres viden og erfaringer formuleres på forskellige niveauer af organi-
sationen, er heller ikke nogen garanti for at praksis ændrer sig. Som nævnt tidligere sker det
ikke automatisk at operatører involveres og høres fra starten, fx når en afdeling skal deles i to
eller nye produkter og arbejdspladser skal indkøres. Ligeledes tager det tid at ændre holdnin-
ger til operatører som er baseret på mange års erfaring med og praksis i relation til denne
gruppe. Når man som opstiller har været vant til at operatører ikke har vidst noget som helst
om produktionsproces og arbejdsgange fordi de er blevet rekrutteret direkte fra gaden og al-
drig har fået nogen oplæring, så er det svært pludselig at vænne sig til at begynde at lytte til
denne gruppe:
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"Altså det er en langvarig proces at oplære mennesker i at respektere andre menne-
skers udtalelser omkring nogen ting, og så ligger der jo også noget menneskelig kemi
i det også., som det er svært at gøre noget ved, altså det er igen de her holdninger, det
er., det er tungt, men det kan lade sig gøre, men det er tungt" (afdelingsleder).

Det er ikke 'bare' operatørernes meninger og iagttagelser man som opstiller skal til at tage al-
vorligt, men måske et helt nyt syn på dem som personer og kolleger der skal udvikles. Den
slags sker ikke fra den ene dag til den anden.

I forlængelse af denne traditionelle ledelseskultur har operatørgruppen etableret deres egen
subkultur som reaktion på denne - en subkultur som derfor også kan betegnes som traditionel
og som har mange paralleller til et arbejderkollektiv. Det er nok en tilsnigelse at tale om et
fasttømret arbejderkollektiv som man har kunnet finde på mange traditionelle industriarbejds-
pladser med overvejende mandlig arbejdskraft, og som er beskrevet af Sverre Lysgaard
(Lysgaard 1967). Et sådant har næppe nogensinde eksisteret på Plast1. Men der har i et vist
omfang været en nogenlunde fælles forståelse af og praksis vedrørende arbejdsindsats, rela-
tion til ledelse, osv. Denne subkultur lever videre i dag, side om side med noget nyt som
endnu ikke rigtig har fundet sin form. Jeg har tidligere været inde på at elementer af klassiske
fordistiske lønmodtager-ledelsesrelationer stadig fungerer på Plast selv om der også på dette
punkt sker forandringer. Nye initiativer fra ledelsen bliver i nogle situationer modtaget meget
skeptisk og opfattet som et forsøg på at få medarbejderne til arbejde mere/hurtigere/hårdere.
Ledelsen betegnes som "dem deroppe", og operatørerne fokuserer primært på de mulige nega-
tive aspekter af forskellige tiltag. Denne holdning bunder bl.a. i tidligere erfaringer med virk-
somhedens og afdelingsledelsens dispositioner og er udtryk for en påpasselighed i forhold til
at blive pålagt ekstra opgaver uden at få noget igen.

Forandringstiltag fra ledelsen ses og tolkes i et bestemt lys: retten til at fejlrette og genstarte
maskinerne er opnået fordi maskinerne så ikke står stille så længe ad gangen, osv. Men de
mulige positive elementer af disse tiltag bliver også anerkendt ind imellem - mindre afhængig-
hed af andre, større muligheder for at bevæge sig, etc. Nogle af operatørerne hælder mest til
den forbeholdne tilgang, andre fokuserer mere på mulighederne, men fælles for alle dem jeg
har talt med, er at de rummer og giver udtryk for begge varianter. De forholder sig hver især
som personer ambivalent til de nye tiltag.

Skepsis overfor ledelsesinitiativer er imidlertid ikke ensbetydende med at operatørerne er me-
get fagligt aktive. Som tidligere nævnt har de ingen tillidsrepræsentant i øjeblikket, og den
hidtidige repræsentant betegner miljøet som "en lille soveby". Operatørerne lægger heller ikke
skjul på at det er andre ting end lønarbejdet der prioriteres højest i deres tilværelse. Hovedpar-
ten af operatørerne - og for den sags skyld også opstillerne - har hvad Thomas Højrup beteg-
ner som en lønmodtagertilgang til arbejdet, en lønmodtagerlivsform. Dvs at de prioriterer livet
ved siden af lønarbejdet højest mens arbejdet primært skal sikre det økonomiske grundlag for
det øvrige liv og mulighed for at indgå i sociale relationer (jvf Højrup 1983 og Bild m.fl.

Der er som nævnt i vid udstrækning tale om en kvindearbejdsplads, og det er flere steder påvist at
kvinder danner andre typer af fagfællesskaber, bl.a. i kraft af de anderledes livserfaringer de bringer med sig,
end mænd (Holt 1994, Bering et al. 1997). Disse er ligeledes baseret på en form for kollektivitet, men i en anden
udgave end den Lysgaard beskriver.
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1993). Mange af operatørerne på dagholdet bor i lokalområdet og har valgt dette arbejde fordi
der er kort transporttid og fordi de får tidligt fri og derfor bedre kan være sammen med børn
og børnebørn (arbejdstiden er fra kl 6-14). Disse prioriteringer har ikke generelt ændret sig i
forlængelse af udviklingsprojektet selv om enkelte tillægger arbejdet større værdi i dag. Det
har heller ikke været et mål eller en forventning. Til gengæld må man ikke tage den højere
prioritering af det øvrige liv som udtryk for ligegyldighed i forhold til arbejdet. Det er nemlig
langt fra tilfældet. Selv om enkelte ønsker at holde op med at arbejde, primært på grund af
nedslidning, så sætter hovedparten stor pris på kontakten til arbejdspladsen og kollegerne.
Mange af operatørerne har også en lang række ideer til forbedring af produktions- og pakke-
processer mm som bygger på deres daglige arbejdserfaringer, men som ikke kommer i spil.
Dels fordi det ikke forventes af dem at de bidrager på disse områder - på trods af det gennem-
førte udviklingsprojekt. Dels fordi der ikke eksisterer noget naturligt forum hvor de kan gøre
det.

Arbejderkollektivets kultur på Plast er præget afrimelig hård selvjustits. Personer som ikke
overholder fællesskabets uskrevne regler og hierarkier, og fx markerer sig som individer med
særlige ønsker og behov, kan gå en meget svær tid i møde. En nyansat kom fx til at sætte sig
på en plads i kantinen hvor en anden plejede at sidde. Hun blev i utvetydige vendinger pålagt
af'pladsindehaveren' og nogle af de omkringsiddende at flytte sig, og da hun nægtede at gøre
det, blev hun set skævt til og 'frosset ude' af visse af operatørerne. Hun holdt op få uger sene-
re - ikke kun af denne grund, men også fordi hun havde svært ved at udføre arbejdet i det kræ-
vede tempo.

Et andet eksempel: En operatør, en af deltagerne fra udviklingsprojektet, har valgt at gå videre
med en voksenplastmageruddannelse på virksomheden. Reaktionerne på det har været blan-
dede blandt kollegerne:

PB: "Har det betydet noget i forhold til dine operatørkolleger?"

"Jeg vil sige, jeg har fået nogle reaktioner ikk' oss' (..) nogle af dem de har være
jaloux, nogle enkelte personer af dem ikk', ellers har jeg egentlig kun fået positive
reaktioner på det." (...) [specielt en person har været efter hende, PB]
"En gang imellem så kommer hun med nogle rigtig spydige bemærkninger ikk' om at
jeg har det sgu' godt hvis jeg sidder på min flade inde på kontoret eller et eller andet
ikk', sådan nogle bemærkninger kommer hun hele tiden med, men efter jeg er gået i
lære [det gjorde hun først efter at have fungeret som afløser i ca !4 år, PB], der siger
hun egentlig ikke så meget mere for hun har ikke rigtig noget at skulle have sagt
mere, så må hun ligesom sige "Nå, men sådan er det bare, hun er gået i lære og jeg
får hende ikke tilbage" vel, det har hun haft lidt svært ved" (..)

PB: "Så er der nogle der bliver misundelige siger du?"

"Ja over, nok måske over at jeg har fået chancen ikk' oss', det er nok det måske der
spiller ind ikk', at de ikke har. Altså der er jo ikke nogen der forbyder dem at søge,
jeg søgte da selv den gang jeg lige var blevet færdig med de der kurser ikk', det var
mere for., der var man sådan rigtig tændt, så skulle man bare lære en hel masse ikk',
at det så ikke rigtig blev til noget før nu vel.." (tidligere operatør).
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Også ved besættelse af holdlederjobbet kan denne mere eller mindre kollektive justits komme
op til overfladen. Holdlederjobbet er på én gang eftertragtet fordi man ikke er bundet til ma-
skinerne og i højere grad selv kan tilrettelægge arbejdet - og desuden får et løntillæg for at
gøre det - og samtidig lidt skræmmende og uoverskueligt fordi der er travlt, det er hårdt og
kræver et vist overblik. Den offentlige historie/diskurs blandt operatørerne om holdlederne er
at de har en loppetjans fordi de netop ikke er så styret af maskiner i deres arbejde, men når
man taler med operatører enkeltvis, vil mange helst betakke sig for at bestride jobbet fordi det
er for hårdt. Når en holdleder eller holdlederassistent skal findes, sker det som regel i et sam-
arbejde mellem de eksisterende holdledere og afdelingslederen. Som 'menig' operatør skal
man passe på med uforvarende at komme til at overhale andre der mener at stå i kø til disse
poster - det slår fællesskabet hårdt ned på:

"Så var der flere der havde fået ondt i røven over at jeg gik på gulvet fordi de ville
gerne og sådan noget, og jeg havde slet ikke bedt om det og de andre havde været
oppe og bede om det. Det er selvfølgelig en fejl; men så går de efter mig i stedet for
at gå efter dem som står og vælger dem som går på gulvet... og det blev jeg sgu' sur
over.. fordi så er det mig de bagtaler og jeg har egentlig slet ikke noget med det at
gøre. Det er ikke mig der har været med til at sige "det vil jeg gerne", det havde jeg
altså ikke gjort.." (operatør, hal A).

Operatøren mener at der må være en vis åbenhed omkring udpegningen af personer til hold-
lederopgaverne, men mener at kritikken vendes den gale vej hen. Endvidere er det ikke altid at
de personer som mener sig forbigået til sådanne stillinger, faktisk har givet eksplicit udtryk for
deres interesse i disse til afdelingsleder eller holdledere; eller for den sags skyld at det er de
bedst kvalificerede. Men de mener selv at de burde opfordres, inden andre gives chancen.

Eksemplerne illustrerer at der slås ned på de personer som på den ene eller anden måde forsø-
ger at forlade eller gå uden om fællesskabet og dets uskrevne regler. At vælge at blive plast-
mager og dermed på sigt opstiller eller at blive holdleder er at bevæge sig væk fra fællesska-
bet, og selv om det kan have en vis fascinationskraft, er det ikke velset.

Denne hakkeorden som kan være et element i arbejderkollektivet, betyder også at det bliver
svært at løse konflikter åbent og handle fremfor blot at brokke sig:

PB: "Hvad er de mindre gode ting ved at være her?"

"Det er at., hvad fanden er det., det er at det er en kvindearbejdsplads, der er for me-
get sladder., der er for megen rakken ned og så er der for megen snakken i krogene i
stedet for at gøre noget ved det, det irriterer mig grueligt.. Et er at de kan stå og svine
en til, det synes jeg så egentlig er okay, men de skal ikke smile til en bagefter og sige
"det mente jeg ikke" og sådan noget.. Det er der meget af herude, rigtig meget.. Og
de brokker sig over nogle ting nogen gange hvor man kan sige: "jamen så gå ind og
gør noget" i stedet for at stå herude og brokke sig i fem dage., det synes jeg er lidt for
dumt" (operatør, hal A).

Konflikter, kritik og diskussioner foregår i det skjulte og kan derfor være svært at forholde sig
til og gøre noget ved, både for den enkelte medarbejder og for ledelsen og måske i sidste ende
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også for kollektivet. Så længe der er tale om konflikter i forhold til ledelsen, kan det i et vist
omfang behandles indenfor politikfeltet, i det omfang det når hertil, men når konflikterne ved-
rører interne forhold i operatørgruppen, er det straks vanskeligere at håndtere. Disse konflikter
kan nå så langt at man er nødt til at lade et ord falde til afdelingslederen som så må rede trå-
dene ud. Men det er samtidig en form for nederlag for kollektivet og falder da heller ikke i
god jord, i hvert fald blandt nogle operatører:

"Det er det jeg synes man godt kunne undgå hvis der var sådan en situation derinde,
at de snakkede med os selv i stedet for at gå til afdelingslederen, fordi det er voksne
mennesker som er herude, så burde man jo ikke gå der ind vel og fortælle sådan og
sådan vel.." [her giver hun et langt konkret eksempel hvor hun har været nødt til at
forlade maskinen for at finde et plaster fordi hun har skåret sig, og bliver opholdt af
afdelingslederen så hun kommer for sent tilbage til maskinen, PB] "det er jo sådan en
situation man bare kunne have en snak om i stedet for at gå ind og sladre, eller når
hun [gulvdamen, PB] har snakket med mig ikk' så behøver hun jo ikke at gå ind og
fortælle det videre eller gå ind og sladre bagefter.. (...) men sådan nogle situationer
ville jeg godt have undgået, at de gik derind, vi kunne lige så godt løse dem selv som
at det er ham [afdelingslederen, PB] der skal komme og kalde os ind ikk'.. (operatør).

Interne uoverensstemmelser skal helst løses indenfor kollektivets egne rækker - det behøver
man ikke at involvere andre, og slet ikke ledelsen, i.

Selv om der således er en række normer, værdier og andre kulturtræk som peger i retning af et
forholdsvis traditionelt arbejderkollektiv, er der også forhold som kunne tyde på et begynden-
de opbrud i det eksisterende arbejderkollektiv på Plast. Som tidligere nævnt er det svært at
ændre holdninger fra den ene dag til den anden, men både operatører, opstillere og ledelse
mener at der trods alt er sket noget i relationen mellem specielt opstillere og operatører:

"Vi har fået udviklet nogle medarbejdere til at have en bredere indsigt i nogle ting.,
og føle sig synlige., fordi nu kan de selv rejse sig og genstarte maskinerne, og de kan
også mere gøre opmærksom på nogle kvalitetsmæssige ting, altså til opstillerne., vi
har nok faet skabt en større, en bedre dialog mellem opstillere og operatører.. (...)
Dialogen er blevet bedre fordi vi har hævet deres, skal vi sige, tekniske opfattelses-
evne., man kan snakke mere samme sprog" (afdelingsleder).

Man er blevet bedre til at tale sammen på tværs af faggrupper, og operatørerne har en fornem-
melse af at blive taget mere alvorligt - både i forhold til deres analyse af fejl på maskinerne og
mere generelt når de påpeger kvalitets- og arbejdsmiljøproblemer. Den tættere kontakt mellem
operatører og opstillere betyder at de, for manges vedkommende, taler mere sammen end tidli-
gere og også om andre ting end konkrete arbejdsmæssige ting. Pauser holdes dog stadig ho-
vedsageligt hver for sig i de to grupper. Til gengæld opfatter enkelte operatører i højere grad
opstillerne som kolleger i dag end tidligere, og måske også som tættere kolleger end operatø-
rer fra andre afdelinger og visse af operatørerne fra deres egen afdeling.

En del af operatørerne er blevet mere udadvendte og også mere handlingsorienterede end
tidligere. Der er etableret en form for accept af at man også selv må handle hvis man vil lære
noget eller er utilfreds med noget, at man som operatør selv har et medansvar for egen ar-
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bejdssituation. Det er ikke mindst PUTU-kurset som har skubbet på i retning af at påvirke
egen situation fremfor blot at affinde sig med den:

"Der er mange situationer der opstår hvor du så står og siger: "hvad gjorde du før i
tiden?"., der lod du det bare ske, nu prøver du så at ændre, om du kan lave om på
noget af det" (operatør, hal A).

"Hele den der måde man var på indbyrdes herude ikk', blandt andet med opstillerne
og forholdet til vores afdelingsleder og alt det der ikk' som egentlig var meget på hie-
rarki, det gjorde også, at nogle gange gik du hjem og var skide sur ikk', og du gjorde
ikke selv noget ved det, så det var jo egentlig lidt din egen skyld ikk', men i dag hvor
tingene er, synes jeg... altså jeg er da godt klar over at der stadig er nogle over mig
ikk', men jeg kan gå på dem på en anden måde ikk' oss'.. og det gør selvfølgelig
også at jeg har nemmere ved at gå hjem bagefter og sige: "nå det var den dag" ikk'
(...) Tingene bliver klaret herude., stort set med det samme ikk', i stedet for at jeg
skal gå og vente en uge og hidse mig mere og mere op, for det kunne man godt gøre
før, helt sikkert. Det var noget med at man lod en fejl køre ved en maskine ikk' og så
tænkte man "nu håber jeg fandme ikke at jeg kommer derned i løbet af ugen" og så
kom man alligevel derhen igen om fredagen og så., kraftedeme nej, så har den kørt
for længe i stedet for at man havde sagt stop fra starten a f (operatør, hal A).

