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Forord

Forandring er i dag ikke længere en afvigelse fra det normale, men i 
stedet et vilkår, som virksomheder er underlagt, hvis de vil overleve 
og udvikle sig. hvis virksomhederne skal udvikle sig, kræver det, at 
medarbejderne er fleksible, hvilket i høj grad afhænger af arbejdsmil-
jøet i virksomheden. Arbejdsmiljø skal her ikke forstås snævert som 
enten stress, ulykker eller støj, men i stedet som et samlet hele, der 
også inkluderer mere overordnede organisatoriske områder som for-
andringer og ledelse. Formålet med bogen er at skabe større forstå-
else blandt ledere for sammenhængen mellem organisatorisk udvik-
ling og arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne klæde ledere bedre på til 
at håndtere de arbejdsmiljøproblemstillinger, der naturligt dukker op 
i forbindelse med de forandringer, som samfundet og arbejdsmarke-
det gennemgår i disse år.
 Den samfundsmæssige udvikling har gjort, at der i virksomheder-
ne er brug for at forholde sig til et vedvarende pres for udvikling og 
forandring. hvis man som leder ønsker at gøre sin virksomhed bed-
re i stand til at imødegå de mange og hastigt skiftende krav om for-
andring, der stilles fra omverdenen, skal evnerne til at håndtere til-
pasning og forandring forankres i hele virksomheden. hvis det skal 
lade sig gøre, er der behov for en højere grad af medarbejderinvolve-
ring og dialog mellem medarbejdere og ledelse end tidligere. Det er 
nødvendigt for virksomhederne at udnytte medarbejderressourcerne 
bedst muligt. Vel at mærke uden at udnytte medarbejderne ved gen-
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nem for store krav eller for stort et pres, at skabe stress, sygefravær 
eller andre faktorer, der har den modsatte effekt og mindsker fleksi-
biliteten og tilpasningsevnen. Det gør, at arbejdsmiljø bliver et vig-
tigt omdrejningspunkt i alle virksomheder. De krav om udvikling og 
fleksibilitet, der stilles, kan kun modsvares af virksomheder, som har 
et godt arbejdsmiljø, der understøtter medarbejdernes evner til til-
pasning og nytænkning. Det er vigtigt at bevæge sig væk fra tidlige-
re tiders statiske forståelse af forholdet mellem arbejdsmiljø og med-
arbejdere. Medarbejderne skal ses som aktive medskabere af både det 
fysiske og psykiske arbejdsmiljø i stedet for som passive modtagere af 
et stressende eller risikofyldt miljø.
 Når vi som læger og psykologer ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Re-
gionshospitalet i herning kommer rundt i virksomheder enten i for-
bindelse med et etableret samarbejde eller for at forsøge at skabe et 
samarbejde, er det tydeligt, at der i dag kræves en høj grad af fleksibili-
tet og tilpasningsevne af medarbejdere på alle niveauer. Normalt varer 
vores samarbejdsprojekter med virksomheder et sted mellem et til tre 
år, og det er mere reglen end undtagelsen, at der i den periode sker fu-
sioner, opkøb, ledelsesskift, fyringsrunder og lignende gennemgriben-
de forandringer. Det er derfor ikke længere nogen overraskelse for os, 
når det sker, men et naturligt vilkår, vi har lært at forholde os til. For-
andringerne har dog langt større konsekvenser for ledere og medarbej-
dere i virksomhederne, der pludselig skal forholde sig til nye betingel-
ser, ledere og kollegaer – måske inden efterdønningerne fra sidste store 
forandring har lagt sig og med udsigt til flere uforudsigelige forandrin-
ger i den nære fremtid. Det er håndteringen af denne usikre situati-
on, bogen handler om. Det overordnede tema er, hvordan ledere bedst 
muligt medvirker til at skabe den udvikling og fleksibilitet hos medar-
bejderne, som er nødvendig for at modsvare de krav, der stilles i dag. 
Vores erfaringer viser, at arbejdsmiljøet er centralt i denne proces. 
