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Indledning 
 
Kimen til dette speciale blev lagt, da jeg var i praktik i Arbejdstilsynet. Det startede som en 

frustration og udviklede sig til en interesse. Jeg deltog i indsatsen på kontor- og 

administrative virksomheder, og frustrationen gik i korte træk ud på, at vi foretog 

tilsynsbesøg i en lang række virksomheder, uden at det gav anledning til en nærmere 

undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynsbesøgene var korte besøg af 2-3 timers 

varighed, hvor vi stillede en række standardiserede spørgsmål til ledelsen og 

sikkerhedsorganisationen og gik en tur på virksomheden for at danne os et billede af 

arbejdsmiljøet. Gennem hele min praktik fandt vi ingen forhold, der kunne give anledning 

til en nærmere undersøgelse. I store dele af praktikken gik jeg derfor rundt og ventede på, at 

der skulle ske noget – og frustrationen voksede. Det var naturligvis ikke noget problem for 

virksomhederne og deres medarbejdere, hvis det blot var fordi, der ikke var nogen psykiske 

arbejdsmiljøproblemer; men i høj grad et problem for mig, der gerne ville have ”jord under 

neglene”. 

Udover en række vanskeligheder med den anvendte metode var det dog min 

praktikvejleders og mit indtryk at det, især i mere moderne organisationer, var selve den 

teoretiske forståelse, som de stillede spørgsmål udsprang af, som kom til kort. Vi spurgte 

bl.a. til om det var medarbejdernes oplevelse, at det var muligt selv at tilrettelægge sit 

arbejde, deltage i beslutninger, opnå støtte fra ledelse og medarbejdere og at få den mængde 

information man havde brug for, da det er faktorer, som arbejdsmiljøpsykologien har 

fremhævet som nogle af de mest centrale for et sundt psykisk arbejdsmiljø. Det teoretisk set 

ønskede svar ville være i stil med ’ja, her går det godt’, men nogle steder virkede det mere 

som et ’ja, og hva’ så?’ Jeg forlod derfor nogle virksomheder med en fornemmelse af, at 

”derinde havde de det ikke helt godt”, mens vores metode og teori gav os svar, som fortalte 

det modsatte. 

Efter min praktik blev jeg ansat på DTU’s afdeling for byggeledelse på et 

forskningsprojekt, der skulle undersøge hvilket arbejdsmiljø kombinationen af 

videnledelsesstrategier og indførelsen af en åben og fleksibel kontorindretning har ført til. 

Det gav mig en kærkommen mulighed for at få lettet frustrationerne i forbindelse med den 

manglende jord under neglene, og samtidig var det en oplagt mulighed for at få undersøgt 

arbejdsmiljøpsykologiens tilsyneladende begrænsninger empirisk. 
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Som den ene af mine cases valgte jeg en stor dansk IT-virksomhed, som indvilgede i at 

have mig på besøg i 5 uger. Jeg oplevede hvordan man i en moderne virksomhed lagde 

vægt på åbenhed, selvbestemmelse, projektorganisering, åben og fleksibel kontorindretning 

mm. for at anspore medarbejderne til at dele viden med hinanden med henblik på at 

effektivisere, forbedre og udvikle sig. Jeg oplevede også stressede medarbejdere. Igen 

nagede spørgsmålet fra praktikken. De organiserer sig efter en lang række af de 

anvisninger, som arbejdsmiljøpsykologien foreskriver, men medarbejderne er stadig 

stressede. Hvorfor? 

Grunden til at jeg valgte en IT-virksomhed, var at jeg var blevet bekendt med, at både 

AMI1 og PROSA2 var i gang med hver deres spørgeskemaundersøgelse af det psykiske 

arbejdsmiljø i IT-branchen, ligesom jeg havde fundet ud af, at man på Institut for Psykologi 

på Københavns Universitet forsker i, hvordan medarbejdernes kompetence udfoldes og 

udvikler sig i den type af moderne organisering som DTU-projektet interesserede sig for og 

som kendetegner de fleste IT-virksomheder. Spørgeskemaundersøgelserne støtter sig til den 

arbejdsmiljøpsykologiske forskning, som bestræber sig på at finde ud af, hvilke faktorer der 

har betydning for det psykiske helbred i en arbejdssituation. Den omtalte forskning på 

Københavns Universitet er en del af den organisationspsykologiske forskning, som 

undersøger kompetenceudfoldelsen i moderne virksomheder for at forstå, hvordan arbejdet 

kan tilrettelægges, så det bliver mere effektivt. 

Kimen til specialet var derfor nu blevet til en spirende interesse for, hvordan man kan få 

interesserne bag de to adskilte forskningsaktiviteter til at supplere hinanden, således at 

arbejdsmiljøpsykologiens tilsyneladende mangler i forhold til moderne organisationsformer 

kan udbedres, og dermed også hvordan man både teoretisk og praktisk kan få ønsket om et 

sundt psykisk arbejdsmiljø til at gå hånd i hånd med bestræbelserne på at få det maximale 

ud af medarbejderne i en moderne virksomhed. 

Det problem, som dette speciale vil behandle, kan således udtrykkes på følgende måde: 

• Hvordan kan den arbejdsmiljøpsykologiske bestræbelse finde fodfæste i 

forhold til nyere organisationsformer, som har fokus på faciliteringen af 

medarbejdernes kompetenceudfoldelse? 

 

                                                 
1 Arbejdsmiljøinstituttet 
2 PROSA – Forbundet af IT-professionelle, som har ca. 13.000 medlemmer. Det er den eneste fagforening der 
udelukkende organiserer medlemmer, der har IT som deres væsentligste arbejdsområde. 



Indledning 

 7

Specialets første tre kapitler er helliget en teoretisk besvarelse af dette spørgsmål. Først 

redegøres for arbejdsmiljøpsykologiens bidrag og udfordring. I andet kapitel ser jeg på en 

række af de teorier som beskriver og præger arbejdet i moderne organisationer. Tredje 

kapitel er en teoretisk integration af den arbejdsmiljøpsykologiske tænkning med de 

præsenterede organisationspsykologiske perspektivers pointer. De tre første kapitlers 

besvarelse af det overordnede spørgsmål bruges i fjerde kapitel som baggrund for en 

empirisk undersøgelse på en IT-arbejdsplads. I kapitel 5 diskuteres den empiriske 

undersøgelse i forhold til de første kapitlers besvarelse af problemformuleringen. Til sidst 

samler jeg op på mit arbejde i et afsluttende konklusionsafsnit. 
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1. Arbejdsmiljøpsykologiens bidrag og udfordring 
 

I dette kapitel vil jeg i første omgang undersøge, hvilken teori og praksis 

arbejdsmiljøpsykologien har bidraget til. Via en kort redegørelse for den udvikling, som 

kan siges at føre frem til arbejdsmiljøpsykologien, vil jeg præsentere de pointer og 

hensigter, som har gjort den til en vigtig disciplin inden for arbejdspsykologien. I kapitlets 

sidste del skal det imidlertid vises, at arbejdsmiljøpsykologiens indsigter og anvisninger 

mister deres gennemslagskraft, når det gælder deres anvendelse i forhold til arbejdsmiljøet i 

IT-branchen. 

 

1.1. Etablering af arbejdsmiljøpsykologien 

Arbejdsmiljøpsykologien er den arbejdspsykologiske disciplin, som har særlig fokus på 

medarbejdernes psykiske helbred. Det er en relativt ny disciplin, både i psykologien 

generelt, men også inden for arbejdspsykologien specifikt. I sin introducerende bog på 

området identificerer Agervold (1998a) to overordnede udviklingslinier, som har bidraget 

til arbejdsmiljøpsykologiens etablering. Som den ene fremhæver han den arbejdspsykologi, 

der voksede frem i begyndelsen af det tyvende århundrede, og som kan beskrives som 

forsøg på at finde alternative måder at tilrettelægge arbejdet på, end den som var typisk i 

datidens industrielle virksomheder. Inspireret af især Frederick Taylors (1911) ’Scientific 

Management’ blev arbejdet i industrialiseringens begyndelse tilrettelagt på baggrund af 

tids- og bevægelsesstudier, gennem hvilke man søgte at gøre den enkeltes funktion så enkel 

og snæver som muligt. Arbejdet søgtes tilrettelagt så medarbejderne fungerede som 

isolerede elementer i en velsmurt maskine (Morgan 1997). De klassiske Hawthorne-studier 

(fra 1924 til 1932) resulterede i en problematisering af denne forståelse. Studierne var 

ganske vist i deres udgangspunkt på linie med den tayloristiske, rationelt videnskabelige 

tilgang til arbejdets tilrettelæggelse: Man ville undersøge belysningens betydning for 

effektiviteten. Man fandt dog ikke de sammenhænge man søgte, men ”opdagede” i stedet 

betydningen af de menneskelige relationer. Det førte til den skole, som sammenfattes under 

betegnelsen ’Human Relation’, og som betonede betydningen af de uformelle 

gruppedannelser. Hovedpointen var, at de sociale relationer på arbejdspladsen er med til at 

højne tilfredsheden, hvilket har en afgørende indflydelse på produktiviteten. Erfaringerne i 
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Human Relation-skolen førte bl.a. til forskningen i demokratiske ledelsesformer, 

socioteknikkens fokus på selvstyrende grupper, og den interesse for arbejdernes behov og 

motiver, som findes i Human Ressource Management. 

Agervold ser i den skitserede udvikling en gradvis humanisering af arbejdet, der må 

betragtes som en vigtig forudsætning for den arbejdsmiljøpsykologiske bestræbelses 

legitimering og konstituering. Jeg skal ikke her gå nærmere ind i detaljerne i de nævnte 

arbejdspsykologiske strømninger, men i stedet pege på det, Agervold fremhæver som 

definerende for arbejdsmiljøpsykologien i forhold til disse: 

 

”Den traditionelle arbejdspsykologi har meget forenklet sagt primært været orienteret mod, hvad der 

tjener virksomheden bedst, ved at udvikle metoder til at forbedre organisationers og virksomheders 

funktionsmåder, således at de mest effektivt kan realisere deres mål under hensyntagen til de 

mennesker, der arbejder i dem. Deres primære sigte har været at forstå og udvikle organisationers 

funktionsmåder med baggrund i de mennesker, der indgår i dem, mens arbejdsmiljøpsykologien 

primært søger at forstå individet ud fra den betydning arbejdet har for dets funktionsmåde, udvikling 

og helbred – for dernæst at føre denne viden tilbage til organisationen” (Agervold 1998a:6). 

 

Agervold præciserer denne ”forenklede” differentiering på følgende måde: 

 

”Det der klarest afgrænser arbejdsmiljøpsykologien fra anden arbejdspsykologisk forskning, er den 

eksplicitte inddragelse af et psykologisk sundhedsbegreb som noget centralt i forståelsen af 

arbejdets psykologiske konsekvenser” (Agervold 1998a:75). 

 

Dette særlige fokus på psykisk sundhed udgør hjørnestenen i den anden overordnede 

udviklingslinie i arbejdsmiljøpsykologiens etablering, som Agervold trækker frem. I tillæg 

til den ”humaniserende” udvikling i arbejdspsykologien henter arbejdsmiljøpsykologien 

således en vigtig del af sin teoretiske ballast i marxistisk tænkning om fremmedgørelse i 

arbejdet og relaterede antagelser om mental sundhed, samt i stressforskningen. 

Begrebet om fremmedgørelse i arbejdet bunder i en forståelse af arbejdet som værende 

det, der konstituerer mennesket som menneske: ”[D]en specifikke menneskelige 

virksomhed er produktiv i sin natur i modsætning til dyrs virksomhed. Mere end noget 

andet er menneskets basale virksomhed således dets arbejdsvirksomhed” (Leontjev 1981 i: 

Agervold 1998a:11). Arbejdet ses som en virksomhed, som bl.a. er bevidst planlagt og ofte 
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udføres sammen med andre, og fremmedgørelsen forstås således som den situation, hvor 

mennesket bliver fremmed over for sig selv som art, fordi den planlæggende og sociale del 

fjernes. I den marxistiske analyse af industriarbejdet bliver mennesket med andre ord 

”umenneskeliggjort” gennem adskillelsen af planlægning og kontrol fra arbejdets udførelse, 

hvilket gør arbejderen magtesløs og arbejdet meningsløst, samtidig med at salget af 

arbejdskraften fører til en følelse af normløshed (anomi) og social isolation. 

Denne forståelse var inspirationskilden til nogle af de første undersøgelser af arbejdets 

betydning for den psykiske sundhed. Bertil Gardell skriver således om de teoretiske 

udgangspunkter for sin omfattende undersøgelse af industrielt arbejde (fra 1965 til 1973), 

 

”att [industriella, högrationaliserade produktionsformer] kommer i konflikt med fundamentala 

mänksliga behov, såsom att ha inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation, att uppleva 

arbetet som meningsfullt och som et uttryck för egna resurser och att uppleva gemenskap med andra 

människor” (Gardell 1976:15f). 

 

Og den hovedantagelse, som Gardell får bekræftet gennem sin undersøgelse, lyder: 

 

”Ju mer arbetet möjliggör självbestämmande och ju mer allsidiga krav som ställs på individens 

intellektuella, sociale och manuella resurser, desto bättre är förutsättningarna för att uppleva glädje 

och mening med sitt arbete” (Gardell 1976:21). 

 

Samtidig med etableringen af den arbejdsmiljøpsykologiske forskning i Skandinavien sås i 

USA en udvikling, som i højere grad støttede sig til den forståelse af psykisk helbred, som 

fandtes i stressforskningen med Lazarus’ teoriudvikling som den centrale. 

Lazarus’ stressteori (se f.eks. Lazarus & Folkman 1984) afspejler den forståelse af 

menneskelig adfærd som ligger i Kurt Lewins (1946) ’life-space’-begreb, hvor adfærden 

(B) ses som en funktion af personen (P) og af miljøet (E): B=F(P,E). Fysiske og sociale 

faktorer er vigtige at kende i den forstand, at de begrænser variationen af mulige livs-rum. 

Det er dog hverken miljøet eller personen for sig, men den individuelle repræsentation af 

det samlede aktuelle felt af gensidigt afhængige faktorer hos person og miljø, som er 

bestemmende for adfærden. Man taler i denne forbindelse om den individuelle 

repræsentation som et resultat af en transaktion mellem person og miljø, for at understrege 

at der ikke er tale om kausale relationer eller en interaktion mellem isolerede elementer, 
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men om personen og miljøets interdependens i en fortløbende proces (se f.eks. Lazarus & 

Folkman 1984). I stressteorien forstås stress således som resultatet af en vurderingsproces, 

hvor personen oplever en uoverensstemmelse mellem sine ressourcer (P) og miljøets krav 

(E). Kort og skematisk fortalt viser stress sig efter en primær vurdering af P-E-

uoverensstemmelsen som værende en trussel, hvorefter en sekundær vurdering af 

handlemuligheder fører til en copingaktivitet, som ikke formår at genoprette en passende 

overensstemmelse (også kaldet P-E-fit). 

Især blandt forskerne på universitetet i Michigan arbejdede man, inspireret af Lewin og 

Lazarus, i 70-erne med forskellige såkaldte fit-modeller i undersøgelsen af arbejdets 

betydning for psykisk sundhed. Figur 1-1 er en model, der angiver de sammenhænge og 

faktorer, som de fleste af modellerne indeholder. 

 

FIGUR 1-1: En fit-model fra Michigan-skolen 
 

          Varende personegenskaber 
          (Genetiske, demografiske, personlighedsmæssige) 

 
 
 

Mental og 
     Objektivt miljø         Psykologisk miljø       Reaktion    fysisk sundhed 

og sygdom 
 
 
              A                   B               C                  D 
 
 
 

            Interpersonelle relationer 
 
 
 

Kilde: Katz & Kahn 1978 i: Agervold 1998a:134. 

 

Modellen viser, hvordan forståelsen indebærer, at arbejdet og dets krav (det objektive 

miljø) påvirker oplevelsen af arbejdsbelastningen (det psykologiske miljø), som kan 

resultere i stressreaktioner og eventuelt sygdom. Det transaktionelle aspekt er angivet ved 

pilene fra personens egenskaber, som skal vise, at et konkret forløb afhænger af pasformen 

mellem person og miljø. Samtidig indeholder modellen de interpersonelle relationer som en 
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modererende variabel, der især skal angive betydningen af rollekonflikter, som havde 

Michigan-forskernes særlige interesse. 

Den skandinaviske traditions interesse for den mangelfulde kontrol og selvbestemmelse 

i det fremmedgjorte arbejde, og den amerikanske arbejdsmiljøpsykologis fokus på P-E-

transaktionens relation til stress, ses sammentænkt hos Karasek & Theorell (1990) i en 

model til kategorisering af forskellige job-typer i henhold til deres potentielt belastende 

eller sundhedsfremmende og udviklende karakteristika (se figur 1-2). 

 

FIGUR 1-2: Krav/kontrol-modellen 
 

           Psykologiske krav 
B 

       LAV        HØJ     Læring 
Motivation for at 
udvikle nye 
adfærdsmønstre 

HØJ  Lav     Aktiv   
belastning 

3 2 
 
     Kontrol 
 
 

LAV  Passiv                Høj 
               belastning 

   4      1 
Risiko for psykisk 
belastning og 
fysisk sygdom 

A 
 

Kilde: Karasek 1979 i: Karasek & Theorell 1990:32. Egen oversættelse. 

 

Kontrol-dimensionen (som også kaldes ’decision latitude’) er en kombination af to teoretisk 

separate begreber: Autonomi og opgavemangfoldighed (’task variety’). Sidstnævnte har at 

gøre med bredden af de kvalifikationer, som kan anvendes i jobbet3. Graden af autonomi og 

opgavemangfoldighed følges ikke altid ad, men da de ofte er blevet kombineret i 

forskningen, fordi autonomien ofte følger kvalifikationsbredden, fastholder Karasek og 

                                                 
3 Der kan her bemærkes en parallel til Gardells tidligere citerede hovedantagelse om vigtigheden af 
selvbestemmelse og alsidige krav. 
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Theorell kombinationen i deres kontrol-dimension, således at den forstås som arbejderens 

”ability to control his or her own activities and skill usage” (Karasek & Theorell 1990:60). 

Dimensionen for de psykologiske krav er ikke entydigt defineret. Den har at gøre med 

krav til koncentration og opmærksomhed, eksempelvis gennem tidspres, men også 

fænomener som uklare roller og skiftearbejde anføres som belastende aspekter ved krav-

dimensionen (ibid.:63f). Modellen skal primært vise, at det ikke blot er høje psykologiske 

krav der er belastende, men at graden af kontrol bestemmer, om det psykologisk krævende 

arbejde bliver lærerigt og udviklende eller psykisk belastende. 

Den oprindelige model fra 1979 (figur 2) er siden blevet udbygget med en tidslig 

dimension, der beskriver, hvorledes akkumulerede følelser af angst i jobs med vedvarende 

høj belastning kan fastholde personen i en negativ spiral via en hæmning af muligheden for 

oplevelse af udviklingsmuligheder i arbejdet, og omvendt, at følelsen af mestring i aktive 

jobs kan medføre, at oplevelsen af arbejdet som belastende reduceres (Karasek & Theorell 

1990:98). Agervold skriver bl.a., at ”den arbejdsmiljøpsykologiske forskning er interesseret 

i at bidrage til en forståelse af langsigtede udviklinger i forhold til vedvarende belastninger” 

Agervold 1998a:116). Da Lazarus’ stressteori gælder for en tidsmæssigt relativt afgrænset 

periode, kan Karasek og Theorells model ses som en udvidelse, der kan medtænke denne 

interesse i langsigtede udviklinger4. 

Modellen udbygges desuden med en dimension for social støtte, som refererer til 

”overall levels of helpful social interaction available on the job from both co-workers and 

supervisors” (Karasek & Theorell 1990:69). Denne dimension tilføjes med henvisning til 

studier, der har vist, at social støtte kan fungere som en buffer mellem stressende 

arbejdsforhold og negative effekter for helbredet. 

Krav/kontrol-modellen, som startede som et simpelt værktøj til dataanalyse, har haft 

stor indflydelse på den arbejdsmiljøpsykologiske tænkning, og dens gyldighed, som model 

for hvilke dimensioner i arbejdet der har betydning for den psykiske helbredstilstand, synes 

efterhånden solidt bekræftet gennem mange års forskning. Den beskrives f.eks. som ”the 

most influential model in the research on psychosocial work environment, stress and 

disease for the last 10 years” (Kristensen 1995:18). 

                                                 
4 Udbrændthed kan således også fanges i modellen, idet udbrændthed er blevet forstået som den langsigtede 
konsekvens, primært i form af en følelsesmæssig tilbagetrækning, kynisme og negativ selvvurdering, af et 
arbejde med mennesker, hvor personen i en hjælperolle fanges i en negativ spiral af magtesløshed (se Maslach 
1982). 
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1.2. Psykosociale faktorer 

I dette afsnit vil jeg forsøge at samle op på de skitserede udviklingstendenser ved at se på, 

hvordan de anførte pointer finder indpas i nutidig arbejdsmiljøpsykologisk teori og praksis. 

Et af problemerne ved de skitserede modeller til forståelse af de faktorer, som har 

betydning for psykisk helbred i en arbejdssituation, er, at deres forklaringskraft svækkes 

ved, at der arbejdes med meget brede dimensioner, som populært sagt kan forklare alting og 

dermed ingenting. Man har derfor søgt et mere nuanceret billede, som det skal vises 

længere nede. Et andet problem ved de skitserede modeller er, at det ofte er vanskeligt at 

gennemskue, om der henvises til faktorer i miljøet eller om det er medarbejdernes 

subjektive vurdering, der fokuseres på. Det kan med andre ord være vanskeligt at se, 

hvordan de afhængige og uafhængige variable er blevet bestemt, og arbejdsmiljø-

psykologien er derfor ofte blevet anklaget for cirkularitet (f.eks. Kasl 1987 i: Agervold 

1998a), idet det anføres, at når subjektive bestemmelser af miljøet korreleres med 

subjektive vurderinger af samme, må det nødvendigvis give høje korrelationskoefficienter. 

Agervold forsøger at imødegå denne kritik ved at understrege, at de psykosociale 

arbejdsmiljøfaktorer, i tråd med transaktionstankegangen, skal forstås som ”personens 

vurdering af sit arbejdsmiljø, og som sådan bestemt af dels dette miljøs organisatoriske 

indretning, dels af individets personlighed – de arbejdsrelaterede værdier især” (Agervold 

1998a:159). Agervold skelner således mellem ’arbejdsmiljøbetingelser’, som ”principielt 

kan beskrives objektivt udefra” (ibid.:163), og ’psykosociale faktorer’, som ”alene vil være 

tilgængelige som oplevelser, følelser, vurderinger osv.” (ibid.:164). Hvad angår 

individsiden i transaktionen har Agervold tidligere benyttet sig af Maslows behovshierarki 

(se Agervold 1991), men han påpeger, at det er en teoretisk diskutabel model og anfører, at 

der i det hele taget er generel uenighed om, hvordan individsiden skal begribes, idet de 

teorier der kan operationaliseres er for simple. Enhver arbejdsmiljøpsykologisk model kan 

ifølge Agervold siges at bygge på en forståelse, som afspejles i følgende simple model (se 

figur 1-3): 
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FIGUR 1-3: Simpel transaktionsmodel 
 
 
 

  Vækst 
 

⇑ 
= 

 
     Arbejdsmiljøbetingelser  ⇒     Transaktionsresultat       ⇐                 Individ 
 

≠ 
⇓ 

 
Sygdom 

 
 
 
 

Kilde: Agervold 1998a:160. 
 

Modellen er indholdsmæssigt tom, forstået på den måde at transaktionsresultatet er den 

afhængige variabel, og at de uafhængige variable, som udgøres af miljø og individ, 

bestemmes ”dels af det genstandsområde, der er tale om, dels af en teoretisk og empirisk 

erfaringsbaseret analyse af de tilstrækkelige og nødvendige faktorer” (ibid.:159). I sidste 

del af sin introducerende bog forsøger Agervold, på baggrund af hovedpointerne i den 

arbejdsmiljøpsykologiske forskning, at give modellen indhold ved at opstille en række 

generelle ”tilstrækkelige og nødvendige” kategorier. For arbejdsmiljøbetingelserne drejer 

det sig f.eks. om organisatoriske aspekter så som arbejdets tilrettelæggelse, 

samarbejdsformer, ledelsesformer, organisationsstruktur, uddannelsesmuligheder mm., og 

kulturaspekter som åbenhed, tillid, respekt, engagement mm. Individsiden bestemmes, 

jævnfør ovenstående, ikke særligt indgående. De psykosociale faktorer (dvs. 

transaktionsresultaterne) grupperes efter ”arbejdets betydning for autonomi, integration og 

kooperation, en tredeling som rummes i fremmedgørelsesdimensionerne magtesløshed, 

meningsløshed og isolation” (Agervold 1998a:165). Valget af disse såkaldte ’kernefaktorer’ 

begrundes med en bemærkning om, at de synes at kunne rumme de fleste af de elementer, 

der har været på tale i forskningen. 

Som nævnt ovenfor svækkes forklaringskraften, når man opererer med få og brede 

dimensioner, og i praksis anvendes da som regel også et noget større udvalg af centrale 

dimensioner. Christiansen, Nørby og Agervold præsenterer f.eks., i deres håndbog om 
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’psykisk arbejdsmiljø i praksis’, følgende liste (se tabel 1-1) over de dimensioner ”som 

anses for at være kernedimensionerne i et psykosocialt univers” (Christensen et al. 

2001:13): 

 

TABEL 1-1: Kernedimensioner i et psykosocialt univers 
 

• Arbejdets faktuelle krav og belastninger, herunder arbejdstempo, gentagelses arbejde, 
kognitive krav og krav til at arbejde med kunder, elever og lignende. 

• Graden af kontrol og indflydelse over egen arbejdssituation. 
• Graden af medbestemmelse over virksomhedsrelevante forhold via f.eks. 

repræsentative systemer som samarbejdsudvalg. 
• Ledelsesformer ud fra især dimensionen om medarbejderorienteret kontra 

sagsorienteret med vægt på forskellen mellem demokratiske respektive autoritære 
ledelsesformer. 

• Graden af rolleklarhed og –konflikt, regler og normer for arbejdets udførelse. 
• Graden af social kontakt og samarbejde i arbejdet. 
• De oplevede muligheder for personlig udvikling og læring i arbejdet. 
• Arbejdets mere generelle mening og betydning for personen, meningsfuldhed, 

engagement, motivation og interesse for arbejdet. 
 

Kilde: Christensen et al. 2001:13. 

 

I operationaliseringen af den viden, som den arbejdsmiljøpsykologiske forskning har 

genereret gennem tiden, afgrænses og generaliseres det psykosociale felt således til en 

række dimensioner (der ofte ligner dem i ovenstående liste), som ligger til grund for, hvad 

der spørges til i efterfølgende undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø. Agervold har til 

dette formål udviklet et spørgeskema (Agervold 1998b), som spørger til ovennævnte 

dimensioner, og AMI har udviklet spørgeskemaer med dimensioner, som, udover flere 

skalaer og enkelte yderligere nuancer, i høj grad overlapper med indholdet i listen. 

Nærmere bestemt har AMI, i forbindelse med et projekt hvor ca. 2000 arbejdstagere 

besvarede spørgsmål om deres psykiske arbejdsmiljø og helbred, udviklet tre 

spørgeskemaer: ”Et langt til forskningsbrug, et mellemlangt til brug hos de 

arbejdsmiljøprofessionelle og et kort skema med tilhørende vejledning, som kan anvendes 

af virksomheder, som ønsker at gennemføre en mindre kortlægning af arbejdspladsens 

psykosociale arbejdsmiljø.”5 Det kan yderligere nævnes, at Center for Stress og 

                                                 
5 AMI’s mindste skema bruges på mange arbejdspladser, til trods for dets begrænsede validitet. Med det 
mellemstore skema følger, udover højere validitet, software til behandling af data, som giver muligheden for 
sammenligning med statistiske normer (nationale gennemsnit for alle skemaets 26 dimensioner), ligesom det 
giver mulighed for sammenligning på tværs af virksomhedens afdelinger. Citatet er fra: 
http://www.ami.dk/statistik/2.html 
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Erhvervspsykologi har udviklet deres egen version af AMI’s korte skema, og at 

Arbejdstilsynet anbefaler AMI’s skemaer og desuden bruger diverse interviews, som er 

strukturerede efter kernedimensionerne.  