Denne pointe med at man selv må være udfarende og påtage sig et ansvar som operatør, blev
ført frem i forbindelse med udviklingsprojektet og er et af de elementer som virkelig har over-
levet - på godt og ondt. Personalechefen understreger i forbindelse med alle kursusevaluerin-
ger at operatører selv må vise initiativ og insistere på at få svar på spørgsmål, men det kom-
mer måske nogle gange til at fungere som en sovepude for ledelsen. Det risikerer at fjerne
opmærksomheden fra den opfølgning på kursusdeltagelse og øvrige initiativer fra ledelsens
side som stadig er nødvendige for at operatørerne overhovedet gives mulighed for at påtage
sig et ansvar. Omvendt har denne ændring i praksis og i oplevelsen af egne muligheder bety-
det et bedre psykisk arbejdsmiljø for mange af operatørerne og en større tilfredshed med
arbej dssituationen:

"Jeg synes det er blevet nemmere. Jeg har meget mere overskud j e g har meget mere
ro med mig selv, og det er altså helt hundrede fordi at jeg har faet det bedre herude.
Jeg kunne sgu' ikke lide at være herude de første par år. Ligesom alle andre dengang
sagde, kunne jeg ikke lide at være herude, eller det var bare et spørgsmål om at jeg
fandme skulle finde noget andet ikk', så det siger alle ikk', men nu har jeg sgu' ikke
nogen grund til at finde et andet arbejde., jeg har det godt" (operatør, hal A).

"Jeg har mere overskud når jeg kommer hjem fra arbejde i dag., jeg har flere kræfter
til at tage fat på noget andet og være aktiv fremfor bare at falde sammen på sofaen..
(..) jeg glæder mig også mere til at komme på arbejde., (operatør, hal B).

Flere, ikke mindst blandt de oprindelige projektdeltagere, har oplevet et personligt løft som
har givet dem mere selvtillid og større lyst til at komme på arbejde. Det er simpelthen sjovere
at skulle afsted om morgenen. Det giver sig også udslag i at de har mere overskud og energi
når de kommer hjem fra arbejde. Plast er heller ikke længere bare et pinligt sted at arbejde
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som man hurtigst muligt vil væk fra, i hvert fald når man taler med andre. Der er kommet et
mere sammensat billede af arbejdet hvor der forekommer både positive og negative sider og
muligheder og hvor disse blandt nogle operatører mere systematisk afvej es mod hinanden.
Endvidere er det blevet en arbejdsplads hvor der er mere overskud til at engagere sig i nye
medarbejdere. Nogle kan man, som eksemplet tidligere viste, 'engagere' sig så meget i at de
føler sig mobbet og holdt udenfor. Men andre kan have gavn af den større opmærksomhed
som understøttes af det nye introduktionskursus hvor der gives bedre tid til at lære arbejdsop-
gaver og tempo:

"Jeg kan meget bedre lide at være her nu. Det er også blevet nemmere som ny at
komme ind end da jeg begyndte herude, altså det var noget værre lort.. (...) Dengang
jeg begyndte herude, var der nok ikke nogen der snakkede til mig den første måned,
og det var fordi der var så stor udskiftning at det ikke kunne betale sig. Jeg var jo
hurtigt selv en af de gamle da jeg havde været her i tre måneder. Jeg gad heller ikke
at snakke med de nye for det var ikke til at vide om hun kom dagen efter. Altså sådan
tror jeg det er på nogle aftenhold og sådan noget, det har jeg lidt på fornemmelsen at
det stadig er sådan, men på daghold er vi altså, der er ikke nogle nye på den måde.
Den nyeste hun har været her i et år eller sådan noget, så du har tid til at lære hin-
anden at kende og det gør noget at man ved noget om hinanden på en eller anden
måde., (operatør, hal A).

Der kan også i det små anes en lidt større forståelse for og accept af, i hvert fald blandt nogle
operatører, at deres kolleger kan have forskellige ønsker og behov i relation til arbejdet - at
nogle gerne vil videre som plastmagere eller i kvalitetskontrollen, at nogle ikke er så vilde
med at skifte maskine, at nogle ikke ønsker eller kan tage del i alle typer fejlretninger, osv.
Det vækker langt fra altid begejstring, men der er en større åbenhed overfor dette, på trods af
at det traditionelle arbejderkollektiv - med dets på en gang beskyttende og repressive træk -
også stikker hovedet op i forskellige sammenhænge. Virksomheden og de enkelte aktører i
produktionen er på mange måder præget af ambivalens i forhold til de ting der sker.

Arbejderkollektivet på Plast, i det omfang man kan tale om et sådant, er blevet anfægtet bl.a.
gennem udviklingsprojektet. De nye tiltag har opfordret til og gjort det muligt for de opera-
tører der gerne ville mere med deres arbejde end at hæve lønnen, at lære nye ting og i det små
udvide deres arbejdsområder. Der er blevet åbnet for en mere individuel tilgang til arbejdet
hvor den enkelte, godt nok indenfor ret smalle rammer, kan vælge sin egen vej som operatør
og eventuelt kvalificere sig ud af operatørgruppen. Enkelte har således efter udviklingsprojek-
tet søgt over i kvalitetskontrolafdelingen eller søgt om at blive voksenplastmagerlærlinge, dvs
at komme i lære som opstillere. Der er blevet bedre plads til denne type individuelle strategier
i forlængelse af udviklingsprojektet, men det har også skabt konflikter. Relationer til opstillere
og ledere er ikke længere så ensartede som tidligere, de primære arbejdskolleger kommer ikke
længere overvejende fra operatørgruppen, synet på hvad der er en rimelig arbejdsindsats varie-
rer i et vist omfang i forhold til den enkeltes ønsker osv, og det skaber usikkerhed og blandt
nogle operatører også vrede og irritation. Det kommer bl.a. til udtryk gennem mobning eller
misundelse overfor de der vælger nye veje; ikke som en generel tendens, men trods alt som et
element i dagligdagen. Disse ændringer kan samlet set være med til at give den enkelte en
større oplevelse af tilfredshed med og indflydelse på arbejdet, men samtidig svække de kol
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lektive forankringer der både kan virke tryghedsskabende og kontrollerende. Individualise-
ringsprocessen er på godt og ondt også blevet en realitet på Plast.

Et særligt vigtigt element i kulturen og dermed indenfor dette læringsrumsfelt er de holdnin-
ger til læring, uddannelse og udvikling som trives på arbejdspladsen. Er disse ting noget man
taler om og i givet fald hvordan? Er der status forbundet med uddannelse? Hvilken uddan-
nelses- og læringstradition og -kultur eksisterer, etc?

I uddannelsesudvalget på Plast fokuserer man overvejende på formel uddannelse og træning i
tilgangen til læring. Eksterne kurser eller formaliserede tilrettelagte interne forløb, som fx
introkurset, er de elementer der lægges vægt på når der tales uddannelse, opkvalificering og
læring her. Det er ikke fordi man ikke er klar over at der eksisterer andre, mere uformelle må-
der at lære på som kan være nyttige - udviklingsprojektet handlede jo bl.a. også om sådanne.
Men læreprocesser og læremuligheder i det daglige arbejde får ikke så megen opmærksomhed
i det praktiske arbejde med uddannelse og læring, hverken fra ledelsens eller operatørernes
side. Produktionsledelsen er som udgangspunkt positivt stemt overfor denne type læring, og
der opfordres også i det små til at gennemføre en sådan i de enkelte afdelinger, men der er
ikke etableret rum, strukturer eller lignende som kan understøtte en sådan læring i det daglige.
Man sætter sin lid til at disse læreprocesser nærmest foregår afsig selv, uden at man behøver
at skabe særlige muligheder og rum for det. På virksomheden er man vidende om og anerken-
der at læring kan forekomme gennem det daglige arbejde, men prioriterer ikke at fremme
dette mere systematisk og skabe gode rammer for det via uddannelsesarbejdet. Det kan bl.a.
betyde at medarbejdernes evne til at reflektere over arbejdet mens det praktiseres (reflection in
action), ikke opøves (jvf Schon 1983). Som tidligere nævnt er der generelt meget dårlige mu-
ligheder for operatører til at reflektere over det daglige arbejde, kvalitetsproblemer mm - både
som enkeltpersoner og som gruppe betragtet.

Selv om uddannelse og læring i højere grad er kommet på Plasts dagsorden i de senere år,
lægger virksomheden generelt op til en individuel håndtering af læresituationer og læring.
Bortset måske fra på introduktionskurset udfoldes der ikke bestræbelser for at skabe en fælles
forståelse af og syn på hvordan læring kan gribes an. Det overlades til den enkelte selv at fin-
de sine ben i dette - hvad enten man er den der skal lære fra sig, eller den der skal læres op.
Som individ må man skabe sit eget rum for læring - det er ikke nogen kollektiv foreteelse. Det
er kun de instruktører som varetager oplæring af nye medarbejdere, der har haft lejlighed til at
diskutere disse ting i fællesskab, bl.a. på de instruktionskurser de har deltaget i.

Virksomhedsinterne læreprocesser foregår, på trods af de forholdsvis begrænsede muligheder,
ikke kun i forbindelse med de formelle forløb, men også i det daglige arbejde. Det sker i høj
grad i form af erfaringsbaseret viden der både tilegnes kognitivt og gennem sanserne. Der er
mange eksempler på at operatørerne besidder og tilegner sig "tacit knowledge" i arbejdet, og
det er også først og fremmest denne viden de spiller på overfor opstillere og som de i et vist
omfang forsøger at italesætte ved hjælp af de begreber mm de har tilegnet sig i forlængelse af
kursusforløbene. Det er disse erfaringer de kæmper for at få anerkendt og taget alvorligt i det
daglige.

Oplæringen i afdelingerne, både på introduktionskurset og i dele af den situationsbestemte op-
læring, har en del paralleller til Lave & Wengers beskrivelse af "Legitimate Peripheral Parti-
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cipation" - man anerkendes som nybegynder i starten med legitim adgang til at stille spørgs-
mål, til ikke at beherske alle funktioner i det krævede tempo, etc. Læring sker i starten meget
via imitation af den erfarne operatør som også overdrager visse fif til den nye. Efterhånden
bliver man som ny inddraget i flere og flere funktioner og udvikler også sine egne systemer og
fif- man bliver en del af fælleskabet, både fagligt og socialt. Operatører sætter pris på denne
gradvise introduktion, og mange foretrækker også at modtage denne fra operatørkolleger eller
holdledere fremfor fra opstillerne. Eller de henvender sig til de opstillere som har en fortid
som operatører. Det handler i visse tilfælde om at det forekommer nemmere at spørge andre
kvinder og blive oplært af dem, og helst nogen som ikke er placeret over en selv i det interne
hierarki - det er lettere at stille 'dumme' spørgsmål til dem. Men det skyldes også at disse per-
soner er bedre til at forklare tingene på operatørernes egne præmisser fordi de selv kender til
operatørernes arbejde og derfor har lettere ved at træde ind i den "mester/erfaren"-rolle der
fremhæves som værende så vigtig hos Lave & Wenger.

"De [opstillerne, PB] tænker ikke over det: hvem kommer hjem fra kursus og hvem
gør ikke. Det er meget et spørgsmål om også selv at tage initiativ eller at vi andre si-
ger, "du har været på kursus, nu må du lige komme herover". Det behøver ikke nød-
vendigvis at være opstillerne der viser dem hvordan de skal gøre, det gør vi andre
også. Og nogen gange kan man godt mærke at de ikke er så meget for de der mand-
folk vel, så de hiver fat i en af os andre... det er nok mest de ældre. De tager fat i en
af os i stedet for. Det giver jo det samme, stort set, i forhold til hvad det er du skal
lære., (operatør, hal A).

At andre operatører ofte foretrækkes som oplærere kan også skyldes at tilgangen til det at lære
og hvordan man bedst gør det, er forskellig blandt operatører og opstillere. Ligesom der eksi-
sterer forskellige subkulturer på virksomheden, kan der også forekomme forskellige holdnin-
ger til læring og forskellige lærekulturer. Operatører på Plast kan således - lidt firkantet sagt -
bedst lide at være 110% sikre inden de giver sig i kast med noget nyt. De vil først og frem-
mest være sikre på at de ikke kan ødelægge noget hvis de rører ved maskinerne og selvfølge-
lig at de ikke selv kommer noget til. De vil gerne have grundige og præcise forklaringer fra
opstillerne på hvordan de skal forholde sig. Opstillerne arbejder på den anden side ud fra en
opfattelse af og erfaring med læring der siger at det gælder om at prøve sig frem - at kaste sig
ud i det, prøve selv og hvis det ikke virker, kan man så spørge andre. Det skaber af og til kur-
rer på tråden; opstillerne bliver irriterede på operatørerne fordi de ikke i tilstrækkelig grad
prøver selv først, og operatørerne synes ikke opstillerne giver sig den nødvendige tid til at
forklare og orientere om mulige risici mm. Forskellige lærekulturer støder sammen og vanske-
liggør etablering af de ønskede læreprocesser. Disse forskelle bunder ikke mindst i de arbejds-
opgaver og den arbejdsmæssige socialisering som disse grupper af medarbejdere hver især
bærer erfaringer med fra2. Opstillerne er både gennem deres uddannelse og gennem arbejdet
blevet opdraget til selv at analysere og om nødvendigt at eksperimentere sig frem til brugbare
løsningsforslag på opståede problemer - og i et vist omfang også til at deltage i definitionen af

2 Nogle vil måske tro at disse forskelle i tilgang til læring er kønsbundne - at kvinder er forsigtige,
mens mænd gerne vover pelsen. Jeg vil ikke helt afvise at dette også kan spille ind som forklaringsfaktor, men i
og med at halvdelen af opstillerne på Plast faktisk er kvinder, bunder disse kulturforskelle efter min vurdering
først og fremmest i de forskellige arbejds- og uddannelseserfaringer.
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selve problemet. Operatørerne har på deres side i manges tilfælde faet at vide at de ikke vidste
meget om hvad de havde med at gøre, er blevet bedt om at gøre hvad der blev sagt, etc.

Men der er på visse punkter lagt kim til en ny uddannelses- og læringskultur på Plast. Uddan-
nelse er ikke længere et fænomen som ikke har noget med operatører at gøre, men også en ak-
tivitet der er aktuel for denne gruppe. Det har ikke umiddelbart ført til øget uddannelsesdelta-
gelse og -interesse fra operatørernes side, men det kan ikke uden videre tolkes som generel
manglende lyst til uddannelse og til at lære. Mange af operatørerne fremhæver faktisk at de
godt kunne have lyst til at uddanne sig videre, følge andre kurser, etc - men under andre for-
hold. De mener, som tidligere nævnt, at kurser skal kunne bruges til noget, og som arbejdet
ser ud i dag og med deres forventninger til forandringerne på dette område - der er små - så
anser de det ikke for at være meningsfuldt at deltage på sådanne kurser. De ville efter egen
vurdering alligevel ikke have mulighed for at anvende det lærte i praksis. Men hvis arbejdet
ændrede karakter eller deres egen situation ændrede sig - fx at de blev arbejdsløse eller fik
mulighed for at læse videre - så tingene sandsynligvis anderledes ud. Her spiller det muligvis
ind at der er tale om kvinder. Undersøgelser af ikke-faglærte mænd, specielt lidt ældre, peger
på en forholdsvis ringe interesse for uddannelse - omend det også her i et vist omfang hænger
sammen med perspektivet for uddannelsen (Hansen 1996).

At lysten til at lære nye ting i relation til det daglige arbejde for manges vedkommende også er
stor, skulle ligeledes være sandsynliggjort tidligere. Operatørerne er fx blevet mere opmærk-
somme på at instruere hinanden. Man tager som udgangspunkt at ens kolleger gerne vil og kan
lære og forsøger derfor typisk at hjælpe dem hvis man kommer forbi og ser at deres maskine
er gået i stå.

Der er også enkelte som har valgt at bruge kurser eller uddannelse som et springbræt væk fra
operatørfunktionen. En enkelt har med kursusbeviset fra kvalitetskurset kunnet få et mere
vellønnet og attraktivt job andetsteds, enkelte andre er flyttet til kvalitetsafdelingen og en en-
kelt har som nævnt påbegyndt en voksenplastmageruddannelse. Det er der plads til omend det
ikke nødvendigvis forløber helt gnidningsfrit. Der er mange hurdler der skal overvindes, både
i forhold til en selv, hjemmefronten, de tidligere og de nye kolleger og ledelsen. Plast har haft
en vis tradition for at uddanne tidligere operatører (alle kvinder) til plastmagere, dvs at flere
har foretaget dette rolle- og statusskift fra operatør til opstiller. Det burde gøre det lettere for
andre at følge i deres fodspor og for den øvrige organisation at acceptere at det kunne ske.
Men alligevel har der, som også tidligere nævnt, været en række problemer for den pågælden-
de person.