 Gennemgående fokuserer vi på lederens rolle. I mange år har for-
andringer i arbejdsmiljøet handlet om tekniske forbedringer og de 
ansattes adfærd. Det er imidlertid vores erfaring, at ledelsen også er 
en afgørende faktor. Det er ikke tilstrækkeligt, at lederen deltager i de 
lovpligtige møder i sikkerhedsudvalget en gang i kvartalet og resten 
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af tiden har uddelegeret arbejdsmiljøarbejdet til den øvrige del af sik-
kerhedsorganisationen. Arbejdsmiljø er en opgave, som ledelsen skal 
tage alvorligt, hvilket heldigvis sker i flere og flere virksomheder i dis-
se år.
 Tidligere var arbejdsmiljøet i industrien centreret om fysiske og 
kemiske emner, mens man i de øvrige sektorer beskæftigede sig med 
ergonomi, indeklima mv. Det betød, at det stort set kun var i den va-
reproducerende sektor, man satte tid og ressourcer ind på arbejdsmil-
jøforbedringer, og her endda ofte udelukkende på grund af krav fra 
myndighederne. Denne prioritering er ændret betydeligt de sidste ti 
år. Nu er arbejdsmiljøet et område, der står højt på de fleste virksom-
heders prioriteringsliste, ikke kun på grund af Arbejdstilsynets krav, 
men nok så meget fordi virksomhederne kan se rationalet i at skabe 
et godt arbejdsmiljø af hensyn til medarbejdertrivsel og produktivi-
tet. I dag har arbejdsmiljø ofte en central plads i virksomhedernes vi-
sioner og strategier, og vi ser ganske mange store virksomheder, der 
profilerer sig på et godt arbejdsmiljø. Man har professionaliseret op-
gaverne med fuldtidsansatte på området, ekstern assistance og certifi-
ceringer. Arbejdsmiljø er blevet en integreret del af de organisatoriske 
værktøjer, mange virksomheder arbejder efter, og der opstilles ekspli-
citte mål for fx arbejdsulykker og sygefravær.
 Der er dog fortsat mange uløste forhold, og nye kommer til, sam-
tidig med at tempoet til stadighed skrues op. I dag må alle arbejds-
pladser fx have det psykiske arbejdsmiljø på dagsordnenen og forhol-
de sig til, hvordan man håndterer det, uanset hvad virksomheden har 
af produktion og ydelser. Men det er ofte svært for virksomhederne 
at håndtere kortlægning og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. I 
den forbindelse handler denne bog ikke om managementteknikker 
eller færdigheder, men om udvikling. I en virksomhed, der befinder 
sig på grænsen mellem stabilitet og kaos, kan der opstå usikkerhed, 
og det psykiske arbejdsmiljø kan komme under pres. Et af bogens te-
maer er derfor, hvordan virksomhedens ledelse skal håndtere det psy-
kiske arbejdsmiljø.
 Bogens eksempler stammer fra fem private virksomheder, der spæn-
der bredt lige fra it-virksomheden Excel Data til mere traditionel-
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le produktionsvirksomheder som Vestas Wind Systems og højbjerg 
Maskinfabrik. Det forhindrer dog ikke, at forståelse af de forskellige 
problemstillinger samt de løsningsmæssige tilgange, vi anbefaler, kan 
finde anvendelse i andre typer af virksomheder, fx inden for den of-
fentlige sektor, der efterhånden mere og mere er underlagt de sam-
me mekanismer som den private. Bogen giver ikke konkrete handle-
anvisninger, men introducerer metoder, man kan arbejde med for at 
forbedre arbejdsmiljøet. Der er tale om beskrivelser, der både er fun-
deret i praktisk erfaring, samt teoretiske overvejelser, men vægten er 
lagt på de praksisnære eksempler fra konkrete virksomheder. Bogen 
kan anvendes som et redskab til at forstå betydningen af de menne-
skelige processer i en virksomhed, samt hvordan relationerne opstår 
og udvikles medarbejderne imellem og mellem medarbejdere og le-
delse.