Overordnet betragtet kan man sammenfattende sige, at man, med de forskellige 

værktøjer, der typisk anvendes i vore dages arbejdsmiljøpsykologiske praksis, stiller en 

række spørgsmål, som skal afdække respondenternes vurdering af kernedimensionerne, og 

at negative vurderinger indikerer en risiko for belastning, hvorimod positive vurderinger 

hænger sammen med tilfredshed og måske vækst og udvikling i arbejdet (Christensen et al. 

2001)6. De fleste af skemaerne indeholder desuden spørgsmål til afdækning af 

respondenternes helbredstilstand, og nogle spørger til oplevelsen af, om det er muligt at 

gøre noget ved de eventuelle belastende forhold. Den enkelte undersøgelse giver således 

mulighed for forsøgsvise tolkninger af sammenhænge. Generelt bruges spørgeskemaerne til 

at identificere og prioritere de dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø, som eventuelt 

måtte behøve forbedringer. 

At spørgeskemaerne faktisk måler medarbejdernes psykiske helbred i relation til 

arbejdet er søgt sikret ved, at de anvendte items udgøres af validerede standardmoduler fra 

tidligere undersøgelser. Beviserne for validitet har været med til at sikre 

kernedimensionernes status som netop dem, det er vigtigt at spørge til, og da de 

psykosociale faktorer forstås som værende delvis bestemt af arbejdsmiljøbetingelserne, 

holder arbejdsmiljøpsykologiens fagfolk sig generelt ikke tilbage fra at angive, hvilke 

faktorer i arbejdsmiljøet (dvs. arbejdsmiljøbetingelser), der har vist sig at have særlig 

indflydelse på den psykiske belastning af medarbejdere. Cox et al. (2000) opstiller således, 

som en sammenfatning af hovedpointerne i en lang række reviews af litteraturen, en liste 

over arbejdets stressende karakteristika (se tabel 1-2). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Med det forbehold at kravene, som det ses af krav/kontrol-modellen, skal forstås i relation til mulighederne 
for at håndtere dem, og at den sociale kontakt først betragtes som positiv, når der er tale om hjælp og støtte. 



1. Arbejdsmiljøpsykologiens bidrag og udfordring 

 18

TABEL 1-2: Stressful Characteristics of Work 

Category Conditions defining hazard 
 Context to work 
Organisational culture and function Poor communication, low levels of support for problem-

solving and personal development, lack of definition of 
organisational objectives. 

Role in organisation Role ambiguity and role conflict, responsibility for people.
Career development Career stagnation and uncertainty, underpromotion or 

overpromotion, poor pay, job insecurity, low social value 
to work. 

Decision latitude / Control Low participation in decision making, lack of control over 
work (control, particularly in the form of participation, is 
also a context and wider organisational issue) 

Interpersonal relationships at work Social or physical isolation, poor relationships with 
superiors, interpersonal conflict, lack of social support. 

Home-work interface Conflicting demands of work and home, low support at 
home, dual career problems. 

 Content of work 
Work environment and work equipment Problems regarding the reliability, availability, suitability 

and maintenance or repair of both equipment and 
facilities 

Task design Lack of variety or short work cycles, fragmented or 
meaningless work, underuse of skills, high uncertainty. 

Workload / workpace Work overload or underload, lack of control over pacing, 
high levels of time pressure. 

Work schedule Shift working, inflexible work schedules, unpredictable 
hours, long or unsocial hours. 

 

Kilde: Cox et al. 2000:68. 

 

Arbejdsmiljøpsykologien er med andre ord normativ i den forstand, at nogle arbejdsvilkår 

betragtes som mere gunstige end andre,7 og i diverse håndbøger og vejledninger opstilles 

således en række anvisninger til, hvordan belastninger kan forebygges (se f.eks. 

Arbejdstilsynets ”arbejdsmiljøvejvisere”8). Det drejer sig typisk om at sørge for klare krav, 

at give medarbejderne indflydelse på beslutninger og arbejdets tilrettelæggelse, at fastsætte 

udviklingsmål, og sørge for støtte og information. 

I tråd med denne forståelse taler man om ’det gode arbejde’ (Agervold 1991) og ’det 

udviklende arbejde’ (Agervold & Kristensen 1996), som et arbejde med store frihedsgrader, 

egenkontrol, uddannelsesmuligheder, participative ledelsesformer og social interaktion. Om 

de udviklingslinier jeg har skitseret skriver Agervold, at ”man kort og lidt optimistisk [kan] 
sige, at de […], alle har haft den samme røde tråd: at humanisere arbejdet og modvirke de 

værste konsekvenser af Scientific Management ved på forskellig vis at reetablere arbejdets 

                                                 
7 Samme normativitet præger i øvrigt tabel 1, dog med de (i forrige note) beskrevne nuanceringer angående 
’krav’ og ’social kontakt’. 
8 Findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: http://www.at.dk 



1. Arbejdsmiljøpsykologiens bidrag og udfordring 

 19

meningsindhold i en social kontekst” (Agervold 1998a:69). Denne optimisme genfindes, i 

en mindre forsigtig udgave, hos Kristensen & Agervold (1996), som, efter deres 

gennemgang af de forhold der kendetegner Human Ressource Management, skriver: 

”Tilsammen peger alle disse forhold tilbage til netop flere af de forhold, der blev trukket 

frem i forbindelse med omtalen af, hvilke værdier der værdsættes i arbejdet. De ligger i tråd 

med megen traditionel arbejdspsykologisk viden – ligesom de er relevante i forhold til det 

psykosociale arbejdsmiljø” (ibid.:96). Et andet sted understreges optimismen: ”Det 

udviklingspotentiale, der ligger i det gode arbejde, synes at sikre både en minimering af 

stress og en øget kompetence, som på sin side søges integreret i virksomhedens mål om at 

udnytte medarbejdernes ressourcer” (ibid.:78). 

Rationalet er med andre ord, at man i mange moderne virksomheder ser ud til at 

tilrettelægge arbejdet på en måde som er i overensstemmelse med arbejdsmiljøpsykologiens 

indsigter og forskrifter, hvorfor medarbejderne ikke blot må antages at have særligt gode 

chancer for at undgå psykiske belastninger, men oven i købet har ideelle muligheder for 

personlig vækst og udvikling. 

 

1.3. IT-branchen udfordrer 

Kristensen og Agervolds bog om ’Det udviklende arbejde’ slutter med ordene: ”Hvad 

mange års arbejdspsykologisk forskning ikke har kunnet afstedkomme indfries måske under 

indtryk af, at menneskets udviklings- og læringskompetence er nødvendig, for at moderne 

organisationer kan overleve i et post-Tayloristisk samfund” (Kristensen & Agervold 

1996:100). Det er en konklusion, der umiddelbart lover godt for fremtiden, for de 

medarbejdere, som arbejder på en af de mange moderne virksomheder, der tager 

udgangspunkt i medarbejdernes ressourcer og fokuserer på mulighederne for læring og 

udvikling, og desuden lægger vægt på projektarbejde, ”som kan ses som en prototype på det 

udviklende arbejde” (ibid.:97). At denne konklusion imidlertid må betvivles, bliver synligt 

når man ser nærmere på undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i de beskrevne typer 

moderne virksomheder. 

Navnlig IT-branchen har på det seneste tiltrukket sig særlig opmærksomhed fra 

arbejdsmiljøprofessionelle og andre, bl.a. fordi man i medierne har kunnet høre om, 

hvordan medarbejdere i branchen arbejder i et miljø, som på mange punkter lever op til 
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ideerne om ”det gode arbejde”, men at de samtidig er voldsomt psykisk belastede. På den 

ene side kan man bl.a. høre ledere i branchen fortælle, at ”IT-arbejdet er teamwork”, at 

”man skal have lyst til at lære nyt og udvikle sig” og at der lægges vægt på 

”selvstændighed”9. På den anden side har man kunnet høre om, at man i Sverige måtte 

oprette en særlig akut skadestue for IT-medarbejdere som mødte op i en udbrændthed-

lignende tilstand, og herhjemme har Tynell (2001) og Petersen (2002) vist, at lignende 

tilstande findes i Danmark. 

En forstærkning af disse modstridende signaler fremkommer gennem PROSA’s 

undersøgelse til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø i IT-branchen. Blandt andet er en af 

hovedkonklusionerne, at ”IT-faget er udviklende men stressende”, hvilket udgør et 

paradoks i forhold til arbejdsmiljøpsykologiens modstilling af psykisk belastning og 

udvikling. I undersøgelsen bad man godt 700 IT-medarbejdere nævne tre gode og tre 

dårlige ting ved deres arbejde. Respondenterne kunne svare frit, og svarene blev siden 

ordnet efter en række kategorier, som minder om de omtalte kernedimensioner. 

Resultaterne er vist i tabel 1-3 og 1-4 på næste side. En anden undersøgelse fra 2001 

foretaget af SAM-DATA og analyseinstituttet MEGAFON viser, at én ud af fire i IT-

branchen føler sig plaget af stress, og at det ser ud til at være et stigende problem10. Dette til 

trods for, at den sociale støtte, som gang på gang fremhæves i den arbejdsmiljø-

psykologiske litteratur som en særlig effektiv buffer mellem stressende arbejdsforhold og 

negative effekter for helbredet, er usædvanligt stor ifølge PROSA’s undersøgelse: På 

spørgsmålet ”Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kollegaer” svarer over 84% altid eller 

ofte. Til sammenligning er det kun 54% af lønmodtagere generelt, der svarer altid eller ofte 

til det samme spørgsmål (Christensen, 2002). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Citaterne er hentet fra ”KarriereVejviser IT 2003” i: Beder, C. et al. (red.) (2002): Move On 
Communications 2(1), i hvilken man bl.a. har spurgt en række personaleansvarlige om, hvilke kvalifikationer 
der er brug for i IT-branchen. 
10 Kilde: SAMDATA’s medlemsblad: Magasinet, nr. 6 - oktober  2001. SAM-DATA er IT-fagets fagforening 
under HK. 
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TABEL 1-3: Dårlige elementer i IT-arbejdet 

Nævn tre elementer i arbejdssituationen, du finder dårlige i edb-faget 

  

  Antal Procent 

Arbejdspres 279 35% 

Stress 159 20% 

Arbejdspres og/eller stress 379 47% 

Ledelse i alt 165 20% 

Udviklingstempoet 74 9% 

Ensformigt/rutinepræget 56 7% 

Mangel på fysisk aktivitet 43 5% 

Dårlige muligheder for kompetenceudvikling 41 5% 

Kollegaerne 36 5% 

Brugerne 26 3% 

Kortsigtet perspektiv 24 3% 

Andre fysiske arbejdsmiljøproblemer 21 3% 

Løn 17 2% 

Jobusikkerhed 17 2% 

Der er i alt 700, der har besvaret spørgsmålet 
Kilde: Christensen 2002. 

 

TABEL 1-4: Gode elementer i IT-arbejdet 

Nævn tre elementer i arbejdssituationen, du finder gode i edb-faget 

  

  Antal Procent 

Udvikling, alsidighed 544 73% 

Kollegaer 194 26% 

Brugerne 171 23% 

Selvstændighed/frihed 158 21% 

Opgaver 143 19% 

Efteruddannelse 82 11% 

Ny teknologi 81 11% 

Indflydelse/ansvar 74 10% 

Løn 39 5% 

Arbejdstid 27 4% 

Personlig udvikling 24 3% 

Ledelse 21 3% 

Psykisk arbejdsmiljø 21 3% 

Information 13 2% 

Jobsikkerhed 6 1% 

Der er i alt 746, der har besvaret spørgsmålet 
Kilde: Christensen 2002. 
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Der er således flere tegn på, at arbejdsmiljøpsykologiens pointer og anvisninger mister 

deres gennemslagskraft når det gælder arbejdet i nyere organisationsformer, som dem man 

finder i IT-branchen. Det store arbejdspres burde, ifølge krav/kontrol-modellen, kunne 

opvejes af graden af selvbestemmelse og frihed i opgaveløsningen, og derved gøre det til et 

aktivt job med mulighed for læring og udvikling, frem for et job med høj belastning. Og 

hvis det indimellem alligevel skulle blive stressende, burde den usædvanligt vidt udbredte 

sociale støtte kunne afværge de værste konsekvenser. Samtidig kan det bemærkes, at der 

stort set ikke er nogen af de stressende karakteristika, som Cox et al. nævner (i tabel 2), der 

synes at være særligt udprægede – tværtimod. 

Ikke blot opfattelsen af at det psykiske arbejdsmiljø i moderne organisationer 

repræsenteres af faktorer, som virker befordrende for et godt psykisk helbred hos 

medarbejderne, men også at det kan vurderes fyldestgørende med arbejdsmiljøpsykologiens 

teori og tilhørende værktøjer, synes således ikke at holde stik. For at kunne vurdere hvorfor, 

vil jeg i det følgende kapitel se på nogle af de teoretiske strømninger, som beskriver og 

præger arbejdet i vor tids moderne organisationer. 
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2. Den moderne organisation 
 

Jeg vil i dette kapitel forsøge at tegne et billede af den moderne organisation. Betegnelsen 

”den moderne organisation” er naturligvis en teoretisk konstruktion, som kan antage mange 

former, alt efter hvilke perspektiver der lægges. Der er tre grunde til mine valg af 

perspektiver. For det første har jeg selvsagt været styret af en interesse i at finde teoretiske 

perspektiver som beskriver de nye organisationsformer, som jeg har vurderet, at 

arbejdsmiljøpsykologien står svagt i forhold til. For det andet bunder mine valg i en 

vurdering af, hvilke teorier der har vundet særlig stor anerkendelse og udbredelse i den 

organisationsteoretiske litteratur, og for det tredje har jeg ladet mig informere og inspirere 

af mine erfaringer gennem min praktik i Arbejdstilsynet, samtaler med mine kolleger på 

DTU, Byggeledelse og mine ophold på DTU-projektets case-virksomheder. 

 

2.1. Vidensarbejde i den lærende organisation 

Mange virksomheder har i de sidste ti år gennemgået store organisationsændringer, især på 

baggrund af den teknologiske udvikling, navnlig inden for informationsteknologien. De 

øgede muligheder for at kommunikere inden for og på tværs af landegrænser har f.eks. gjort 

at mange virksomheder konkurrerer på et større og ofte mere komplekst og omskifteligt 

marked. Stadig flere ser det derfor som en betingelse for overlevelse, at man er i stand til 

hele tiden at indrette sig efter skiftende og uforudsigelige krav fra den verden, man er en del 

af. Op igennem 1990-erne blev det således mere og mere udbredt at betragte sin 

virksomhed som en ’lærende organisation’; en organisation der er i stand til hele tiden at 

lære af den situation den er i, og ikke mindst, som man stadig hører folk i erhvervslivet sige 

det, ”at lære at lære”.  

Den organisationsteoretiske udfordring bestod i første omgang i at forstå, hvad det vil 

sige, at en organisation lærer. Det er umiddelbart forståeligt, at det enkelte menneske kan 

ses som et lærende individ. Individuel læring er et omfattende fagområde indenfor 

psykologien med dybe rødder i psykologiens historie, og har at gøre med den enkeltes 

tilegnelse af færdigheder og viden. Men hvad menes der, når man taler om en lærende 
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organisation? I første kapitel af deres bog ‘Organizational Learning II’11 tager Argyris og 

Schön fat på denne problemstilling: ”[T]he problem of determining under what conditions 

the thought and action of individuals become distinctively organisational” (Argyris & 

Schön, 1996:8).  

 Først opstiller de tre kriterier, der præciserer, hvad der skal til for, at en gruppe af 

mennesker kan betragtes som en organisation12: 1) Gruppen skal være enig om en definition 

af procedurer for beslutningstagning på vegne af kollektivet, 2) Delegere autoritet til 

enkeltindivider til at handle på vegne af kollektivet og 3) sætte grænser mellem kollektivet 

og resten af verden. Dette udmønter sig i et regelsæt for beslutningstagning, delegering og 

grænsesætning. Et andet krav, der skal være opfyldt, før man kan tale om en organisation, 

er, at medlemmerne antager specifikke roller i udførelsen af arbejdet. Kollektivets mønster 

af roller kaldes ”task system” (ibid.:8). Hvis det enkelte medlem følger regelsættet og 

holder sig til sin rolle i task systemet, vil han eller hun handle13 på vegne af kollektivet, og 

en eventuel læring vil således kunne siges også at være på vegne af kollektivet. Er 

kollektivet en organisation, er der tale om organisationslæring. 

 I forbindelse med læring taler Argyris og Schön om en proces og et produkt; svarende 

til spørgsmålene: ”Hvordan læres der?” Og ”hvad læres?” Til læringsprocessen hører 

begrebet ”inquiry” (undersøgelse), som bruges til at beskrive: ”The intertwining of thought 

and action that proceeds from doubt to the resolution of doubt” (Argyris & Schön 

1996:11f). For at der er tale om organisationslæring, skal undersøgelsen foretages på vegne 

af organisationen og foregå som en gensidig feed-back mellem individ og organisation. Er 

dette tilfældet kan der blive tale om et organisationslæringsprodukt. 

Et læringsprodukt kan både tage form af færdigheder og viden, hvoraf Argyris og Schön 

især beskæftiger sig med viden. De beskriver to måder, hvorpå viden kan være 

repræsenteret i organisationen. Først nævner de, at organisationer virker som “holding 

environments for knowledge” (ibid:12), hvilket vil sige, at viden kan være til stede i 

                                                 
11 Argyris og Schön’s bog fra 1996 er en redigeret version af en bog om organisationslæring fra 1978. 
12 Argyris og Schön skelner mellem såkaldte efemeriske organisationer, der er midlertidige og uformelle, og 
organisationer der kontinuerligt definerer regelsæt og rollefordeling. En sådan kaldes “agency”, og det er 
denne type organisation, som Argyris og Schön fokuserer på (Argyris & Schön 1996:9f). 
13 Argyris og Schöns skriver, at for at kunne tale om organisationslæring, er det nødvendigt at forklare, hvad 
der menes med, at en organisation handler, da enhver form for læring fremkommer som følge af handlinger, 
og da en ny handling som regel er et tegn på, at læring har fundet sted. Ordene “handler”, “handling” og andre 
former af ordet refererer til deres brug af  ordet “action”, der dækker over mange former for adfærdsmæssige 
og kognitive fænomener. De skriver eksempelvis: “[L]earning itself - thinking, knowing or remembering - is a 
kind of action” (Argyris & Schön 1996:8).  
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hovedet på medlemmerne, i organisationens arkiver eller i fysiske objekter (f.eks. genstande 

i et rum, der gør at man ved, hvilken adfærd der er passende). Den anden måde viden er 

repræsenteret er i organisationens ”task system”, dvs. i de rutiner og den praksis, der hører 

med til medlemmernes roller i organisationen. Det er denne viden, der ligger bag 

handlingerne, og Argyris og Schön kalder denne form for viden “theories of action” 

(handlingsteorier). Denne betegnelse deles yderligere op i “espoused theory” (forfægtet 

teori) og “theory-in-use” (teori-i-brug), hvor den forfægtede teori er den man eksempelvis 

finder i organisationers formelle dokumenter, hvorfra medlemmer kan hente viden om, 

hvordan forskellige ting skal gøres. Teorien-i-brug refererer til den handlingsteori, der 

ligger implicit i organisationens handlingsmønstre, og som ofte ikke stemmer overens med 

den forfægtede teori.  

 Sammenfattet siger Argyris og Schön kort fortalt, at organisationslæring forekommer, 

når det enkelte medlem undersøger på vegne af organisationen, og opnår ny viden, som er 

tilgængelig for alle i organisationen. Desuden er sondringen mellem single- og dobbelt-loop 

læring en central differentiering i organisationslæringsbegrebet. Single-loop læring kan 

forstås med principper fra kybernetikken. Et kybernetisk system regulerer sig selv ved 

hjælp af negativ feed-back mekanismer. Single-loop læring foregår med andre ord ved, at 

man holder øje med ændringer i ens forhold til omgivelserne. Dette forhold relateres til 

normerne for handling, og svarer forholdet ikke til normerne, korrigeres handlingerne. Det 

der skal til, for at der er tale om dobbelt-loop læring, er et ekstra led (eller “loop”) i 

læringsprocessen, hvor relevansen af normerne for handling tages op til overvejelse: Man 

holder øje med ændringer i ens forhold til omgivelserne og relaterer forholdet til normerne 

for handling. Herefter vurderer man relevansen af normerne, som eventuelt revideres inden 

man beslutter om handlingen skal korrigeres. Det er denne sidste type læring, der tales om 

når virksomheder understreger vigtigheden af ”at lære at lære”. 

Den megen litteratur om lærende organisationer er efterhånden blevet ”overtaget” af 

litteratur om ’knowledge management’ (se figur 2-1). 
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FIGUR 2-1: Fra organisationslæring til videnstyring 

 
Kilde: Scarborough et al. 1999:3. 

 

Pointerne i teorierne om den lærende organisation kan med andre ord siges at have ført til 

spørgsmål om, hvordan en organisation håndterer og udvikler sin viden. En tendens der 

afspejles i en udbredt opfattelse af, at viden er vor tids virksomheders vigtigste aktiv (se 

f.eks. Drucker 1993). Med fascinationen af mulighederne i informationsteknologien 

handlede det i starten for mange om, at virksomhedens viden skulle gøres tilgængelig for 

alle. Man oplevede imidlertid mange steder, at implementeringen af IT-systemer ikke var 

nogen garanti for, at viden blev udvekslet og ny viden skabt, og man har derfor ledt efter 

alternative strategier for håndtering og udvikling af viden – for som det til stadighed 

fremhæves i litteraturen: ”What makes managing knowledge a challenge is that it is not an 

object that can be stored, owned and moved around like a piece of equipment or a 

document. It resides in the skills, understanding, and relationships of its members as well as 

in the tools, documents and processes that embody aspects of this knowledge. Companies 

must manage their knowledge in ways that do not merely reduce it to an object” (Wenger et 

al. 2002:11). 

Nonaka & Takeuchi’s (1995) bog om japanske virksomheders skabelse af ny viden er 

en ofte citeret ”klassiker” i denne sammenhæng. Et af deres vigtigste bidrag består i deres 

vidensbegreb, som adskiller sig fra et traditionelt vestligt syn på viden. Hos Argyris & 

Schön (1996) f.eks. ligger udfordringen i, at få den viden som ligger i teorien-i-brug til at 

stemme overens med den forfægtede teori, da det er denne sidste, som betragtes som den, 

der kan give anledning til dobbelt-loop læring og dermed potentielt ny viden. Dette syn på 
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”videnskabelse” problematiseres af Nonaka og Takeuchi, idet de anfører, at 

organisationslæringsteorien efter Argyris og Schön ser udviklingen af ny viden, som en 

særlig vanskelig proces, der kræver, at ”someone inside or outside an organization 

”objectively” knows the right time and method for putting double-loop learning into 

practice” (Nonaka & Takeuchi 1995:46). Det bemærkes, at det er en forståelse, der bygger 

på en vestlig kartesiansk dualisme, som ikke kendes i japansk epistemologi, ifølge hvilken 

det tværtimod kan påpeges, at ”double-loop learning is not a special, difficult task but a 

daily activity for the organization” (ibid.). Denne pointe bygger på en opfattelse, der 

betoner, at viden er ”context-specific and relational in that [it depends] on the situation and 

[is] created dynamically in social interaction among people” (Nonaka & Takeuchi 

1995:59). Skabelsen af ny viden gennem organisatorisk dobbelt-loop læring forstås med 

andre ord, hos Nonaka & Takeuchi, som en, i den daglige praksis, iboende mulighed. 

Nonaka og Takeuchi bruger Michael Polanyis skelnen mellem tavs og eksplicit viden i 

deres forklaring på, hvordan ny viden skabes. ”Tacit knowledge is personal, context-

specific, and therefore hard to formalize and communicate. Explicit or ”codified” 

knowledge, on the other hand refers to knowledge that is transmittable in formal, systematic 

language” (ibid.). Skabelse af ny viden (innovation eller dobbelt-loop læring) forstås 

herefter som resultatet af interaktioner mellem mennesker, hvor tavs og eksplicit viden 

mødes. Nærmere bestemt er der tale om, at tavs viden kan udvikles til ny tavs viden 

gennem ’socialisation’, som det f.eks. ses i mesterlære, eller til eksplicit viden gennem 

’eksternalisering’, som når en metafor bruges til at forklare noget der er svært at udtrykke; 

fra eksplicit viden til eksplicit viden gennem ’kombination’, som i formelle uddannelser, 

eller fra eksplicit viden til tavs viden gennem ’internalisering’, som når instruktioner fører 

til praktiske færdigheder gennem ”learning by doing”. De fire typer af viden-omdannelse 

indgår i en spiralformet proces, som afbildet i figur 2-2. 
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FIGUR 2-2: Viden-spiralen 
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Kilde: Nonaka & Takeuchi 1995:71. 

 

Et typeeksempel på bevægelsen rundt i spiralen er, at socialisering foregår som etablering 

af tavs viden (’field building’) gennem fælles omgang med et produkt. I dialog 

eksternaliseres en ny idé som eksplicit viden. Denne idé kombineres med anden eksplicit 

viden om produktet (’linking explicit knowledge’), som tilsammen internaliseres til tavs 

viden gennem eksperimenteren med produktet, hvorefter ny socialisering kan forekomme 

osv. Viden-spiralen er desuden udvidet med en dimension, der viser, at den iterative 

interaktion mellem tavs og eksplicit viden udvikler sig over tid til stadig større 

interaktionsfællesskaber; fra individer til grupper over afdelinger til hele organisationer og 

til andre organisationer.14 Samtidig anføres det, at én viden-spiral typisk sætter andre i 

gang. 

Opsummerende kan det fremhæves, at Nonaka og Takeuchis bidrag i relation til 

teorierne om den lærende organisation, ligger i deres betoning af, at læring eller skabelse af 

ny viden må ses som resultater af lokale, kontekstspecifikke processer af interaktion 

                                                 
14 I en artikel af nyere dato med Nonaka som medforfatter (von Krogh et al. 2001) underbetones denne 
tidslige ekspansion af interaktionsfællesskaber, og nuanceres med et begreb om overføring af viden 
(”knowledge transfer”), som skal vise, hvordan den genererede viden spredes i virksomheden til dem, der 
vurderer, at den har relevans og værdi.  
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mellem mennesker, og at det er processer, som ikke ophøjer den eksplicitte viden, men 

understreger vigtigheden af videnselementets implicitte (tavse) aspekter. Som Morgan 

(1997) skriver: ”Their view of individual and organisational learning embraces both ”tacit” 

and ”explicit” dimensions, drawing attention to the fact that we learn through “feel” and 

lived experience as well as through abstract conceptual processes. They encourage us to 

understand knowledge creation more holistically than through the cognitive approach 

dominant in the west” (ibid.:396). 

I forlængelse af en forståelse af, hvad det vil sige at en organisation lærer, bliver det 

relevant for en virksomhed at forstå, hvilke ledelsesmæssige tiltag, der kan virke 

befordrende for medarbejdernes bidrag til den organisatoriske læring. Morgan (1997:100ff) 

foreslår, at man ser en organisation metaforisk som en holografisk hjerne for derigennem at 

forstå, hvordan organisationslæring kan faciliteres. En holografisk plade er kendetegnet 

ved, at hvis den går i stykker, kan enhver del bruges til at genskabe det oprindelige billede. 

Enhver del bærer altså information om helheden. Hjernens plasticitet (det at et 

hjerneområdes funktion kan overtages af andre hjerneområder) kan således forstås som en 

holografisk kvalitet, og det er denne kvalitet Morgan refererer til, når han taler om den 

holografiske hjerne. En organisation forstået ved hjælp af ’holografisk hjerne’-metaforen, 

kalder han en holografisk organisation, og selvom ethvert fænomen der besidder 

holografiske egenskaber i høj grad er selv-organiserende, mener Morgan, at man kan pege 

på en række principper, der kan bruges til at skabe en kontekst, der fremelsker holografisk 

organisation. 

Det første princip Morgan nævner er: ”Build the ”whole” into the ”parts””. Han taler i 

denne forbindelse om det han kalder ”Corporate ”DNA””. Ideen er at DNA-ets holografiske 

kvalitet kan overføres til en organisation. Morgan skriver: ”The visions, values, and sense 

of purpose that bind an organisation together can be used as a way of helping every 

individual understand and absorb the mission and challenge of the whole enterprise” 

(ibid.:102). Han siger videre at visioner, værdier og andre normer for handling er 

dimensioner af en organisations kultur, og at netop kultur har en holografisk kvalitet. 

Desuden nævnes muligheden af at indbygge ”helheden” i ”delene” ved hjælp af et intranet, 

som alle i organisationen har adgang til. Gennem et sådant computernetværk får 

organisationen mulighed for det han kalder ”the evolution of a shared ”organizational 

mind”” (ibid.:104). Endnu et eksempel er selvstyrende grupper, hvor hvert medlem ideelt 
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set lærer hele arbejdsprocessen at kende, så man kan rotere mellem arbejdsopgaver 

(ibid.:106f). 