Opsamling
Læringsmuligheder indenfor denne dimension vedrørende de uformelle relationer og værdier
er især påvirket af i hvor høj grad der er tale om restriktive værdier og kulturtræk i virksomhe-
den. Om der er plads til forskellighed og søgen - både i forhold til måder at lære på og måder
at omgås hinanden på, etc - som samtidig forholder sig ansvarligt til fællesskabet.

Der er langt fra sket nogen revolution på Plast på dette punkt, men i det små er det blevet me-
re legalt at lufte andre synspunkter og egne interesser - både i forhold til ledelse og kolleger.
Virksomheden befinder sig i en brydningstid hvor traditionelle værdier og kulturer eksisterer
side om side med noget nyt som endnu ikke har fundet sine ben. Det eksisterende arbejderkol-
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lektiv er så småt ved at gå i opløsning i takt med at individualiseringsprocesser begynder at
sætte sit præg på dagligdagen. Virksomheden er præget af en form for usamtidighed hvor en
'ny' politik og praksis trives ét sted, mens man et andet sted stadig fungerer i overensstemmel-
se med hidtidig praksis. Der er ikke sket markante ændringer af lærings- og uddannelsesopfat-
telsen hvor der stadig overvejende fokuseres på egentlige formelle kursusforløb. Men et vist
opbrud kan konstateres, og hvordan dette samliv mellem det traditionelle og det 'nye' udvikler
sig de kommende år, vil bl.a. afhænge af i hvilket omfang virksomheden er i stand til at skabe
rum for åbenhed og dialog om arbejdsforhold i bred forstand samt om interessekonflikter og
holdninger.

Konklusion på casen

Forløbet på Plast gør op med myter fra arbejdspsykologien og dele af kvalifikationsteorierne
om at det ikke er muligt at lære og udvikle sig indenfor forholdsvis smalle job. Anvendelse af
læringsrummet som analyseramme åbner op for en bredere tilgang til og forståelse af læring
som peger på at myndiggørende læring kan foregå på trods af de umiddelbare begrænsninger i
arbejdsorganisationen. Indenfor den arbejdspsykologiske handlingsreguleringsteori som bl.a.
Volpert (1980) repræsenterer, og indenfor meget af den ældre industrisociologi/kvalifikations-
teori ses arbejdets organisering og karakter som stort set determinerende for arbejdssubjektivi-
teten. Det betyder, firkantet sagt, at smalle job med få handlemuligheder altid vil føre til en
instrumentel tilgang til arbejdet, en 'begrænset' arbejdsidentitet (Husen 1984) eller arbejds-
subjektivitet (Steen Nielsen et al. 1994). Selvfølgelig sætter de faktiske vilkår under hvilke ar-
bejdet udføres, nogle rammer for hvilke elementer af subjektiviteten som konkret kan bringes
i spil, men det er ikke ensbetydende med at der ikke eksisterer mere i relationen mellem sub-
jekt og arbejde end det der umiddelbart kommer til syne. Tværtimod er det, som Volmerg og
andre pointerer, vigtigt også at være opmærksom på de subjektive elementer som af forskelli-
ge grunde ikke kan udfoldes i den nuværende arbejdssituation - det overskydende, utopiske
potentiale (Volmerg i Steen Nielsen et al. 1994:84). Det er også her ambivalenserne 'gemmer'
sig, de modsætningsfyldte relationer til arbejdet og dets udførelse. Selv om operatørerne prio-
riterer andre ting i livet højere end deres nuværende lønarbejde, har de alligevel en række bud
på hvordan produktkvaliteten kan forbedres og materialespildet reduceres som er baseret på
deres arbejdserfaringer og de læreprocesser de har været igennem her.

På trods af de forholdsvis snævre arbejdsfunktioner er det muligt for operatørerne at lære i
bred og myndiggørende forstand gennem arbejdet. De har fået mere legitim adgang til at skaf-
fe sig oplysninger og informationer, såvel om produktionstekniske forhold som om kvalitets-
spørgsmål, og har i denne forstand opnået muligheder der peger i retning af et udvidet læ-
ringsrum. Det betyder at de i højere grad kan bringe deres producentbevidsthed i spil, dvs
ønsket om og lysten til at producere kvalitativt gode produkter med en social nytteværdi på en
effektiv, men også socialt og miljømæssigt forsvarlig måde. Men arbejdets organisering er
stadig med til at begrænse denne udfoldelse. Dels fordi operatørerne og hovedparten af de
øvrige ansatte, som det også er normalt på danske arbejdspladser, ikke deltager i diskussioner
om hvad der skal produceres og heller ikke har nogen direkte kontakt til brugerne af produk-
terne - hverken de virksomhedsinterne eller eksterne. Dels fordi virksomhedens ledelse har
valgt at holde fast i en arbejdsdeling mellem kvalitetsafdeling og produktion og mellem op
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stillere og operatører der placerer kompetence og ansvar på kvalitetsområdet udenfor opera-
tørernes domæne.

Et andet arbejdsorganisatorisk forhold som begrænser læremulighederne for operatørerne, er
den manglende mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger, både fra egen faggruppe og
fra andre grupper på arbejdspladsen - det manglende refleksionsrum eller frirum om man vil.
Set fra et virksomhedsperspektiv kunne det være et forum hvor operatører og opstillere m.fl.
kunne lære relevante fif og kneb af hinanden som kunne være en hjælp i det daglige arbejde
og dermed øge effektiviteten. Samtidig ville det give medarbejderne større fornemmelse af
mestring af arbejdsopgaverne og større overblik og dermed større tilfredshed i arbejdet. Dette
forum kunne ideelt set også give anledning til mere grundlæggende erfaringsudvekslinger om
arbejde, produktion og hverdagsliv som kunne danne basis for nye idéer til produkter, sam-
arbejdsformer, kvalitetsforbedring, etc. Men det ville også forudsætte at operatørerne havde
en tro på at det var meningsfuldt at deltage i en sådan idéudvikling, at disse idéer ville blive
behandlet seriøst. Som tingene fungerer på Plast i dag, er denne mere ideelle form for idé-
generering slet ikke på dagsordenen.

Forandringerne på virksomheden har ikke været entydige - hverken set fra et arbejdsvilkårs-
eller et læringsperspektiv. De fysiske rammer om arbejdet, de fysiske arbejdsvilkår er ikke
ændret væsentligt for operatørerne. Selv om der er mulighed for ind imellem at rejse sig op
for at fejlrette på maskinerne, er arbejdet stadig i vid udstrækning maskinbundet, fysisk ned-
slidende og på nogle områder også intensiveret i forhold til tidligere. Til gengæld er opera-
tørernes dispositionsmuligheder i arbejdet blevet lidt bedre. De er ikke helt så afhængige af
opstillerne i hverdagen, kan i et vist omfang hente information og opbakning andre steder fra
og har mulighed for at selv at stoppe maskinerne, omend de stort set aldrig benytter sig af den-
ne mulighed. Det har stor betydning for oplevelsen af arbejdet at de nu mener at have mere
kontrol over egen arbejdssituation og større gennemslagskraft i forhold til opstillere og ledere.

På papiret har operatørerne fået større muligheder for indflydelse på en række forhold. Ned-
sættelse af uddannelsesudvalg og arbejdspladsindretningsgruppe har sat fokus på disse forhold
og givet operatørerne mulighed for at komme til orde her. Operatørrepræsentanter sidder nu til
bords med arbejdsledere og produktionsledelse og oplever at deres indspil tages alvorligt.
Men fornemmelsen af at have indflydelse på beslutningerne på dette område begrænser sig
også stort set til disse repræsentanter. Den formelle indflydelse for operatørerne er også holdt
indenfor forholdsvis snævre områder. Den omfatter fx ikke produktudvikling og udvikling af
arbejdsprocesser og samarbejdsformer samt kun i begrænset omfang arbejdstidsspørgsmål og
lignende. Et andet problem er at operatørerne dels ikke altid er klædt på til at kunne deltage
aktivt i disse fora, dels ikke indbyrdes har mulighed for at diskutere hvilke problemstillinger
de gerne vil have rejst. Det betyder at de reelt har svært ved at udnytte denne formelle indfly-
delse, eller at de i hvert fald ikke kan gøre det i særlig stort omfang. Endvidere er det ikke alle
ledere der gør brug af de nye institutioner og udvalg til daglig.

Fra virksomhedens side har man dog på nogle punkter forsøgt at få initiativer på produktions-
og politikfeltet til at spille sammen, omend den formelle indflydelse som nævnt i praksis har
været begrænset. Men selv om der således gives visse signaler indenfor politikfeltet om at
man fra virksomhedens side er indstillet på at inddrage operatørerne i nogle typer af beslut-
ningsprocesser, hænger det ikke nødvendigvis sammen med de mere uformelle tilkendegivel-
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ser og relationer som fungerer i det uformelle felt. Virksomhedens selvforståelse og skuevær-
dier ("espoused theory", jvf Argyris & Schon) peger på en demokratisk arbejdsplads hvor ope-
ratørerne naturligvis inddrages og spørges til råds på områder der angår dem. Visse ledere for-
søger også at leve op til dette ideal, men det gælder ikke for alle eller lykkes i hvert fald ikke
for alle. Det var håndteringen afdelingen mellem de to produktionshaller et eksempel på.
Disse ledere har været vant til en bestemt måde at gå til tingene på og til selv at træffe beslut-
ninger på en række af disse områder, og denne praksis ændres ikke automatisk fordi nye
arbejdsgange og kommandoveje besluttes. De kulturelle ændringer på virksomheden har med
andre ord ikke været så omfattende at de kunne understøtte forandringerne på produktionsom-
rådet og på det formelle interessevaretagelsesområde. Det uformelle sociale felt således i et
vist omfang blevet overset.

Dette eksempel understreger nødvendigheden af at fokusere på alle tre elementer i
læringsrummet når læremuligheder og arbejdsvilkår skal afdækkes. Ser man kun på selve ar-
bejdet eller kun på kulturen, får man ikke et fyldestgørende billede. Ligeledes kan det skabe
problemer for virksomheder der gerne vil være lærende, hvis de kun opererer indenfor et eller
to af læringsrummets felter. Ændringer i arbejdsorganiseringen eller forsøg på ændring af
holdninger og kultur gør det ikke alene - alle tre felter må tages i ed. Det betyder ikke at man
nødvendigvis skal vende op og ned på alle tre felter på én gang i forbindelse med et udvik-
lingsprojekt, men man er nødt til at tænke perspektiver fra alle tre ind hvis der skal skabes
mere varige og perspektivrige ændringer, både set ud fra ledelsens og medarbejdernes syns-
vinkel. Ofte er der en tendens til at fokusere på et eller to af læringsrummets felter.

Når ændringer i arbejde og dispositionsmuligheder opfattes forskelligt af forskellige grupper
af operatører på virksomheden, hænger det bl.a. også sammen med relationen mellem de tre
felter. De erfarne operatører som ikke deltog i udviklingsprojektet, har oplevet visse ændrin-
ger i de daglige arbejdsopgaver, men har i mindre grad end deres kolleger der deltog i pro-
jektet, oplevet ændringer i holdningen blandt ledere og i det formelle samarbejdssystem på
virksomheden. Deltagerne i det oprindelige projekt har således været igennem andre og mere
gennemgribende typer af læreprocesser end de øvrige operatører og oplever derfor i en vis for-
stand et andet læringsrum end kollegerne, og det vil muligvis sætte sit præg på deres lærings-
muligheder også fremover.

At få adgang til eksterne kursussammenhænge rummer i sig selv nogle nye og udvidede mu-
ligheder for læring. Det giver anledning til at møde andre der arbejder indenfor beslægtede
områder og som gennem deres beretninger kan sætte ens egen arbejdssituation i perspektiv.
Det er i denne sammenhæng en forholdsvis banal pointe. Ligeledes kan det, som det var til-
fældet på Plast, betyde en lejlighed til at mødes med visse af sine kolleger på en anden måde.
Det giver noget af det refleksions- og frirum som jeg eftersøgte tidligere. Kunsten bliver så at
overføre disse relationer og erfaringer til dagligdagen. En forudsætning for at alle disse ting
forekommer meningsfulde, er også at deltagelsen i sådanne forløb er frivillig.

Det forholdsvis smalle perspektiv for forandringerne som vi som konsulenter lagde ind i det
oprindelige udviklingsprojekt, har både haft sine gode og mindre gode sider. Det faktum at
ændringerne forekom meget konkrete og overskuelige, var sandsynligvis med til at bane vej
for at projektet blev betragtet som en succes i sin tid. Mange udviklingsprojekter knækker
netop halsen på at være for generelle og upræcise hvilket kan betyde problemer med overho-
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vedet at komme i gang og få overvejet succeskriterier. Men omvendt er der noget der tyder på
at det har haft svært ved at pege videre og angive retningen og karakteren af eventuelle nye
tiltag; bl.a. fordi alle tre felter i læringsrummet ikke i tilstrækkelig grad er blevet inddraget.
Det lader ikke til at der er blevet skabt rammer som i større omfang har kunnet fremme en
videre udviklings- og læreproces for virksomhed og medarbejdere. Når jeg tidligere talte om
at nogle af operatørerne kan siges at have gennemgået en double-loop læreproces, er det nem-
lig ikke tilfældet for andre faggrupper. Udviklingsprojektet rørte ikke ved grundlæggende
kompetence- og magtforhold mellem operatører, opstillere og kvalitetskontrollører. Opstillere
og kvalitetskontrollører blev aflastet i rutinefunktioner som de opfattede som belastende og
kedelige, men blev ikke grundlæggende anfægtet i deres syn på og forståelse af de daglige
arbejdsfunktioner og arbejdsorganisation.

Der er en række paralleller mellem forholdene på Plast og den model for organisatorisk læring
som Argyris & Schon betegner Model I, det begrænsede læresystem. Det drejer sig om ang-
sten for at fejle, den manglende mulighed for at prøve nyt, hellere at lade være med at gøre
noget end at gøre noget forkert, manglende åbenhed om problemer, at man skælder ud fremfor
at rose hinanden og at der tænkes i brandslukning og lappeløsninger fremfor mere langsigtede
initiativer. I Model I-virksomheden er der også fortrinsvis mulighed for single-loop læring,
men ikke double-loop læring. Ledelse og opstillere forsøger at gå mere i dialog med operatø-
rerne, i hvert fald på nogle områder, men opståede problemer, uoverensstemmelser mm i rela-
tion til det daglige arbejde behandles ikke fælles og åbent - det er der ikke skabt rammer og
præcedens for. Kvalitetsproblemer diskuteres fx ikke i et fælles forum, og operatører har ikke
automatisk adgang til relevante informationer - begge dele er med til at vanskeliggøre at nye
erkendelser der rækker ud over single-loop læring, kan foregå. Som operatør bliver man som
regel ikke belønnet for at tage initiativer - man risikerer snarere kritik hvis tingene ikke lyk-
kes. Virksomheden har heller ikke været alt for god til at fastholde og bygge videre på de
positive erfaringer der kom ud af udviklingsprojektet. Fx forsøgte man sig allerede i forbin-
delse med udviklingsprojektet med at inddrage operatører fra starten når nye produkter eller
maskiner skulle indkøres, med meget gode resultater, men denne praksis er siden tilsyneladen-
de blevet glemt og har skullet genopdages. Koblingen mellem uddannelse og arbejde er lige-
ledes begyndt at flyde ud for operatørerne hvilket reducerer værdien af deres kursusdeltagelse.