 Det andet princip, der kan bruges til at skabe betingelser for et selv-organiserende 

system, kalder Morgan: ”The importance of ”redundancy””. Hermed menes: ”a kind of 

excess capacity that can create room for innovation and development to occur. Without 

redundancy, systems are fixed and completely static” (ibid.:108f). Den seneste teori om 

hjernens funktionsmåde er, at informationsbehandling foregår parallelt i et komplekst 

neuralt netværk. Det er med andre ord en redundans af informationsbehandling i form af 

parallel aktivitet i mange forskellige neuroner og hjerneområder, der giver hjernen dens 

fleksible, kreative og tilpassende kvaliteter; alle kvaliteter der fremhæves som vigtige for 

vore dages organisationer at besidde. En af de måder en organisation kan leve op til kravet 

om redundans er ved brugen af ”Total Quality Management”, der indbefatter fænomener 

som ”quality circles” (eller det japanske ”ringi”), hvor medlemmer med forskellige 

kvalifikationer og kompetencer mødes for at udveksle meninger om, hvad der f.eks. kan 

gøres for at forbedre arbejdsgangene i den organisation, de arbejder i. (ibid.:93ff). 

 Morgans tredie princip om “requisite variety” (nødvendig mangfoldighed) hænger 

sammen med den såkaldte kontingensteori, og den dertil hørende metaforiske forståelse af 

organisationer som organismer, i hvilken man fokuserer på den gensidige påvirkning 

mellem organisationer og deres omgivelser. Hovedbudskabet i pointen om “requisite 

variety” formulerer Morgan således: “If a business unit or team is to be successful in 

dealing with the challenges of a complex task, or a difficult environment, it is vital that it be 

allowed to possess sufficient internal complexity” (ibid.:113). Dette kan opnås gennem en 

flad organisationsstruktur, der i modsætning til en hierarkisk struktur gør det muligt for en 

organisation at arbejde på tværs af forretningsenheder, og dermed sammenstille den 

konstellation af kvalifikationer, der skal til for at imødegå kravene fra omgivelserne bedst 

muligt. 

 For at den selv-organiserende holografiske organisation har mulighed for at udvikle sig, 

i kraft af de tre foregående principper, er det nødvendigt med en høj grad af frihed og 

fleksibilitet. Der skal derfor kun defineres et minimum af specifikke retningslinjer, så de 

enkelte medlemmer føler en frihed til at skabe og være kreative. Dette fører til Morgans 

fjerde princip: ”Minimum specs”, der er en sammentrækning af “minimum critical 

specification”. Det er derfor en leders opgave at tillade en høj grad af decentralisering, dog i 
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et omfang der hindrer anarkistiske tilstande. Ved hjælp af princippet om minimum specs 

har lederen mulighed for at skabe et miljø, der tilbyder, hvad der populært kaldes “frihed 

under ansvar”, eller som Morgan kalder det: “responsible autonomy” (ibid.:114). 

 Det femte og sidste princip, som Morgan nævner, er “Learning to learn”, der har at gøre 

med det tidligere præsenterede om dobbelt-loop læring. Hovedbudskabet er, at de første fire 

principper kan bruges til at skabe et potentiale for dobbelt-loop læring. 

Hierarkiske og bureaukratiske organisationer, som med Morgan (1997) kan forstås med 

’maskinen’ som metafor, hvor det gælder om at kende sin plads (og ”gøre hvad der bliver 

sagt”) i et forholdsvis statisk system med relativt stabile målsætninger, er således mange 

steder blevet erstattet af (eller suppleret med15) fladere og mere fleksible strukturer med 

store frihedsgrader og samarbejde på tværs af enheder og fokus på fælles værdier og 

visioner som styrende for arbejdsprocessen. Morgans principper for faciliteringen af 

organisatorisk læring overlapper med Nonaka & Takeuchis ”enabling conditions for 

organisational knowledge creation” (1995:73ff). Redundans, nødvendig mangfoldighed og 

ansvarlig autonomi fremhæves f.eks. af begge. Man er med andre ord nået til en forståelse 

af vidensarbejdet i den lærende organisation som værende noget, der ikke skal forsøges 

planlagt ”udefra” men derimod som noget, der skal faciliteres ved at give mulighed for, at 

medarbejderne i fællesskab kan søge de bedste løsninger ved at udveksle viden med 

hinanden. 

Morgans ledelsesprincipper for holografiske organisationer og Nonaka og Takeuchis 

’enabling conditions’ kan ses som rammebetingelser. Det er imidlertid de værdier og 

visioner16, som medarbejderne deler, der skal sikre, at der samarbejdes om at nå fælles mål. 

I denne forbindelse refereres til teorier om organisationskultur (se f.eks. Morgan 

1997:kap.5), som lægger vægt på, at organisationer (ligesom kulturer) bygger på de 

værdier, identiteter, normer, rutiner mm., som skabes og opretholdes gennem den sociale 

interaktion mellem mennesker. Nonaka og Takeuchi peger imidlertid på en række mangler 

ved undersøgelserne af organisationskultur: ”First, most of these studies have not paid 

enough attention to the potential and creativity of human beings. Second, the human being 

                                                 
15 Nonaka & Takeuchi (1995) siger om den ideale organisationsform til skabelsen af viden: ”A business 
organisation should have a nonhierarchical, self-organizing structure working in tandem with its hierarchical 
formal structure” (ibid.:166). 
16 Nonaka & Takeuchi (1995) bruger begrebet ”intention”, hvorom de bl.a. skriver, at ”intention is often 
expressed by organizational standards or visions that can be used to evaluate and justify the created 
knowledge. It is necessarily value-laden (ibid.:75, mine fremhævelser). 
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in most cases, is seen as an information processor, not as an information creator. And third, 

the organisation is portrayed as rather passive in its relation to the environment, neglecting 

its potential to change and to create” (Nonaka & Takeuchi 1995:42). Flere af teorierne om 

organisationskultur kan med andre ord kritiseres for at bygge på samme begrænsende 

kognitivistiske tilgang, som de traditionelle organisationslæringsteorier er blevet kritiseret 

for. 

En af de teorier, der har formået at redegøre for de ”kulturelle” aspekter på en måde 

som går i spænd med aktuelle teorier om vidensarbejdet i lærende organisationer, er Etienne 

Wengers teori om praksisfællesskaber. Det er således en teori, som stadig oftere inddrages 

som en vigtig byggesten i moderne organisationsteori (se f.eks. Kreiner & Lee 2000 og von 

Krogh et al. 2001), og Wenger har fornylig, sammen med to kolleger, udgivet en bog, som, 

med et anvendelsesorienteret sigte, kobler teorien til ’knowledge management’-tænkningen. 

Centrale dele af Wengers teori præsenteres derfor i det følgende, og det vises i forlængelses 

heraf, hvordan mange moderne virksomheder forsøger at indrette arbejdspladsen, så den 

danner de bedste rammer for vidensarbejdet i lærende organisationer. 

 

2.2. Praksisfællesskaber i nye kontorer 

Wengers (1998) teori om praksisfællesskaber er i udgangspunktet en teori om læring. Den 

placerer sig i krydsfeltet mellem en række akademiske traditioner, og tilhører den disciplin 

som især Anthony Giddens har arbejdet for at etablere som en selvstændig, 

sammenhængende tradition, kaldet ’social theory’. Den er med andre ord en ’social theory’ 

om læring. I lighed med Giddens’ (1984) ’strukturationsteori’ er den således et forsøg på at 

opløse den socialvidenskabelige dikotomi mellem (samfundsmæssig) struktur og 

(menneskelig) handling, hvorved læring, hverken forstås som menneskers socialisering 

gennem tilegnelse af underlæggende eller overindividuelle strukturer, eller som en 

individuel foreteelse uafhængig af sociale strukturer. Læring er ifølge Wenger (1998) 

”caught in the middle”(p.13), når man som han ser læring som uløseligt forbundet med 

deltagelse i social praksis: ”It takes place through our engagement in actions and 

interactions, but it embeds this engagement in culture and history. Through these local 

actions and interactions, learning reproduces and transforms the social structure in which it 

takes place” (ibid.:13). 
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Om sine grundlæggende antagelser skriver Wenger, at ”1) We are social beings […] 2) 

Knowledge is a matter of competence with respect to valued enterprises […] 3) Knowing is 

a matter of participating in the pursuit of such enterprises […] 4) Meaning – our ability to 

experience the world and our engagement with it as meaningful – is ultimately what 

learning is to produce” (ibid.:4). På denne baggrund udvikler han sin teori om 

praksisfællesskaber. Det er ikke en almen teori om vilkårlig praksis, men en almen teori om 

de fællesskaber, hvori mennesker, gennem social deltagelse, skaber og former deres 

identitet og oplever livet og verden som meningsfyldt. Praksisfællesskaber kan derfor ikke 

umiddelbart sidestilles med teams, projektgrupper, forretningsenheder eller andre 

strukturelt bestemte samlinger af mennesker, men vil derimod ofte være en passende 

betegnelse for en familie, et orkester eller lignende, idet et praksisfællesskab er bestemt ved 

følgende tre dimensioner: 

1. Gensidigt engagement 

2. Et fælles foretagende 

3. Et fælles repertoire 

 

Som et fællesskab af gensidigt engagement holdes et praksisfællesskab sammen af 

medlemmernes fortsatte forhandling af meningen med deres deltagelse i et fælles 

foretagende; et fælles foretagende som understøttes af et repertoire, som ikke nødvendigvis 

udgøres af fælles værdier eller overbevisninger, men er en afspejling af en fælles historie af 

gensidigt engagement, hvis mening til stadighed udvikles og forhandles. Et 

praksisfællesskab skal således ikke forstås som nødvendigvis homogent eller harmonisk, 

men som et fællesskab med en fælles historie af menings- og identitetsforhandling; af 

læring gennem deltagelse i social praksis. 

Om sin teoris betydning for organisationer skriver Wenger: “For organizations, it 

means that learning is an issue of sustaining the interconnected communities of practice 

through which an organisation knows what it knows and thus becomes effective and 

valuable as an organization” (Wenger 1998:8). I et kapitel om organisationer anfører 

Wenger, som nogle generelle retningslinier for organisationer, som vil fremme den 

organisatoriske læring, at man må 1) forstå læring som en deltagelsesproces, både for nye 

og gamle medlemmer, 2) fokusere på læring frem for undervisning, ved at identificere de 

læringsmuligheder som tilbydes i den konkrete praksis, 3) engagere fællesskaberne i 
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udformningen af deres praksis som et sted, hvor læring finder sted, og 4) give 

fællesskaberne adgang til de ressourcer, de behøver for at kunne forhandle deres 

forbindelser til andre fællesskaber og deres relation til organisationen. (ibid.:249). Første og 

andet punkt betoner, at læring for nye medlemmer foregår bedst som en overgang gennem 

deltagelse, som i begyndelsen er perifer og gradvist fører til deltagelse i praksis-

fællesskabets kerne (som beskrevet af Lave & Wenger 1991). Det sidste punkt antyder et 

andet vigtigt aspekt ved Wengers teori: En organisation kan forstås som en konstellation af 

praksisfællesskaber, men den bør ikke forstås som en konstellation af isolerede 

praksisfællesskaber. Ligesom en perifer deltager kan bringe nyt til et fællesskabs praksis, 

foregår en vigtig del af et praksisfællesskabs læring i grænsezonen mellem fællesskaber. 

Det være sig internt eller på tværs af organisatoriske skel. Wenger taler i denne forbindelse 

om vigtigheden af ”vidensmæglerens” rolle, som er den, en person kan have, når 

vedkommende er engageret i forskellige fællesskaber. Udviklingen og spredningen af viden 

kræver med Wengers ord ”multimembership to be elevated to an organizational principle” 

(Wenger 1998:252)17. 

Hvor Wengers bog fra 1998 primært er en præsentation af teoriens almene 

karakteristika, er den nye bog ”Cultivating communities of practice” (Wenger et al. 2002) 

en særskilt behandling af, hvilke udfordringer der møder ledelsen i virksomheder, som tager 

pointerne i teorien om praksisfællesskaber til sig som en del af deres videnledelsesstrategi. 

De tidligere anvendte dimensioner til bestemmelse af et praksisfællesskab (som er listet 

ovenfor) genfindes ikke i den nyere bog. Der præsenteres tre nye strukturelle elementer, 

som dog kan siges at stemme meget godt overens med de foregående, i nævnte rækkefølge: 

Et fællesskab af mennesker, et videns-domæne, og en fælles praksis. En af hovedpointerne 

er stadig, at et praksisfællesskab skal forstås som noget andet end de grupper, som er en del 

af en organisations formelle struktur. Det er den fælles læringshistorie med gensidigt 

engagement om et fælles foretagende, som er bestemmende, og kultiveringsmetaforen 

benyttes for at understrege, at praksisfællesskaber, ligesom levende organismer, ikke skal 

forceres frem, men dyrkes og plejes, så de kan udvikle deres eget liv. Med denne metafor 

bliver udfordringen formuleret af Wenger et al. (2002) som: ”How do you design for 

                                                 
17 Wenger (1998) tilføjer, at forbindelsen mellem praksisfællesskaber også kan foregå som en organisering 
omkring de artefakter, dokumenter, koncepter eller andre såkaldte ”boundary objects”, som forskellige 
praksisfællesskaber måtte have tilfælles (p.106ff). 
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aliveness?” (p.50). Som svar herpå opstilles syv overordnede principper for, hvordan 

praksisfællesskaber i en organisation kan ”kultiveres”. 

Det første princip, ”design for evolution”, er en fremhævning af ovenstående 

kultiveringsfokus. Det andet princip, ”open a dialogue between inside and outside 

perspectives”, betoner vigtigheden af at supplere fællesskabets eget fokus med perspektiver 

fra udenforstående for at blive i stand til at se nye muligheder (jf. ovenstående om 

vidensmæglerens rolle). Tredje princip, ”invite different levels of participation”, skal minde 

om, at medlemmer deltager med forskellige grader af engagement, men at også mere 

perifere deltageres bidrag er vigtige, da deres inddragelse kan give nyt liv til 

praksisfællesskabet. ”Develop both public and private community spaces” er det fjerde 

princip, som fremhæver vigtigheden af at dyrke de mere uformelle og personlige relationer 

mellem medlemmerne, da det sikrer et større engagement i fællesskabets offentlige og mere 

formelle møder. Det femte princip, ”focus on value”, er en understregning af, at et 

praksisfællesskab kun opretholdes, når medlemmerne oplever det som værdifuldt. Sjette 

princip, “combine familiarity with excitement”, handler om, at introduktionen af nye ideer 

og tiltag skal forankres i det velkendte. Det sidste princip hedder ”create a rhythm for the 

community”. Det hentyder til, at levende fænomener er kendetegnede ved en vis periodisk 

regelmæssighed af tilbagevendende begivenheder. Det samme skal sikres for et 

praksisfællesskab. 

Bogen igennem præsenteres en række eksempler på, hvordan disse principper kan 

efterleves i praksis. For at anskueliggøre pointerne drages paralleller mellem 

praksisfællesskaber og f.eks. en by eller en park for at vise, hvordan en mangfoldighed i 

udvalget af måder, hvorpå medlemmerne kan deltage, bidrager til praksisfællesskabers 

’aliveness’: 

 

”Just as a good park has varied spaces for neighbourhood baseball games, quiet chats, or solitary 

contemplation, a well-designed community of practice allows for participating in group discussion, 

having one-on-one conversations, reading about new ideas, or watching experts duel over cutting-

edge issues. Even though communities are voluntary and organic, good community design can 

invite, even evoke, aliveness” (Wenger et al. 2002:50). 

 

Som aktuelle tendenser indenfor arkitekturen ses disse tanker afspejlet i bygningen og 

indretningen af vor tids kontorarbejdspladser. Det nok mest toneangivende konsulentfirma i 
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denne sammenhæng er det internationale arkitektbureau DEGW. En af dets grundlæggere, 

Francis Duffy, udgav i 1997 bogen ’The new office’, hvis ideer har inspireret mange til at 

rive væggene ned og erstatte cellekontorer med et mere varieret kontormiljø, ligesom 

adskillige af de virksomheder, der har fået bygget nye domiciler inden for de sidste år, har 

bygget og indrettet sig efter ideerne fra DEGW. Duffy (1997) skrev om de nye kontorer, at 

de ville komme til at afspejle 1) en intensivering af brugen af rum, 2) utålmodighed med 

grænser, 3) utilfredshed med hierarkier, 4) en tendens mod mindre og hurtigere omskiftende 

organisatoriske enheder, 5) vigtigheden af gruppeaktiviteter, 6) en overflødiggørelse af 

kontorister og traditionelt kontorarbejde, 7) en udbredt fortrolighed med brugen af 

informationsteknologi, og 8) en ny fleksibilitet med et stadig større udvalg af 

indretningsvariationer, til støtte for de forskellige måder og tidspunkter arbejdet udføres på. 

(Se Duffy 1997:56-57). 

Et af DEGW’s hovedbudskaber ligger i ideen om ”det aktivitetsbaserede design” af 

arbejdspladsen, som indebærer, at en virksomheds indretning skal baseres på en analyse af, 

hvilke aktiviteter der finder sted. Med moderne virksomheders udbredte fokus på 

vidensarbejdet i deres lærende organisation, betyder dette typisk, at implementeringen af et 

såkaldt ’New Office’ i høj grad baseres på et ønske om at optimere medarbejdernes 

muligheder for at dele viden med hinanden. Som afspejlet i Wengers park- og by-metaforer 

betyder det konkret, at man bestræber sig på at skabe en variation af områder, hvor man kan 

mødes formelt eller uformelt18: Medarbejderne kommer typisk til at sidde ved skrivebords-

”øer” i et storrumskontor19, som suppleres med stillerum, møderum, projektrum, café-

områder, åbne pladser som ”strøg” eller atrier, og såkaldte touchdown-arbejdspladser, hvor 

man (som regel stående) kan arbejde kortvarigt ”inden man skal videre”. (Se f.eks. Bell 

2000). 

 

                                                 
18 Til en konference afholdt af Erhvervskonferencer den 17. September 2002 med titlen ”Indretningsprocessen 
for skabende arbejdsmiljøer – celle- eller storrumskontorer”, brugte Adryan Bell fra DEGW betegnelsen ”the 
office as a city”, til at beskrive ”hvor vi er nu”. 
19 I nogle virksomheder forsøger man sig med ”desk-sharing”, som betyder, at man ikke har en fast plads. 
Dette som regel ud fra en konstatering af, at mange borde står tomme i løbet af arbejdsdagen, og at man derfor 
kan spare plads ved at reducere antallet af borde og bede folk om at dele. 
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2.3. Intersubjektiv kompetence 

Jeg har indtil videre tegnet et billede af den moderne organisation som en, der opfattes som 

del af en kompleks og omskiftelig verden, og som derfor må være i stand til kontinuerligt at 

lære nyt, hvorfor udvekslingen, håndteringen og udviklingen af viden sættes i højsædet. Det 

er en organisation, der lægger vægt på en intern fleksibilitet og mangfoldighed, og frihed 

under ansvar gennem et minimum af bindende retningslinier, samt et højt 

informationsniveau. Samtidig har jeg betonet at fokusset på læring og vidensskabelse 

indeholder en inddragelse af forståelsen af organisationer som et sted, hvor meningen med 

arbejdet skabes og opretholdes gennem medlemmernes deltagelse. Via Wengers teori om 

praksisfællesskaber har jeg således præsenteret et aktuelt eksempel på, hvordan den 

moderne organisation fremstilles som en, der må være i stand til at ”kultivere” livet i 

organisationen. 

Vendes perspektivet fra det mere organisatoriske og ledelsesmæssige til et spørgsmål 

om, hvad medarbejderne i en moderne virksomhed skal kunne, falder man typisk over 

begrebet ’kompetence’, som her: 

 

”Det er nødvendigt, at virksomhederne og deres ansatte kan udvikle deres viden og arbejdsområder i 

takt med ændringerne – eller kan forudse ændringer, der er på vej. Derfor bliver udviklingen af 

kompetence et centralt område” (Bramming & Larsen 1995:6). 

 

Men hvad er kompetence, eller hvad kendetegner den kompetente medarbejder, i den 

moderne organisation? I management-litteraturen findes en uensartet masse af 

begrebsbestemmelser, oprationaliseringer og forståelsesmodeller. Det er f.eks. forskelligt 

om man inddrager personlighedstræk og motivation eller ej, ligesom der er forskellige bud 

på, hvordan begrebet differentieres fra ’kvalifikation’, samtidig med at kompetence ofte 

tillægges en myndighedsdimension, som har at gøre med retten til at træffe beslutninger (jf. 

Bramming & Larsen 1995:kap.2). 

Hos Spencer & Spencer (1993) findes f.eks. en definition af kompetence som værende: 

”[a]n underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-

referenced effective and/or superior performance in a job or situation” (ibid.:9). Docherty 

& Nyhan (1997) formulerer det således: “Competence is an individual’s ability to execute 

his task and meet external demands in a practical and designed fashion in relation to the 
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current situation” (ibid.:23). Bramming & Larsen (1995), peger på at kompetence udtrykker 

”en mere bredspektret personlig baggrund, der [udover viden, færdigheder og holdninger] 

tillige omfatter personlighed, erfaringer og følelsesmæssig orientering”, og som en skelnen 

mellem kompetence og kvalifikation skriver de videre: ”Hvor ”den kvalificerede 

medarbejder” kan bære rundt på sine kvalifikationer – løsrevet fra den konkrete 

arbejdssituation – ses i kompetencebegrebet på relationen mellem personen og dennes job” 

(ibid.:47). Et andet sted skriver de: ”Kompetence er det specifikke handlingsmønster, som 

personen udviser i et samspil med jobsituationen” (ibid.:197).  

Som en kommentar til managementlitteraturens forskelligartede begrebsbestemmelser 

med varierende inddragelser af individuelle kundskaber, færdigheder, kvalifikationer eller 

evner, og som en bestemmelse af kompetencebegrebet, som går bedre i spænd med en 

karakteristik af arbejdet i moderne organisationer (som den jeg har skitseret), vil jeg 

præsentere Jensen & Prahls (2000) forståelse, hvor kompetence ses som et ”intersubjektivt 

fænomen”. Jensen og Prahl differentierer kompetence fra kvalifikation ved at pege på, at 

kvalifikationsbegrebet historisk set ”hører hjemme i den tidlige industrialismes 

organisationsformer” (ibid.:29). Kvalifikationstænkningen opererer med andre ord med et 

”udvendigt forhold” mellem individ og organisation, som to entiteter der kan forstås 

uafhængigt af hinanden, og kvalifikationer er herefter ”de nødvendige og måske 

tilstrækkelige betingelser for at udføre et allerede givet job” (ibid.:16ff). Der er således tale 

om, at et givent job indeholder bestemte veldefinerede krav, og den kvalificerede 

medarbejder er den, som besidder de rette egenskaber, evner osv. 

Jensen og Prahl anfører, at den verserende diskussion om vigtigheden af 

kompetenceudvikling finder sted i forhold til organisationsformer med job, hvor indhold og 

krav ikke er givet entydigt, men ”hvor jobbets indhold og organisationslivet i det hele taget 

er kendetegnet ved foranderlighed, kompleksitet og flertydighed” (ibid.:18). De tilføjer, at 

det ikke desto mindre er kendetegnende for diskussionen, at ”de samme grundlæggende 

træk ved forståelsen af forholdet mellem individ og organisation, som præger 

kvalifikationsforskningen, er flyttet med over i kompetencetænkningen” (ibid.:19). Deres 

kritik går med andre ord ud på, at mange aktuelle kompetenceforståelser holder fast i 

”udvendighedstænkningen”, hvor den kompetente er den, der passer i et givet job, men at 

de job, som diskussionen relaterer sig til, netop ikke er givne, men derimod prægede af 

foranderlighed, kompleksitet og flertydighed. Der er derfor brug for et anderledes 
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kompetencebegreb, som kan fange forståelsen af, hvad der kræves i sådanne job, og dermed 

hvad der kendetegner den kompetente medarbejder i ”den moderne organisation”: 

”[S]elvom en kvalifikationstilnærmelse kan have en pragmatisk værdi for visse (især 

tidligere) organisationsformer, så bør et andet begreb tages i anvendelse i situationer, hvor 

flertydigheden er udpræget” (ibid.:29). 

Jensen og Prahls løsning er at se den succesfulde mestring af arbejdet (i.e. kompetence) 

som ”et spørgsmål om en intersubjektiv konstruktion af opgaveforståelser og løsninger” 

(ibid.:28). De pointerer, at også præindustrielle håndværksmæssige organiseringsformer bar 

præg af en intersubjektiv konstruktion af arbejdets mening, men at den afgørende forskel på 

dette og vore dages udbredte ”postindustrielle adhoc-organisering”, består i, at førstnævntes 

mening lå indlejret i en tradition, hvorimod meningen i dag er flertydig og kompleks og 

derfor til stadighed må forhandles: ”[D]en kompetente handlen udtrykker en intersubjektiv 

betydningsforhandling, gennem hvilken den flertydige og uforudsigelige situation får 

mening i og med, at den mestres intersubjektivt” (ibid.:29). 

Wenger anfører en lignende pointe om kompetence i praksisfællesskaber: “[I]t is by its 

very practise - not by other criteria – that a community establishes what it is to be a 

competent participant, an outsider, or somewhere in between” (Wenger 1998:137). Et andet 

sted understreger han meningsforhandlingens centrale betydning: ”In the end it is in the 

opportunities for negotiating meaning creatively that the learning of an organization 

resides” (Wenger 1998:262). Jensen og Prahls kompetencebegreb passer med andre ord ind 

i Wengers forståelse. Deres kompetencebegreb kan imidlertid også anvendes i forhold til 

typer af grupper, der ikke, som det er tilfældet i teorien om praksisfællesskaber, har en 

fælles læringshistorie som et definerende element. Eksempelvis beskæftiger Prahl (in prep.) 

sig med flerfunktionelle teams, som arbejder med innovation, og fremhæver i den 

forbindelse, at gruppe-begrebet må tænkes på en ny måde. Han foreslår betegnelsen 

’arbejdsnetværk’, da de flerfunktionelle teams, til forskel fra den traditionelle ’gruppe’, er 

relativt ”løst koblede”: Som det kan gælde for praksisfællesskaber, er graden af deltagelse 

typisk meget varieret, afhængig af medlemmernes andre forpligtelser, og netværkene er 

gerne spredte over tid og rum gennem brugen af forskellige former for IT-støttede 

samarbejdsformer. Til forskel fra praksisfællesskabet er de innovative, løst koblede 

arbejdsnetværk imidlertid også kendetegnede ved ”a very short or no prior history” 

(ibid.:6), hvilket sammen med medlemmernes ofte meget forskellige baggrunde og 
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anskuelsesmåder, som sandsynliggør tilstedeværelsen af konfligerende eller konkurrerende 

perspektiver, ikke blot anskueliggør utilstrækkeligheden i en traditionel forståelse af 

gruppen som særligt fast sammentømret gennem gensidig afhængighed og kendetegnet ved 

en stærk følelse af ”os” til forskel fra ”dem”, men også i særlig grad tydeliggør relevansen 

af kompetence forstået som en intersubjektiv meningsforhandling. 