At Plast i dag således ikke kan betegnes som en lærende organisation, er i denne sammen-
hæng dog mindre vigtigt at påpege. Til gengæld er det interessant at se på hvilke forhold på
virksomheden der er med til at vanskeliggøre en bevægelse i retning af Den Lærende Orga-
nisation og Det Udviklende Arbejde - herunder specielt betydningen af det syn på uddannelse
og læring som er fremherskende på virksomheden. Ved at fokusere meget på formelle kursus-
eller oplæringssituationer glemmer man på virksomheden nogle af de forhold der skal være på
plads i hverdagen for at kvalificerende læreprocesser kan forekomme. Fx at der skal være
plads til refleksion og analyse i det daglige arbejde. Det er der ikke på Plast. En mere tradi-
tionel produktions-/effektivitetstænkning hvor det at maskinerne til stadighed spytter emner
ud er det primære, slår igennem i kulturen og gør det vanskeligt at skabe rum for refleksion
over og analyse af produktionsprocesser, fejlkilder mmm. Virksomheden åbner for single-loop
læring, men ikke double-loop læring. Ligeledes vanskeliggøres læreprocesserne af at der er
forskellige erfaringer med og holdninger til hvordan man bedst lærer. Opstillerne har én opfat-
telse, operatørerne en anden, og det betyder at de i praksis har svært ved at lære af hinanden.
Eksistensen af de forskellige lærekulturer understreger endvidere at det er vigtigt at være op-
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mærksom på 'bredden' indenfor hvert af læringsrummets felter. Der findes ikke én, men flere
forskellige kulturer, værdier, bud på hvordan interessevaretagelsen bedst kan foregå, etc.
Hvert felt rummer flere bud og fortolkninger og ikke bare én.

Plast er på mange måder præget af en forholdsvis snæver tilgang til læring og uddannelse. En
sådan kan give bagslag og vanskeliggøre medarbejderes tilegnelse af almene kvalifikationer.
Den kan fx betyde at nogle personer bliver hægtet af og får forringet deres mulighed for ind-
flydelse hvis det udelukkende er kognitive måder at lære på som prioriteres og anerkendes
fremfor de mere sanseligt orienterede. Det er dog vigtigt her at fastslå at de kognitive lære-
måder ikke nødvendigvis foregår på kurser, mens de sanseligt orienterede og praksisbaserede
er forbeholdt arbejdspladsen. Læreprocesser på AMU-kurser eller lignende kan sagtens være
baseret på sanserne, fe gennem bestemte øvelser og opgaver, mens læring på virksomhederne
omvendt kan være meget kognitivt orienteret, fe hvor kvalitetsnormer og -procedurer skal
læres udenad.

Men selv om man hverken kan tale om DLO eller det udviklende arbejde for operatørerne på
Plast, er der alligevel sket noget på virksomheden. Læringsrummet for operatørerne er på en
række områder blevet udvidet. En tiltagende individualisering i relationen til arbejdet og ar-
bejdspladsen er på godt og ondt på spil - krav om øget individuel stillingtagen, omend i det
små, og opbrud i vante normer og sociale relationer afspejler skismaet mellem de nye mulig-
heder og utrygheden ved at gamle strukturer og tankemåder er i opløsning. Der er i højere
grad mulighed for at vælge sin egen vej, indenfor visse rammer, som operatør på Plast i dag,
men den øgede 'frihed' har også sine omkostninger - der er ikke længere i samme grad et fæl-
lesskab at falde tilbage på, en bestemt operatørrolle som er defineret på forhånd.

Virksomheden og de personer som fungerer i den, befinder sig i en brydningstid. Kulturtræk
der understøtter en traditionel relation mellem ledelse og medarbejdere, trives side om side
med ansatser til nye kulturer hvor denne relation antager andre mere dialogorienterede former
og hvor der etableres alliancer på tværs af de hidtidige. Disse nye træk har endnu ikke fundet
deres form, men kommer til syne både hos enkeltpersoner og i visse af de sociale relationer og
i håndtering af konkrete opgaver og problemstillinger. Mange af de ansatte giver udtryk for
ambivalenser i forhold til de nye ting der sker og de nye muligheder der åbner sig. Men disse
ambivalenser behandles ikke åbent. Traditionelle måder at omgås operatører på fra ledelsens
side med ringe information og manglende involvering af operatører i beslutningsprocesser der
vedrører deres eget arbejde, fungerer sideløbende med ledelsesinitiativer der forsøger at tage
operatører med på råd. Der er, om man vil, 'signalforvirring' - både fra ledelses- og fra medar-
bejderside. Det understreger at udviklingsprojekter og læreprocesser ikke kun handler om at
bygge nye ting op, men i høj grad også om at bryde andre ting ned. Det kan være arbejdsorga-
nisering, samarbejdsformer, normer, værdier, kulturer, sociale relationer, privilegier, status,
fællesskaber, etc. Sådanne processer kan derfor også ses som magtkampe og kampfelter - det
er bl.a. det begrebet læringsrum illustrerer.

Der foregår en form for kamp på virksomheden om hvilke kulturtræk der skal dominere, og i
høj grad også en kamp om frirum i arbejdet, om mulighed for at lære i arbejdet og om hvad
der kan/skal læres her. Det er en kamp som foregår indenfor alle tre felter af læringsrummet -
i relation til arbejdets organisering og egen indflydelse på dette, omkring fastlæggelse af hvil-
ke temaer som kan forhandles åbent i politikfeltet og hvordan det skal foregå, og i definitio-
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nen af de værdier og normer som ligger til grund for de sociale relationer, tilgangen til uddan-
nelse og læring, etc.
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Kapitel 7: Perspektiver i læringsrummet - en slags konklusion

Omdrejningspunktet for dette projekt har været det stigende fokus på læring, uddannelse og
udvikling på alle niveauer i samfundet. I de foregående kapitler har jeg diskuteret om dette
fokus, bl.a. manifesteret i interessen for begrebet Den Lærende Organisation (DLO), kan bane
vej forbedre arbejdsvilkår, myndiggørende læreprocesser og demokratisering af arbejdslivet.
Jeg har peget på nogle problemer i eksisterende måder at forstå og analysere arbejdsforhold,
udviklings- og læremuligheder i arbejdet på og foreslået en alternativ tilgang i form af begre-
bet "læringsrum". I dette kapitel vil jeg i første omgang forsøge at følge disse diskussioner til
dørs og se på hvad det er for forståelser af læring, dvs hvilke læringsansigter, der er på spil i
DLO, samt lave en foreløbig evaluering af læringsrumsbegrebet som analyse- og forståelses-
ramme. Jeg vil diskutere hvad der er begrebets styrker og svagheder i dets nuværende form,
og hvilke videre udviklingsbehov og præciseringer der tegner sig i forlængelse heraf.

Som det fremgår af indledningen og kapitel 4, har jeg imidlertid endnu en ambition med læ-
ringsrumsbegrebet, nemlig at forsøge at tegne et rids af et mere ideelt, utopisk læringsrum der
i skitseagtig form peger på hvordan arbejde og læremuligheder kan organiseres så de netop
tilgodeser arbejdsforhold og demokratiseringsbestræbelser. Denne skitse vil ligeledes være at
finde i dette kapitel, og her vil jeg bl.a. komme med enkelte eksempler på hvordan dele af det
oprindelige udviklingsprojekt på Plast kunne have været grebet anderledes an og dermed
skabt bedre vilkår for etablering af bredere og mere demokratiske læringsrum.

Det er således målet med dette kapitel at få samlet trådene og i den forbindelse også kort ven-
de tilbage til diskussionerne om den refleksive modernitet som ramme for læreprocesserne.
Kapitlet har således både karakter af en form for konklusion og en perspektivering der gerne
skulle pege videre.

DLO som afsæt for et mere demokratisk arbejdsliv?

Begrebet og fænomenet DLO er ikke nogen entydig størrelse. Man kan snarere betegne det
som en form for skabelon der anviser nogle generelle principper for hvordan etablering af en
organisation der evner at lære og udvikle sig kontinuerligt kan fremmes, men uden at være
særligt detaljeret vedrørende den mere præcise opbygning af denne. DLO er således først og
fremmest et procesbegreb der findes i lidt forskellige varianter. Det er normativt i den forstand
at det indeholder bud på hvordan man skaber 'gode' rammer for læring og udvikling i organi-
sationen og dermed hvordan man baner vej for en god proces. Til gengæld forholder begrebet
sig ikke specifikt til indholdet og formålet med læringen - omend det ligger som en underfor-
stået præmis at læreprocesserne skal fremme virksomhedernes indtjening og overlevelses-
evne. Det betyder bl.a. at forbedring af arbejdsvilkår godt kan blive et mål for og resultat af
arbejdet med organisatorisk læring, men der er ingen garanti for at det sker. Arbejdsforholde-
ne vil altid blive påvirket af sådanne udviklingsprocesser, men ikke nødvendigvis i en positiv
retning. Forbedringer kan blive et resultat forudsat at de ikke kommer i konflikt med de
styrende mål om at sikre virksomhedernes indtjeningsevne.
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Der kan derfor ikke gives entydige svar på om DLO fremmer udviklingen af bedre arbejdsvil-
kår, men det er under alle omstændigheder ikke noget der sker automatisk og helt af sig selv.
Om det sker, vil bl.a. afhænge af den politiske kamp som typisk vil udspille sig omkring den
mere præcise definition af indhold af og form på udviklingsprojekter og læreprocesser, valg af
eventuelle eksterne konsulenter, etc, og af de aktuelle magtforhold. Magt forstås i denne sam-
menhæng bredt som et opsplittet, fragmenteret fænomen der optræder i mange forskellige for-
mer og er funderet forskellige steder. Der er ikke tale om et entydigt begreb - det er ikke kun
knyttet til de tekniske og økonomiske strukturer som traditionelt kobles til magten, men også
til mulighed for at definere mening, rationalitet etc, dvs til mere uformelle, kulturelt betingede
forhold.

Set i et læringsrumsperspektiv kan man sige at DLO koncentrerer sig meget om måden at fun-
gere sammen på som mennesker indenfor organisationens rammer, dvs på de mere uformelle
omgangs- og samarbejdsformer og organisationens kulturtræk, det uformelle sociale felt. Ar-
bejdets karakter og den formelle interessevaretagelse spiller kun mindre roller i den tilgang til
og forståelse af organisationer som DLO repræsenterer. Det betyder at et egentligt demokrati-
begreb ikke er på plakaten indenfor DLO. Medarbejderdeltagelse og -indflydelse på foran-
drings- og læreprocesser i virksomheden diskuteres ganske vist som elementer til at fremme
motivation og engagement, men oftest i form af mulighed for at blive taget med på råd og mu-
lighed for at blive hørt i forskellige sammenhænge fremfor en egentlig nedfældet ret til at del-
tage i beslutningsprocesser. Etablering af strukturer og regler til at sikre formel indflydelse
prioriteres ikke - DLO lægger i stedet op til at skabe virksomhedskulturer hvor man kan tale
sammen på tværs af funktioner, ansvarsområder, titler, etc og hvor medarbejderdeltagelsen
forventes at blive en naturlig følge af disse samværsformer. Der er næppe tvivl om at sådanne
kulturer kan virke befordrende for samarbejdet på tværs af arbejdsfunktioner og -kompetencer
og øge muligheden for at medarbejdere i et vist omfang gives indflydelse på udvalgte områ-
der. Men dels er der ikke tale om en egentlig rettighed som man kan falde tilbage på hvis rela-
tionerne til ledelsen eller dele af den af en eller anden grund skulle kølne, dels er der som re-
gel grænser for hvor langt denne mere uformelle indflydelse rækker. Endvidere indebærer
denne form for indflydelse en risiko for overvejende at give plads til de velformulerede, udad-
vendte, 'stærke' medarbejdere der umiddelbart er i stand til at indgå i en dialog med ledelse
mil . om udviklingsbehov og -ønsker, mens de mere 'svage' ansatte glemmes.

Når begrebets fortalere vælger og tror på en sådan mere uformelt funderet samarbejdsmodel,
hænger det bl.a. sammen med den konsensus- og harmoniforståelse som præger størstedelen
af DLO-tilgangene. Her betones interessefællesskab og de samlende elementer i organisatio-
nen som fundamentet for udvikling. Disse fælles interesser og forståelser formodes at eksi-
stere som udgangspunkt, men der ligger samtidig en opgave for ledelsen i at understrege og
tydeliggøre dem. Egentlig interessevaretagelse og det at drive politik anses ikke som værende
relevante gøremål og måder at gå til samarbejdet i virksomheden på - dialog og kommunika-
tion sættes i centrum, men ikke i form af forhandling. Udover at en sådan tilgang overser eller
nedtoner de magtmæssige aspekter af relationerne på virksomheden - traditionelle, strukturelt
funderede såvel som kulturelt betingede - gør den det vanskeligere at fremføre afvigende syns-
punkter og åbent diskutere de ambivalenser som oftest forekommer i relation til forandrings-
processer. I praksis kan det således være overordentlig svært at blive hørt og komme til at give
sin mening til kende og dermed også svært at opnå reel indflydelse.
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Som casen fra Plast viste, kan arbejdet med at skabe organisatorisk læring imidlertid også re-
sultere i styrkelse af de mere formelle rettigheder. Uddannelse blev sat på den officielle dags-
orden gennem et nyetableret uddannelsesudvalg hvor operatørerne sad med, og der blev opret-
tet en arbejdspladsindretningsgruppe ligeledes med operatørdeltagelse. Men det viste sig i
praksis svært for operatørerne at udnytte disse muligheder for indflydelse fuldt ud, bl.a. fordi
der ikke var skabt rum for fælles diskussion af og refleksion over disse ting og fordi informa-
tionerne og kvalifikationerne til at indgå i disse fora ikke altid var tilstrækkelige.

DLO-tilgangene ser sig selv som repræsentanter for et opgør med meget rationelle forståelser
af organisationer og deres måde at fungere på. Et led i dette opgør er, i deres selvforståelse, en
distancering fra traditionelle måder at tænke uddannelse og læring på. DLO lægger således
megen vægt på virksomhedsintern læring og læring i arbejdet. I princippet burde det åbne op
for accept af og støtte til en mangfoldighed af forskellige måder at tænke, organisere og prak-
tisere læreprocesser på. Det er imidlertid kun i begrænset omfang tilfældet. DLO har i mange
udgaver en tendens til at fokusere på læring som en overvejende kognitiv proces hvor sprog-
liggørelsen spiller en væsentlig rolle, og dermed glemme mere sanseligt forankrede elementer
af læring og måder at lære på. Det favoriserer de grupper af ansatte som er vant til at lære på
denne måde - det bliver deres læreprocesser der understøttes og anerkendes. Det kan medvirke
til at øge polariseringen på arbejdspladsen hvor nogle medarbejdergrupper gives mulighed for
større indflydelse mm, mens andre 'glemmes'. Det er næppe udtryk for en bevidst strategi,
men snarere et udslag af at de personer som skriver om organisationsudvikling og læring eller
som er ansvarlige for igangsættelse og gennemførelse af udviklings- og læreprocesser, er vant
til bestemte måder at lære på og derigennem har en bestemt opfattelse af hvad læring er og bør
være.

En anden konsekvens af dette er at opfattelsen af hvad der kan betegnes som udvikling, lige-
ledes kommer til at følge bestemte skabeloner, og hvis man ikke kan eller vil leve op til disse,
er man pr definition ikke udviklingsparat. Det kan fx være tilfældet hvis man som medarbej-
der ikke ønsker at påtage sig nye arbejdsopgaver i relation til den daglige drift i produktionen,
ikke ønsker at følge den 'normale karrierevej' med større ansvar, flere funktioner ved maski-
nerne, etc, men til gengæld gerne vil deltage aktivt i oplæringen af nye kolleger eller blive
bedre til at udføre de arbejdsopgaver man allerede varetager. Det er ikke altid at den interesse
og nysgerrighed som kommer til udtryk i sidstnævnte, bliver hørt og anerkendt. Også på dette
punkt kunne man, med afsæt i DLO's formulerede intentioner, forvente en større opmærk-
somhed overfor eksistensen af forskellige opfattelser af og holdninger til hvad udvikling kan
og bør være1. Et af de problemer som en sådan lidt snæver tilgang kan give, er at eventuel fo-
rekomst af forskellige lærekulturer, dvs forskellige bud på hvordan læring bedst kan foregå
som vi bl.a. så det på Plast, overses. Der tænkes i for høj grad i bestemte måder at lære og for-
stå udvikling på og i ensartede kulturer.

I forlængelse heraf kan der i visse af managementbidragene indenfor DLO ligeledes spores en
tendens til at opfatte personer der ikke deler disse herskende værdier angående læring og ud-
vikling, som mennesker der 'mangler noget' - det være sig de rette kvalifikationer, attituder,
motivation eller lignende. Udviklings- og læreprocessernes formål består således, i disse til-

1 En lidt mere udfoldet argumentation og diskussion af denne problemstilling findes i Bottrup (1999).
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ganges øjne, i at tilføre de aktuelle personer hvad de mangler - en tilgang og et menneskesyn
der er med til at placere personer som passive modtagere fremfor aktive deltagere i deres egne
læreprocesser, og som i høj grad ligger i forlængelse af de traditionelle rationalistiske forstå-
elser som DLO ønsker at gøre op med.