Kompetence forstået på denne måde som et intersubjektivt fænomen går som nævnt 

godt i spænd med de øvrige pointer i dette kapitels afsnit. Den lærende organisation lægger 

som beskrevet særlig vægt på vigtigheden af kontinuerligt at kunne indrette sig efter de 

skiftende krav fra en omskiftelig og kompleks omverden. Man kan ikke være sikker på, at 

den måde man gør tingene på i dag er passende og relevant i morgen, hvorfor dobbelt-loop 

læring kommer i fokus. Dette fokus på læring medfører en interesse for, hvordan 

medarbejderne bedst muligt sættes i stand til både at udveksle viden, så man kan holde sig 

opdateret, men også at udvikle ny viden så man kan være på forkant. Inspireret af 

alternativer til traditionelle vestlige vidensbegreber med en tilhørende rationel 

kognitivistisk udvendighedstænkning er det således blevet en mere og mere udbredt 

opfattelse, at en moderne virksomhed, som betragter viden som et altafgørende aktiv, må 

forstå læring og viden som del af en dynamisk interaktion mellem mennesker. Som 

toneangivende repræsentanter for de teoretiske strømninger og tendenser, som beskriver og 

præger arbejdet i mange moderne organisationer kan både Morgans principper for 

holografisk organisering (og Nanaka og Takeuchis ’enabling conditions’) og Wenger et 

al.’s principper for kultivering af praksisfællesskaber, samt tankerne bag ’The New Office’ 

ses som udtryk for dette. Moderne virksomheders fokus på et minimum af styrende 

retningslinier, ansvarlig frihed, flad struktur, mangfoldighed og fleksibilitet, redundans, 

fokus på værdier, en kontorindretning der understøtter mobilitet, fleksibilitet og 

vidensudveksling, osv. er alle sammen tendenser, som peger i retning af, at den kompetente 

medarbejder er den, som er i stand til at indgå konstruktivt i den daglige praksis’ 

fortløbende meningsforhandling med kolleger og ledelse om opgaveforståelser og 

løsninger. 
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3. Teoretisk integration 
 

De to første kapitler fungerer som en understregning af dette speciales overordnede 

problemstilling: Arbejdsmiljøpsykologien udmærker sig som den disciplin, som interesserer 

sig for medarbejderes psykiske helbred. Den har imidlertid problemer når det gælder 

forklaring, måling og vejledning i forhold til arbejdet i moderne organisationer. På den 

anden side kan aktuelle organisationspsykologiske perspektiver forklare os, hvad der 

lægges vægt på i ”den moderne medarbejders” arbejdssituation, mens spørgsmålet om 

psykisk belastning groft sagt ikke synes at interessere nogen inden for disse perspektiver. 

Målet for dette kapitel er derfor at nå en forståelse, som integrerer første kapitels interesse 

for psykisk helbred med andet kapitels interesse for facilitering af medarbejdernes 

kompetenceudfoldelse i moderne organisationer. 

 

3.1. ’Moderne’ ambitioner i ’postmoderne’ organisationer 

Agervold (1998a) opdeler arbejdsmiljøbetingelserne i teknologi og organisation. 

Førstnævnte beskrives som ”arbejdets materielle sider, produktet, værktøjer, bygninger 

osv.”(p.162), men behandles ikke videre, og sidstnævnte opdeles som tidligere anført i 

organisatoriske aspekter og kulturaspekter. Min præsentation i kapitel 2 kan umiddelbart 

opfattes som en, med Agervolds begreber, teoretisk analyse af de nødvendige og 

tilstrækkelige faktorer til bestemmelse af arbejdsmiljøet i den morderne organisation. 

Eksempelvis taler Morgan om de organisatoriske aspekter og Wenger behandler 

kulturaspekterne, og desuden er de teknologiske aspekter berørt i det anførte om New 

Office. Man kunne med andre ord tænke sig, at jeg nu kunne gå i gang med en revision af 

arbejdsmiljøpsykologien på baggrund af beskrivelsen af den moderne organisation. Så ”let” 

slipper jeg imidlertid ikke – ikke i første omgang i hvert fald. Ser man på de 

videnskabsteoretiske og almenpsykologiske grundantagelser, som ligger bag den 

arbejdsmiljøpsykologiske bestræbelse og de organisationspsykologiske perspektiver, som er 

blevet præsenteret i henholdsvis kapitel 1 og 2, finder man nemlig en række afgørende, og 

tilsyneladende uforenelige, forskelle. 

Arbejdsmiljøpsykologien opererer således med en udgave af den ”udvendigheds-

tænkning” som Jensen & Prahl (2000) problematiserer i deres diskussion af kvalifikation i 
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forhold til kompetence. Det er med andre ord en grundlæggende antagelse i 

arbejdsmiljøpsykologien, at arbejdsmiljøbetingelserne udgøres af nogle dimensioner, hvis 

indhold må passe til det enkelte individs ressourcer og kvalifikationer, og omvendt, at 

individets personlighed og motivationer må tilgodeses og udfordres (i passende omfang) 

gennem arbejdsmiljøets betingelser. Som det sås i figur 1-3 indeholder den grundlæggende 

tankemodel et forhold mellem arbejdsmiljøbetingelserne og individet. I tråd hermed taler 

man i arbejdsmiljøpsykologien om det passende forhold mellem (arbejdets) krav og 

(personens) ressourcer. Der er således tale om den form for entitetstænkning, som ifølge 

Jensen & Prahl (2000) kendetegner ”kvalifikationsforskningens tankefigur”(p.19).20  

Den videnskabsteoretiske forståelse som ligger bag den arbejdsmiljøpsykologiske 

forskning kan ses genspejlet i Kurt Lewins forståelse som opsummeres i forordet til ’Field 

theory in social science’. Her fremhæves det, at den videnskabelige udfordring ifølge Lewin 

består i udviklingen af et begrebssystem til forklaring af fænomener, og: ”Before a system 

can be fully useful the concepts in it have to be defined in a way that (1) permits the 

treatment of both the ”qualitative” and ”quantitative” aspects of phenomena in a single 

system, (2) adequately represents the conditional-genetic (or causal) attributes of 

phenomena, (3) facilitates the measurement (or operational definition) of these attributes, 

and (4) allows both generalization to universal laws and concrete treatment of the 

individual case” (Lewin 1951:ix). 

Arbejdsmiljøpsykologisk teori fremtræder, i overensstemmelse med disse idealer, som 

et begrebssystem, der f.eks. tillader behandlingen af både graden og karakteren af psykisk 

belastning i en arbejdssituation. For det andet giver det mulighed for at beskrive 

sammenhænge, som f.eks. at manglende kontrolmuligheder og en lav grad af støtte er med 

til at øge muligheden for belastning. For det tredje fungerer definitionerne af psykosociale 

dimensioner, og de dertil relaterede items i spørgeskemaerne, som operationaliseringer, der 

muliggør måling. Det fjerde ideal afspejles i arbejdsmiljøpsykologiens teoretiske 

normativitet hhv. interventionsmæssige praksis. 

                                                 
20 At man i stressteorien taler om en transaktion forstået som personens vurdering af forholdet mellem krav 
og ressourcer er en pointe, som kan synes at underminere kritikken for udvendighedstænkning. Der er 
imidlertid tale om en metodologisk pointe, om at lade respondenternes besvarelser udgøre de empiriske data, 
som ikke ændrer ved den teoretiske grundantagelse om et udvendigt forhold mellem individ og miljø. 
Samtidig vil jeg minde om min argumentation for arbejdsmiljøpsykologiens normativitet, som, i højere grad 
end transaktionstankegangen, udtrykker en understregning af arbejdsmiljøbetingelsernes objektive status og 
betydning. 
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Gergen (1997) beskriver, hvordan videnskabelige teoriers overlevelsesevne bl.a. 

afhænger af, om metateori, teori og metodologi understøtter hinanden. Han viser f.eks. 

hvordan behaviorismen kunne udvikle sig til at få den stærke position, den havde i første 

halvdel af forrige århundrede, fordi dens empiristiske videnskabsteori og hypotetisk-

deduktive metodologi var i harmonisk samklang med dens teori om menneskelig indlæring: 

”Metateorien antog eksistensen af en ordnet verden bestående af mekanisk forbundne 

enheder, metoden gav løfte om en nøjagtig opsporing af årsagsforholdene, og det 

resulterende billede af menneskets funktion var ét, hvor menneskets adfærd var afhængig af 

de forudgående betingelser” (Gergen 1997:32). På samme måde kan man sige om 

arbejdsmiljøpsykologien, at dens metateori og metodologi afspejles i dens teori om 

mennesket. Arbejdsmiljøpsykologiens grundlæggende tankefigur udgøres metateoretisk af 

en forståelse af, at faktorer i miljø og individ indgår som uafhængige variable, gennem 

hvilke man, med forskellige metodiske værktøjer, kan søge at forklare sammenhænge og 

forudsige adfærd (in casu psykisk helbred). Den tilhørende teori om mennesket afspejles i 

disse tanker, idet det arbejdende menneske f.eks. siges at have brug for at kunne forklare 

sammenhængene (f.eks. klarhed i roller og krav) og forudsige følgerne (i.e. kontrol) af sin 

individuelle relation til den arbejdsmæssige situation. 

Det kan her bemærkes, at den optimisme i arbejdsmiljøpsykologiens syn på potentialet i 

Human Ressource Management, som blev beskrevet i slutningen af kapitel 1, kan forstås på 

baggrund af den, for de to perspektiver, fælles grundlæggende tankefigur: Når man i 

arbejdsmiljøpsykologien pointerer, at arbejdet kan blive belastende, når personens 

ressourcer ikke passer til arbejdets krav, og når man i HRM betoner, at arbejdet skal 

tilrettelægges med udgangspunkt i medarbejdernes ressourcer, ligger den ”forbrødrende” 

optimisme lige for. 

Det ses imidlertid af alle de hovedpointer som fremstilledes i kapitel 2, at det er en 

ganske anderledes tankefigur, som ligger bag mange af de teorier, som beskriver og præger 

arbejdssituationen i moderne organisationer. Som opsamling af deres pointer skriver Jensen 

og Prahl således: ”Kompetencen er altså intersubjektiv af natur. Når man spørger efter, 

hvad kompetence er, skal man altså ikke kigge efter, hvilke forudsætninger individet har 

isoleret set eller hvad jobbet kræver i sig selv. Man skal i stedet kigge efter, hvorledes 

individerne strukturerer deres samspil og udlægger deres arbejdsopgaver m.h.p. at mestre 

flertydige og komplekse situationer gennem meningssætten. Kompetencen genereres altså 
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mellem mennesker” (Jensen & Prahl 2000:30). Dette fokus på den sociale interaktion som 

udgangspunkt for teorien genfindes hos Nonaka og Takeuchi, som i deres kritik og 

videreudvikling af teorien om organisationslæring har den helt centrale pointe, at viden, 

som tidligere anført, må forstås som kontekstspecifik og relationel, idet den afhænger af 

situationen og skabes ”dynamically in social interaction among people” (Nonaka & 

Takeuchi 1995:59). Hos Wenger findes samme grundantagelse f.eks. i de allerførste ord til 

hans bog om praksisfællesskaber: “Communities of practice presents a theory of learning 

that starts with this assumption: engagement in social practice is the fundamental process 

by which we learn and so become who we are” (Wenger 1998:indledende manchet). 

Forskellene mellem det arbejdsmiljøpsykologiske perspektiv og de præsenterede 

organisationspsykologiske perspektiver kan skitseres som i tabel 3-1 nedenfor. 

 

TABEL 3-1: Perspektivernes forskellige grundantagelser og interesser 

 Grundantagelse Interesse 

Arbejdsmiljø-
psykologi 

Person ↔ miljø Psykisk helbred 
(som afhængig af individets muligheder 
for aktualisering af ressourcer og brug af 
kvalifikationer) 

Organisations-
psykologiske 
perspektiver 

Det sociales primat Kompetence 
(forstået som intersubjektiv menings-
forhandling) 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

De organisationspsykologiske perspektiver kan i vid udstrækning siges at bygge på den 

videnskabs- og menneskeforståelse som findes indenfor socialkonstruktionismen. 

Socialkonstruktionismen har efterhånden etableret sig ganske solidt som psykologiens 

postmoderne ansigt. Med Kenneth J. Gergen som central foregangsmand har den således 

kritiseret og problematiseret en lang række traditioner indenfor modernistisk psykologi, og 

forsøgt at præsentere sig som et alternativ. Gergen ser hele den postmodernistiske 

bevægelse som ”et fundamentalt angreb på den antagelse, at sproget kan afbilde, genspejle, 

indeholde, videregive eller oplagre viden” (Gergen 1997:44). Gergens 

socialkonstruktionisme udgør således også en kritik af den type videnskab som 

arbejdsmiljøpsykologien er et eksempel på. Videnskabelige bestræbelser forstås med andre 

ord ikke, som hos Lewin ovenfor, som en udfordring der handler om at udvikle 
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begrebssystemer til forklaring af fænomener i verden. Videnskabelige teorier udsiger ifølge 

Gergen ikke noget om en verden udenfor sproget, men de skaber koordinering af 

videnskabelig aktivitet og de skaber lokalt konstruerede ”ontologier”. Som Gergen f.eks. 

skriver: ”Når man siger, at eksperimenter ”påviser årsagsrelationer”, er det ikke andet end 

en retorisk bekvemmelighed” (ibid.:288). Gergen godkender, at videnskabelige grupper 

arbejder med et ideal om f.eks. forudsigelse, men generelt er socialkonstruktionismen ikke 

interesseret i at deltage i dette, der forstås som en koordinering af videnskabelige 

fællesskaber gennem sociale konstruktioner af særlige meningskontekster, men derimod at 

fungere som en bestræbelse der åbner op for alternative forståelser af det kulturelle liv. Og 

han anfører: ”Man [kan] diskutere, hvor megen nytte man har af de teoretiske idealer, som 

var gode i forudsigelseskonteksten. Forudsigelse, differentiering, logisk sammenhæng og 

teoretisk økonomi er f.eks. stort set irrelevante og vil muligvis virke mod hensigten” 

(ibid.:97). 

Den omtalte samklang mellem elementerne i Gergens videnskabsteoretiske tredeling 

kan siges også at gælde for socialkonstruktionismen. Den metateoretiske fokusering på den 

sociale konstruktion af mening afspejles i den udbredte brug af diskursanalyse som det 

metodiske greb. Også i socialkonstruktionismens ”teori om mennesket” er den sociale 

meningskonstruktion helt central. De organisationspsykologiske perspektivers 

grundantagelse om, det jeg i tabel 3-1 har kaldt, ’det sociales primat’ genfindes således i 

Gergens princip om ”meningens oprindelse i fællesskabet” (Gergen 1997:kap.11), som 

betoner, at ”et individs ytringer ikke [har] nogen mening i sig selv” og at 

”meningspotentialet bliver realiseret gennem opfølgende handling” (ibid.:263). Dette skal 

forstås således: ”Det er kun i kraft af opfølgende tegn, at de betegnede handlinger kan få 

mening, og det er kun når der forekommer ”handling”-og-”opfølgende handling” inden for 

en relation, at mening overhovedet kan findes” (ibid.:264), og ”[e]fterhånden som relationer 

i stigende grad bliver koordinerede (ordnede), så udvikler der sig ontologier og 

eksemplificeringer af disse […]. Hvis jeg kaster en bold til dig, og du smider den bort, jeg 

kaster en bold mere til dig, og du putter den i lommen, jeg kaster endnu en, og du tramper 

den i stykker, så er det efter almindelige normer ikke lykkedes os at skabe mening. Men 

hvis jeg kaster en bold til dig, og du griber den og kaster den tilbage, og du gør det ved 

hvert efterfølgende kast, så har du givet mit kast mening af en invitation til dig om at 

returnere kastet og vice versa” (ibid.:266f). 
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 Dette princip om ’det sociales primat’ flytter ikke blot opmærksomheden væk fra 

individets (udvendige) relation til omverden, men underkender på radikal vis individ-miljø-

tænkningen som grundlag for psykologisk videnskab: ”Relationer til andre erstatter således 

individet som den grundlæggende enhed i det sociale liv” (Gergen 1997:253, min 

kursivering).21 

Man kunne få den tanke, at arbejdsmiljøpsykologien aldrig vil kunne bringes overens 

med de teorier som præger og beskriver moderne organisationer, fordi den socialkonstruk-

tionistiske videnskabsteori og ’teori om mennesket’ er fundamentalt anderledes end 

arbejdsmiljøpsykologiens. For at kommen videre i undersøgelsen af, hvordan 

arbejdsmiljøpsykologien finder fodfæste i forhold til moderne organisationer, skal jeg 

derfor i næste afsnit vise, hvordan de to præsenterede grundantagelser kan indeholdes i en 

integrerende almenpsykologisk forståelse. 

 

3.2. Almenpsykologisk dobbelthed 

Gergen lister en række af de indvendinger, som har været fremført mod 

socialkonstruktionismen. Et af de mere grundlæggende kritikpunkter kan formuleres som: 

”Hvis den sociale konstruktionisme går væk fra sandhedsbegrebet, hvordan kan den så selv 

gøre krav på at være sand?” Eller lignende: ”Er den social konstruktionistiske position ikke 

selv en social konstruktion?” (Gergen 1997:85). Gergens svar er, at ”[f]or konstruktionisten 

er ”objektiv sandhed” som et afgørende kriterium for, om en påstand kan anses for adækvat, 

simpelt hen irrelevant – fordi den er et grundlag, der går ud over en fælles konvention eller 

aftale” (ibid.:87) og til det andet spørgsmål må socialkonstruktionisten svare et klart ”jo”, 

og Gergen tilføjer, at det er en kritik, som i realiteten understøtter den social-

konstruktionistiske position, fordi den tager de socialkonstruktionistiske præmisser til sig, 

når den søger at fastslå dens argumenters socialt konstruerede karakter. 

At hvad vi opfatter som sandt er relativt medfører imidlertid ikke nødvendigvis at alt er 

relativt. Det sidste udsagn gemmer på et paradoks, for hvad er dette alt, som antages at være 

relativt? Det er et problem som socialkonstruktionisterne selv er klare over (se f.eks. Burr 

1995:kap.5 og Parker 1998). Ian Parker (1992) peger således på, at disse diskussioner 
                                                 
21 Gergen taler her om ”det sociale liv” og man kunne foranlediges til at spørge, hvad der gælder for det liv 
som ikke er ”socialt”, men det interesserer ikke Gergen. Socialkonstruktionismen bygger på antagelsen om det 
sociales primat, og menneskers ”liv” er derfor lig med ”det sociale liv”. Jeg har mere at sige om det 
mangelfulde ved denne betragtning i næste afsnit. 
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bygger på en fejlagtig eller ligefrem manglende skelnen mellem det ontologiske og det 

epistemologiske. Han søger hermed at give socialkonstruktionismen et realistisk præg ved 

at anerkende eksistensen af en virkelighed uafhængig af diskurser; en virkelighed som vi 

(gennem diskurser) forsøger at forstå (ibid.:30). For Parker gælder det således, at 

sandheden, om hvad der er i verden, ikke er relativ; det er vores viden om verden, der er 

relativ. Gergens (1997) socialkonstruktionisme er derimod ”ontologisk stum”.22 

Diskussionerne af relativisme kontra realisme handler typisk om, hvorvidt verden 

eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den, om vi kan opnå viden om verden, som den 

er i sig selv, om videnskabelig erkendelse kan nærme sig en objektiv sandhed o. lign. Boye 

Katzenelson har f.eks. følgende reaktion mod relativistiske borttænkninger af en virkelig 

verden: 

 

”Naturligvis er al erkendelse, hverdagens såvel som videnskabens, indlejret i lokale koder. Men 

videnskaberne behøver ikke blive agnostiske og relativistiske på sandhedens og de universelle 

sammenhænges vegne, blot fordi sandheden altid er i færd med at flytte sig, fordi dens eftersporen 

er en uafsluttelig opgave, fordi den jævnligt ændrer skikkelse og fordi den kun kan indfanges 

perspektivisk. Det er dårlige undskyldninger. Det er ordinære erkendelsesproblemer, skønt de 

konkret kan være meget vanskelige at håndtere teoretisk og empirisk” (Katzenelson, 1989:145f). 

 

I relation til disse spørgsmål vil Gergen til en hver tid vælge at tage udgangspunkt i, at 

argumenter for realisme er ”retoriske bekvemmeligheder” og at spørgsmål om objektiv 

sandhed er irrelevante, og han vil betragte argumenterne som sociale konstruktioner og 

givetvis blot notere sig, at nogen vælger bekvemmeligheden i sådanne argumenter. Det 

afgørende spørgsmål i mit forsøg på at revidere den socialkonstruktionistiske 

videnskabsteori og almenpsykologi (som den fremlægges af Gergen), så 

arbejdsmiljøpsykologiens individ-miljø-tankefigur kan fastholdes, er, om der kan fremføres 

argumenter mod socialkonstruktionismens grundantagelse om det sociales primat, da det er 

dette princip, som ikke blot sætter den i stand til at dekonstruere og rekonstruere enhver 

videnskabelig (eller filosofisk) påstand, men også at underkende individ-miljø-tankegangen 

med henvisning til, at ”[k]onstruktionen af verden ikke [finder] sted i iagttagerens 

bevidsthed, men i relationen mennesker imellem” (Gergen 1997:243). Jeg skal i det 

                                                 
22 At Gergens socialkonstruktionisme ikke blot er ontologisk stum, men ontologisk relativistisk, antydes af 
hans noget polemiske brug af ordet ’ontologi’ til bl.a. at beskrive den lokalt konstruerede sandhed. 
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følgende præsentere en ”ontogenetisk kategorialanalyse”23, som (med Gergen ovenstående 

termer) viser, at konstruktionen af verden finder sted både i iagttagerens bevidsthed og i 

relationen mennesker imellem. 

Gergens eksempel med bolden anføres blandt andre som argument for, at mening opstår 

i relationer. Det er et eksempel på, hvordan en begivenhed eller noget i verden får sin 

betydning gennem samordnende handlinger. Pointen er, at jeg først forstår, hvad en bold er, 

når jeg har lært, hvordan vi bruger ordet ’bold’ og/eller, som i eksemplet, hvordan vi bruger 

en bold i henhold til min sociale konteksts vurderingsnormer. Denne beskrivelse af, 

hvordan mening skabes og opretholdes, understøttes af udviklingspsykologiske fund. 

Perinat & Sadurní (1999) skriver således i deres artikel om ‘meningens ontogenese’, at 

”infants’ first interactions with objects are nearly always experienced as an appendix to the 

interpersonal world: What infants discover is not how objects behave, but rather how 

people behave with objects (the cultural-instrumental use of these objects). The meaning of 

things emerges from social interaction such that the study of cognitive development is 

inseparable from the development of interpersonal motivation and the affective relations 

this involves” (Perinat & Sadurní 1999:55). Et andet sted skriver de, i relation til Piagets 

teori om det senso-motoriske stadie, at ”the motor programs that imbue objects with 

meaning are, almost entirely, transmitted through socialisation […]. In the final analysis, 

the aquisition of meanings entails, under these premises, a communicative interaction” 

(ibid.:57). Påstande som disse fungerer som en legitimering af socialkonstruktionismens 

princip om det sociales primat i forhold til en forståelse af menneskelig erkendelse. 

Samtidig med deres stærke betoning af det sociale giver citaterne imidlertid begge et 

hint om, at grundantagelsen om det sociales primat, måske ikke er så grundlæggende 

alligevel. Ordene ”nearly always” i første citat og ”almost entirely” i andet er ikke 

uvæsentlige. En anden spædbørnsforsker, Daniel N. Stern, har f.eks. følgende formulering, 

som ligner, blot med en noget anderledes vægtning: ”Actions committed by a human are 

assumed to have cultural concepts and language behind them. This may be increasingly true 

as development proceeds, but it is only partially so at the ages that interest us” (Stern 

1995:77). Denne anderledes vægtning er en antydning af den almenpsykologiske 

                                                 
23 Begrebet er inspireret af Klaus Holzkamp, som brugte ’kategorialanalyse’ til at betegne sin bestræbelse på 
at bringe psykologiens grundbegreber i overensstemmelse med vores viden om den fylogenetiske udvikling 
(for en oversigt se Holzkamp 1985). 
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dobbelthed, som jeg mener Perinat og Sadurní og socialkonstruktionismen overser, og som 

jeg skal argumentere for i det følgende. 

Perinat og Sadurnís teoretiske pointer kan ses som et eksempel på et resultat af det, jeg 

(jf. ovenfor) kalder en ’ontogenetisk kategorialanalyse’. De nævner, at deres teori 

udspringer af resultaterne fra Colwyn Trevarthens spædbørsforskning. Som det vil fremgå, 

når jeg imidlertid en ganske anderledes konklusion end Perinat og Sadurní, når jeg foretager 

en ontogenetisk kategorialanalyse på baggrund af resultaterne fra den samme forskning. Jeg 

når således også et grundlag for psykologisk teori, som er anderledes end et, som fungerer 

som et entydigt forsvar for en socialkonstruktionistisk almenpsykologi. 

Perinat og Sadurní skriver (hvilket jeg tilslutter mig), at Trevarthens forskning viser, at 

”infants are endowed with an innate predisposition to share and tune into the basic 

motivational states of the other (primary intersubjectivity), which leads naturally to a 

readiness to learn form the other the rudiments of action vis-á-vis their environment 

(secondary intersubjectivity)” (Perinat & Sadurní 1999:57f). De nævner her Trevarthens 

begreber ’primær intersubjektivitet’ og ’sekundær intersubjektivitet’. Det, der gør deres 

analyse mangelfuld, er, at de udelader hans nok så vigtige begreb ’subjektivitet’. Herom 

skriver Trevarthen bl.a.: ”The totality of the baby’s rudimentary powers to use external 

objects to satisfy perception exploration, manual prehension and the like, I call subjectivity 

– the condition of being a coordinated subject, motivated to act with purpose in relation to 

the world outside” (Trevarthen 1980:324). Det der ifølge Trevarthen (1980) sker, når 

spædbarnet indgår i den sekundære intersubjektivitet, er, at motivet til at lære verden at 

kende (subjektivitetens motiv) kombineres med motivet til at opnå opmærksomhed fra en 

menneskelig partner (den primære intersubjektivitets motiv), hvilket resulterer i motivet til 

at deltage i etableringen og forhandlingen af den kulturelle mening med omverden og selv 

(den sekundære intersubjektivitets motiv) (se figur 3-124). 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Cirklerne i figuren er erkendende mennesker (subjekter) og de irregulære figurer symboliserer omverdens 
objekter (og begivenheder). 
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FIGUR 3-1: Subjektivitet og primær- og sekundær intersubjektivitet 

 
  Primær intersubjektivitet   Subjektivitet     Sekundær intersubjektivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Egen tilvirkning efter Trevarthen 1980 og Trevarthen et al. 1998. 

 

Det centrale for min argumentation mod det sociales primat er, at en analyse af den tidlige 

ontogenese viser, at den sociale konstruktion af mening først muliggøres i og med den 

sekundære intersubjektivitet (også kaldet trianguleringen), som finder sted i sidste halvdel 

af første leveår. Korrektionen af Perinat og Sadurnís argumentation har således to vigtige 

pointer: For det første fødes vi ikke ind i trianguleringen, og for det andet forudsætter 

sekundær intersubjektivitet ikke blot primær intersubjektivitet, men også det Trevarthen 

kalder subjektivitet. 

Psykologisk teori kan vinde meget ved at tage ved lære af en ontogenetisk 

kategorialanalyse. Der kan således siges meget vigtigt om trianguleringens, efter min 

mening stærkt underkendte, betydning. Det kan f.eks. vises, at fylogenetiske forklaringer af 

fremkomsten af menneskets særlige psykiske egenskaber har det med at overgeneralisere 

deres pointer. Den kritiske psykologi har eksempelvis en vigtig pointe i at påpege, at 

menneskelig handling og erkendelse er samfundsmæssigt formidlet, men når den går så 

langt som til at ville håndhæve et princip om ”die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit 

individueller Existenz” (Holzkamp 1983:kap.5, min kursivering), glemmer den, at vi ikke 

fødes ind i et formidlet (sekundært intersubjektivt) forhold til verden (og selv). Trevarthens 

’subjektivitet’ skal med andre ord ikke forveksles med den kritisk psykologiske 

’subjektivitet’: Når jeg forsøger at afværge en bold, som kommer flyvende mod mit ansigt, 

når jeg standser op for ikke at falde ned i en kløft, eller når jeg glædes ved duften af det 
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tørklæde min kæreste har efterladt, så er det ikke nødvendigvis fordi jeg gennem social 

deltagelse har lært, at det er sådan jeg handler meningsfuldt i henhold til min sociale 

konteksts vurderingsnormer (som socialkonstruktionismen hævder), eller fordi det er de 

handlemuligheder, som min samfundsformidlede eksistens tilbyder (som den kritiske 

psykologi hævder) – lige så lidt som når spædbarnet før trianguleringen undgår bolde og 

visuelle kløfter og foretrækker sin moders duft. 

Socialkonstruktionismen har meget at tilbyde, når det gælder forståelsen af, hvordan 

menneskelig erkendelse udvikles gennem handlinger og sproglige udvekslinger i 

mellemmenneskelige relationer (ligesom den kritiske psykologi har meget at tilbyde, når 

det gælder en forståelse af individets samfundsformidlede (manglende) handlemuligheder). 

Problemet er blot, at den borttænker den subjektive omverdensforbindelse, som er en 

forudsætning for at konstruere mening socialt, og som er eksklusiv for det helt lille barns 

erkendelse, før det, i og med trianguleringen omkring niende levemåned, bliver en ”social 

konstruktør”. Min ontogenetiske kategorialanalyse understreger med andre ord vigtigheden 

af det relationelle, men den problematiserer samtidig princippet om det sociales primat. 

Trianguleringen kan i stedet siges at sætte en dobbelthed i den menneskelige erkendelse 

mellem individuelt konstrueret mening og socialt konstrueret mening. Det er vigtigt at 

understrege, at jeg ikke argumenterer for det individuelles primat frem for det sociales, men 

at der i og med trianguleringen sættes en dobbelthed, hvorefter en tilskrivning af forrang til 

det ene eller det andet er et spørgsmål om, hvilken side af den almenpsykologiske 

dobbelthed man tager udgangspunkt i.25 

Wenger stiller i indledningen til sin bog om praksisfællesskaber følgende spørgsmål: 

”[W]hat if […] we assumed that learning is in its essence, a fundamentally social 

phenomenon, reflecting our own deeply social nature as human beings capable of 

knowing?” (Wenger 1998:3). Hans bog er ét langt og detaljeret svar, som viser, hvordan 

læring kan forstås som et aspekt ved deltagelse i social praksis. Det, min ontogenetiske 

kategorialanalyse er med til at påpege, er, at man lige så vel kunne stille spørgsmålet: Hvad 

hvis vi antog, at læring i sin essens er et fundamentalt individuelt fænomen, afspejlende 
                                                 
25 Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som på dramatisk vis viser trianguleringens betydning for et 
menneskes evne til at indgå meningsfuldt i sin socialt konstruerede kulturelle kontekst. Autisme viser sig som 
et resultat af en manglende deltagelse i den sekundære intersubjektivitet (Trevarthen et al. 1998), hvorfor 
autisten er overladt til sin egen, og for deltagelsen i det kulturelle liv stærkt begrænsende, subjektivt 
konstruerede mening. På samme tid er den autistiske udviklingsforstyrrelse med til at understrege min pointe 
om en almenpsykologisk dobbelthed, derved at autistens erkendelse ikke kan forklares gennem et princip om 
det sociales primat.  
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vores dybtliggende subjektive natur som mennesker, der er i stand til at vide? Så ville man 

eksempelvis kunne nå en forståelse, som den Lewin (1942) præsenterer, hvor læring bl.a. 

forstås som en ændring af kognitive strukturer og ændringer i motivationen. Pointen er, at 

læring (eller erkendelse, handling mm.) ikke i sin essens er det ene eller det andet.26 Det er 

et spørgsmål om valg af fokus, og det vigtige i forhold til mit ærinde er, at 

arbejdsmiljøpsykologien er et eksempel på, at man, hvis man vælger at give individet 

teoretisk forrang, får mulighed for at opstille en almenpsykologisk model for psykisk 

belastning, og at generalisere, måle, forudsige mm. i forhold til spørgsmål om psykisk 

helbred. Samtidig bliver det klart gennem min diskussion, at den udbredte negligering af 

spørgsmål om psykisk belastning inden for organisationspsykologiske perspektiver ikke 

nødvendigvis er et udtryk for en manglende interesse, men at den kan ses som en 

konsekvens af, at princippet om det sociales primat umuliggør inkorporeringen af den 

individ-miljø-tankegang, som en belastningsforståelse bygger på. Det er således 

betegnende, at når Wenger et enkelt sted våger sig ud i en udtalelse om, hvad der er godt 

eller skidt for mennesker, så sker det i en formulering, som ved nærmere eftersyn 

indeholder en individ-miljø-forståelse. Han skriver: 

 

“We function best when the depth of our knowing is steeped in an identity of participation, that is, 

when we can contribute to shaping the communities that define us as knowers” (Wenger 1998:253, 

min kursivering). 

 

Brugen af ordet ”we” slører måske umiddelbart den tilgrundliggende individ-miljø-

udvendighedstænkning. Men ’vi’ må i citatet betragtes som en generalisering af individer. 

Det er således en almenpsykologisk pointe om, at vi (som individer) ”fungerer dårligt”, når 

vi ikke kan bidrage til at forme de fællesskaber (de miljøer), som definerer os som nogen, 

der ved noget. 

                                                 
26 Som titlen antyder har Bruno Latour (1992) en lignende pointe i sin artikel ’Another turn after the social 
turn…’, i hvilken han argumenterer for, at videnskaberne til stadighed fanges i en dualitet mellem at forklare 
natur gennem det sociale eller det sociale gennem naturen. Hans løsningsforslag, kendt under betegnelsen 
’aktør-netværksteori’ har nogle interessante konsekvenser for socialvidenskabelig forskning. Den har 
imidlertid ikke noget at tilbyde almenpsykologien, for som han skriver et andet sted: ”Hvis der kan rettes en 
kritik mod [aktør-netværksteori], er det […] for den fuldstændige indifferens overfor det at give en model af 
menneskelig kompetence. Der er hverken en model af en (menneskelig) aktør i [aktør-netværksteorien] eller 
nogen grundlæggende liste over kompetencer, som skal sættes ved begyndelsen, fordi den traditionelle 
samfundsteoris menneske, selv og sociale aktør ikke er på dens dagsorden” (Latour 1996:53). 
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Den tilsyneladende umulighed i at få den arbejdsmiljøpsykologiske bestræbelse til at 

finde fodfæste i forhold til moderne organisationer er med andre ord ikke en nødvendig 

konsekvens af grundlæggende teoretiske uoverensstemmelser, men viser sig som et resultat 

af en manglende erkendelse af den almenpsykologiske dobbelthed. Ifølge denne er der intet 

i vejen for at blive indenfor arbejdsmiljøpsykologiens individ→match←miljø-forståelse af 

psykisk helbred og spørge til, hvilke arbejdsmiljøfaktorer der er centrale, hvilke 

sammenhænge der kan konstateres, hvilke forløb man kan forudsige mm. i individers 

relation til deres arbejdssituation. Med Gergens eget socialkonstruktionistiske begreb kunne 

man også sige det på den måde, at der ingen tvingende grund er til at forlade 

”forudsigelseskonteksten” frem for f.eks. at forsøge at revidere og nuancere den. Det, jeg 

imidlertid stadig mangler at besvare, er, hvordan moderne organisationers fokus på 

menneskelig kompetence som en social meningskonstruktionsproces kan inkorporeres i den 

arbejdsmiljøpsykologiske individ-miljø-tankefigur. 

 

3.3. Kompetenceudfoldelse og psykisk helbred 

Som en indledende bemærkning er det nok på sin plads at påpege, at der ikke er noget i 

vejen for at forstå de organisationspsykologiske perspektivers beskrivelse af verdens 

foranderlighed og kompleksitet som en ’forudsigelseskontekst’. At arbejdsmiljøet er 

omskifteligt kan lige så vel betragtes som en betingelse, som at det ikke er omskifteligt. 

Logisk set giver det med andre ord god mening for arbejdsmiljøpsykologien at søge svar på 

sine spørgsmål om psykisk helbred i relation til en arbejdssituation, som er præget af 

foranderlighed, kompleksitet og flertydighed. At den netop derigennem vil kunne opnå ny 

relevant viden er en vigtig pointe, som dette afsnit vil understrege og de efterfølgende 

kapitler vil vise. 

For at integrere forståelsen af menneskelig kompetence med arbejdsmiljøpsykologiens 

individ-miljø-tankefigur, må jeg stille et spørgsmål, som minder om det jeg stillede efter 

Wengers spørgsmål ovenfor. Jensen og Prahl kan (som parallel til Wenger) siges at søge 

svar på spørgsmålet: Hvad hvis vi antog, at kompetence i sin essens er et fundamentalt 

socialt fænomen, afspejlende vores dybtliggende intersubjektive natur som mennesker, der 

er i stand til at vide? Det spørgsmål jeg må stille er med andre ord: Hvad hvis vi antog, at 

kompetence i sin essens er et fundamentalt individuelt fænomen, afspejlende vores 
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dybtliggende subjektive natur som mennesker, der er i stand til at vide? Elstrup Rasmussen 

& Jensens (2000) kompetenceforståelse kan fungere som et svar på dette. Den udgør 

således en ”individualiseret” pendant til Jensen og Prahls ”sociale” forståelse, idet de begge 

betragter kompetence som det, der har at gøre med at finde mening i en kompleks situation. 

De definerer kompetence således: ”Competence: A person’s aptitude for handling 

complex subject matter and by that establishing and changing the unit of meaning […]. 

Subject matter is the form in which an objective reality is subjectively cast” (Elstrup 

Rasmussen & Jensen 2000:13). Det er ydermere sådan, at kvalifikation og kompetence er 

komplementære fænomener. De skriver f.eks.: ”[C]ompetence develops qualifications, and 

the qualifications are embedded in the competence as ready-to-use components” (ibid.:15). 

Kvalifikationer defineres som: ”The ability to handle complicated subject matter, and by 

that, adjusting the unit of meaning” (ibid.:15). Kompetence forstås med andre ord som 

personens evne til at bestemme problemer ved at finde mening i et komplekst felt, hvor 

kvalifikation, som kompetencens komplementære fænomen, forstås som evnen til at løse 

problemer og således reproducere sine handlinger i et velkendt, kompliceret felt.27 

Komplementariteten mellem kompetence og kvalifikation forstået processuelt kan afbildes 

som i figur 3-2 nedenfor. 

 

FIGUR 3-2: Procesmodel af relation mellem kompetence og kvalifikation 
 
 
          Komplekst felt 
                Kompetence- 
                udfoldelse 
 
                  Beslutninger 
 
 

 Valg 
 
               Kvalifikations- 
               udøvelse 
                    Kompliceret felt 
 
 
 

Kilde: Elstrup Rasmussen & Jensen 2000:16. Egen oversættelse. 

 

                                                 
27 Mine oversættelser af de engelske begreber til dansk er baseret på mine noter til et foredrag af Ole Elstrup 
Rasmussen, afholdt 12. marts 2001 af Organisationspsykologisk Netværk på Institut for Psykologi, KUA. 
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Forståelsen hos Elstrup Rasmussen & Jensen (2000) er på linie med arbejdsmiljø-

psykologiens individ-miljø-tankefigur, hvor personen sættes overfor miljøet. Personen kan 

potentielt udøve sine kvalifikationer i arbejdsmiljøets komplicerede felt og udfolde sin 

kompetence i arbejdsmiljøets komplekse felt. Indsættes Elstrup Rasmussen og Jensens 

forståelse af komplementariteten mellem kompetence og kvalifikation i 

arbejdsmiljøpsykologiens transaktionsmodel kommer det til at se ud som i figur 3-3 

nedenfor. 

 

FIGUR 3-3: Dobbeltsidet transaktionsmodel 
 
 
 

  Vækst 
 

⇑        Kompetence 
= 

      Komplekst felt 
              ⇒    Transaktionsresultat  ⇐ 
     Kompliceret felt 

≠         
⇓        Kvalifikation 

 
 Sygdom 

 
 
 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Det hører med til Elstrup Rasmussen og Jensens forståelse, at der i konkrete tilfælde kan 

være tale om, at udfoldelsen af kompetence indtager en vægtigere position end udøvelsen af 

kvalifikationer, eller vice versa: 

 

“The relationship between competence and qualifications may express itself in various ways, and 

sometimes a ‘disparity’ occurs. There are cases in which competence may be ‘greater’ than 

qualifications, or qualifications ‘greater’ than competence” (Elstrup Rasmussen & Jensen 2000:17). 

 

En anden måde at udtrykke denne potentielle ‘ulighed’ på er at sige, at i en organisation, 

som især er udfordret med henblik på at finde meningen med sine foretagender i en 

kompleks verden, bliver faciliteringen af kompetenceudfoldelse en særlig vigtig opgave. 
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Som kapitel 2 viste, er det dette, som megen nutidig organisationsteori og –psykologi 

forholder sig til. Det som imidlertid har en tendens til at blive ”borttænkt” er, at man (som 

regel28) på et tidspunkt, eller bedre, indimellem må tage en beslutning om, hvad meningen 

er, for derpå at udøve sine kvalifikationer i det, der nu er blevet et kompliceret felt (jf. figur 

3-2). 

Om kvalifikationsudøvelsen anfører Elstrup Rasmussen og Jensen: ”If the person 

’survives’, in the sense that he or she is able to reproduce his or her actions in a similar 

situation, he or she is considered to be qualified” (ibid:14). ’Uligheden’ kan således også 

forstås som forekommende i tilfælde, hvor situationen er (måske kompliceret men ikke 

desto mindre) velkendt (i.e. ”a similar situation”) og hvor arbejdet derfor primært foregår 

som en reproduktion af handlinger, dvs. kvalifikationsudøvelse. Det er denne sidstnævnte 

type af arbejdssituation, som arbejdsmiljøpsykologien primært har forholdt sig til, og 

udviklet sine forståelsesmodeller og forklaret centrale teoretiske sammenhænge i forhold til 

– men den forsømmer ”den anden side af sagen”. Den har primært beskæftiget sig med 

psykisk helbred i forhold til kvalifikationsudøvelse og dermed negligeret spørgsmål om 

psykisk helbred i forholdt til kompetenceudfoldelse. 

Gennem den foregående videnskabsteoretiske og almenpsykologiske diskussion og med 

Elstrup Rasmussen og Jensens kompetenceforståelse har jeg forsøgt at vise, hvordan den 

arbejdsmiljøpsykologiske bestræbelse kan finde teoretisk fodfæste i forhold til moderne 

virksomheder, som har særlig fokus på faciliteringen af medarbejdernes 

kompetenceudfoldelse. Den dobbeltsidede transaktionsmodel (afbildet i figur 3-3) viser for 

det første, gennem pointen om komplementariteten mellem kompetence og kvalifikation, at 

arbejdsmiljøpsykologien har været for ensidig i sin teori og forskning. Men den har ikke 

blot været for ensidig: Moderne organisationers stærke fokus på (hvad der med individet 

som teoretisk udgangspunkt nu kan udtrykkes som) problembestemmelse gennem 

kompetenceudfoldelse udtrykker en ’ulighed’, som gør behovet for at bringe 

arbejdsmiljøpsykologien ajour med nutidens arbejdsvilkår endnu mere påtrængende. Næste 

kapitel er en præsentation af en empirisk undersøgelse, som har til hensigt at fungere som et 

skridt i denne påtrængte retning. 

 

                                                 
28 Måske ikke i visse former for innovativt arbejde (som dem Prahl (in prep.) beskriver), hvor den primære 
opgave er at finde ny mening i et komplekst felt, og hvor udøvelsen af kvalifikationer er andre medarbejderes 
opgave. 
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4. Empirisk undersøgelse 
 

I sommeren 2002 opholdt jeg mig i fem uger blandt nogle af de medarbejdere i PBS, som er 

beskæftigede med udviklingen af virksomhedens elektroniske betalingssystemer. Man var i 

gang med et såkaldt ”chipkort-projekt”, som overordnet går ud på, at magnetstriben på et 

betalingskort skal udskiftes med en chip, hvilket medfører ændringer i virksomhedens 

eksisterende IT-systemer. Både internt i PBS og eksternt er der en lang række interessenter, 

som alle har deres særlige ønsker til, hvad det nye system skal indeholde, og da de 

eksisterende systemer, som skal revideres, samtidig er ganske omfattende, er det en opgave, 

som kræver grundig analyse, design, konstruktion og testning, før et nyt chipkort-

betalingssystem kan blive en realitet. 

Den indledende, og på undersøgelsestidspunktet afsluttede, analysefase, til bestemmelse 

af hvilke opgaver der skal løses for at realisere ønsket om et chipkort-betalingssystem, kan 

ses som en fase, der stillede særlige krav til medarbejdernes kompetenceudfoldelse. De 

igangværende arbejdsopgaver bestod derimod i høj grad af testninger af de løsninger, man 

havde besluttet sig for. Dette betyder dog ikke, at jeg kun oplevede medarbejdere, som 

udøvede deres kvalifikationer i et relativt velkendt, kompliceret felt. Tværtimod opstod der 

med jævne mellemrum problemer i testforløbene, som krævede at medarbejderne (i det 

daglige arbejde og til diverse møder) måtte forsøge at finde mening i det komplekse felt, 

som de omfattende IT-systemer udgør. Samtidig gav systemudviklingen anledning til 

forskellige ændringsforslag fra forskellige interessenter, hvilket medvirkede til et øget 

behov for kompetenceudfoldelse. Forstået med procesmodellen i figur 3-2 var der således 

masser af rotationer i spiralen og ophold i det komplekse felt. Mit besøg i PBS gav således 

god grobund for dette kapitels undersøgelse af, hvilke psykosociale faktorer, der kan siges 

at være centrale i arbejde, som i særlig grad stiller krav om kompetenceudfoldelse. 

 

4.1. Empirien 

Som en introduktion til PBS kan det i korte træk siges, at det er en relativt stor virksomhed 

med ca. tusind ansatte, og som det fremgår af PBS’s hjemmeside: ”PBS er en moderne IT-

virksomhed som beskæftiger sig med elektronisk betalingsformidling […]. Mere konkret 
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beskæftiger vi os i PBS med moderne betalings- og informationsformidling, og vi udvikler, 

sælger og driver løsninger inden for betalings- og lønsystemer.”29 

Som beskrevet i indledningen var der to grunde til, at jeg tog kontakt til PBS. For det 

første skulle jeg, i forbindelse med projektet på DTU, bruge en virksomhed, som havde 

indrettet sig efter ideerne i ’New Office’-konceptet. For det andet var jeg begyndt at 

interessere mig for IT-medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Jeg havde således to 

dagsordner for mit ophold, og var heldig at få mulighed for at tilgodese dem begge, idet jeg 

fik plads ved et bord midt i et åbent kontor med ca. 30 medarbejdere, hvoraf langt de fleste 

arbejdede med IT-systemudvikling, og hvor alle samtidig var meget beredvillige til at svare 

på spørgsmål og lade mig følge med i, hvad der foregik. 

Kapitel 2’s fremstilling af ’den moderne organisation’ som en, der lægger vægt på et 

minimum af styrende retningslinier, ansvarlig frihed, flad struktur, fleksibilitet og 

mangfoldighed, redundans, fokus på værdier, en kontorindretning der understøtter 

mobilitet, fleksibilitet og vidensudveksling, osv. passer på mange punkter på PBS. Et 

udpluk af citater fra det materiale om virksomheden, som jeg fik udleveret, kan give et 

indtryk af dette: 

 

”I PBS og i PBS’s omverden oplever vi, at forandring og udvikling sker hurtigere og hurtigere. 

Derfor skal vores organisation leve op til høje krav om fleksibilitet og omstilling uden at vi mister 

fokus på de drifts- og kvalitetsbetonede aspekter i opgaverne. PBS’ organisationsform bygger derfor 

på en flad struktur med fokus på processer og opgaver”30 

 

og: 

 

”Sammen skal vi arbejde for, at PBS bliver en ”lærende organisation”. Det vil sige en organisation, 

der hele tiden lærer nyt, udveksler viden og udnytter vores samlede kunnen i den daglige drift og 

udvikling. Det kræver at vi hurtigt kan synliggøre og sprede ny viden på tværs af organisationen, at 

vi giver viden videre, og at vi er parate til at lære”31. 

 

Da jeg skulle introduceres til PBS, blev jeg forevist en power-point-præsentation om 

ombygningsprocessen, hvor lignende tanker genfindes: 

                                                 
29 Se: www.pbs.dk 
30 Citatet er fra det udleverede materiale om ”Ledelses- og organisationsprincipper i PBS”. 
31 Citatet er fra det udleverede materiale om ”PBS’ værdier”. 
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”Målet 
• Skabe nye rammer for en fleksibel og dynamisk organisation 
– Bedre interaktion og fleksibilitet inden for og mellem grupper 

– Fleksibel sammensætning af teams på tværs af organisationen, skal kunne ske lynhurtigt 

– Standardiseret infrastruktur så mennesker kan flytte sig selv” 

 

og: 

 

”Det eneste sikre er forandringer - vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan måske gøre den 

mulig!” 

 

Der kunne nævnes andre eksempler, som f.eks. viser, at man lægger vægt på ”værdier frem 

for regler”, ”frihed under ansvar” mm. Alt i alt vidner både ledelsens strategier, tiltag, 

målsætninger og visioner, og medarbejdernes konkrete arbejdssituation, som skitseret i 

starten af dette kapitel, om, at PBS kan ses som et eksempel på ’den moderne 

organisation’.32 

Efter mine fem uger i PBS endte jeg med at have en lang række forskellige data. PBS 

forsynede mig med tekster om deres firmaprofil, ledelsesprincipper, personalepolitik mm. 

Jeg førte dagbog for at holde styr på dagenes begivenheder og tog noter til diverse 

observationer. Med særligt henblik på DTU-projektet lavede jeg en række kortlægninger af 

”trafikken” i kontoret og foretog 14 interviews om ’indretning, videndeling og 

arbejdsmiljø’ med medarbejdere i kontoret. PBS var selv i gang med en evaluering af deres 

ombygning. Jeg fik i den forbindelse adgang til en spørgeskemaundersøgelse, og jeg deltog 

i 5 fokusgruppeinterviews. Desuden tog jeg notater til fire forskellige statusmøder, og 

undersøgte virksomhedens intranet, ligesom jeg modtog enkelte kommenterede 

skærmudskrifter af programkoder fra en medarbejder. Med særligt henblik på mit speciale 

                                                 
32 PBS kan ikke umiddelbart sammenlignes med de mange såkaldte dot-com-virksomheder, som så dagens lys 
i løbet af halvfemserne, og hvoraf mange bukkede under, da ”IT-boblen” brast. Dette hænger især sammen 
med to ting. For det første har PBS noget der ligner monopol på deres ydelser. For det andet, og uden at gå for 
meget i tekniske detaljer, arbejder man i PBS i et såkaldt ’host’-miljø, til forskel fra de mange IT-
virksomheder der beskæftiger sig med systemer til PC-miljøer, som f.eks. hjemmesider til Internettet. Dette 
kan umiddelbart synes at give nogle begrænsninger i forhold til at generalisere fra mit case til branchen. På 
den anden side giver mit case god mulighed for at fokusere på IT-arbejdets indhold frem for eventuelt at 
skulle nøjes med udtalelser som ’vi er stressede fordi konkurrencen er benhård!’ Helt overordnet vil jeg i 
denne forbindelse minde om, at mit primære ærinde er psykisk arbejdsmiljø i relation til 
kompetenceudfoldelse. Det er ikke så vigtigt at nå generaliserede udsigelser om IT-branchens arbejdsvilkår. 
IT-branchen skal mere ses som et interessant felt til belysning af det primære ærinde. 
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foretog jeg 7 medarbejderinterviews og interviews med to ledere (de syv medarbejderes 

projektleder og projektets overordnede leder) om ’IT-arbejde og psykisk arbejdsmiljø’. 

Gennem næste afsnits metodeovervejelser vil det fremgå, hvilke data jeg har valgt at lægge 

til grund for min analyse. 

 

4.2. Metodeovervejelser 

Som indgang til mine metodeovervejelser vil jeg igen minde om Gergens (1997) 

videnskabsteoretiske tredeling, der er en beskrivelse af, hvordan videnskabelige teoriers 

overlevelsesevne bl.a. afhænger af, om metateori, teori og metodologi understøtter 

hinanden. Det er i det foregående beskrevet, hvordan både behaviorismen, 

socialkonstruktionismen og arbejdsmiljøpsykologien kan ses som eksempler på 

videnskabelige tilgange, som lever op til kravet om samklang mellem de tre elementer. Min 

videnskabsteoretiske forståelse er imidlertid ikke umiddelbart at sidestille med hverken 

behaviorismens, socialkonstruktionismens eller arbejdsmiljøpsykologiens. Behaviorismen 

afskærer bl.a. mennesket fra at have en meningssøgende og –skabende stræben, sådan som 

socialkonstruktionismen (blandt mange andre) har gjort opmærksom på. 

Socialkonstruktionismen er derimod svækket af en negligering af muligheden for at komme 

med generaliseringer og forudsigelser33, som det fremgår af diskussionen i forrige kapitel. 

Om arbejdsmiljøpsykologien har jeg også allerede sagt en del i det foregående. Her skal det 

blot opsummeres, at arbejdsmiljøpsykologiens svaghed primært består i, at den er frosset 

fast i en dogmatisk normativitet. 

Samklangen mellem elementerne i den videnskabsteoretiske tredeling kan i min 

forståelse begribes med udgangspunkt i den ’teori om mennesket’ som ligger i 

”kompetencespiralen” i figur 3-2. Denne indeholder som beskrevet en processuel vekslen 

mellem på den ene side kvalifikationsudøvelse, der er kendetegnet ved en 

problemløsningsadfærd, som kommer til udtryk i en reproduktion af handlinger i et 

velkendt, kompliceret felt, og på den anden side kompetenceudfoldelse, der er kendetegnet 

ved en problembestemmelsesadfærd, som kommer til udtryk i søgningen efter mening i et 

komplekst felt. Som parallel hertil kan man se den psykologiske videnskab metateoretisk 

                                                 
33 Også i den kritiske psykologi er kritikken af psykologi som en forudsigelsesvidenskab central. Se til 
gengæld Markards (1997) forsøg på at argumentere for, at generalisering er mulig i en kritisk psykologisk 
forståelse. 
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som en proces af to komplementære bestræbelser. På den ene side har vi den del af 

psykologien, som bestræber sig på at generere kategorier og teorier, som hjælper til at 

identificere, afgrænse og forstå fænomener i det psykologiske (komplekse) genstandsfelt. 

På den anden side har vi den del af psykologien, som bruger disse kategorier og teorier til at 

sammenligne, vurdere, måle, forudsige, vejlede osv. i psykologiens (komplicerede) 

genstandsfelt. Man kunne kalde de to bestræbelser henholdsvis teorigenerering og 

teorianvendelse. Til teorigenerering har psykologen brug for at udfolde sin kompetence, og 

i teorianvendelsen udøver han sine kvalifikationer, og ligesom læring i kompetencespiralen 

forstås som ”[t]he transformation of competence and qualifications, which takes place by 

problem setting and problem solving” (Elstrup Rasmussen & Jensen 2000:15), så ligger det 

i min metateoretiske forståelse, at videnskabelig udvikling består i den fortsatte, gensidige 

påvirkning af resultater fra de to bestræbelser. Argyris, Putnam og Smith formulerer en 

lignende pointe således: 

 

”We may be conducting research and creating theory that would be difficult or even impossible to 

use to solve problems under real-life conditions. And practitioners may be acting with tacit 

propositions about the world that are not easily falsifiable and therefore fraught with errors that go 

undetected. Since the left hand doesn’t know what the right one is doing, both risk making elegant 

but irrelevant gestures” (Argyris et al. 1985:106). 

 

Det ligger således i min forståelse, at teorigenerering først bidrager til videnskabelig 

udvikling, når den påvirker teorianvendelsen. Omvendt kan teorier anvendes til intervention 

i et kompliceret felt, men når det drejer sig om nye genstandsfelter eller når genstandsfeltet 

ændrer karakter i en sådan grad, at teorianvendelsen mister sin gennemslagskraft er der 

brug for ny teorigenerering (og dermed videnskabelig udvikling). Det er dette, som er 

tilfældet for arbejdsmiljøpsykologien, og for at forstå hvorfor jeg gør, som jeg gør i den 

efterfølgende analyse, bliver det relevant at se på det tredje element i den 

videnskabsteoretiske tredeling, som vedrører spørgsmålet om metode. 

En parallel til den komplementaritet, som ligger i kompetencespiralen og i min 

metateoretiske forståelse, kan genfindes i komplementariteten mellem brugen af forskellige 

metoder. Arbejdsmiljøpsykologers udbredte brug af spørgeskemaer er et eksempel på, at en 

teori anvendes som en forståelsesramme med en række kategorier hvis værdi søges fastlagt. 

Resultaterne bruges så til, på baggrund af teorien, at komme med forudsigelser, norm-
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sammenligninger, forklaringer på sammenhænge, vejledning m.m. Denne type brug af 

spørgeskemaer kan således ses som (kvantitativ) teorianvendelse. Spørgeskema-

undersøgelser er blot et eksempel. Arbejdstilsynets brug af interviews struktureret efter 

kernedimensioner er et eksempel på kvalitativ teorianvendelse. Et helt andet eksempel 

kunne være en psykoanalytisk metode med anvendelse af freudiansk teori til forklaring og 

vurdering af en klients psykologiske vanskeligheder. Eksemplerne er naturligvis mange. 