Indenfor DLO er læring og udvikling i vid udstrækning et mål i sig selv. Det er et organisa-
tionsmæssigt og personligt projekt som pr definition bringer noget godt med sig. DLO-for-
talerne påstår ikke at det er en nem og enkel proces at blive lærende som organisation, gruppe
og individ, men stiller på den anden side ikke spørgsmålstegn ved om det i alle tilfælde er be-
sværet værd. De mulige omkostninger ved processen er ikke til debat. Det kan være omkost-
ninger i form af den 'smerte' som kan være forbundet med at "vikle sig ud" af én måde at for-
stå og fungere i arbejdslivet på for at kunne tage en anden opfattelse og praksis på sig, eller i
form af en begyndende kolonisering af selvet og sjælen gennem arbejdslivet. Læring og ud-
vikling fremstår som uomgængelige og uangribelige livsvilkår, og kan man ikke som person
honorere kravene til udvikling, er det et personligt problem som man selv må forsøge at over-
vinde.

DLO er på mange måder et senmoderne begreb - et begreb af og om sin tid - der evner at imø-
dekomme de krav og behov som stilles; ikke bare i relation til virksomheds- og medarbejder-
udvikling, men også i forhold til mere overordnede samfundsmæssige tendenser. Det leverer
på én gang et bud på hvordan man som organisation og person kan overleve og gøre sig aktiv
og funktionsduelig i en omskiftelig verden, og et bud på hvordan man sikrer en form for sta-
bilitet og kontinuitet under disse betingelser. På trods af sin umiddelbare forankring i en kol-
lektiv udviklingsstrategi hvor organisationen udgør kollektivet, er individualitet og også re-
fleksivitet væsentlige og integrerede elementer i denne strategi. DLO taler som udgangspunkt
til vore behov som individer for at realisere os selv gennem arbejdet - vi loves personlige ud-
fordringer, mulighed for lære gennem arbejdet, etc. Endvidere sætter begrebet fokus på nød-
vendigheden af at etablere en form for refleksiv praksis i hverdagen så vi i højere grad kan
bringe os selv og vore erfaringer og ønsker på banen i tilrettelæggelsen af arbejds- og hver-
dagsliv. Begge dele ligger fint i tråd med aktuelle samfundsmæssige udviklingstendenser og
burde bane vej for at mennesker som subjekter med deres forskelligheder og ambivalenser i
højere grad kunne komme i centrum i udviklingsprocesserne. Disse muligheder begrænses
imidlertid af de tidligere nævnte lidt snævre forståelser af hvad udvikling, læring og indflydel-
se er og kan være, som kendetegner flere DLO-udgaver.

Begrebet rammer således direkte ned i det dilemma som Ulrich Beck har skitseret, mellem en
refleksivitet der baserer sig på instrumentel rationalitet, og en refleksivitet der snarere åbner
for anerkendelse af menneskers ambivalenser og erfaringer - et dilemma der også afspejles i
læringens to ansigter: det repressive og det potentielt frigørende. I sin egen selvforståelse lig-
ger DLO i forlængelse af sidstnævnte, men i både dets teoretiske og praktiske udformning er
der også stærke elementer af en instrumentel rationalitet. Det er således i sidste ende organi-
sationens produktivitet og effektivitet der er styrende for læringsaktiviteterne, og den subjek-
tivitet og refleksivitet der bringes i spil, er begrænset til at fokusere på afgrænsede problem-
stillinger og perspektiver - der skal løses konkrete problemer på arbejdspladsen snarere end
diskuteres fx social og miljømæssig bæredygtighed af arbejde og produkter. DLO appellerer
til individet ved at tale om personlig udvikling og selvrealisering, men denne udvikling bliver
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i vid udstrækning en sag mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder - kollektive og
samfundsmæssige perspektiver er ikke til debat.

Sammenfatningsvis kan man sige at en satsning på etablering af DLO ikke er nogen garanti
for demokratisering og forbedring af arbejdsvilkårene. DLO har en vigtig positiv funktion i at
sætte læreprocesser på dagsordenen. Læreprocesser kan ikke meningsfuldt diskuteres uden at
man forholder sig til dem der skal lære og deres forudsætninger og ønsker, og begrebet kan
således være med til at bringe subjektive perspektiver på virksomhedsudvikling på banen,
men de læreprocesser der er på spil i DLO, indeholder elementer af begge de ovennævnte læ-
ringsansigter. Meget peger i retning af intensivering af arbejdet og indfangning i læringens
jernbur, men der er også åbninger som i visse tilfælde måske kan bane vej for fokus på indi-
viduelle og kollektive behov og erfaringer der rækker ud over virksomhedsniveauet. Det kan
derfor være væsentligt at skelne mellem en DLO-tilgang og en læreprocestilgang: DLO-til-
gangene er generelt for snævre i sig selv og har derfor behov for at blive suppleret med en me-
re åben og nuanceret forståelse af læreprocesser hvis der skal ske mere grundlæggende forbed-
ringer af arbejdsvilkårene.

Foreløbig evaluering af læringsrumsbegrebet

Formålet med at lancere begrebet om læringsrum har i første omgang været at etablere en ana-
lyse- og forståelsesramme der kan indfange sammenhænge mellem arbejdsvilkår, demokrati/
indflydelse og læreprocesser på organisationsniveau. Begrebet forsøger at skabe og konkreti-
sere et helhedsorienteret perspektiv på dette felt ved at kombinere læreproces-, arbejdslivs-,
kultur- og politisk proces-tilgange. Det sker bl.a. for at imødegå nogle af de problemer som
disse tilgange rummer hver for sig. Det har således været en ambition med begrebet at supple-
re og nuancere den overvejende strukturorienterede tilgang som har præget traditionel indu-
strisociologi og arbejdslivsforskning; ikke for at kaste strukturperspektivet ud med badevan-
det, men for at opbløde det og tilføre det mere aktørorienterede synsvinkler. Intentionen har
været at begrebet skal kunne opfange den kompleksitet som kendetegner læreprocesser og
arbejdsvilkår, og som kan finde sine årsager såvel i individers og gruppers forskellige bag-
grunde og prioriteringer som i strukturelle betingelser og rammer; jeg søger både struktur- og
aktørbaserede forklaringer. Endvidere anskues læring som et potentielt konflikt- og kampfelt i
virksomheden. Herved gøres op med den konsensus- og harmonitænkning som præger store
dele af DLO-feltet og virksomhedskulturtilgangene, og som ligeledes indebærer en tendens til
ensartning og ensretning af udviklingstiltagene.

Kampen om læringsrurnmet rører ved fundamentale forhold i vores tilværelse som sådan.
Hvilken rolle lønarbejdet skal spille i vores liv, vores mulighed for og evne til at påvirke den
samfundsmæssige produktion og karakteren af de sociale relationer i og omkring arbejdet, er
blandt de problemstillinger som påvirkes af læringsrummets udformning. Konflikter om læ-
ringsrurnmet handler således ikke bare om ret eller mangel på samme til at følge et bestemt
kursus, men om mere grundlæggende politiske og kulturelle forhold. Det betyder også at der
er mange forskellige interessenter og potentielle aktører i fastlæggelsen af lokale læringsrum.
Udover ledelse og medarbejdere på de konkrete arbejdspladser har faglige organisationer,
samfundsmæssige institutioner og kunder/brugere af virksomhedens produkter og ydelser
også interesser og en mulig rolle at spille i denne proces. Netop fordi grundlæggende spørgs-
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mål om livsværdier, livsform mm bliver berørt når læringsmuligheder i arbejdslivet er til
debat, kalder det på et bredere spektrum af aktører. Disse vil og kan søge indflydelse på læ-
ringsrummet på forskellige niveauer: Ledelse og medarbejdere typisk primært på arbejds-
pladsniveau, faglige organisationer både på arbejdsplads- og samfundsniveau, mens de sam-
fundsmæssige institutioner kan være med til at skabe rammer for offentlige uddannelsesmu-
ligheder, teknologipolitik, arbejdsmiljø mm som kan præge de lokale læringsrum i forskellige
retninger.

Begrebet om læringsrum skal ideelt set fungere som inspirationskilde - i første omgang for
praktikere i deres arbejde med at skabe forståelse og eventuelt en platform for konkret udvik-
lings- og analysearbejde på virksomhedsniveau. Det er bl.a. i dette lys at man skal se mit for-
søg på i afhandlingen at gennemføre en systematisk analyse af læringsrummet for operatører i
udvalgte afdelinger på Plast2 - denne analyse kan tjene som illustration og inspiration for an-
dre der på lignende vis vil gå i gang med at afdække arbejdsvilkår og læremuligheder i en
konkret virksomhed. Endvidere er det mit håb at begrebet på sigt, efter yderligere bearbejd-
ning, også kan gøre nytte i en bredere forskningsmæssig sammenhæng som et middel til at
begribe de komplekse processer der foregår i forbindelse med udviklingsprojekter i organisa-
tioner.

Mange tilgange til dette forskningsfelt fokuserer hovedsageligt på ét af læringsrummets tre
elementer: Arbejdets karakter og organisering, de formelle samarbejdsrelationer omkring in-
teressevaretagelse eller de mere uformelle sociale relationer og værdier. Jeg hævder at det er
nødvendigt at se på alle tre områder hvis man skal danne sig et billede af arbejdsvilkår og
læringsmuligheder på den pågældende virksomhed. Det er ikke nok at tage fat i det uformelle
felt som DLO- og kulturtilgange typisk gør, eller koncentrere sig om arbejdets organisering og
til dels den formelle interessevaretagelse som industrisociologiske tilgange traditionelt har
gjort. Det ville fx ikke have været muligt at afdække forekomsten af forskellige lærekulturer
på Plast hvis ikke der havde været en opmærksomhed på de uformelle sociale relationer; og
omvendt ville det have været svært at etablere en forståelse af hvorfor disse forskelligheder
bestod og hvori de var funderet og dermed skabe basis for håndtering af dem, hvis ikke arbej-
dets karakter og organisering var inddraget som forklaringsfaktor.

Læringsrummet er som begreb bl.a. inspireret af Bjorn Gustavsen m.fl. og deres ideer om de-
mokratisk dialog. De peger, i tråd med Habermas, på etablering af rammer og regler for en "så
herredømmefri kommunikation som muligt" som det afgørende i bestræbelserne for at skabe
udvikling i arbejdslivet. Jeg er enig i at det er vigtigt og afgørende at skabe gode rammer for
dialog, men min pointe i forlængelse af læringsrumsbegrebet er samtidig at det ikke er til-
strækkeligt - man er også nødt til at komme med indholdsmæssige bud til denne dialog og
dermed bl.a. forholde sig til det konkrete arbejde. Det er ikke ligegyldigt hvad man snakker
om og hvad perspektivet for dialogen er. Kommunikationen vil forekomme meningsløs hvis
den ikke relaterer sig til problemstillinger der forekommer deltagerne relevante, og som har et
vist perspektiv og en forandringshorisont som man som deltager kan bifalde og tro på. Man
må tage afsæt i de involverede personers egne erfaringer med og perspektiver på arbejdet i

Læringsrummet som forståelsesramme, omend i en mere foreløbig form, er ligeledes anvendt i et
andet projekt der havde til formål at afdække forskelle i læremuligheder og kvalifikationsbehov mellem
forskellige virksomhedstyper (Bottrup et al. 1998).
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bred forstand og ikke kun tænke i forandringer på det uformelle område, men også indenfor
de to øvrige felter i læringsrummet. Det er ikke ensbetydende med at man som konsulent, for-
sker, initiativtager skal bringe bestemte præcist definerede indholdsmæssige forslag og løs-
ninger til torvs - der skal stadig herske åbenhed på dette punkt, men man har en forpligtelse til
at sætte sådanne diskussioner på dagsordenen og bringe sig selv på banen med de erfaringer
man har.

Det har været en af intentionerne med begrebet at det skulle kunne fange forskelligheder og
dermed give et mere nuanceret indblik i de konkrete læringsmuligheder - bl.a. ved at koble
læringsrummets tre felter. Denne bestræbelse er efter min vurdering langt hen ad vejen lyk-
kedes, og dét uden at begrebet er blevet en uhåndterlig størrelse i praksis. Læringsrumstilgan-
gen peger fx på at et job der består af ensidigt gentagne arbejdsfunktioner, ikke pr automatik
kan karakteriseres som ikke-lærende. Det viste undersøgelsen på Plast blandt andet. Den for-
holdsvis brede tilgang som læringsrummet repræsenterer, åbner ligeledes op for en registre-
ring af at der eksisterer flere forskellige læringsrum sideløbende på en virksomhed og i den
enkelte afdeling. Endvidere peger tilgangen og Plast-analysen på at de tre felter i praksis ofte
er filtret ind i hinanden - det kan være svært at kategorisere bestemte handlinger og relationer
som udelukkende hørende til et af felterne. Selv om de tre felter er styret af forskellige ratio-
naler og de konkrete aktiviteter ofte tager afsæt indenfor et af disse, kan andre dagsordener
blande sig. Interessevaretagelse kan være tæt knyttet til handlinger indenfor produktionsfeltet
og være dækket ind under dettes rationaler. Når fejl på producerede emner påpeges, kan det
være udtryk for en produktionsrationalitet hvor målet er at skabe kvalitetsprodukter, men det
kan også være led i en magtkamp med andre faggrupper om indflydelse og dermed en politisk
handling. De tre rationaler kan derfor også ses som tre 'idealtyper' der i princippet er hinanden
udelukkende, men ikke altid er det i praksis i de enkelte handlinger. Politik og interessevareta-
gelse bedrives således ikke kun indenfor politikfeltet, men i høj grad også i forbindelse med
arbejdets udførelse og i det uformelle sociale felt. Et overlap mellem de tre felter vil ofte fore-
komme i praksis fordi virkeligheden er mere kompleks og sammensat end modellerne.

En anden ambition har været at begrebet, som et led i dets brede tilgang, skulle være forholds-
vis sensitivt overfor processuelle forandringer og bevægelsesretninger. Det har også langt hen
ad vejen været tilfældet selv om en analyse af denne karakter altid vil give et øjebliksbillede. I
det specifikke tilfælde på Plast har det været muligt at gennemføre en longitudinal studie som
i sagens natur giver bedre muligheder for at følge en proces. Denne studie har gjort det muligt
at anfægte og efterprøve en succeshistorie, og den har bl.a. vist at en række at de konkrete i-
gangsatte initiativer fra udviklingsprojektet nok lever videre på virksomheden, men at 'ånden'
og ideerne bag disse, bl.a. i form af mere inddragelse af og indflydelse til operatørerne, ikke
på samme måde er blevet holdt i live og har antaget nye former. Det tidsmæssige perspektiv er
af stor betydning for at kunne indkredse læringsrummet, men også uden en egentlig longitudi-
nal analyse er det muligt indenfor læringsrumstilgangens rammer at indsamle viden om udvik-
lingsretninger på virksomheden, og om hvordan forholdene har ændret sig over tid.

Læringsrumsbegrebet har sin styrke på det praktiske niveau hvor det, ikke mindst efter visse
justeringer og præciseringer, vil kunne udgøre et godt og brugbart redskab til konkrete analy-
ser. Det er imidlertid relevant i forbindelse med en sådan foreløbig evaluering af begrebet at
diskutere om begrebet bliver for snævert, bl.a. i kraft af sit afsæt i arbejdspladsniveauet, og
om det er i stand til at rumme de bredere perspektiver på arbejdslivet som jeg har efterlyst
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undervejs. Som jeg pegede på i kapitel 1, sker der ændringer i lønarbejdet i disse år. Mange
arbejdspladser ændrer karakter fra at være et veldefineret, fast og sammenhængende sted hvor
man kan omgås sine kolleger og samarbejdspartnere fysisk, over i retning af mere virtuelle
netværk der er geografisk spredte i bedste senmodernistiske ånd (jvf Koch 1999). Den case
jeg har beskrevet her i afhandlingen, omhandler til gengæld en meget traditionel industriar-
bejdsplads. Man kan derfor spørge om begrebet er i stand til at indfange det læringsrum som
eksisterer for ansatte der fungerer på mere fysisk opsplittede arbejdspladser præget af virtuelle
samarbejdsrelationer, og hvor arbejdsstedet for den enkelte medarbejder også kan skifte, fx i
forbindelse med hjemmearbejde.

Taler vi om ikke-faglærte job, som har været i fokus i denne sammenhæng, er der et stykke
vej til at de for alvor bliver præget af disse udviklingstendenser. De kan blive konfronteret
med at dele af stabs- og hjælpefunktionerne er fysisk adskilt fra den daglige produktion, men
spørgsmålet er om denne oplevelse af adskillelse ikke også i vidt omfang eksisterede da adres-
sen var den samme? Der er imidlertid ikke tvivl om at arbejdssituationen og læremuligheder-
ne påvirkes af sådanne ændringer, og de er nødvendige at være opmærksomme på når lærings-
rummet skal afdækkes. Mulighederne for samarbejde på tværs af faggrupper og for at kunne
overskue den samlede organisation og arbejdsproces bliver mindre, og dermed kan lærings-
mulighederne forringes og læringsrummet indskrænkes. Denne "disembedding" proces kan
ligeledes øge risikoen for en polarisering mellem de producerende medarbejdere hvis funk-
tioner kan indsnævres, og de planlæggende led hvor et vist overblik bevares og måske udvi-
des, bl.a. via den information og større kontaktflade som adgang til informationsteknologi kan
give.