Ved teorigenerering kan de metodiske værktøjer meget vel være de samme som ved 

teorianvendelsen, men måden de bruges til at indsamle data, og måden hvorpå data 

behandles, vil være anderledes. Eksempelvis kan der ved brugen af spørgeskemaer til 

teorigenerering være tale om, at der spørges til en lang række forhold i relation til hvilke, 

man ikke kender de teoretiske sammenhænge. De indsamlede data vil så kunne behandles 

vha. eksempelvis korrelationsanalyser, som kan sandsynliggøre teoretiske sammenhænge 

mellem generaliserede kategorier, eller man kunne tænke sig brugen af faktoranalyse til 

generering af kategorier (jf. f.eks. genereringen af personlighedsdimensionerne i ’fem-

faktor-modellen’, se f.eks. John 1990). Metoderne i den eksperimentelle psykologi kan 

nævnes som et andet eksempel. I min undersøgelses teorigenerering har det metodiske 

værktøj imidlertid været det kvalitative interview, ligesom databehandlingen har været 

anderledes end i de anførte eksempler. Dette hænger for det første sammen med den type 

data, jeg har været interesseret i. Arbejdsmiljøpsykologiens teorianvendelse er relateret til 

metoder, som skal afdække psykosociale faktorer, som ”alene vil være tilgængelige som 

oplevelser, følelser, vurderinger osv.” (Agervold 1998a:164). De kvalitative interviews jeg 

foretog på PBS bliver derfor særligt interessante, da de bygger på en metode, som netop er 

særligt velegnet til indsamling af sådanne data. For det andet hænger det sammen med, at 

jeg har været interesseret i at finde nye kategorier (i.e. psykosociale faktorer). Jeg har derfor 

brugt en metode til dataanalyse, som ikke blot genererer teoretiske sammenhænge mellem 

kendte kategorier, men som forholder sig så ”fordomsfrit” og åbent til empirien som muligt 

(mere herom længere nede). 

På baggrund af disse overvejelser, har min undersøgelse taget udgangspunkt i den første 

del af de interviews jeg foretog med syv medarbejdere.34 De syv medarbejderinterviews 

blev foretaget i slutningen af mit ophold, fordi jeg havde brug for at få oparbejdet en indsigt 

i medarbejdernes opgaver for at kunne indgå kvalificeret i en dialog om arbejdet. Efter en 
                                                 
34 Informanterne var to mænd og fem kvinder med en spredning i anciennitet fra 1 til 14 år, som arbejdede på 
samme delopgave. Interviewene blev foretaget i et lille mødelokale i PBS og varede ca. 40 minutter hver. 
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kort introduktion, hvor jeg bl.a. fortalte den enkelte medarbejder, at det forestående 

interview var med særlig henblik på mit speciale, og at det derfor skulle handle mere 

specifikt om psykisk arbejdsmiljø, og ikke nødvendigvis om deres kontorindretning, bad 

jeg medarbejderen beskrive ’den gode (eller dårlige) arbejdsdag’. Interviewenes anden del 

var et ’semi-standardiseret interview’ (se Flick 1998), hvor jeg, inspireret af mine erfaringer 

i Arbejdstilsynet, spurgte ind til en række af arbejdsmiljøpsykologiens kernedimensioner 

(krav, rolleklarhed, selvbestemmelse, støtte og information). Tredje del handlede specifikt 

om stress kontra udvikling, og fjerde del, som handlede om relationer, var tænkt som en 

undersøgelse af oplevelsen af stemningen blandt kollegerne, en afdækning af eventuelle 

konflikter, og lignende. (Min spørgeguide kan ses i bilag 1). 

De første dele af medarbejderinterviewene blev valgt, da de er særligt velegnede til 

teorigenerering pga. det indledende spørgsmåls åbne karakter. Generelt bestræbte jeg mig i 

den første del på hovedsageligt at stille ’deskriptive spørgsmål’ og (men i mindre grad) 

’struktur-’ og ’kontrastspørgsmål’35 for at lade medarbejderens egne betragtninger være 

styrende i en relativt uformel dialog. Ideen om at spørge til ”den gode (eller dårlige) 

arbejdsdag” byggede på et ønske om holde interviewet på sporet af, hvad der giver glæde 

hhv. belaster i medarbejdernes arbejdssituation. Det er et ordvalg, som jeg har haft gode 

erfaringer med i en tidligere undersøgelse (Bendixen & Rasmussen 1999). Interviewene 

blev optaget på mini-disc og siden transskriberet. Bilag 2 er et eksempel på en fuldstændig 

transskription af et af interviewene. I bilag 3 har jeg samlet transskriptionerne af de dele af 

de syv medarbejderinterviews, som blev valgt som det primære grundlag for min analyse.36 

Til analysen valgte jeg den fremgangsmåde som ligger i ’Grounded Theory’-metoden 

(se Glaser 1976 og Strauss 1987) pga. dennes markante bestræbelse på at begrænse 

mængden af forudantagelser, for derigennem at lade dataene bestemme hvad der er centralt. 

Forud for en Grounded Theory-analyse formuleres et ”kodningsparadigme” som, udover at 

                                                 
35 Deskriptive spørgsmål er spørgsmål, der ligger op til beskrivende svar. De stilles for at få informanten til at 
tale mere frit og om emner efter eget valg. Herigennem er det muligt, at få et kendskab til informantens egne 
oplevelser, følelser og vurderinger, hvilket evt. kan danne baggrund for nye spørgsmål. Man kan f.eks. bede 
om at få beskrevet en hel arbejdsdag (et såkaldt ”grand tour” spørgsmål), eller man kan blot bede informanten 
om at give et eksempel. Strukturspørgsmål stilles for at få opklaret eller præciseret enkelte begreber, 
eksempelvis: ”Er det rigtigt forstået, at den gode arbejdsdag for dig er…?” Faren ved de strukturelle 
spørgsmål er, at de kan være for retningsbestemmende, dvs. at intervieweren bestemmer i hvilken retning 
interviewet skal gå, og at interviewet derved kan miste sit præg af en uformel samtale. Et eksempel på et 
kontrastspørgsmål er: ”Hvorfor er X en bedre arbejdsdag end Y?” (Se Spradley 1979). 
36 I transskriptionerne er anonymiteten af informanterne og dem de omtaler søgt sikret ved at bruge ’NN’ (og 
’NX’ og ’nn’, hvor det er nødvendigt for forståelsen at kunne skelne mellem personer) i stedet for navne. 
Desuden vil jeg anmode om, at bilag 2, 3 og 4 ikke videreformidles uden min tilladelse. 
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fungere som en eksplicitering af ens forudantagelser, danner baggrund for de spørgsmål, 

man stiller til sine data. Strauss foreslår et kodningsparadigme med følgende kategorier: ”1) 

betingelser, 2) interaktion mellem aktører, 3) strategier og taktikker, og 4) konsekvenser” 

(Strauss 1987:27f, min oversættelse). Min undersøgelse er arbejdsmiljøpsykologisk, 

hvorfor en yderligere kategori bliver helt central: ’følelsesmæssige vurderinger’. Da jeg 

desuden (inspireret af Döpping 1998) har suppleret37 Strauss’ aktørbegreb med Latours 

aktantbegreb, således at også non-humane aktører kan ”få stemme” gennem analysen, er de 

spørgsmål, jeg har stillet til mine data, følgende: 

 

A Hvilke interaktioner beskrives? 

B Hvilke betingelser er der for interaktionerne? 

C Hvilke strategier og taktikker benyttes? 

D Hvilke konsekvenser har det aktørerne og aktanterne gør? 

E Hvad føler aktørerne? 

 

Første skridt i Grounded Theory-analysen er den åbne kodning af data på baggrund af 

paradigmet. Som Flick (1998) bemærker, er det imidlertid vigtigt at understrege 

betydningen af det overordnede forskningsspørgsmål. For det første er en forsker som regel 

gået i gang med sin undersøgelse på baggrund af en særlig interesse. For det andet, som 

Flick anfører: ”The less clearly a research question is formulated, the greater is the danger 

that researchers will ultimately find themselves in front of mountains of data helplessly 

trying to interpret them” (Flick 1998:47). Som et supplement til kodningsparadigmet og de 

tilhørende spørgsmål skal det med andre ord påpeges, at min analyse naturligvis (også fra 

starten af) har været styret af den interesse for psykisk arbejdsmiljø i relation til 

kompetenceudfoldelse, som de forrige kapitler har udfoldet. (Forsknings-) spørgsmålet, om 

hvilke psykosociale faktorer der er centrale i arbejde præget af kompetenceudfoldelse, har 

med andre ord været centralt i undersøgelsen. 

                                                 
37 Jeg erstatter ikke, som Döpping (1998), aktørbegrebet med aktantbegrebet, således at samme begreb 
anvendes om humane og non-humane aktører, da jeg finder dette problematisk – især i et speciale af denne 
art. Det er et spørgsmål om ontologiske kategorier, og kort fortalt ses det problematiske i nærværende 
sammenhæng deri, at den grundlæggende belastningsforståelse, som jeg forsøger at opretholde, ville 
forsvinde. Aktør-netværksteoretisk er det ikke muligt at opstille almene modeller (som f.eks. 
transaktionsmodellen) for menneskelig eksistens. Hvordan psykisk belastning skal forstås vil altid være et 
empirisk spørgsmål, og arbejdsmiljøpsykologen skulle således i et hvert nyt tilfælde opfinde 
arbejdsmiljøpsykologien på ny. 
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Den åbne kodning af dataene udmøntede sig i en lang række af kategorier, hvoraf to 

efterhånden etablerede sig som særligt centrale (’præstation’ og ’forudsigelighed’). Akse-

kodning på baggrund af de centrale kategorier ledte til at tidligere kategorier kunne optages 

som underkategorier, og at en tredje kategori (’kvalifikationsudøvelse’) blev etableret som 

en sammenlægning af tidligere kategorier. Under hele processen skrev jeg memoer, for at 

huske de hypoteser jeg nåede frem til undervejs, og for at få formuleret de teoretiske 

sammenhænge og forskelle jeg fandt. Gennem selektive kodninger blev hypoteserne testet 

og de teoretiske relationer mellem de centrale kategorier styrket. Herefter sorterede jeg 

memoerne, hvilket førte til valget af en kernekategori.38 Alt dette resulterede i den teori om 

psykisk arbejdsmiljø i relation til kompetenceudfoldelse som præsenteres nedenfor. I det 

efterfølgende afsnit ser jeg på de øvrige data for at styrke og ”tætne” teorien. 

 

4.3. Præsentation af teori 

Præsentationen af min teori er struktureret således, at de centrale kategorier først beskrives i 

et afsnit hver for sig, hvilket danner udgangspunkt for et afsluttende afsnit, hvor de 

teoretiske sammenhænge mellem kategorierne præsenteres.  

 

Præstation  På baggrund af dataanalysen blev ’præstation’ valgt som kernekategori. 

’Præstation’ spillede en central rolle i mange af mine memoer, og både kvalitativt og 

kvantitativt fremstår det som et særligt vigtigt tema i interviewene. Kvalitativt i den 

forstand at glæden ved at præstere noget og frustrationen over ikke at have muligheden for 

at præstere noget beskrives i særligt følelsesbetonede vendinger, og kvantitativt i den 

forstand at det er noget af det, der tales mest om, når den gode eller dårlige arbejdsdag skal 

beskrives. ’Præstation’ indeholder to vigtige dimensioner: ’resultat’ og ’fremdrift’.  

Resultatdimensionen har at gøre med, at der ligger en stor tilfredsstillelse i at se sin 

præstation føre til et vellykket resultat. Dette er især tilfældet når et stort projekt er færdigt 

og alt fungerer. Fremdriftsdimensionen nuancerer dog dette ved at repræsentere 

medarbejdernes betoning af, at det er vigtigt, at man indimellem kan ”sætte et hak” og 

komme videre. Den præciserer således, at det ikke blot er det endelige resultat, men også de 

resultater, som bidrager til at arbejdet skrider fremad, som værdsættes. Af de mange 
                                                 
38  Se Strauss (1987) for en detaljeret gennemgang af disse metodiske greb: Åben kodning, akse-kodning, 
memoskrivning og -sortering, selektiv kodning mm. 
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eksempler fra datamaterialet som vedrører præstation kan nævnes, at den gode arbejdsdag 

afhænger af ’om du kan komme med resultater’, ’om du kan se, at du har lavet noget’, ’om 

tingene lykkes’, ’om man har gjort en forskel’, ’at der ikke er for mange af dem, hvor du 

løber panden mod en mur’ osv. 

Kernekategorien ’præstation’ kan opsummeres som den oplevede mulighed for at opnå 

resultater og fremdrift i opgaveløsningen. 

 

Forudsigelighed   Kategorien ’forudsigelighed’ har at gøre med, at det for 

informanterne er meget afgørende, at de ved, hvad de skal lave, at de kan se, hvad deres 

arbejde skal føre til, og at de har mulighed for at udføre arbejdet. Megen frustration i 

arbejdet er forbundet med, at den forventede arbejdsproces obstrueres. En underkategori til 

’forudsigelighed’ er ’genkendelighed’, idet ’genkendelighed’ er en forudsætning for 

’forudsigelighed’. Medarbejderne værdsætter med andre ord, at arbejde med det de kender, 

da det giver de bedste muligheder for at forudse processen. Det er dog ikke kun en 

manglende genkendelighed i arbejdets indhold, som kan influere negativt på 

forudsigeligheden. Generelt fremhæver kategorien ’forudsigelighed’, at det opleves som 

frustrerende, når omstændelige arbejdsprocesser eller upålidelige og flertydige artefakter 

gør det svært at forudse, hvad der skal ske (utålmodighed er en udbredt negativ følelse i 

denne sammenhæng). Som eksempler fra datamaterialet kan nævnes ’når der er mange 

møder’, ’når der går politik i beslutningsprocesserne’, ’når systemet til testning er ”nede”’ 

eller ’når en anden programmørs kode er svær at tyde’, ligesom det kan nævnes, at den 

gode arbejdsdag afhænger af ’om man ved nogenlunde, hvad man skal lave’, ’at man ikke 

skal sidde og famle i mørket’, ’at der ikke dukker for meget nyt op’ osv. 

Kategorien ’forudsigelighed’ kan opsummeres som den oplevede mulighed for at 

genkende arbejdets indhold og forudsige dets forløb. 

 

Kvalifikationsudøvelse   Kategorien ’kvalifikationsudøvelse’ opstod som en 

sammenlægning af tidlige kategorier, som handlede om at ’mestre sit job’, at ’kunne og 

vide’ og at ’bruge sine evner’. Kvalifikationsudøvelseskategorien repræsenterer med andre 

ord medarbejdernes fremhævelse af glæden ved at arbejde med det, de føler, de er 

kvalificerede til. Ordet ’kvalifikationsudøvelse’ er hentet fra Elstrup Rasmussen & Jensens 

(2000) terminologi og henviser således til mulighederne for at løse problemer gennem en 
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reproduktion af handlinger i et velkendt, kompliceret felt. Der er ikke tale om et ønske om 

at foretage de samme handlinger igen og igen, men om en værdsættelse af at opleve, at de 

færdigheder og forståelser, man har tilegnet sig, kan anvendes til løsningen af de 

problemstillinger, som arbejdet byder. Kvalifikationsudøvelseskategorien handler til dels 

om, at det (negativt formuleret) opleves som frustrerende, når ens viden og kunnen ikke slår 

til. I datamaterialet er det typisk eksemplificeret ved, at det opleves som belastende, når 

man mener, man har gjort det rigtige, men de udviklede systemer alligevel kommer med 

fejlmeldinger under testningen. Værre er det, hvis et færdigudviklet system (et system som 

er i ”produktion”) viser sig at indeholde fejl. Som en informant bemærker med beklagelse, 

så er det ’jo et resultat af manglende viden’. Kategorien begrænser sig imidlertid ikke til 

kun at indeholde den dimension, der har at gøre med, om ens kvalifikationer slår til. Den er 

især møntet på at understrege, at det er afgørende, at man i det hele taget har en oplevelse 

af, at man arbejder med noget, som passer til ens viden og kunnen. Enkelte eksempler 

handler således om, hvor frustrerende det kan være at opleve sig ’fejlplaceret’. Helt 

overordnet betoner kategorien det forhold, at det værdsættes at udøve sine kvalifikationer, 

til forskel fra at skulle ’diskutere frem og tilbage’, dvs. forhandle sig frem til meningen med 

det arbejde, man er stillet over for. 

Kategorien ’kvalifikationsudøvelse’ kan opsummeres som oplevelsen af at være 

beskæftiget med det man er kvalificeret til. 

 

Samlet teori   Den selektive kodning på baggrund af de tre centrale kategorier 

resulterede i etableringen af en række teoretiske sammenhænge. Med termerne fra 

kodningsparadigmet var der tale om følgende centrale pointer: Den oplevede mulighed for 

at opnå resultater og fremdrift i opgaveløsningen, dvs. kernekategorien ’præstation’, er 

overordnet set den helt centrale betingelse for positive følelsesmæssige vurderinger af 

arbejdssituationen. Strategier og taktikker til opnåelse af den gode arbejdsdag, og undgåelse 

af den dårlige, er meget individuelle og varierende. Eksempler er at deltage i den sociale 

forhandling af meningen med arbejdet eller at væbne sig med tålmodighed. Informanternes 

vurderinger af, hvad der skal til for at opnå de ønskede resultater og fremdriften i 

opgaveløsningen, hænger tæt sammen med de to andre centrale kategorier ’forudsigelighed’ 

og ’kvalifikationsudøvelse’. Væsentlige hindringer for præstationer er interaktion med 

upålidelige og flertydige artefakter, og omstændelige eller uklare processer i arbejdet. Der 
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er med andre ord en tydelig sammenhæng mellem ’forudsigelighed’ og ’præstation’, idet 

den oplevede mulighed for at genkende arbejdets indhold og forudsige dets forløb betragtes 

som en betingelse for resultater og fremdrift. ’Kvalifikationsudøvelse’ har en lignende 

sammenhæng med ’præstation’. Oplevelsen af at være beskæftiget med det man er 

kvalificeret til vurderes således også som en afgørende betingelse for at kunne opnå 

resultater og fremdrift i opgaveløsningen. Sammenhængen mellem ’forudsigelse’ og 

’kvalifikationsudøvelse’ ses i det forhold, at medarbejderne føler, at de er beskæftigede med 

det de er kvalificerede til, når de oplever, at de genkender arbejdets indhold og kan 

forudsige dets forløb. Interaktion med genkendelige og pålidelige artefakter og indgåelsen i 

velkendte arbejdsprocedurer er således en betingelse for at udøve sine kvalifikationer.  

På baggrund af de ”åbne” dele af mine interviews med syv IT-medarbejdere når jeg således 

følgende sammenhængende teori om, hvilke psykosociale faktorer, der kan siges at være 

centrale i arbejde præget af kompetenceudfoldelse: 

Interaktioner i velkendte procedurer med genkendelige og pålidelige artefakter bidrager 

til den forudsigelighed, som er en betingelse for oplevelsen af at være beskæftiget med 

det, man er kvalificeret til. Denne kvalifikationsudøvelse kan have som konsekvens, at 

medarbejderne oplever at de præsterer noget, udtrykt ved en oplevelse af at opnå 

resultater og fremdrift i opgaveløsningen, hvilket er den centrale betingelse for, at den 

følelsesmæssige vurdering af arbejdet er positiv. 

 

4.4. Selektiv konsolidering 

Et af de metodiske greb i Grounded Theory-metoden er ’teoretisk sampling’, gennem 

hvilket man søger at øge den begrebsmæssige ”tæthed” i den teori, man er i gang med at få 

etableret. Det går ud på, at man i arbejdet med at generere sin teori foretager fortsat 

dataindsamling på baggrund af de hypoteser, som opstår gennem analysearbejdet. Mere 

konkret kan der f.eks. være tale om, at man, i det analytiske arbejde med sine interviewdata, 

får en ide til en teoretisk sammenhæng, som så undersøges nærmere ved at spørge ind til 

den i et nyt interview. I min undersøgelse på PBS var der flere eksempler på teoretisk 

sampling. Gennem dataindsamlingen op til foretagelsen af de syv medarbejderinterviews 

fik jeg en række ideer, som jeg ønskede at undersøge nærmere, ligesom jeg i et interview 

kunne få en hypotese, som blev afprøvet gennem spørgsmål i de efterfølgende interviews. 
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Da jeg som nævnt har været interesseret i at se, hvad der viser sig som centralt, når jeg lader 

informanternes betragtninger ”bestemme”, bestræbte jeg mig imidlertid på ikke at bringe 

disse ideer og spørgsmål ind i den første åbne fase, som ovenstående teori er udviklet på 

baggrund af. 

I dette afsnit vil jeg se på, hvordan jeg kan uddybe, nuancere og ”tætne” min teori vha. 

resultaterne fra de teoretiske samplinger. Også de data som ikke nødvendigvis blev 

indsamlet gennem teoretisk sampling, men som i lyset af min teori er relevante, vil blive 

inddraget. Det er med andre ord pointerne fra teorien, som er styrende for, hvilke data jeg 

inddrager. Da dette afsnit således kan ses som et kombineret resultat af ’selektiv kodning’ 

og ’teoretisk sampling’, har jeg kaldt det ’selektiv konsolidering’. 

 

Programmering er ikke bare programmering   Noget af det, jeg ikke var klar over, 

inden jeg fulgte IT-medarbejdernes arbejde i PBS, var, hvor stor forskel der kan være på, 

hvordan forskellige programmører programmerer. Det er en pointe, som har en række 

centrale betydninger for forståelsen af IT-medarbejdernes arbejdssituation, navnlig hvad 

angår ønsket om forudsigelighed. Den overordnede projektleder fortalte mig f.eks. tidligt i 

forløbet, at det er vanskeligt at estimere, hvor lang tid en IT-systemudviklingsopgave vil 

tage, fordi, som jeg efterhånden begyndte at formulere det, ’programmering er ikke bare 

programmering’. Det handler især om, at programmeringskoder med samme funktion kan 

skrives på flere forskellige måder. På den ene side vil én programmør måske bruge én linie 

til at kode noget, som en anden programmør bruger mange linier på, hvilket kan betyde, at 

det, som for den ene tager timer at lave, kan tage dage for en anden. På den anden side kan 

variabiliteten i kodeskrivningsmåderne få den betydning, at når en programmør skal rette i, 

eller bygge videre på, et eksisterende program, kan han komme ud for, at programkoden er 

skrevet på en måde, som er svær at tyde, fordi de enkelte kommandoer eller måden det er 

stillet op ikke ligner, det han selv ville have gjort, eller fordi der ikke er skrevet vejledende 

kommentarer til koden. Ikke mindst omfanget af PBS’s systemer gør, at mange forskellige 

programmører kan have været inde at rette i programkoden, hvilket medvirker til, at denne 

sidstnævnte pointe gjorde sig særligt gældende i PBS-medarbejdernes arbejde. Udover 

oplevelsen af omstændelige beslutningsprocesser og det at systemerne til testning nogle 

gange er ”nede” (de ”upålidelige artefakter”), kan en væsentlig del af medarbejdernes fokus 
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på forudsigelighed således ses i sammenhæng med programmeringsarbejdets særlige, 

flertydige karakter. 

 

Tidsestimering  En vigtig nuancering af programmeringsarbejdets relation til ønsket 

om forudsigelighed har, som bemærket ovenfor, at gøre med forholdene omkring 

tidsestimeringen. På den ene side er det ofte vanskeligt for kunden at forstå, hvorfor det 

skal tage så lang tid, som en overordnet projektleder eventuelt måtte vurdere. Kundens 

manglende indsigt i systemudviklingens flertydige og uforudsigelige aspekter kan, sammen 

med en projektleders optimisme, gøre, at den overordnede deadline presses frem. På den 

anden side er det i vid udstrækning op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvor lang tid 

den opgave, han får tildelt, vil tage. En medarbejder bemærker i den forbindelse: ’Der er jo 

ikke nogen som edb-folk, der i den grad er i stand til at undervurdere arbejdets længde’. 

Flere medarbejdere bekræfter hypotesen om, at programmeringsarbejdets flertydige og 

uforudsigelige karakter er en vigtig faktor i forklaringen på, hvorfor den individuelle 

tidsestimering er så vanskelig, og da der samtidig er en tendens til at undervurdere frem for 

at overvurdere arbejdets længde, kommer den vanskelige tidsestimering til at spille en 

særlig rolle i belastningen af medarbejderne. Den bidrager ikke kun til en oplevelse af, at 

man nok ikke kan nå, det man skal. Da det er ens egen tidsestimering, kan den tilmed blive 

årsag til en oplevelse af, at man er er utroværdig, ligesom den faglige stolthed kan få et 

knæk. Flere informanter giver f.eks. udtryk for vigtigheden af at holde, det de lover, 

ligesom de forklarer, at de er meget selvkritiske. Det kan med andre ord opleves som svært 

at placere ansvaret, for at man ikke er blevet færdig, hos andre end en selv. 

Belastningsoplevelsen hænger således ikke bare sammen med, at man ikke kan leve op til 

de krav der stilles, men især at man ikke kan leve op til de krav, man selv har stillet. 

Opsummerende kan det fremhæves, at uddelegeringen af tidsestimeringsopgaven og 

programmeringsarbejdets komplekse og flertydige karakter er med til at skærpe ønsket om 

forudsigelighed. 

 

Etablering af netværk  Som nyansat IT-medarbejder i PBS starter man på et såkaldt 

aspiranthold, hvor man introduceres til virksomheden og undervises i de programmer, som 

man skal arbejde med. Man har med andre ord et formelt undervisningsforløb til 

kvalificering af de nyansatte. Det er imidlertid begrænset, hvor kvalificerede aspiranterne 
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føler sig, når de begynder at tage del i arbejdet. Undervisningen giver en vis ballast, men en 

stor del af oplæringen af aspiranterne tager først rigtig fart i den daglige konkrete 

arbejdspraksis. Dette hænger især sammen med, at mange løsninger kræver, at man ved, 

hvem man skal gå til for at få de relevante oplysninger. Når man spørger medarbejderne, 

om de kan få den støtte og information de har brug for, svarer de alle sammen ’ja’. Der 

synes at være en udbredt villighed til at hjælpe og videregive information. Udfordringen 

består imidlertid i at finde ud af, hvor støtten og informationen findes. Enkelte nævner 

samtidig, at der i denne forbindelse kan ligge en udfordring i at skulle interagere med 

mange forskellige mennesker. Omfanget af systemerne og kompleksiteten i programmerne 

gør, at selv erfarne medarbejdere har brug for et udbygget netværk af kolleger. Løsningen 

af arbejdsopgaverne afhænger således ikke blot af, hvad man selv ved og kan, men at man 

også ved, hvem der kan og ved, det man ikke selv er i stand til. Når medarbejderne taler om 

glæden ved at være beskæftiget med det, de er kvalificerede til, er det med andre ord ikke 

kun et spørgsmål om selv at kunne og vide det, der skal til for at løse opgaven, men også at 

opleve at ens kollegiale netværk er tilstrækkeligt udbygget. Etableringen af et kollegialt 

netværk er således en vigtig betingelse for den fortsatte udvikling af kvalifikationer og for 

den oplevede mulighed for kvalifikationsudøvelse. 

 

Forstyrrelser   Der er flere indikationer af, at PBS’s ombygning har medvirket til øget 

videndeling. Man taler sammen hen over bordene eller overhører måske en samtale, som 

man føler man bør blande sig i, ligesom de nye cafe- og sofagruppemiljøer lader til at have 

øget forekomsten af mere uformelle møder. Samtidig har de åbne storrumskontorer gjort, at 

medarbejderne oplever, at de har fået ansigt på flere, hvilket hjælper til opbygningen af et 

kollegialt netværk. Det, som imidlertid er blandt de mest centrale pointer i undersøgelsen af 

PBS’s arbejdsmiljø i relation til videndeling og ombygningen (se Bendixen & Buser in 

prep.), er, at mange medarbejdere oplever, at ombygningen har medført alt for mange 

forstyrrelser. Set fra et forretningsmæssigt synspunkt kan den øgede videndeling betragtes 

som et gode pga. den tilhørende facilitering af intersubjektiv kompetenceudfoldelse: Både 

ledere og medarbejdere har gode muligheder for at følge med i og præge 

beslutningsprocesserne, og ledelsesrepræsentanterne har forholdsvis stor tiltro til, at dette er 

med til at styrke virksomheden. Ikke desto mindre føler et stort flertal af medarbejderne sig 

generede af larm og afbrydelser fra kolleger. Nogle er i stand til at lukke larmen ude og 
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noget af informationen vurderes som værende en hjælp, men de fleste mener, at en alt for 

stor del af den information de får ufrivilligt i kontoret er larm, som er med til at gøre dem 

mindre effektive. Problemet med forstyrrelser begrænser sig ikke til auditiv information. 