Uanset arbejdets fysiske placering og de indholdsmæssige forandringer i det vil de tre felter i
læringsrummet stadig eksistere. Arbejdets karakter, samarbejdsrelationer, mm vil ændres,
men disse ændringer og de samlede læringsmuligheder vil stadig kunne begribes indenfor læ-
ringsrumsbegrebets rammer. Det bliver mere komplekst at skulle afdække læringsmuligheder
og arbejdsvilkår i denne type job; flere forhold og relationer skal inddrages for at opnå et dæk-
kende billede, og det kan muligvis blive nødvendigt at differentiere yderligere indenfor de en-
kelte medarbejdergrupper, men det er efter min vurdering stadig muligt med læringsrumsbeg-
rebet som udgangspunkt. Læringsrurnmets elementer er ikke i den forstand bundet til et be-
stemt fysisk sted, men det bliver endnu mere nødvendigt at være opmærksom på virksom-
hedseksterne sociale rammer for og kilder til læring - 'fysiske' såvel som virtuelle - fx i form
af forskellige netværk på tværs af enkeltvirksomheder; både for at etablere overblik over eksi-
sterende læremuligheder og for at kunne se perspektiver for nye sådanne. Læringsrumsbegre-
bet tager afsæt i arbejdspladsniveauet, men er ikke rent praktisk begrænset hertil. Jeg opfatter
derfor heller ikke begrebet som værende uforeneligt med den netværksopbygningsstrategi på
tværs af virksomheder som Gustavsen m.fl. taler om.

Er læringsrummet som begreb i stand til at begribe og åbne op for bredere perspektiver på
arbejdet? Dvs perspektiver som kobler diskussioner og problemstillinger på arbejdspladsni-
veau med samfundsmæssige spørgsmål og hensyn, og som forsøger at fastholde et subjektivt,
"helt livs"-orienteret syn på arbejdet. For at kunne komme med antydningen af et svar på dette
spørgsmål er det nødvendigt at skelne mellem læringsrummet som analyseramme og som uto-
pisk kategori. I den førstnævnte form består det samfundsmæssige og det subjektive perspek-
tiv for en stor del i at inddrage sådanne perspektiver i vurderingen af de registrerede læremu-
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ligheder og være opmærksom på de mekanismer, institutioner, praksiser mm der henholdsvis
hæmmer og fremmer inddragelse af bredere perspektiver som miljøspørgsmål, udstødning,
sammenhæng mellem arbejdsliv og øvrigt liv, etc. I den utopiske udgave af læringsrummet
skal det samfundsmæssige og det subjektive til gengæld tænkes mere proaktivt - sådanne per-
spektiver skal forankres et eller andet sted i læringsrummet så man er sikker på at de indgår
som et integreret element i aktiviteterne i dette. På et vist niveau er læringsrummet i stand til
at åbne for diskussioner på arbejdspladsniveau der peger på nødvendigheden af ændringer på
det samfundsmæssige niveau og dermed kobler forskellige sfærer og perspektiver. Men det er
også muligt at begrebet har villet favne for bredt ved at søge at rumme både at forstå den eksi-
sterende virkelighed og samtidig pege ud over denne. Meget af den eksisterende aktionsforsk-
ning havner i samme problem når den konkrete empiriske virkelighed komme til at 'spærre'
for udsynet til de bredere samfundsmæssige, utopiske perspektiver. Omvendt er det den 'tobe-
nede' strategi der sikrer en dialog mellem hverdagen og utopien og på et vist niveau tvinger de
to til at forholde sig til hinanden.

Hvad det er der mere konkret kan understøtte de samfundsmæssige perspektiver, vender jeg
tilbage til sidst i kapitlet.

Som jeg påpegede i kapitel 4, har læringsrummet visse begrænsninger i forhold til det subjek-
tive perspektiv. Den subjektive meningstilskrivning til arbejdet som praktiseres af medarbej-
dere, er ganske vist til stede som synsvinkel i begrebet, men er ikke systematisk integreret i
definitionen af læringsrummets tre felter. Jeg har flere gange understreget at subjektive ele-
menter i høj grad er med til at fastlægge det konkrete læringsrum og har ligeledes lagt vægt på
at afdækning af et sådant kræver hermeneutisk inspirerede metodiske greb hvor medarbejder-
nes egne oplevelser og erfaringer kommer til orde og tolkes. Der er imidlertid ikke tale om
dybdehermeneutiske tolkninger, og der lægges kun i begrænset omfang op til afdækning af
den samlede livssituation. Det afspejler sig også i de tre felter der udgør læringsrummet, idet
disse ikke umiddelbart synligt rummer de subjektivt forankrede oplevelser af arbejdet. Beskri-
velsen af de tre felter gør det ikke helt tydeligt hvor de subjektive aspekter kommer ind og
hvordan de har betydning, men de ligger i et vist omfang implicit i begrebet og er på et vist
niveau integreret i analysen af Plast.

Det 'ideelle' læringsrum

De elementer til et utopisk, ideelt læringsrum som skitseres i det følgende, gør ikke krav på at
være unikke. Der er visse sammenfald med principper og idealer som opstilles indenfor Det
Udviklende Arbejde og Den Lærende Organisation, samt med en lang række andre bud fx på
etablering af demokratisk dialog (Gustavsen 1990; Munch Kofoed 1998), kvalificeret læring
på arbejdspladsen (Ellstrom 1996), "conducive work" (Karasek 1999) og i et vist omfang de-
mokratisk industri (Steen Nielsen et al. 1999). Læringsrummet forsøger imidlertid at sammen-
tænke arbejdsvilkår og læremuligheder samt strukturelle og aktørorienterede perspektiver
hvilket ikke er tilfældet blandt alle af de nævnte tilgange.

Et særligt træk ved læringsrummet, i forhold til en stor del af de øvrige bud på hvordan man
skaber udviklingsduelige virksomheder og godt arbejdsliv, er at det tager fat på dagligdagen
og forholdene her. Læringsrummet er ikke et begreb der skal beskrive hvordan man etablerer
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særlige eksperimentarier, dialogkonferencer eller lignende, dvs særlige rum for læring og ud-
vikling, men netop et begreb der skal indkredse og opstille krav til forhold i hverdagen på ar-
bejdspladsen. Det beskæftiger sig med det daglige og ikke det særlige. Der kan være mange
gode grunde til at etablere sådanne særlige rum ind i mellem i virksomheden for at give plads
til at prøve nye ting af, skabe bedre tid til og mulighed for at behandle problemstillinger i et
bredere perspektiv, etc - det kan være en nødvendighed for at komme fri af den umiddelbare
produktionsrationalitet og kravene her. Men hvis disse særlige rum ikke kobles til hverdagen,
får man et meget begrænset udbytte af initiativerne. Det er derfor ikke nok at satse på at skabe
sådanne særlige muligheder, særlige rum, ved udvalgte lejligheder - det skal suppleres af nog-
le rammer i det daglige der kan støtte de tiltag som måtte blive resultatet af eksperimentarier
mm. Det er med andre ord nødvendigt med en "både-og" strategi. Satsning på oprettelse af
udviklingsorganisationer der fungerer som parallelle strukturer til produktionsorganisationen,
kan give plads til idéafprøvning, eksperimenteren, osv på andre vilkår end de der gælder i pro-
duktionen, men der skal samtidig bygges broer til dagligdagen. Det er afgørende uanset om
der er tale om midlertidige konstruktioner i forbindelse med et konkret udviklingsprojekt, el-
ler om mere permanente tiltag hvor der stables en egentlig dobbeltstruktur med en varig ud-
viklingsorganisation på benene i virksomheden.

Et demokratisk perspektiv er styrende for det ideelle læringsrum - det er i en vis forstand en
overgribende præmis. Det er således svært at forestille sig eksistensen af myndiggørende, er-
faringsbaserede læreprocesser som ikke tager afsæt i en form for demokratisk fastlæggelse af
mål og form samt 'kontrol' med processen, dvs hvor den enkelte person eller kollektiv spiller
en afgørende rolle i fastlæggelse af præmisser og proces. Denne demokratitilgang og -for-
ståelse er tæt koblet til et menneskesyn der grundlæggende opfatter de arbejdende som viden-
de og kompetente, som eksperter i forhold til deres eget arbejde og liv, snarere end som per-
soner eller kollektiver der 'mangler' viden og kvalifikationer som velmenende eksperter skal
hjælpe dem med at opnå. I forlængelse heraf er det en stor udfordring for læringsrummet at
etablere rum i tilknytning til arbejdspladsen som sætter medarbejdernes samlede livserfaringer
på dagsordenen, og ikke blot anerkender disse som naturligt afsæt for diskussioner af udvik-
ling og læring, men som understreger nødvendigheden af og det ønskelige i at disse erfaringer
kommer i spil.

Den forståelse af læring som det ideelle læringsrum baserer sig på, er kendetegnet ved en vis
form for anarki, forstået på den måde at læring ses som et fænomen der ikke kan styres fuld-
stændigt, og hvor der ikke findes et bestemt indhold eller bestemte måder at lære på som er
rigtige. Det betyder at man kan forsøge at etablere gode rammer og rum for læreprocesser,
men man kan aldrig vide præcis hvad der kommer ud af læreprocesserne, og hvad det i praksis
er for en læring som foregår. Læring er dog stadig præget af eksisterende magtforhold - det er
et kampfelt hvor nogle forståelser og synspunkter har lettere ved at blive hørt og accepteret
end andre. Læring er knyttet til reflekteret deltagelse i sociale sammenhænge og sociale inter-
aktioner og kan således i princippet foregå hvor som helst, når som helst.

I det følgende vil jeg kort ridse de indholdsmæssige elementer til det ideelle læringsrum op,
fordelt på de tre felter. Som påpeget tidligere er det dog ikke muligt fuldstændig at adskille de
tre - de er ofte i praksis filtret sammen, og der vil derfor være nogle af de beskrevne elementer
som involverer flere af felterne. Undervejs vil jeg endvidere give enkelte eksempler på hvor-
dan læringsrummet muligvis kunne være blevet udvidet på Plast gennem en anden praksis på
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virksomheden og i tilrettelæggelsen af udviklingsprojektet. Hensigten med denne indkreds-
ning af et ideelt læringsrum er ikke at fastlægge én rigtig model for hvordan arbejdsorgani-
sering, samarbejdsformer og uformelle sociale relationer skal tage sig ud. Den mere præcise
udformning af disse forhold må nødvendigvis foretages af de involverede selv, eventuelt i
samspil med eksterne aktører. Til gengæld er det muligt at pege på nogle overordnede prin-
cipper som må være styrende for et 'godt' læringsrum: fx plads til forskellighed, tolerance,
modvirkning af udstødning og sikring af at alle kan komme til orde.

Arbejdets karakter og organisering - produktions-/producentfeltet
En arbejdsorganisering med en stor grad af egenkontrol over arbejdet i forhold til målfastsæt-
telse, tempo, fysisk kontrol, rækkefølge, valg af metoder, tilrettelæggelse, etc samt en vis
variation i arbejdsfunktionerne vil virke befordrende for læringsmulighederne i arbejdet. En
vis frihed her kan gøre det lettere at opsøge læringssituationer og relevante informationer, ind-
gå samarbejdsrelationer med andre, mm. Som analysen på Plast viste, er en sådan type arbejde
dog ikke nogen betingelse for at læring kan foregå, men de læringsmuligheder der opstår, vil
typisk blive flere og findes indenfor et bredere område i disse tilfælde.

Brede samarbejdsrelationer fremmer læremulighederne. Det er tilfældet hvor man som pro-
duktionsmedarbejder har kontakt til og indgår i tæt samarbejde med andre afdelinger som fx
kvalitetsafdeling, vedligeholdelse, produktudvikling og planlægning samt med kunder og le-
verandører. Herved bliver det lettere og mere naturligt at trække på hinandens viden og erfa-
ringer og dermed få adgang til læresituationer som kan medvirke til at styrke ens mestring af
og kontrol over eget arbejde. Fælles problemløsning og fælles udviklingsprojekter styrker
kendskabet og tilliden til hinanden på tværs af afdelinger og funktioner, giver lejlighed til at
lære af hinanden og ligeledes øgede muligheder for at bringe sig selv i spil som forbruger og
producent.

Udviklingsprojektet på Plast bragte forbedringer på flere af disse områder og banede således
vej for et bredere læringsrum for de involverede operatører. Men spørgsmålet er om ikke disse
forbedringer kunne være blevet mere omfattende hvis udviklingsprocessen var blevet grebet
anderledes an. Operatørernes deltagelse i målfastsættelse mm var meget indirekte og ekspert-
formidlet gennem de forslag til jobudvidelser som vi som konsulenter præsenterede, og det
var derfor svært at etablere et egentligt ejerskab til projektet og forandringerne blandt en bre-
dere kreds af operatører. Igangsættelse af en proces hvor operatørerne mere direkte deltog i
formulering afmål og løsningsforslag - via virksomhedskonferencer, mindre projektarbejder
eller lignende - kunne formodentlig have skabt et bredere engagement omend de konkrete for-
slag til forandringer ikke nødvendigvis ville være så forskellige fra de konsulentformulerede.
Disse var som bekendt bl.a. baseret på operatørernes formulerede ønsker og synspunkter som
de fremkom gennem individuelle interview. Men processen var blevet en anden, og som på-
peget mange gange undervejs i denne afhandling, er det væsentligt at tage såvel indhold som
proces i ed - de to ting bør spille en ligeværdig rolle i diskussion af forandringer. Større ind-
holdsmæssige ændringer ville til gengæld formentlig kræve en ganske anden tilgang hvor det
mere systematisk var de samlede livserfaringer samt opfattelser af arbejde og produktion i en
bredere samfundsmæssig sammenhæng som blev sat i fokus.

Plast-casen understregede at plads til såvel individuel som kollektiv refleksion og erfaringsud-
veksling i dagligdagen er afgørende for reel deltagelse i lærings- og udviklingsprocesser. Dels
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giver det mulighed for at skabe bedre overblik over arbejdsprocesser og resultater samt giver
inspiration til håndtering af egne arbejdsopgaver og mulighed for feed-back på udførelsen af
disse. Dels kan det være en forudsætning for at man som gruppe eller individ kan tage den
formelle indflydelse på sig som man råder over på papiret, i form af deltagelse i uddannelses-
udvalg, arbejdspladsindretningsgruppe eller lignende. Et fælles refleksionsrum giver lejlighed
til at finde egne ben og afklare egne synspunkter som individ og gruppe - det åbner for at man
med et Negtsk udtryk kan "orientere sig" i den sammenhæng man indgår i. Refleksioner kan
godt og skal i et vist omfang gennemføres sammen med personer fra andre afdelinger og le-
delsesrepræsentanter, men det er vigtigt at der også er mulighed for at foretage sådanne i min-
dre fora sammen med sine umiddelbare kolleger og personer i samme arbejdssituation som en
selv. Det kan give anledning til andre typer af diskussioner i kraft af at formelle magtforskelle
ikke vil være så påtrængende. Også her gælder det imidlertid at det ikke er ligegyldigt hvad
man reflekterer over og hvilken horisont der er for refleksionen. Hvis der er for snævre ram-
mer for hvad der kan erfaringsudveksles om, mister denne sit perspektiv. Det er nødvendigt at
åbne op for inddragelse af alle tre rationaler, alle tre felter i læringsrummet i refleksionen og
dermed åbne den for perspektiver der rækker ud over den snævre produktionssfære.

Adgang til relevant information spiller ligeledes ind her samt ikke mindst besiddelse af kvali-
fikationer til og mulighed for at bearbejde den. Hermed har jeg allerede bevæget mig ind i læ-
ringsrummets næste felt vedrørende formelle samarbejdsformer og interessevaretagelse.

Formelle samarbejdsrelationer - politikfeltet
Alfa og omega indenfor dette læringsrumsfelt er en anerkendelse af at der er forskellige inter-
esser på spil når læring og udvikling på arbejdspladsen diskuteres. Afhængig af den position
man har på virksomheden, formelt og uformelt, ens baggrund, familiesituation, køn, livsfase,
osv, vil man have interesser der kan trække i forskellige retninger. Fremfor at forsøge at lade
som om disse forskelle ikke eksisterer, er der flere perspektiver, set med arbejdslivs- og læ-
ringsøjne, i at få dem formuleret og bragt åbent frem, og videre i at sikre at der opbygges sam-
menhænge på virksomheden hvor diskussioner af disse interesseforskelle kan foregå. Der må
således skabes fora til fælles problemløsning. Pointen med denne tilgang er at holde fast i he-
terogeniteten og interesseforskellene på virksomheden, uden at forsøge at presse disse ind i en
traditionel model hvor ledelse står overfor medarbejdere, metalarbejdere overfor specialarbej-
dere, etc . Det er således ikke en argumentation for traditionel varetagelse af faggrænseproble-
mer og lignende - en sådan praksis kan i mange sammenhænge virke blokerende for lærings-
mulighederne og i visse tilfælde også repressiv overfor visse personer eller grupper.