”Visuelle forstyrrelser”, fra den aktivitet der er i kontoret, nævnes også som et problem, og 

selv om der ikke er mange medarbejdere, der beklager sig over decideret overvågning, er 

der alligevel nogen som sidder med en irriterende fornemmelse af, at nogen måske følger 

med i, hvad de laver. Desuden nævnes ’møder’ af flere som et forstyrrende element. Som 

en medarbejder udtrykker det, ’så får du jo ikke lavet særlig meget i de uger, hvor der er 

mange møder’. Medarbejdernes stærke fokusering på forstyrrelser er med til at nuancere 

min teori, idet forstyrrelserne kan ses som hæmmende for kvalifikationsudøvelsen og 

dermed for mulighederne for at opnå fremdrift og resultater i opgaveløsningen. 

 

Den selektive konsolidering tætner således min teori ved at tilføje en række uddybninger og 

nuancer. Suppleres teorien sidst i forrige afsnit med fundene fra dette afsnit, kommer den til 

at lyde som følger: 

Interaktioner i velkendte procedurer med genkendelige, pålidelige og utvetydige 

artefakter og et minimum af forstyrrelser bidrager til den forudsigelighed, som er 

befordrende for den ønskede lettelse af tidsestimeringsopgaven, og som er en betingelse 

for oplevelsen af at være beskæftiget med det, man er kvalificeret til. Denne 

kvalifikationsudøvelse, som er afhængig af etableringen af kollegiale netværk, kan 

have som konsekvens, at medarbejderne oplever at de præsterer noget, udtrykt ved en 

oplevelse af at opnå resultater og fremdrift i opgaveløsningen, hvilket er den centrale 

betingelse for, at den følelsesmæssige vurdering af arbejdssituationen er positiv. Den 

negative følelsesmæssige vurdering af arbejdet hænger sammen med interaktioner i 

uklare arbejdsgange med komplekse, flertydige, ukendte og upålidelige artefakter, som, 

sammen med mange forstyrrelser, gør forudsigelse vanskelig og dermed virker 

hindrende for den kvalifikationsudøvelse, som opleves som betingelsen for 

præstationer. 
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5. Diskussion 
 

De tre første kapitler udgjorde en teoretisk undersøgelse af den overordnede problemstilling 

om, hvordan arbejdsmiljøpsykologien kan finde fodfæste i forhold til moderne 

organisationer. Kapitel 3 sluttede med en argumentation for, at arbejdsmiljøpsykologien 

kan føres ajour med arbejdsvilkårene i moderne organisationer gennem undersøgelser af, 

hvilke psykosociale faktorer der viser sig som centrale i arbejde præget af 

kompetenceudfoldelse. Det foregående kapitels empiriske undersøgelse udgør et bidrag til 

en sådan bestræbelse. I dette kapitel vil resultaterne fra den empiriske undersøgelse blive 

inddraget i en diskussion, som har til formål at rette op på en række af 

arbejdsmiljøpsykologiens svagheder. Agervold (1998a) skriver som tidligere anført, at 

transaktionsmodellens uafhængige variable bestemmes ”dels af det genstandsområde, der er 

tale om, dels af en teoretisk og empirisk erfaringsbaseret analyse af de tilstrækkelige og 

nødvendige faktorer” (ibid.:159). Gennem de foregående kapitlers ’teoretisk og empirisk 

erfaringsbaserede analyse’ vil jeg således i det følgende forsøge at revidere 

arbejdsmiljøpsykologien. Først diskuteres betydningen af arbejdsmiljøbetingelsernes 

teknologiske aspekter. Derefter følger en diskussion af et udvalg af de centrale, etablerede 

arbejdsmiljødimensioner, hvor nye perspektiver vil blive introduceret. I kapitlets sidste 

afsnit forsøger jeg at samle trådene i et udkast til en revideret arbejdsmiljøpsykologisk 

rammeforståelse. 

 

5.1. De teknologiske arbejdsmiljøbetingelser 

Agervold (1998a) opdeler som nævnt arbejdsmiljøbetingelserne i organisatoriske og 

teknologiske aspekter. En særskilt behandling af sidstnævnte, som beskrives som ”arbejdets 

materielle sider, produktet, værktøjer, bygninger osv.” (ibid.:162), udelades med følgende 

bemærkning: ”Det er de organisatoriske betingelser, der er udgangspunktet for 

arbejdsmiljøpsykologien, idet, det er arbejdets udformning i såvel snæver som i bredere 

forstand, der er genstand for vores opmærksomhed, og derved er selve arbejdets materielle 

sider så at sige en forudsætning og betingelse for denne betragtningsmåde” (ibid.). 

Kontorindretningen efter PBS’s ombygning kan ses som et eksempel på teknologiske 

arbejdsmiljøbetingelser, som understøtter de organisatoriske. Ønsket om organisatorisk 
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fleksibilitet, åbenhed og flad struktur og bestræbelsen på at øge læringspotentialet gennem 

videndeling ses afspejlet i en indretning, som gør det lettere at flytte folk rundt, hvor man 

ser og hører mere af, hvad der foregår, og hvor ledelse og medarbejdere deler de samme 

omgivelser og teknologiske muligheder. Agervolds opdeling og efterfølgende subsumering 

af de teknologiske aspekter under de organisatoriske er imidlertid ikke helt uproblematisk. 

En særskilt undersøgelse og vurdering af de teknologiske arbejdsmiljøbetingelser kan 

gøre, at opmærksomheden rettes mod aspekter, som ikke bemærkes, når de organisatoriske 

betingelser undersøges. Hvad angår indretningen kan der eksempelvis være tale om, at en 

åben og fleksibel indretning virker som en trussel mod det territorium, man som 

medarbejder søger at opretholde og forsvare som sit eget (som beskrevet af Ardrey 1966) 

eller mod det ”personlige rum”, man ønsker at have mellem sig selv og andre (se Hull 

1966), ligesom den kan medvirke til at øge udfordringerne i forbindelse med at opretholde 

eller ændre den ”selv-præsentation”, som opleves at følge med særlige sociale og 

professionelle roller (se Goffman 1959). Undersøgelsen af betydningen af PBS’s nye 

kontorindretning (Bendixen & Buser in prep.) viser således, at en del af medarbejderne 

føler sig generede, når arkitekternes bestræbelser på at ensrette og ”strømline” indretningen 

gør det svært at sætte et personligt præg på sine omgivelser og når pladsen i kontorerne er 

for trang, ligesom der er meget der tyder på, at medarbejderne bruger mere energi på at 

håndtere deres sociale og professionelle rolle, end da de sad i mindre kontorer. I relation til 

sidstnævnte kan det desuden bemærkes, at den åbne indretning kan give problemer med 

øget overvågning og begrænset fortrolighed. Medarbejderne kan føle, at de hele tiden er 

”på” og at det derfor ikke er passende at læne sig tilbage og tage en lille pause, når man 

måtte have brug for det. Problemet med begrænset fortrolighed kan hænge sammen med 

situationer, hvor en medarbejder ønsker at informere sin leder om et personligt problem, 

men ikke ønsker, at andre skal lægge mærke til det. Samtidig har flere ledere oplevet, at en 

samtale med en medarbejder i det åbne rum kan udvikle sig til noget, som andre ikke burde 

have hørt eller set. 

Problemet med subsumeringen af de teknologiske aspekter under de organisatoriske 

begrænser sig ikke til spørgsmål om indretningen. Arbejds- og organisationspsykolog Eva 

Hultengren har f.eks. for nylig gjort opmærksom på følgende: ”Det er ikke nok at se på de 

organisatoriske strukturer omkring det arbejde der udføres. Det er heller ikke nok at se på 

de interpersonelle relationer, der er mellem lønarbejdere, som udfører arbejdet, eller mellem 
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medarbejdere og ledere i relationen til udførelsen af arbejdet. Vores vægtning af det 

konkrete arbejde skal være klar i vores forståelse af konflikter og udviklingsmuligheder” 

(Hultengren 2003:3). Hun tilføjer: ”Når det konkrete arbejde er relationsarbejde, så er vi 

flere steder på vej, men når det konkrete arbejde er fremstillingsvirksomhed og ikke-

humane processer, så har vi måske for lidt systematiseret viden” (ibid.:7). Hultengren 

fremhæver her betydningen af det konkrete arbejde, hvorved hun bl.a. åbner op for en 

særskilt opmærksomhed overfor Agervolds andre teknologiske aspekter: Produktet og 

værktøjer. Min empiriske undersøgelse er med til at understrege Hultengrens pointe, da det, 

i PBS-medarbejdernes beskrivelser af den gode eller dårlige arbejdsdag, i vid udstrækning 

er det konkrete arbejde, der er i centrum. Problemer med ledelsesformerne og de 

organisatoriske rammer for arbejdet er langt fra udbredte, ligesom relationerne til både 

ledelse og kolleger generelt beskrives positivt. Ledelsesformer, medbestemmelses-

muligheder, flad eller høj organisationsstruktur, uddannelsesmuligheder, åbenhed i 

kommunikationen og respekt og anerkendelse af den enkeltes ret til at udfolde sine 

muligheder, for blot at nævne nogle af de forhold som Agervold lister, har med andre ord 

ikke nogen nødvendig relation til systemudviklingsarbejdets flertydige og komplekse 

karakter. Cox et al.’s (2000) liste over arbejdets stressende karakteristika medinddrager 

ganske vist punkter om ’arbejdets indhold’ (jf. tabel 1-2). Der er eksempelvis tale om 

problemer forbundet med pålideligheden, tilgængeligheden, egnetheden, vedligeholdelsen 

og reparationen af udstyr og faciliteter. I min undersøgelse af IT-arbejdet bliver det 

imidlertid klart, hvordan man, selv med tilføjelsen af denne opmærksomhed, risikerer at få 

et begrænset indtryk af de teknologiske arbejdsmiljøbetingelsers betydning, når man ikke 

har øje for, hvad der kendetegner det konkrete arbejde. Medarbejdernes negative 

følelsesmæssige vurderinger er således ofte, udover de ustabile og indimellem 

utilgængelige test-systemer, forbundet med ulæselige ”spaghetti-koder” og ”usynlige lag” i 

koderne. Når de teknologiske aspekter, eller ”arbejdets materielle sider”, blot betragtes som 

forudsætninger eller betingelser for de organisatoriske aspekter, risikerer man at miste 

opmærksomheden overfor de non-humane aktanters medkonstituering af det psykosociale 

arbejdsmiljø. 
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5.2. Kernedimensioner i det komplekse felt  

Den væsentligste pointe i min teoretiske diskussion af arbejdsmiljøpsykologien, som den 

blev udfoldet i kapitel 3, er, at de centrale dimensioner i det psykosociale arbejdsmiljø er 

blevet etableret og udviklet i relation til arbejde præget af kvalifikationsudøvelse, og at man 

derved har haft en tendens til at overse kompetenceudfoldelsens psykosociale aspekter. I et 

historisk lys kan det forklares med, at arbejdsmiljøpsykologien henter mange af sine pointer 

fra forskning i organisationer, hvor arbejdet tilrettelægges i en forholdsvis forudsigelig og 

entydig kontekst (f.eks. industrielle virksomheder). I sådant arbejde optræder frihedsgrader 

og egenkontrol i relation til arbejdets udførelse, uddannelsesmuligheder, participative 

ledelsesformer, information og social interaktion som særligt vigtige betingelser for 

tilvejebringelsen af et sundt psykisk arbejdsmiljø. Når man ser på, hvordan arbejdet 

tilrettelægges i mange moderne organisationer, finder man imidlertid, at der, frem for 

forudsigelighed og entydighed, er en stærk fokusering på, at arbejdet må betragtes som 

noget, der finder sted i en verden præget af flertydighed, kompleksitet og forandring. I det 

følgende skal det således vises, hvorledes en betragtning af arbejdet i moderne 

organisationer kan bidrage til, at etablerede, centrale arbejdsmiljødimensioner må 

nuanceres og at nye perspektiver træder frem. Som en fremhævelse af den empiriske 

underbygning af dette afsnits pointer har jeg i bilag 4 præsenteret en række illustrerende 

eksempler fra datamaterialet samt en opgørelse over hvor mange af informanterne, der har 

bidraget til de enkelte nuanceringer og perspektiver. 

Arbejdet i moderne organisationer tyder på, at man har taget ved lære af 

arbejdsmiljøpsykologien, idet forekomsten af egenkontrol, information, social kontakt osv. 

er udpræget. I PBS er det eksempelvis tydeligt, at arbejdet tilrettelægges efter principperne 

om ansvarlig autonomi, redundans, fleksibilitet og opgavemangfoldighed mm. Ser man i 

første omgang på egenkontrol-dimensionen, bliver det imidlertid klart, gennem min 

empiriske undersøgelse, at egenkontrol ikke er et ubetinget gode. Når medarbejderne 

oplever, at arbejdet finder sted i et velkendt, kompliceret felt, har medindflydelse og 

autonomi vist sig at være positive psykosociale faktorer. Når arbejdet finder sted i det 

komplekse felt (jf. kompetencespiralen i figur 3-2) kan en høj grad af egenkontrol imidlertid 

blive problematisk. Dette viser sig eksempelvis i de vanskeligheder, der er forbundet med 

PBS-medarbejdernes frihed til selv at estimere, hvor lang tid deres arbejdsopgaver vil tage. 

Kompleksiteten i opgaverne bevirker, at den frihed, som uddelegeringen af tidsestimerings-
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opgaven repræsenterer, kan blive en belastende faktor, og da medarbejderne lever op til 

virksomhedens idealer om at være engagerede og ansvarsbevidste, kan medindflydelsen og 

autonomien samtidig medføre, at den faglige stolthed og den gode samvittighed trues. En 

øget egenkontrol kan på denne måde risikere at være medvirkende årsag til følelser af, at 

man ikke er god nok til sit job, at man ikke er til at stole på, og at dette i øvrigt er ens egen 

skyld.39 I min undersøgelse af arbejdet i det komplekse felt er spørgsmål om 

fremmedgørelse gennem manglende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse således ikke 

det centrale. Det centrale er, at kompleksitet gør arbejdets tilrettelæggelse vanskelig, og når 

denne vanskelighed uddelegeres fra leder til medarbejder, kan den blive en kilde til psykisk 

belastning af medarbejderen. Her kan det samtidig bemærkes at gængse pointer om den 

positive betydning af variation i arbejdsopgaver (f.eks. Gardells ’allsidiga krav’ og Karasek 

og Theorells ’task variety’) også nuanceres. I relation til arbejdet i det komplekse felt 

udtrykker medarbejderne således et ønske om at kunne identificere en konkret opgave og 

bestemme dens indhold, og derigennem begrænse opgavevariationens bidrag til 

kompleksitet. 

Ser man på dimensionen ’social interaktion’, eller nærmere betydningen af hjælp og 

støtte, kan min undersøgelse også være med til at nuancere billedet. I mange typer arbejde, 

kan man forestille sig, at den sociale interaktion kan være begrænset. Tager man det 

industrielle samlebåndsarbejde som et eksempel, er det umiddelbart tydeligt, at social 

interaktion kan blive en mangelvare. I den moderne organisation er dette dog sjældent 

tilfældet. Tværtimod er moderne, lærende organisationers projektorganisering, åbne 

kontormiljøer og tilskyndelser til videndeling med til at øge den sociale interaktion, og 

undersøgelser viser, at medarbejderne oplever, at den hjælp og støtte, de har brug for, i høj 

grad er tilgængelig. Det, som imidlertid træder frem, når man ser nærmere på, hvad der 

udgør udfordringen for disse medarbejdere i relation til den sociale interaktion, er, at 

hjælpen og støtten kan være svær at lokalisere. Når arbejdsmiljøpsykologer stiller det 

traditionelle spørgsmål om, om medarbejderne kan få den hjælp og støtte, de har brug for 

for at udføre deres arbejde, når undersøgelsen derfor ikke altid langt nok. Medarbejderne 

kan meget vel have en oplevelse af, at hjælpen og støtten er tilgængelig, men at de ikke får 

den, fordi de ikke er sikre på, hvor den findes, og fordi det stiller særlige krav til ens sociale 

færdigheder at skulle interagere med mange forskellige mennesker. Ligesom med 
                                                 
39 Denne pointe bekræftes af hovedkonklusionerne fra både Tynells (2001) og Petersens (2002) indgående 
analyser af det psykiske arbejdsmiljø i IT-virksomheder. 
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kontrolaspektet er der i moderne organisationer tale om, at arbejdet i det komplekse felt og 

uddelegeringen af ansvaret flytter det arbejdsmiljøpsykologiske opmærksomhedsfelt. Det 

komplementære aspekt til den traditionelle pointe om, at hjælp og støtte kan afhjælpe 

psykiske belastninger, er med andre ord, at den sociale interaktion i det komplekse felt 

bliver en udfordring i sig selv. Skal undersøgelsen af den sociale interaktion som en vigtig 

psykosocial faktor nå langt nok, må man således også interessere sig for de betingelser, som 

har betydning for, om eksempelvis et kollegialt netværk kan etableres og opretholdes. Som 

parallel til pointen om vigtigheden af at ”lære at lære”, kan man sige, at det, for den 

moderne medarbejder, ikke blot er vigtigt at kunne få hjælp og støtte til at udføre sit 

arbejde, men også at få hjælp og støtte til at finde hjælp og støtte. 

Også den arbejdsmiljøpsykologiske pointe, om at et højt informationsniveau er 

befordrende for et sundt psykisk arbejdsmiljø, må nuanceres i lyset af min undersøgelse. I 

moderne organisationer gøres der meget for at sikre et højt informationsniveau. Udover 

adgang til internettet vil man typisk finde et udbygget intranet med erfaringsrapporter, 

diskussionsfora, information fra ledelsen mm. Samtidig er den generelle tilskyndelse til 

videndeling, og den indretningsmæssige understøttelse af dette, med til at højne niveauet af 

information. Information er en vigtig kilde til kompetenceudfoldelsen, idet især 

informationsmæssig redundans kan lette den fælles søgning efter - og forhandling af - 

meningen med arbejdet. Det er også en vigtig forudsætning for kvalifikationsudøvelsen, 

men som min undersøgelse viser, kan et højt informationsniveau også virke forstyrrende. 

Medarbejdere i moderne organisationer vil givetvis (som i min undersøgelse) give udtryk 

for, at de kan få den information de behøver for at udføre deres arbejde, men det aspekt, 

som handler om, at det kan være vanskeligt at sortere i den megen information og at en del 

af informationen (særligt i de åbne kontormiljøer) betragtes som forstyrrende, vil i 

traditionelle arbejdsmiljøpsykologiske undersøgelser have en tendens til at blive overset. 

Traditionelle undersøgelser forsøger ganske vist typisk at afdække belastninger forårsaget 

af, hvad der blandt arbejdsmiljøprofessionelle kaldes, ”røg, støj og møg”, men at 

bestræbelser på at tilvejebringe et højt niveau af information må ses i sammenhæng med 

forstyrrelser synes betydeligt underbelyst. Overordnet set er min pointe, at spørgsmål til 

afdækning af medarbejderes oplevelse af, om informationsniveauet er højt nok, må 

suppleres med spørgsmål om, om det er for højt. 
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I tillæg til de præsenterede nuanceringer af centrale, etablerede dimensioner i det 

psykosociale arbejdsmiljø bidrager min undersøgelse til en diskussion af relevansen af nye 

dimensioner. Resultatet af undersøgelsen af PBS’s IT-medarbejderes psykiske arbejdsmiljø 

fremstår som et eksempel på, at nye psykosociale faktorer kan vise sig, når fokus rettes mod 

arbejde præget af kompetenceudfoldelse. Min teoris fremhævelse af kategorierne 

forudsigelighed og kvalifikationsudøvelse og disses sammenhæng og betydning for ønsket 

om at præstere noget repræsenterer således nye perspektiver i en traditionel 

arbejdsmiljøpsykologisk forståelse. Forudsigelighed og kvalifikationsudøvelse er ganske 

vist ikke nye begreber i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Belastninger i forbindelse 

med forudsigeligt arbejde er velkendte. Både fysiske og psykiske negative konsekvenser af 

ensidigt gentaget arbejde (også kendt under forkortelsen EGA) har f.eks. en veletableret 

plads i forskningen. Samtidig kan det naturligvis bemærkes, at spørgsmål om 

medarbejderes muligheder for at udøve deres kvalifikationer er en af hjørnestenene i 

arbejdsmiljøpsykologien. Der sker imidlertid et afgørende teoretisk skift, når man, som 

kvalifikationsudøvelsens komplementære fænomen, sætter fokus på kompetenceudfoldelse. 

Kvalifikationsudøvelsens betydning i min teori knytter sig således ikke til de klassiske 

spørgsmål om at få kvalifikationer og jobkrav til passe sammen, og hvilke hindringer der 

måtte være for dette match. Det centrale er derimod medarbejdernes ønske om i det hele 

taget at stå i en arbejdssituation, hvor det er kvalifikationsudøvelse, der kræves. Hvad angår 

forudsigeligheden, er der, som med kontrol- og informationsdimensionen i forrige afsnit, 

tale om, at en traditionel pointe så at sige skifter fortegn i det komplekse felt: Når 

kvalifikationsudøvelsen er monoton, kan forudsigeligheden blive ”kvælende”, men når 

arbejdet stiller konstante krav om kompetenceudfoldelse, kan situationer med 

forudsigelighed blive en ”befrielse”. 

De fleste af pointerne i dette afsnit peger i retning af følgende overordnede pointe: De 

faktorer, som viser sig relevante for etableringen af et sundt psykisk arbejdsmiljø, når der er 

tale om kvalifikationsudøvelse, har at gøre med kompetenceudfoldelsens vilkår. Når 

arbejdet foregår i det komplicerede felt, retter den arbejdsmiljøpsykologiske 

opmærksomhed sig således mod vigtigheden af, at medarbejderne har mulighed for at 

deltage i forhandlingen og etableringen af meningen med arbejdet. Eksempelvis er 

deltagelse i tilrettelæggelse og beslutningstagning, bestræbelser på at højne 

informationsniveauet og tilvejebringelse af social interaktion centrale aspekter af den 
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problembestemmelsesopgave, som er kendetegnende for kompetenceudfoldelsen i det 

komplekse felt. Når arbejdet foregår i det komplekse felt, bliver den arbejdsmiljø-

psykologiske opmærksomhed (ikke mindst i min undersøgelse) imidlertid rettet mod 

vigtigheden af, at medarbejderne har mulighed for at reproducere deres handlinger i en 

genkendelig og forudsigelig arbejdssituation (dvs. kvalifikationsudøvelse), og i 

medarbejdernes følelsesmæssige vurdering af deres arbejdsmiljø er det således ikke 

oplevelsen af medindflydelse, meningsfuldhed og social kontakt (jf. Agervolds gruppering), 

men oplevelsen af præstation, forstået som fremdrift og resultater i opgaveløsningen, der 

kommer til at fremstå som den helt centrale faktor. Den oplevede mulighed for overhovedet 

at se ens arbejdsindsats føre til noget bliver i min undersøgelse en altafgørende psykosocial 

faktor.  

 

5.3. En revideret arbejdsmiljøpsykologisk rammeforståelse 

Dette afsnit er et forsøg på at samle trådene fra de foregående to afsnit og derigennem se på, 

hvordan min undersøgelse kan bidrage til at revidere den arbejdsmiljøpsykologiske 

rammeforståelse, Agervold foreslår. I slutningen af sin bog om det psykosociale 

arbejdsmiljø konkluderer Agervold (1998a), at der i høj grad er tale om, at mange af de 

samme elementer går igen i arbejdsmiljøpsykologiske teorier. Han forsøger derfor at 

systematisere elementerne og indsætte dem i en samlet model, som bygger på 

transaktionsmodellen og samtidig inkorporerer den stressteoretiske forståelse (se figur 5-1 

på næste side). 

Modellen er et billede af, hvordan et relativt permanent misforhold mellem miljøets 

krav og individets ressourcer resulterer i en fortløbende stressproces, som med tiden kan 

forventes at medføre ”negative arbejdsrelaterede følelser, stresssymptomer, psykosomatiske 

symptomer og eventuelt sygdom, tillige med måske adfærdsmæssige reaktioner, der kan 

forringe helbredet på længere sigt” (Agervold 1998a:173). I modellen er det 

transaktionsresultatet (Agervold kalder det også ”den psykosociale indstilling”) som er i 

centrum. Transaktionsresultatet er grupperet efter kernefaktorerne autonomi, integration og 

kooperation, som korresponderer med fremmedgørelsesdimensionerne magtesløshed, 

desintegration og isolation. 

 

 



5. Diskussion 

 81

FIGUR 5-1: Agervolds psykosociale arbejdsmiljømodel 
 

Miljø        ≠        Individ 
 
 

 Psykosociale kernefaktorer 
    desintegration 

 
magtesløshed        isolation 

 
vurdering        følelse 

 
    coping 

 
 

P-E fit            P-E misfit 
 
 

Kernefaktorer 
  Vurdering – følelse 

    coping 
 
 
 

P-E fit    P-E misfit 
 

     etc. 
 

Kilde: Agervold 1998a:172. 

 

Samtidig indeholder modellen den klassiske tredeling af psykologiske fænomener i 

følelsesmæssige, kognitive og konative aspekter, således at transaktionsresultatet må forstås 

som værende bestemt af både følelsesmæssige reaktioner, vurderinger og copingaktiviteter. 

Agervold skriver om modellens psykosociale kernefaktorer, at de er ”angivet med ”det 

værst tænkelige udfald”, dvs. personen vurderer sin situation således, at den i forhold til 

hans centrale, arbejdsrelaterede værdier primært indebærer, at han er uden kontrol og 

indflydelse, at han ingen muligheder har for at beskæftige sig med noget, der interesserer 

ham, og som han finder vigtigt, at han ikke anerkendes for, hvad han gør, og at han savner 

opbakning og kontakt med arbejdskammeraterne formelt såvel som uformelt” (ibid.:171). 

At det er ”det værst tænkelige udfald” betyder, at f.eks. én faktor godt kan tænkes at blive 

vurderet meget negativet, men at den samlede psykosociale indstilling alligevel er positiv, 

og at en stabil stresssituation derfor ikke forekommer. Modellen indeholder således den 

pointe, at et samlet billede må tegnes for at kunne vurdere risikoen for psykisk belastning. 

Citatet er imidlertid også præsenteret her for at give et eksempel på, at de indsigter og 



5. Diskussion 

 82

anvisninger, som arbejdsmiljøpsykologien traditionelt fremhæver, har det med at miste 

deres gennemslagskraft i relation til arbejdet i moderne organisationer, og at det ”samlede 

billede” således bliver ufuldstændigt. Medarbejderne i PBS oplever eksempelvis i rimelig 

stor udstrækning, at deres arbejdssituation indeholder en høj grad af kontrol og indflydelse, 

at de beskæftiger sig med det, der interesserer dem, og som de finder vigtigt, at de 

anerkendes for det de gør, at de får opbakning og at der er megen kontakt med kollegerne. 

De fleste respondenter gav dog udtryk for, at de havde et meget stressende arbejde. Min 

empiriske undersøgelse giver ganske vist ikke mulighed for at fremvise generaliserede og 

statistisk validerede sammenhænge mellem arbejdsmiljøet i moderne organisationer og 

langsigtede udviklinger i forhold til vedvarende belastninger. Min almenpsykologiske 

diskussion og de empiriske fund kan dog bruges til at komme med en tentativ revision af 

arbejdsmiljøpsykologien, således at forekomsterne af psykiske belastninger i moderne 

organisationer, som synes at leve op til arbejdsmiljøpsykologiens anvisninger, bedre kan 

forklares. 

Tabel 5-1 nedenfor er en opsummering af de pointer, som min undersøgelse af 

kompetenceudfoldelsens psykosociale faktorer har afstedkommet. Venstre kolonne viser 

nogle af de traditionelle kernedimensioner. Ud for hver dimension er mine pointer anført i 

højre kolonne. 

 

TABEL 5-1: Kernedimensioners nuancer i det komplekse felt 

Kvalifikationsudøvelse 
i det komplicerede felt 

Kompetenceudfoldelse 
i det komplekse felt 

Opgavevariation Opgaveafgrænsning og -begrænsning 

Hjælp og støtte Social kompetence og etablering af 
netværk 

Højt informationsniveau Sortering og begrænsning af 
information  

Egenkontrol og medindflydelse Forudsigelighed og præstation 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Opsummerende kan det således fremhæves, at indførelsen af ’den lærende organisation’, 

HRM-strategier, videnledelsesstrategier og andre af moderne organisationers reaktioner på 
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oplevelsen af kompleksitet bevirker, at en række centrale, traditionelle arbejdsmiljø-

psykologiske pointer og anvisninger nuanceres, idet kompetenceudfoldelsens psykosociale 

forhold bringes i fokus. Min undersøgelse peger således på, at det ikke så meget bliver et 

spørgsmål om at sørge for alsidige krav, adgang til hjælp og støtte gennem social kontakt, 

mere information, egenkontrol og medindflydelse mm., men om mulighederne for at 

begrænse opgavevariationen, at skabe og opretholde de rigtige kontakter, sortere i - og 

dermed begrænse - informationsmængden og at opnå et passende niveau af forudsigelighed 

og en oplevelse af, at arbejdet skrider fremad og at resultater nås. 