For at sådanne samarbejdsformer kan praktiseres, stilles der imidlertid krav til tryghed, både i
relationen til ledelse og kolleger og helt basalt i ansættelsen - man skal ikke være bange for at
blive fyret fordi man er kritisk eller udtrykker andre synspunkter end dem der er anerkendt i
virksomheden. Der skal med andre ord eksistere en form for ligeværdighed. Som medarbejder
skal man derfor også sikres adgang til alle relevante beslutningsfora og -processer så man ad
den vej har mulighed for både at gøre opmærksom på og varetage sine interesser, som person
og som gruppe. Det kan handle om interesser knyttet til arbejdets indhold, personlig udvik-
ling, produktkvalitet, miljø, social ansvarlighed, løn, arbejdstid, uddannelse, sundhed, osv.
Man skal som nævnt have adgang til relevante informationer og oplysninger - og eventuelt
selv deltage i indsamlingen af dem - samt tid og kvalifikationer til at analysere og anvende
dem. Det er således ikke tilstrækkeligt for en virksomhed at spørge ansatte til råds om for-
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skellige forhold, fx ved at efterlyse ideer til forbedringer af miljøbesparende foranstaltninger.
Der skal andre opfordringsstrukturer og ikke mindst andre understøttende initiativer til.

På Plast ville det have styrket læringsrummet hvis der, i forbindelse med udviklingsprojektet
eller senere, var blevet etableret fora - formelle eller uformelle - som kunne understøtte opera-
tørernes deltagelse i de formelle udvalg og arbejdsgrupper. Det kunne handle om styrkelse af
muligheder for at tale sammen indbyrdes i operatørgruppen, mulighed for at trække på res-
sourcepersoner i og eventuelt udenfor virksomheden hvor der var lejlighed til at diskutere og
spørge til områder man var i tvivl om, etablering af netværk med operatører fra andre virk-
somheder indenfor branchen, etc.

Arbejdspladsens uddannelsespolitik og medarbejdernes indflydelse på denne er et vigtigt ele-
ment indenfor dette felt. Uddannelsesspørgsmål er aktuelle indenfor alle læringsrummets tre
felter - nogle uddannelsesaktiviteter gennemføres fx udfra et rent produktionsorienteret sigte,
omend de har betydning på andre felter også. Når jeg taler om uddannelse her, relaterer det sig
til det politiske felt og omhandler således varetagelse af interesser. Det kan fx handle om at
skabe sig adgang til forskellige former for uddannelse som rækker ud over den reproduktive
arbejdspladslæring, og at skaffe sig indflydelse på dennes karakter. Med store informations-
mængder kan det være endog helt afgørende at man som person eller gruppe er i stand til at
sortere i og kritisk analysere denne. Det kan kræve adgang til mere teoretisk baseret kundskab
som næppe kan læres gennem rene virksomhedsinterne oplæringsaktiviteter. Interessevareta-
gelsen kan derfor også bestå i at tilføre den produktionsbetingede og -begrundede uddannelse
og oplæring bredere perspektiver der rækker ud over produktionsrationaliteten. Selv om be-
hovet for læring på dette område typisk udspringer af konkrete problemstillinger og erfaringer
gjort på arbejdspladsen, kan måden at skabe sådanne læreprocesser på godt være at bearbejde
disse erfaringer i et andet fysisk rum hvor den erkendelsesmæssige dagsordenen måske også
er anderledes og bredere end indenfor virksomhedens rammer. Det kan være nødvendigt at få
andre billeder på hverdagen og distancere sig lidt fra den for at kunne skabe erkendelser om
den. Der er således ikke tale om at erhverve sig løsrevet kognitiv kundskab, men netop om at
blive i stand til at bearbejde egne erfaringer på nye måder og herigennem skabe ny erkendelse.

For at man kan tale om demokratiske samarbejdsformer, skal alle have mulighed for at deltage
og blive hørt. Det er udmærket at påpege at det er alles ansvar at sørge for at dette sker, og fx
gøre plads til at de mere stille eksistenser også kommer til orde. Nok så vigtigt, og måske me-
re effektivt, kan det være at sikre at andre udtryksformer tilgodeses i kommunikationen om
udvikling og læring. Dialogen skal ikke kun være diskursiv, men også åbne sig for andre for-
mer - fx billeder, tegninger og teater. Det giver mulighed for at vælge andre måder at udtrykke
sig på hvor man måske selv føler sig mere på hjemmebane eller i hvert fald på mere lige fod
og med mere ensartede forudsætninger i forhold til de øvrige. Endvidere åbner det for andre
måder at erfare og lære på for alle involverede. Denne bredde i måden at kommunikere på
skal naturligvis kendetegne såvel de formelle samarbejdsformer som de uformelle sociale
relationer.

Et sidste element indenfor dette felt som jeg vil fremhæve som betydningsfuldt for lærings-
rummet, er det samarbejde som måtte være etableret på virksomheden med (lokale) myndig-
heder, arbejdsmarkeds- og uddannelsesinstitutioner. Er der etableret en dialog med disse, er
der mulighed for at trække på de ressourcer der ligger her, og for at skabe bedre sammenhæng
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mellem de aktiviteter som foregår på virksomhedsniveau, og det der sker i kursussammen-
hænge, på det lokale arbejdsmarked i form af jobpuljeordninger mm eller i BST-regi, fx
vedrørende initiativer til reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Også her kan dannelse af
netværk - der skal involvere flere lag i virksomheden, herunder de menige medarbejdere -
være med til styrke læremulighederne.

De uformelle sociale relationer og værdier - det uformelle sociale felt
Plads til alsidighed og forskellighed, en åbenhed overfor subkulturer er de afgørende nøgleord
når vi ser på kulturtræk og værdier som kan understøtte bestræbelserne for at skabe ideelle læ-
ringsrum. Det indebærer en åbenhed overfor personer eller grupper som af forskellige grunde
ikke, på det givne tidspunkt, ønsker at deltage i udviklings- og uddannelsesprojekter, eller
ikke ønsker at gøre det på de områder eller i den form som flertallet eller initiativtagerne hav-
de forestillet sig. Man må ikke være låst af en bestemt forståelse af læring og udvikling, men
skal tværtimod tilstræbe et bredt udviklingsbegreb hvor der åbnes mulighed for at gennemgå
lære- og udviklingsprocesser som ikke følger den slagne vej, og eventuelt gøre det i et mere
moderat tempo og på alternative måder - fx gennem mere sanseligt forankrede læringsformer
fremfor de traditionelle kognitivt orienterede. Det er afgørende, også ud fra et samfundsmæs-
sigt perspektiv, for at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet. Her kommer de DLO-inspirere-
de tilgange ofte til kort fordi de, i deres iver for at sætte effektive initiativer i gang, kommer til
at stå i spidsen for en ensretning af initiativerne som netop ikke levner plads til det anderledes.
Et oplagt problem i denne forbindelse kan være at eksisterende, måske velfungerende, lære-
fællesskaber slås i stykker når konsulenterne kommer bragende med deres på forhånd fastlagte
bud på hvordan læreprocesser og rammer omkring dem skal organiseres.

Den tolerance som jeg efterlyser, kan gøre det nemmere og ikke mindst mere legalt at lufte
modsatrettede synspunkter og holdninger indenfor et bredt felt, dvs også på områder der ikke
er snævert knyttet til selve arbejdet, og derved markere dem i en offentlig sammenhæng. Det
skal ideelt set være legitimt at bringe alle de typer af problemstillinger op som den enkelte fin-
der relevant i relation til arbejdslivet. De konflikter det kan lede frem til, kan byde på ideer,
nye synsvinkler, osv som ellers ikke ville være fremkommet og dermed være med til at præge
udviklings- og afklaringsprocessen konstruktivt. Det handler således ikke om at gemme mu-
lige konflikter og interesseforskelle væk, men at omgås dem åbent og på en civiliseret måde.
Det er ikke nogen garanti for at egne eller kollegers behov og ønsker bliver tilgodeset, men
det åbner flere muligheder for at dette kan ske. Det samme gælder hvis der er plads til at eks-
perimentere - både med arbejdsmetoder, samarbejdsformer, arbejdstid, organisationsformer,
produkter, etc - og først og fremmest plads til at lufte forskellige synspunkter på og holdninger
til arbejde og udvikling. Hvis der skal opnås læreprocesser som bryder med eksisterende prak-
sis, dvs double-loop læring, kræves der også netop plads til at lufte anderledes, 'skæve' ideer
der er i opposition til de herskende forståelser.

Et afgørende træk i en sådan ideel omgangsform og kultur vil også være opbakning bag og
understøttelse af nysgerrighed og lyst til ri| dygtiggøre sig - ikke kun indenfor områder der er
konkrete og umiddelbart anvendelige i forhold til det daglige arbejde, men også af bredere og
eventuelt mere teoretisk karakter. Hvis personer der videreuddanner sig, konsekvent mistæn-
keliggøres eller ses som en slags 'forrædere', virker det selvsagt ikke befordrende for læremu-
lighederne. En måde at pirre denne nysgerrighed på kan være at prøve at bringe andre typer af
livserfaringer på banen i diskussionen af arbejds- og virksomhedsforhold og få dem erkendt
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og anerkendt som værende relevante og værd at bearbejde; også i form af efter- eller videre-
uddannelse.

At forsøge at skabe rum for de beskrevne uformelle relationer og værdier på en arbejdsplads
er selvfølgelig langt fra nogen enkel sag eller noget der kan lade sig gøre fra den ene dag til
den anden. Dette læringsrumsfelt er måske det aller vanskeligste at skulle handle i forhold til.
Det var udviklingsforløbet på Plast et eksempel på. Set i bakspejlet var vi som konsulenter for
optagede af at skabe initiativer på de to første læringsrumsfelter. De synlige handlingsorien-
terede tiltag blev primært gjort indenfor produktionsfeltet og til dels politikfeltet, mens det
uformelle felt mere blev overladt til sig selv, i den forstand at der skulle vokse ting frem her i
forlængelse af aktiviteterne på de øvrige områder. Det skete også et lille stykke hen ad vejen i
og med at omgangstonen og samarbejdet mellem operatører og opstillere og mellem produk-
tionsledelse og operatører blev forbedret. Men der kunne godt være skubbet mere på her og
været arbejdet mere systematisk på dette felt, også fra vores side som konsulenter eller fra
virksomheden. Der kunne fx være iværksat flere anledninger for medarbejderne til at mødes
og til at være sammen på andre måder og måske om andre ting end i dagligdagen - ikke i form
af løsrevne "nu skal vi komme hinanden ved"-tiltag, men stadig med relation til arbejdssitu-
ationen og initiativerne på de to øvrige felter. Det ville have skabt mulighed for fælles lære-
processer der kan være med til at deltagerne bliver mere fortrolige med og forstående overfor
andres positioner, kapaciteter og synspunkter. Et andet initiativ kunne have været at konfron-
tere indgroede vaner og fx diskutere det rimelige i at have faste pladser i kantinen og den
mobning der kan være knyttet hertil. Sådanne aktiviteter kunne have bidraget til at skabe øget
gensidig respekt og forståelse på trods af deres konfliktfyldte karakter.

Udviklingsprojektet på Plast satsede bevidst på de små skridts politik. Ændringerne skulle
være overskuelige, umiddelbart meningsfulde og realistiske at nå i løbet af projektperioden på
knap VA år. Det lykkedes i store træk at nå de opstillede mål, og projektet kan i den forstand
ses som en succes. Men til gengæld er der ikke taget så mange nye initiativer og sket så meget
i forlængelse af projektet. Ambitionerne eller i hvert fald perspektiverne har, set i dette lys,
måske været for små og snævre. Eller de videre konsekvenser og perspektiver af en ændret
praksis er ikke blevet tilstrækkeligt diskuteret og anskueliggjort. Polemisk sagt er der måske
for få af de involverede personer som er blevet rystet tilstrækkeligt i deres grundvold, som er
blevet anfægtet i deres vanlige måde at betragte arbejdsopgaver, samarbejdsformer, sociale
relationer, etc på. Formålet med en 'bredere' strategi skulle i givet fald ikke være at forsøge at
ændre alting på én gang - det ville givetvis skabe problemer og frustrationer - men måske at
være bedre til også at skabe visioner for en fremtidig udvikling, skabe billeder på hvor man
gerne ville bevæge sig hen på sigt, og dermed komme mere i dybden med de videre perspekti-
ver. Det kan gøre det nemmere at arbejde videre, at forestille sig nye trin og kan give en klare-
re fornemmelse af i hvilken retning man ønsker at gå - som virksomhed, gruppe og individ.
Spørgsmålet er så om en sådan strategi kunne have fundet fuld opbakning hos virksomhedens
ledelse - de har måske opnået hvad de ville med det gennemførte projekt?

Refleksivitet med et samfundsmæssigt perspektiv?

I den foregående beskrivelse af brikker til det ideelle læringsrum har der været enkelte antyd-
ninger af hvor og hvordan samfundsmæssige perspektiver kan blive en integreret del af læ-
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ringsrummet. Der peges bl.a. på etablering af netværk - dels på tværs af virksomheder, i ar-
bejdspladsens eller fagbevægelsens regi, dels mellem virksomheder og lokale institutioner og
aktører. Sådanne netværk kan give anledning til diskussioner og perspektiver der rækker ud-
over en instrumentel rationalitet og umiddelbar behovsopfyldelse for virksomhed og enkelt-
personer. Spørgsmålet er imidlertid om det er tilstrækkeligt og om det er muligt at skabe en
egentlig samfundsmæssig refleksivitet forankret i læringsrummet. Kan læringsrummet på én
gang blive en arena for livspolitik og for samfundsmæssigt orienteret udvikling og debat?

Læringsrummets bredde som begreb gør det muligt at reflektere arbejdet i en mere omfattende
betydning; det er ikke kun et fænomen der vedrører bestemte arbejdsopgaver og kvalifikatio-
ner, men noget der berører os som hele mennesker - som producenter, forbrugere, samfunds-
borgere, familiemedlemmer, osv. Det sætter fokus på kompleksiteten og ambivalenserne og
peger i retning af den 'gode' refleksivitet som Beck taler om - en refleksivitet der er knyttet til
menneskelige erfaringer og behov.

Ideelt set kan læreprocesser med afsæt i problemstillinger indenfor produktionsfeltet føre til
refleksioner over teknologisk udvikling, egen rolle som forbruger og aftager, etc. Ønske om
en bestemt arbejdsorganisatorisk udvikling, (fx med det formål at forbedre arbejdsmiljøet,)
kan stille spørgsmålstegn ved eksisterende teknologi og rejse krav til nyudvikling på området.
Aktiviteter med det umiddelbare formål at reducere materialeforbrug kan, indenfor det ideelle
læringsrums rammer, føre til læreprocesser der sætter miljøspørgsmål i form af forurening,
ressource- og energiforbrug på dagsordenen. Fagbevægelsen, rådgivere, lokale institutioner,
lokalsamfund m.fl. har en vigtig rolle at spille her og en forpligtelse til at understøtte og even-
tuelt bringe sådanne bredere perspektiver på banen. Det kan bl.a. ske i et sådant netværk som
blev nævnt ovenfor. Alene det at blive konfronteret med de delvis anderledes rationaler som
må formodes at eksistere hos disse aktører - fx igennem et sådant netværk - kan åbne hori-
sonten i forhold bredere samfundsmæssige problemstillinger.

Ligeledes kan læreprocesser og diskussioner indenfor de to øvrige felter føre bredere og mere
udadvendte perspektiver og aktioner med sig. Indenfor politikfeltet kan det handle om at stille
krav til og engagere sig i (lokal)politisk arbejde, lokale uddannelses- eller arbejdsmarkedsin-
stitutioner samt i de forhold der regulerer dem. På det uformelle område kan arbejdsplads-
forankrede tiltag udvikle sociale normer og værdier hos de deltagende medarbejdere der kan
præge deres holdninger og praksis udenfor arbejdslivet. Fokus på virksomhedens sociale an-
svar kan fx føre til interesse for og måske involvering i at skabe bedre vilkår for samvær i
bolig- og lokalområdet, initiativer til øget etnisk integration eller til bedre muligheder for at
kombinere arbejdsliv og øvrigt liv.

Påvirkningen går imidlertid begge veje. Et ideelt læringsrum kan bane vej for læreprocesser
på arbejdspladsen der åbner for bredere (lokal)samfundsorienterede perspektiver. Men lokal-
samfund, politiske fora, arbejdsmarkeds- og uddannelsesinstitutioner, fagbevægelse, tekno-
logiudviklingssammenhænge, m.fl. danner også ramme om læreprocesser som kan virke til-
bage på arbejdslivet og understøtte eller modvirke brede perspektiver her. Gennem påvirkning
af sådanne institutioner og sammenhænge og deres opbygning kan der derfor presses på i ret-
ning af myndiggørende, kollektivt forankrede, samfundsorienterede læreprocesser. Arbejds-
pladsen med dens læringsrum og lokale institutioner med deres læringsrum kan fungere som
gensidige opfordringsstrukturer.
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På Plast var der enkelte beskedne spirer der pegede ud over lønarbejdssfæren, men som ikke,
på grund af det eksisterende læringsrum, havde mulighed for at blive samlet op. Det drejede
sig bl.a. om påpegning af materialespild der blev knyttet sammen med dårlig udnyttelse af
naturens og arbejdernes ressourcer, og produktkvalitetsforhold som blev koblet til et bredere
brugerperspektiv.

Læringsrummet kan ses som et begreb der forsøger at understøtte en refleksivitet som er sen-
sitiv overfor kompleksitet, ambivalenser og subjektive behov, men som er forankret i en kol-
lektiv sammenhæng. Der er visse paralleller til Giddens' begreb om livspolitik, omend dette
opererer på et mere overordnet niveau. Læringsrummet kan betragtes som et forsøg på at
kombinere en emancipatorisk politisk og livspolitisk vinkel. Den emancipatoriske politik fo-
kuserer, i lighed med læringsrummet, på at skabe rammer og betingelser for valg, men læ-
ringsrummet går også videre, i lighed med livspolitikken, og ser på indholdet af selve valgene.
Det livspolitiske perspektiv er ikke mindst vigtigt fordi det baner vej for at lægmand kan gen-
vinde kontrollen over eget liv og ikke er tvunget til at læne sig op ad abstrakte ekspertsyste-
mer. Det åbner i stedet for et ligeværdigt samspil med eksperter hvor alle bringer deres erfa-
ringer og viden i spil, men hvor det i sidste ende er subjektet, individet eller kollektivet som
sætter dagsordenen for hvad der skal bringes med videre.

Afslutningsvis skal det understreges at jeg ikke opfatter læringsrumsbegrebet som noget Co-
lombus-æg. Der ligger stadig megen forskning og empirisk afprøvning forude før at begrebet
bliver fuldt funktionsdueligt, og der er stadig væsentlige problemstillinger som kun behandles
sporadisk. Hvor og hvordan denne lære- og udviklingsproces ender, må tiden vise.
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Summary

This doctoral thesis focuses on learning and development processes in working life and espe-
cially on the existing framework - on the societal, organizational and partly the personal level
- which enables such processes. In recent years, learning, training, and reflexiveness are in fo-
cus, at the societal level as well as at the labour market and workplace level. The necessity of
continuously learning and reflecting on own experiences is stressed by a broad spectrum of
actors within the social debate. We live in a reflexive modernity in which you, as an indivi-
dual, are expected to take the responsibility for your own life, make reflective choices, and
decide priorities, both with respect to your working life and your life as such.

In continuation of this, the interest and the need for learning and training will, on one hand, be
stressed as a possibility to improve working conditions and living conditions as such - a po-
tential source of increased competence and empowerment in relation to your own life. On the
other hand, this paramount interest in learning risks to bring about elements of restraint and
increased rationalizations in the working life. It is not on all occasions your own positive
choice to participate in development and learning processes, it might be an external demand.
Thus, learning as a phenomenon contains a certain ambiguity and ambivalence: Potentially, it
entails both possibilities for development on one's own terms and risks to give rise to a new
form of rationality, a new modern iron cage in a Weberian sense, from which you cannot
escape. The purpose of this thesis is to discuss this ambivalence and examine the potential
improvements of the working conditions and democratization of the working life which this
actual interest in development of competencies, reflection, and learning may bring about and
how to further these possibilities.

The background and the context of this interest in learning are pinpointed in the thesis through
a description and discussion of the reflexive modernity and changes in the character and the
meaning of work and in the prevailing production rationales. The development within the in-
dustrial sociological working life research is also a decisive frame of reference and context for
the thesis's discussions of learning in working life.

The concept of The Learning Organization (LO) or Organizational Learning (OL) is a con-
crete example of how the learning discourse is handled at enterprise level, and this, concept
forms the basis for the discussions of the thesis's subject. A critical exploration is made of
selected contributions within this approach to the handling of development and learning pro-
cesses within organizations. The result indicates that many LO/OL sources use a narrow and
rationalistic learning concept, that they tend to regard learning processes as fundamentally
based on a consensus and a harmonious understanding of the organizations, and they do not
operate with a real democracy concept. This leads to a preliminary attempt to establish an
alternative understanding and analytic framework for studies of development and learning in
workplaces which to a higher degree is suitable to catch the complexity, the conflicts and the
ambivalence in such processes. This is done within the 'Learning Space'.

In the concluding part of the thesis I try to go one step further and draw up an ideal, Utopian
version of this Learning Space by offering a rough outline of how work organization, social
relations, etc. may be influenced in a way which creates favourable conditions for a streng-
thening of the empowering and competence giving learning processes and a democratic deve-
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lopment of the work. Furthermore, this part also includes a preliminary evaluation of the con-
cept Learning Space as an analytic framework based on experiences from the empirical
analysis.

The empirical part of the thesis concretizes how this Learning Space can be understood and
used in practice and gives examples of the results of a development project which has aimed
at establishing elements of organizational learning in a workplace. Among other things this is
done by looking at which conflicts, ambivalence and changes in learning possibilities such a
process gives rise to. This concretization is made through a longitudinal case study of a plas-
tics enterprise. The enterprise has been analysed in connection with a development project
carried out in 1991-1992 and re-analysed in connection with this doctoral thesis in 1997. This
latest analysis has focused on the learning processes, which were activated through the earlier
development project and continued after this development project, and on which Learning
Spaces were established in continuation of these processes.

Hence, the purpose of the thesis is as follows:

• to discuss critically the concept LO/OL from a working life perspective
• to create an alternative frame of understanding for the interplay between learning

processes, working conditions and influence on the form of the concept 'Learning Space'
• to roughly describe an ideal, Utopian Learning Space which furthers a good and democratic

working life.

A critical view on The Learning Organization/Organizational Learning

LO/OL might be seen as an example of a new management and production concept in line
with Business Process Re-engineering, Lean Production and Total Quality Management.
However, in the thesis it is argued that LO/OL is part of wider societal tendencies with focus
on refiexivity, complexity etc., linked to the late-modern society. Thus, due to its content, it
may overcome the volatility which characterizes other concepts.

The concept exists in many different versions. Based on a thorough examination of the field,
three central contributions are chosen, analysed and discussed further as to their theoretical
basis, understanding of learning and of human nature. Two of these, Peter Senge and Chris
Argyris & Donald Schon, have been selected because they represent different approaches, and
because they both have had great impact on the LO discussions internationally as well as in
Denmark. The third contribution, Jean Lave & Etienne Wenger, does not regard itself part of
the LO discussion, but in my opinion it can contribute to discussions on LO and thus it is used
to put the LO approaches into perspective.

Improvement of organizations' competitiveness and productivity is in focus in LO/OL. Accor-
ding to this approach, these objectives can be achieved by utilizing the human resources. This
implies as a starting point that the enterprise and the employees are considered to have a com-
mon interest in a continuous qualifying of the employees, especially through an intensifying of
the ability to learn and to orient oneself in a complex world. It is, however, questionable how
far this expected consensus reach in practice. Wishes and needs in relation to working life as
such and in relation to the actual working situation, will depend on factors such as work tasks,
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educational background and actual family life situation. Thus, the individual's perspective on
working life and organizational development will be different and vary accordingly. Having
the common interest between employees and employers as a basis, the LO/OL concept is not
able to sufficiently handle possible conflicts or scepticism in connection with the launching of
development activities. Such scepticism will be regarded as an expression of irrational bar-
riers rather than a meaningful handling of own conflicting interests. Furthermore, the concept
is not suited to utilise the new ideas which may be the result of disagreements and conflicts.
Among other things, the consensus in LO/OL derives from the fact that the power figuration is
not considered an issue when development objectives and activities are to be defined. The
concept does not take due account of the fact that this power figuration affects and defines the
framework for what to discuss and how.

It is an organizational rationality which ultimately is decisive within LO/OL - development
activities and learning processes which go further than this, are not on the agenda. The esta-
blishment of a cooperative culture is considered important, but it does not imply that the em-
ployees are ensured formal rights and influence at different levels of the organization. Hence a
proper democracy concept is not introduced.

The organizational rationality also penetrates in relation to the learning concept actually used.
The understanding of learning becomes relatively narrow and instrumental, and the need to
direct this in a specific direction risks to result in singling out some types of learning as more
'proper' than others. Thus, learning is seen as primarily rooted in the individual and linked to
cognitive processes. Lave & Wenger's understanding of learning as a social practice serves to
put this approach into perspective and critical discussion. Also the LO/OL approaches tend to
regard learning and learning processes as something which per definition is good. To develop
oneself and to change as an employee and an organization tend to become a goal in itself,
regardless of direction. Learning risks to become a new form of disciplining.

The discussion and the criticism of the LO/OL are based on the concept's own premisses as
well as on a more normative view. For instance the first mentioned perspective focuses on
whether the concept is able to clarify how organizational learning processes take place - the
last-mentioned on whether LO/OL actively thematizes and furthers the development of wor-
king life in a broad sense. The analysis concludes that the focus on development of learning
organizations in itself is no guarantee that the working conditions are improved. It is a specific
perspective, namely the optimization of the organization's way of function, which is imposed
on all development and learning activities. This leaves no room for subjective and societal
perspectives which stretch across the horizon of the enterprise, e.g. regarding creation of a
socially suitable and sustainable production. The concept comprises immanent inconsistency
and uses a learning notion which seems to be very narrow, and with that not suitable to de-
scribe how learning processes are actually taking place within the organizations. Hence there
is a need to rethink the learning approach if the goal is to provide a basis for obtaining im-
proved working conditions. Conversely, the concept comprises a number of positive elements
and possibilities, for instance its focus on the very development and the learning processes.
Furthermore, the learning approach allows the actual persons to become actively involved and
allows subjective perspectives on learning to be heard. Thus, the learning approach to studies
of work contains potential, but other ways to make use of these are required.
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The Learning Space as a framework for analysis and understanding

The concept Learning Space is an attempt to use the positive elements from the learning
approach and to link these to other more working life oriented approaches in order to create a
framework of understanding which can grasp the actual learning possibilities within a given
workplace. Among the sources of inspiration are the social constitution approach, the indu-
strial sociology, cultural theory, and discussions on the Developmental Work. The Learning
Space focuses on the conditions in the daily work and not only on the specific space for lear-
ning which might be established in connection with drawn up development projects. It is a
concept which especially endeavours to catch the collective possibilities for learning, but at
the same time tries to obtain a certain openness to the individual differences. The concept
strives to combine the structural and actor-based perspectives of work and learning. Further-
more, it is a process-based concept - the Learning Space is seen as something that can con-
tinually be designed and redesigned. Hence a specific focus on the background and story of
the individuals and the groups, on the enterprise, and the labour market as such is necessary.
The point of departure of the concept is a notion of learning as a social phenomenon, meaning
that it takes place in a specific social context that fundamentally influences the form and cha-
racter of the learning.

Inspired by Sverre Lysgaard and Helge Hvid & Niels Møller, I draw up three fields with the
specific rationality of each field which collectively constitute the Learning Space. They repre-
sent three different notions of and intentions behind the social interactions which exist in a
workplace. The three fields are: the production/producer field, the policy field, and a more
informal social field. Within the production field the goal of our actions is the production of
quality products and services in the most expedient way. The policy field is labelling the field
and the interactions where the goal is to handle the interests, that is the intention to consider
your own and your colleagues' interests regarding wages, working conditions etc. The infor-
mal social field is the field in which common norms and values are created and reproduced.
The field is characterized by the fact that there are no specific intentions behind the social
interactions - apart from the wish to obtain social contact, to create your own identity as a
person, etc. The three fields are regarded as an entity in which each single element mutually
influences, but not determines each other, hi practice there is also a certain overlap among the
three fields - hence a specific action and interaction can comprise several of the outlined
rationales, and for instance both aim at performing the work properly and taking own interests
into account.

The cases concretize how to describe and analyse a Learning Space. Among other things the
analysis shows that empowering learning can take place in narrow jobs characterized by mo-
notonous repetitive work functions. If focus is only on the content and organization of the
work functions, you risk getting a too narrow picture of the learning possibilities and the wor-
king conditions. To get a valid picture, also actions within the policy field and the informal
social field have to be considered. Conversely, change in job functions is no guarantee in it-
self of improved learning possibilities. This might for example be the case if no opportunity
is offered for collective reflection and exchange of experience in continuation of extended
work functions, or if the possibility of being heard and attending committees is not followed
by time and opportunity to acquaint oneself on the matter, obtain and analyse information and
confer with the colleagues. Time for reflection in itself is not enough either - it makes a dif-
ference what you reflect on and how. It is of great importance which types of themes and pro-
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blems are allowed to be taken up in such reflections, and whether they are allowed to be dis-
cussed thoroughly and without prejudice.

hi general all three fields within the Learning Space have to be taken into account and influ-
enced if the learning possibilities and the Learning Space are to change fundamentally.
Furthermore, it is important to pay attention to the variance of notions and approaches within
each of the fields - there is not only one single, but several different opinions about how to
organize the production most effectively, and there is not only one notion of the best way to
learn, one learning culture, but more. In this meaning the Learning Space is also a kind of
battlefield where different views clash and where there is a continuous struggle for the right to
determine the framework of the Learning Space.

The Learning Space as a Utopian category

hi the compounding of elements for an ideal Learning Space which furthers good and demo-
cratic working conditions and learning processes, I have been inspired by a number of diffe-
rent persons, a. o. Per-Erik Ellstrom, Argyris & Schon, Bjorn Gustavsen, and Robert Karasek.
The purpose has not been to point out one right model for how to design the three fields in the
Learning Space, but to describe some overall principles that can act as guidelines of a 'good'
Learning Space.

Within the production/producer field the following are considered crucial elements in order
to further empowering learning processes in the work: control of own work, broad coopera-
tion relations and common problem solving across demarcations and units, and a possibility of
collective and individual reflection in the daily work, It is a precondition, however, that the
framework for reflection is not too narrow. In addition, the access to relevant information and
time, possibility and qualification to analyse this information is crucial.

A decisive element within the policy field is recognition and approval of the fact that there are
different interests and views when learning, development and working conditions are under
discussion. Rather than hiding these differences under cover of agreement and consensus
about development activities, there are perspectives in outlining differences and use them ac-
tively. There has to be room for different opinions and abilities to manage conflicts. This re-
quires, however, confidence and access to relevant decision fora which makes it possible to
handle one's interests and openly maintain one's opinion. The possibility of participation in
training activities which exceed the pure production rationality and provide theoretical and
new perspectives on the daily work, is stressed to be of relevance in this connection.

The informal social field, in the ideal version, is characterised by tolerance and room for va-
riety. It must be legitimately to want not to participate in development projects at a given time,
or at least to do it at another pace, or in another way than the majority. A workplace culture
which offers the possibility of trying out new ideas without the risk of being fired, and where
curiosity and interest in learning something new and the desire to experiment are in focus and
are actively supported by management and colleagues, is an ideal.

One point in the examination of the LO/OL approaches was that the learning and development
in question do not involve a societal perspective. One way of bringing this perspective into the
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Learning Space is to consider the establishment of a net working between the employees -
across enterprises and workplaces within the union framework - and/or between enterprises
and local institutions and actors. Also reflection rooms which allow broad approaches and
perspective to the work can open up the prospect for considerations on the connection be-
tween working life and other parts of life, environmental issues in relation to the way the work
is performed, and might lead to demands on the design of the technology employed.

A wide Learning Space might pave the way for learning processes which put societal issues
on the agenda. On the other hand, local communities, unions, local associations, training insti-
tutions, labour market institutions etc. constitute a framework for learning processes which
can influence the Learning Space on the workplace in a positive or negative direction. The
Learning Space as a concept has its point of departure on the organizational level and the
conditions at this level, but at the same time tries to widen the perspective of learning proces-
ses in order to comprise societal issues and conditions related to life outside the workplace.
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