I min diskussion af psykosociale faktorer har jeg frem til nu for det meste skilt 

kvalifikationsudøvelse og kompetenceudfoldelse ad analytisk. I mit bud på en revideret 

arbejdsmiljøpsykologisk model vil deres komplementaritet blive fremhævet. Den følgende 

rammeforståelse vil desuden forsøge at rette op på individsidens manglende indhold, 

inkorporere en mere dynamisk udviklingsforståelse og indplacere mennesker og teknologi 

som selvstændige arbejdsmiljøbetingelser. De væsentligste aspekter af rammeforståelsen er 

sammenfattet i nedenstående model (se figur 5-2). 

 

FIGUR 5-2: En almenpsykologisk arbejdsmiljømodel 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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Indholdet på individsiden er Trevarthens tidligere præsenterede begreber. Der er tale om tre 

grundlæggende menneskelige omverdensrelationer med tilhørende motiver. Trevarthens 

(1980) subjektivitetsbegreb indebærer en forståelse af menneskelig erkendelse, stræben og 

følelse som bestemt af motiver til at kende den fysiske verden (”motives to know the 

physical world” (ibid.:326)). Det er således den omverdensrelation, som har at gøre med at 

identificere, differentiere og associere objekter og begivenheder og derigennem handle 

koordineret og hensigtsmæssigt i forhold til at opnå ønskede mål. I modellens kasse for 

transaktionsresultatet er subjektiviteten derfor relateret til spørgsmålet om, om individet har 

en oplevelse af at ’mestre’ sit arbejde. 

Trevarthens begreb ’primær intersubjektivitet’ relaterer sig til menneskets særlige 

erkendelse, stræben og følelser i relationen til et andet menneske. Der er tale om de sider af 

den kommunikative udveksling, som ikke har reference til noget fælles tredje, der ligger 

udover den umiddelbare relation, men hvor det centrale er indholdet af en gensidig 

identifikationsproces styret af motiver til at opnå opmærksomhed fra et andet menneske (”a 

specialized set of motives aimed to get the attentions of a human partner” (ibid.:324)). I 

transaktionsresultatkassen er den primære intersubjektivitet derfor relateret til den oplevede 

mulighed for at opnå ’opmærksomhed’. Det handler grundlæggende om mulighederne for 

at få bekræftelser af, hvem man er og hvordan man har det, ved at se sig selv gennem en 

andens psykologiske orientering.40 Det er således ikke et spørgsmål om mulighederne for 

slet og ret at have kontakt til andre mennesker, hvilket eksempelvis afspejles i 

organisationspsykolog Vibe Strøiers nylige bemærkning om arbejdet i moderne offentlige 

organisationer: ”Kedsomheden er forsvundet, men bagsiden er en stigende grad af 

relationskvalme og kontaktmættethed” (Strøier 2003:11). Den primære intersubjektivitet er 

desuden (sammen med subjektiviteten) en betingelse for Trevarthens tredje begreb 

’sekundær intersubjektivitet’. 

Den sekundære intersubjektivitet bygger på koblingen mellem den primære 

intersubjektive identifikation og den subjektive relation til omverden. Denne, 

trianguleringens fælles opmærksomhed mod omverdenen, er mulighedsbetingelsen for den 
                                                 
40 Noget som især psykoanalytiske objektrelationsteoretikere har beskæftiget sig med. Det skal dog bemærkes, 
at Trevarthens forskningsresultater problematiserer objektrelationsteoretikernes symbioseforestillinger og 
andre ”patologiseringer” af spædbørn. Daniel Stern har i denne forbindelse, sammen med sine kolleger, gjort 
et interessant forsøg på at overføre sine pointer om ’affektiv afstemning’ til voksenterapi (se Stern et al. 
1998). Desuden er Lacanianere begyndt at videreudvikle deres forståelse af disse processer ved at udvide 
deres Saussureske, strukturelt lingvistiske teoretiske fundament med C. S. Peirce’s semiotik (se f.eks. Muller 
& Brent 2000). 
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sociale konstruktion af meningen med omverden og selv. I erkendelsen af den andens 

potentielt anderledes psykologiske perspektiv på omverdenen relativeres det subjektive 

perspektiv, og udfordringen ligger i at etablere og opretholde en forståelse, som gør det 

muligt at handle meningsfuldt i den socialt konstruerede kontekst. I transaktions-

resultatkassen er den sekundære intersubjektivitet derfor relateret til mulighederne for at 

opleve, at arbejdssituationen giver ’mening’.41 

På miljøsiden kan det bemærkes at ’mennesker’ og teknologi’ er trukket frem som 

aspekter ved arbejdsmiljøbetingelserne på lige fod med Agervolds ’organisation’. Agervold 

fremhæver, at arbejdsmiljøpsykologien er ”den del af arbejdspsykologien, der beskæftiger 

sig med at undersøge sammenhængene mellem arbejdslivets organisatoriske betingelser og 

de individuelle forudsætninger og værdier, således som de kommer til udtryk i, hvad der 

kan betegnes som de psykosociale faktorer” (Agervold 1998a:172). Jeg vælger alligevel at 

fremhæve de teknologiske aspekter på baggrund af den tidligere diskussion, som betonede 

den rolle, som bygninger, produktet, teknologien og det konkrete arbejde kan spille, og som 

man med et eksklusivt fokus på organisatoriske aspekter risikerer at overse. Tilsvarende er 

’mennesker’ medtaget, for at understrege den betydning menneskekontakten i arbejdet kan 

have. Agervold (1998a) deler organisationsaspekterne op i ’organisation’ og ’organisations-

klima / -kultur’, hvoraf sidstnævnte bl.a. har at gøre med åbenhed i kommunikationen, 

tillid, respekt, og anerkendelse. Det som har at gøre med karakteren af de mellem-

menneskelige relationer kan med andre ord siges, ligesom de teknologiske aspekter, at blive 

subsumeret under det, som har at gøre med, hvordan arbejdet organiseres. Agervold skriver 

således om organisationsklimaet, at det ”er tæt knyttet til den objektive måde at 

tilrettelægge arbejdet på” (ibid.:163). Gennem værdibaseret ledelse defineres eksempelvis 

et fælles sæt af retningslinier for, hvad man ønsker sig i relation til karakteren af de 

mellemmenneskelige relationer. Som med teknologiaspekterne er det imidlertid 

sandsynligt, at man med et eksklusivt fokus på organisatoriske aspekter risikerer at overse 

nogle vigtige aspekter ved kontakten med mennesker. Maslachs (1982) undersøgelser af 

udbrændthed er således et eksempel på, at arbejde med mennesker kan være forbundet med 

belastende faktorer, som ikke alle har en nødvendig relation til de organisatoriske 

                                                 
41 At det ikke blot er den sociale konstruktion af meningen med omverdenen men samtidig også med selvet 
indebærer, at konstruktionen af identitet er en central dimension i forhold til den psykosociale kernefaktor 
’mening’. Richard Senneth (1998) giver eksempelvis en god beskrivelse af, hvordan den fortsatte udfordring 
af meningen med arbejdet, i situationer præget af kompleksitet og foranderlighed, bidrager til at udfordre 
identitetsfølelsens stabilitet (eller ’karakteren’ som han kalder den). 
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betingelser, og som først træder klart frem, når man retter opmærksomheden mod 

eksempelvis hjælpearbejdets særlige relationelle dynamik. De tre aspekter ved 

arbejdsmiljøbetingelserne har således deres egen særlige betydning i transaktionsprocessen, 

om end det i praksis kan være vanskeligt at skille dem ad. Samtidig med at en adskillelse 

kan bidrage til at skærpe den arbejdsmiljøpsykologiske opmærksomhed, er det naturligvis 

vigtigt at holde sig den nære sammenhæng mellem de tre aspekter for øje. 

De psykosociale kernefaktorer i min model findes i den midterste kasse: Mening, 

opmærksomhed og mestring. De er som nævnt udledt af Trevarthens begreber for de 

grundlæggende menneskelige omverdensrelationer med tilhørende motiver. Det er 

interessant at bemærke den umiddelbare lighed med Agervolds psykosociale kernefaktorer. 

Agervolds gruppering af kernefaktorer, som er et resultat af en systematisering af de 

gennemgående elementer i arbejdsmiljøpsykologiske teorier, ligner til forveksling min 

gruppering, som imidlertid er fremkommet gennem en ontogenetisk kategorialanalyse: Når 

bestræbelsen på at finde mening med arbejdet mislykkes, kan man tale om en oplevelse af 

meningsløshed; når bestræbelsen på at opnå opmærksomhed mislykkes, kan man tale om en 

oplevelse af isolation, og når bestræbelsen på at mestre arbejdet mislykkes, kan man tale 

om en oplevelse af magtesløshed. Der er imidlertid nogle væsentlige punkter, hvorpå de to 

rammeforståelser ikke ligner hinanden helt. 

For det første er min faktor ’mestring’ ikke at sammenligne med Agervolds ’autonomi’. 

Som det er fremgået, er autonomi i min forståelse ikke altid et ønskeligt mål i sig selv. 

Skyldfølelse og knækket faglig stolthed er mulige udfald, når kompleksitet gør det 

uddelegerede ansvar til en udfordring. Med mestring som kernefaktor bliver autonomi at 

betragte som en beslægtet dimension, der har at gøre med, at uddelegeret kontrol og 

indflydelse kan åbne op for mulighederne for at mestre arbejdet. Samtidig bevares 

imidlertid den pointe, at også en begrænsning af autonomien, gennem eksempelvis ekstern 

styring, kan bidrage til at øge den enkeltes muligheder for at handle koordineret og 

hensigtsmæssigt i bestræbelsen på at nå ønskede mål, dvs. at mestre arbejdet. Foruden de 

arbejdsmiljøbetingelser som muliggør kontrol og indflydelse er den velkendte pointe om at 

skabe muligheder for hjælp og støtte således relevant i denne sammenhæng. På individsiden 

kan det bl.a. handle om kvalifikationer og selvtillid. 

Mine faktorer ’mening’ og ’opmærksomhed’ svarer nogenlunde til Agervolds 

’integration’ og ’kooperation’, navnlig i den udstrækning, at der er tale om ”hvorledes 



5. Diskussion 

 87

arbejdssituationen hænger sammen og er meningsfyldt for den enkelte” (Agervold 

1998a:165) henholdsvis at ”[m]an anerkendes for det man er og kan, og vinder respekt ved 

sit arbejde og menneskelige kvaliteter i det hele taget” (ibid.:166). Der er dog den 

nuanceforskel, at Agervold, især ved at bruge begrebet kooperation, synes at lægge særlig 

stor vægt på vigtigheden af at samarbejde. I min forståelse er det opmærksomhed (sammen 

med mening og mestring), der er den centrale psykosociale faktor, hvorved 

samarbejdsaspektet træder i baggrunden, således at man, også i forhold til typer af arbejde 

med minimalt eller intet samarbejde, kan bevare opmærksomheden overfor betydningen af 

den mellemmenneskelige kontakt, eksempelvis i relationer til kunder eller klienter.42 

Det tredje og sidste punkt, jeg vil trække frem, handler om det problematiske ved den 

udviklingsforståelse, som er indeholdt i transaktionsmodellen. Belastning ses som et 

resultat af situationer med vedvarende P-E-misfit: Hvis de værdier og interesser, som 

individet møder arbejdet med, ikke passer til det, som arbejdsmiljøet tilbyder; hvis individet 

isoleres, og hvis ikke individets viden og kunnen matcher de krav der stilles, vil det efter 

længere tids påvirkning have negative konsekvenser for den psykiske sundhed. Udvikling 

ses omvendt som et resultat af situationer med P-E-fit: Når individets værdier og ressourcer 

matcher arbejdsmiljøets krav, vil arbejdet være udviklende. I transaktionsmodellen i figur 

1-3 peger pilen fra lighedstegnet således mod vækst. Problemet er, at man, i situationer med 

P-E-fit, kan forestille sig, at individet blot forbliver på sit aktuelle udviklingsniveau. Der er 

ikke noget i denne ”match-udviklingsforståelse”, som indikerer udvidelse eller forandring. 

Ved at integrere kompetence-spiralen i transaktionsmodellen (som vist med gråt i figur 5-2) 

fremtræder en mere dynamisk udviklingsforståelse. I kompetence-spiralen er 

kompetenceudfoldelse og kvalifikationsudøvelse de komplementære fænomener, hvis 

gensidige påvirkning kan afstedkomme en udviklingsproces: ”The unfolding of competence 

develops qualifications, and the qualifications are embedded in the competence as ready-to-

use components” (Elstrup Rasmussen & Jensen 2000:15). Med spiralen som billede kan P-

E-fit forstås som en situation, hvor rotationen er bremset: Arbejdssituationen giver mening 

og den mestres, men der er ingen udvikling. Udvikling forekommer gennem rotationer i 

spiralen. Med Elstrup Rasmussen og Jensens ord sker det, når udfoldelsen af kompetence 

udvikler nye kvalifikationer, og kvalifikationerne bliver en del af kompetenceudfoldelsens 

komponenter. Da kompetenceudfoldelse er søgning efter mening, og da kvalifikations-
                                                 
42 En pointe hvis vigtighed eksempelvis træder klart frem i en undersøgelse af taxachaufførers psykiske 
arbejdsmiljø (se Bendixen & Rasmussen 1999). 
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udøvelse er vejen til mestring kan man, med mine kernefaktorer som centrale termer, 

formulere det således: Arbejdet kan siges at være udviklende, når man oplever at indgå i en 

fortløbende proces kendetegnet ved, at man får etableret en mening med arbejdet, som 

muliggør ny mestring, og at når denne mestring udfordres af ny kompleksitet, bliver ny 

mening bestemt, hvorpå mere kan mestres osv. I min forståelse opretholdes den 

traditionelle belastningsforståelse som værende et resultat af vedvarende P-E-misfits 

”horisontalt” i modellen. P-E-misfits kan samtidig være årsag til manglende udvikling, når 

oplevelser af mening og mestring hindres. Udvikling må imidlertid, til forskel fra 

Agervolds transaktionsmodel, forstås ”spiralt” som et resultat af kompetenceudfoldelsens 

og kvalifikationsudøvelsens gensidige påvirkning. 

Med denne forståelse kan mine empiriske fund forklares i et klarere lys. 

Respondenternes stærke fokus på præstation i form af resultater og fremdrift i 

opgaveløsningen kan forstås som et udtryk for, at kompleksitet, foranderlighed og 

uforudsigelighed i arbejdssituationen kan gøre, at arbejdet bliver så præget af 

kompetenceudfoldelse og at situationer med kvalifikationsudøvelse reduceres i en sådan 

grad, at udvikling (rotationer i spiralen) hæmmes. Traditionelle transaktionsmodeller kan 

siges at have haft særlig fokus på bevægelsen fra mestring i det komplicerede felt til en 

åbning af handlemuligheder gennem meningsforhandling i det komplekse felt. Især 

autonomi og medindflydelse har således fået en central teoretisk placering. Denne åbning 

for mulighederne for at deltage i meningskonstruktionen er i min forståelse en nødvendig 

men ikke en tilstrækkelig betingelse for udvikling. Udvikling forudsætter at bevægelsen 

fortsætter fra åbningen af handlemuligheder gennem etablering af mening i det komplekse 

felt til en fornyet oplevelse af at mestre sit arbejde i det komplicerede felt. Denne sidste 

bevægelse er udfordringen for medarbejdere i mange moderne organisationer, og det er en 

udfordring, som ikke har fået den fornødne opmærksomhed gennem traditionel 

arbejdsmiljøpsykologisk teorianvendelse. 
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Konklusion 
 

Arbejdsmiljøpsykologien udmærker sig ved at være den disciplin indenfor 

arbejdspsykologien, som beskæftiger sig med, hvilke faktorer der har betydning for 

medarbejdernes psykiske helbred. Dens udvikling har ført til en teori og praksis, som 

lægger særlig vægt på den positive betydning af især klare krav, egenkontrol og 

medindflydelse, samarbejde, opgavevariation og information. I mange moderne 

organisationer har en fokusering på kontinuerlig læring, videnledelsesstrategier, åbne og 

fleksible kontorer, projektorganisering, flade hierarkier mm. gjort, at medarbejderne er med 

til at definere, hvilke krav de skal leve op til, at de har stor indflydelse på tilrettelæggelse og 

udførelse af arbejdet, at de ofte samarbejder på tværs af forskellige opgaver, at 

informationsniveauet er højt osv. At disse forhold ikke har ført til den bedring af det 

psykiske arbejdsmiljø, som den traditionelle arbejdsmiljøpsykologi ellers lægger op til, er 

undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i IT-branchen med til at vise. Psykiske 

belastninger i form af stress og udbrændthedslignende tilstande er tværtimod udbredte. 

Flere af de organisationspsykologiske perspektiver, som beskriver og præger arbejdet i 

moderne organisationer, lægger vægt på, at organisationer er en del af en kompleks, 

flertydig og uforudsigelig verden og betoner derfor vigtigheden af kompetenceudfoldelse 

forstået som en fortløbende meningsforhandlingsproces mellem kolleger og med ledelsen 

om opgaveforståelser og løsningsforslag. Disse perspektiver bygger imidlertid på en 

grundantagelse om ’det sociales primat’, som gør det vanskeligt, at integrere deres pointer i 

arbejdsmiljøpsykologiens belastningsforståelse, da denne bygger på en ”udvendig” individ-

miljø-tankefigur. Min ontogenetiske kategorialanalyse viser dog, at vanskeligheden bunder 

i en manglende erkendelse af en almenpsykologisk dobbelthed; at konstruktionen af verden 

finder sted både i iagttagerens bevidsthed og i relationen mennesker imellem, hvorfor en 

tilskrivning af teoretisk forrang til individet eller det sociale må betragtes som et spørgsmål 

om valg af perspektiv. Ved at vælge individperspektivet kan arbejdsmiljøpsykologiens 

grundlæggende belastningsmodel fastholdes. Elstrup Rasmussen & Jensens kompetence-

forståelse bygger på samme individ-miljø-tankefigur som arbejdsmiljøpsykologien, og 

ligesom i de organisationspsykologiske perspektiver drejer det sig om det at finde mening i 

det komplekse. Inddragelsen af deres ’kompetence-spiral’ giver således mulighed for at 

integrere betydningen af moderne organisationers stærke fokus på vigtigheden af 
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kompetenceudfoldelse i den arbejdsmiljøpsykologiske transaktionsmodel (som vist i figur 

3-3). 

For det andet er den komplementaritetsforståelse, mellem kompetenceudfoldelse og 

kvalifikationsudøvelse, som kompetence-spiralen indeholder, med til at henlede 

opmærksomheden på, at traditionel arbejdsmiljøpsykologi har været for ensidigt fokuseret 

på arbejde præget af kvalifikationsudøvelse. Min empiriske undersøgelse af det psykiske 

arbejdsmiljø blandt IT-medarbejdere i PBS er et eksempel på hvilke nuancer, der kan træde 

frem, når opmærksomheden rettes mod arbejde præget af kompetenceudfoldelse. Den viser 

således, at centrale, etablerede pointer nuanceres gennem eksempler på, at opgavevariation 

ønskes begrænset og at vanskeligheder i forbindelse med lokaliseringen af hjælp og støtte 

samt begrænsningen af information, bliver fremtrædende. Desuden er det ikke 

medindflydelse, meningsfuldhed eller social kontakt, men oplevelsen af præstation, forstået 

som fremdrift og resultater i opgaveløsningen, der kommer til at fremstå som den helt 

centrale faktor i medarbejdernes følelsesmæssige vurdering af deres arbejdssituation. 

Den traditionelle fokusering på arbejde præget af kvalifikationsudøvelse kan siges bl.a. 

at have ført til pointer om, at tilvejebringelsen af kompetenceudfoldelsesmuligheder, 

forstået som inddragelse i meningsforhandlinger, er vejen til en bedring af det psykiske 

arbejdsmiljø. Omvendt peger min empiriske undersøgelse på, at en fokusering på 

kompetenceudfoldelse fører til pointer om, at tilvejebringelsen af kvalifikationsudøvelses-

muligheder, forstået som bl.a. sikring af genkendelighed og forudsigelighed, er vejen frem. 

Den udviklingsforståelse, som er indeholdt i kompetence-spiralen, løser dette skisma ved at 

fastholde, at det ikke er et enten-eller-spørgsmål, men at medarbejdernes udvikling gennem 

arbejdet netop afhænger af kompetenceudfoldelsen og kvalifikationsudøvelsens gensidige 

påvirkning. Det er samtidig en udviklingsforståelse, som genspejles i min metateoretiske og 

metodologiske forståelse af psykologisk videnskab, ligesom det, gennem min reviderede 

arbejdsmiljøpsykologiske rammeforståelse, fremgår, at det er en mere dynamisk 

udviklingsforståelse end den, som er indeholdt i gængse transaktionsmodeller. 

Ved at introducere den psykosociale kernefaktor ’mestring’ som alternativ til 

’autonomi’, hvor autonomi betragtes som en vigtig dimension af mestringsfaktoren, bliver 

kernefaktorerne for det første en integreret del af den reviderede arbejdsmiljøpsykologiske 

udviklingsforståelse. For det andet (og på baggrund af det første) kan fundene fra min 

empiriske undersøgelse forklares i et klarere lys, idet fokusset på forudsigelighed, 
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kvalifikationsudøvelse og præstation kan forstås som udtryk for et ønske om flere 

oplevelser af, at arbejdet mestres. Samtidig hænger introduktionen af ’mestring’ logisk 

sammen med indholdet på individsiden i min model, da individsidens indhold 

korresponderer med de psykosociale kernefaktorer. Desuden er ’mennesker’ og ’teknologi’ 

inddraget på miljøsiden især for at præsentere en rammeforståelse, som bevarer en særskilt 

opmærksomhed overfor den psykosociale indstilling i relation til eksempelvis kunder og 

klienter hhv. indretning, produktet og værktøjer. 

I min rammeforståelse bevares hovedpointerne i Agervolds psykosociale 

arbejdsmiljømodel, samtidig med at den arbejdsmiljøpsykologiske opmærksomhed skærpes 

og nuanceres på en række områder. Det væsentligste supplement er integreringen i 

transaktionsmodellen af kompetenceudfoldelse som kvalifikationsudøvelsens 

komplementære fænomen. Min empiriske undersøgelse er ganske vist et forholdsvis 

beskedent bidrag til forsøget på at få arbejdsmiljøpsykologien til at finde fodfæste i forhold 

til nyere organisationsformer, men det er min forhåbning, at dette speciales reviderede 

arbejdsmiljøpsykologiske rammeforståelse kan fungere som et forbedret udgangspunkt for 

fortsatte bestræbelser på at generere teori, som påvirker teorianvendelsen, som igen 

påvirker teorigenereringen osv., således at arbejdsmiljøpsykologien hele tiden udvikler sig 

til gavn for både organisationer og medarbejdere. 
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English Summary 
 

Within work psychology, ’work environment psychology’43 is distinguished by being the 

discipline concerned with the factors influencing the psychological health of employees. 

Research on work-related psychological strain has led it to an emphasis on the positive 

effects of such factors as social support, information, task variety, the possibilities of 

participating in decision-making and the like. In many modern organisations, a focus on 

continuous learning, strategies of knowledge management, open and flexible office 

buildings, project organising and more has made employees participants in a wide range of 

decision-making processes, has ensured an increased information level, and has made 

cooperation and involvement in a variety of tasks commonplace. However, as particularly 

studies on work related stress in the IT-business show, this has not led to the anticipated 

improvement of the psychological well-being of employees in modern organisations. 

Incidents of severe stress or burnout are still prevailing. 

An investigation of the theories describing and affecting the work in modern 

organisations shows that the experience of being part of a complex, ambiguous and 

unpredictable world has led to an increased focus on the abilities of organisations to adapt 

to new circumstances through the unfolding of competence, i.e. continuous efforts to 

negotiate and establish the meaning of the work – an aspect of work that is poorly 

integrated within work environment psychological theory. These organisational 

psychological perspectives are however based on a (social constructionist) principle of ‘the 

primacy of the social’ that contrasts with the Lewinian ‘person–environment’ way of 

thinking of work environment psychology, which makes the integration of the insights from 

the two “schools” problematic. The problem resides however in a lacking recognition of a 

basic doubleness of human psychology that can be shown to exist through an analysis of the 

ontogenesis. Following this, questions of the primacy of the individual or the social are 

matters of a choice of perspective. What is needed, in order to maintain the strain model of 

work environment psychology and to integrate a focus on the unfolding of competence, is a 

theory of competence that favours the primacy of the individual and sees competence as 

what is needed to establish meaning when dealing with complexity. Elstrup Rasmussen & 

Jensen are proponents of such a theory. By integrating their complementary concepts of 
                                                 
43 An English translation of the Danish term ‘arbejdsmiljøpsykologi’ coined by Mogens Agervold. 
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‘enactment of qualifications’ and ‘unfolding of competence’ into the theory of work 

environment psychology, several important theoretical possibilities and challenges are 

brought to the fore. 

First of all, the strong focus of modern organisations on the importance of competence 

is given centrality in work environment psychological thinking, and attention is directed to 

the relative lack of investigations into the psychosocial factors of the unfolding of 

competence in comparison with the enactment of qualifications. As a result of the attempt 

to assist in the counterbalancing of this disparity, the empirical investigation of this thesis 

demonstrates a variety of nuances to traditional understandings. A ‘grounded theory’, 

developed primarily from analysis of seven interviews with employees at a Danish IT-

company, thus shows how needs for limitations to task variety and the level of information, 

and difficulties in locating the right support from a supportive group of co-workers become 

apparent, when the focus is on the unfolding of competence. Furthermore, traditional 

psychosocial factors of autonomy, meaningfulness and social interaction seem to recede in 

favour of ‘achievement’ as the experience of progression and results in the solving of work 

tasks. 

As an apparent dilemma, the traditional attention to the enactment of qualifications has 

led to a focus on the importance of creating possibilities for the unfolding of competence as 

a means to establish a healthy work environment, whereas the empirical investigation of the 

psychosocial factors of the unfolding of competence leads to a focus on the importance of 

creating possibilities for the enactment of qualifications. The theory of development 

inherent in the framework of Elstrup Rasmussen & Jensen’s approach responds to this by 

pointing to the continuous interaction of unfolding of competence and enactment of 

qualifications as the process by which development occurs. First of all, this helps to clarify 

the empirical findings, and secondly, it represents a more dynamic theory of development 

than the ones in the traditional transactional models of work environment psychology. 

On the basis of Elstrup Rasmussen & Jensen’s conceptual framework and the 

consequences for psychological theory of an understanding of the early ontogenesis, a 

revision of Mogens Agervold’s theoretical framework for the discipline of work 

environment psychology is made possible. It is a revision that maintains the gist of 

traditional theory, while pointing to a number of significant nuances, modifications and 

additions. Furthermore, it is a revision that is meant to represent an improved theoretical 
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foundation for further research into the psychosocial work environment of modern 

organisations. 
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Bilag 1: Spørgeguide 
 
 
 

Medarbejderinterview-guide 
 
 
(Åbne startspørgsmål) 
1. Prøv at beskrive ”den gode arbejdsdag” 
2. Prøv at beskrive ”den dårlige arbejdsdag” 
 
(Psykosociale faktorer) 
3. Hvad skal man kunne for at udføre dit arbejde? 
4. Hvordan afgør du om dit arbejde er gjort tilfredsstillende? 
5. I hvilken udstrækning tilrettelægger du selv dit arbejde? 
6. I hvor høj grad får du den støtte du har brug for – fra kolleger – fra 

ledelse? 
7. Kan du få den information du har brug for for at udføre dit arbejde? 
 
(Stress / udvikling) 
8. Hvad gør dig stresset i dit arbejde? 
9. I hvilke situationer føler du, at du udvikler dig fagligt og personligt 

gennem dit arbejde? 
10.  Er det dit indtryk, at IT-arbejde er særligt stressende – hvorfor – 

hvorfor ikke? 
 
(Relationer, stemning, evt. konflikter…) 
11.  Hvordan er dine relationer til de andre i delprojektet?  
12.  Hvordan er relationerne mellem grupperne? 
13.  Hvordan er din relation til virksomheden som helhed? 
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[Bilag 2, 3 og 4 er udeladt i denne version af hensyn til informanternes anonymitet] 
 