 Bogen bygger på 20 års erfaringer, fra Arbejdsmedicinsk Klinik på 
Regionshospitalet i herning, med generel arbejdsmedicinsk og -psy-
kologisk praksis inden for det kliniske, forskningsmæssige og rådgiv-
ningsmæssige felt. En arbejdsmedicinsk kliniks basisopgave er at un-
dersøge patienter med arbejdsbetingede lidelser med henblik på syg-
domsudredning og dernæst iværksættelse af forebyggelse, så den sy-
gemeldte kan vende tilbage til sit arbejde. Det indebærer ofte kontakt 
til arbejdspladsen, hvor der rådgives til både skadelidte og virksom-
hed. herudover har klinikken omfattende forskningsaktivitet inden 
for så forskellige områder som bevægeapparatet, det psykosociale ar-
bejdsmiljø og arbejdsulykker. Formålet med forskningsprojekterne er 
at afdække årsagssammenhænge, hvor mistanke til nye helbredsska-
dende belastninger, produktionsmetoder eller arbejdsorganisatoriske 
forhold, be- eller afkræftes. Ligeledes afprøves forskellige løsninger 
med henblik på forebyggelse. Det er fra en række af sådanne konkre-
te forskningsprojekter rettet mod arbejdsmiljø og organisationsud-
vikling, at bogens eksempler og konklusioner stammer. Det, at den 
formidlede viden er indvundet på forskningsmæssig basis, indebærer, 
at der er foregået en systematisk indsamling af data, før, undervejs, og 
efter at projekterne er gennemført. Det gør, at det i højere grad kan 
dokumenteres, om de anvendte initiativer virker og giver mulighed 
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for at beskrive, hvilke faktorer der fremmer og hæmmer processen. 
Kun gennem en forskningsmæssig tilgang kan der skabes solid viden, 
så virksomhederne og resten af samfundet kan tage stilling til, om det 
er relevant at følge op med generelle tiltag. Forskningsbaseret viden 
giver således et bedre fundament for konklusioner og anbefalinger. 
 Videnskab foregår i krydsfeltet mellem teori og praksis, og selv 
den bedste teori kan komme til kort, når den støder ind i den daglige 
praksis i virksomheder. Derfor anstrenger vi os hver gang for at kom-
me til at kende de virksomheder, vi arbejder med, mest muligt, in-
den arbejdet med forandringer går i gang. Vi benytter os derfor altid 
indledningsvis af både spørgeskemaundersøgelser og interviewrun-
der med alle lige fra medarbejderne på gulvet til direktørerne i hjør-
nekontorerne for at få indblik i virksomhedernes hverdag. Desuden 
kan vi observere den daglige arbejdsgang på gulvet og i nogle tilfælde 
direkte deltage i produktionen. Alt dette for at få så grundigt et ind-
blik i, hvordan virksomheden fungerer, og så stor forståelse som mu-
ligt for de forskellige perspektiver i virksomheden. Når interventio-
ner skal planlægges, diskuteres de ligeledes med de forskellige lag i or-
ganisationen for at sikre de bedst mulige vilkår for succes. Vi arbejder 
bevidst med at involvere både medarbejderne og ledelsen for at skabe 
et så bredt engagement som muligt og sikre, at vi arbejder på en må-
de, der passer til den enkelte virksomhed. Gennem bogen vil der væ-
re mange konkrete eksempler på aktiviteter i virksomheder, hvor vi 
bruger data indsamlet i forskningsprojekter til at eksemplificere vores 
pointer. Virksomhederne optræder ikke case for case, men i stedet er 
korte eksempler uddraget for at vise de vigtigste erfaringer.
 Bogen starter med en generel introduktion til vores tankegang og 
de samfundsmæssige udviklingstendenser, der stiller virksomheder 
over for nye krav. Krav, der medvirker til at et godt arbejdsmiljø, er 
en af de væsentligste udfordringer virksomheder står over for i de 
kommende år. Når man i dag skal arbejde med arbejdsmiljø, er et 
helhedsperspektiv at foretrække, hvilket vi illustrerer gennem en læn-
gere virksomhedscase fra Vestas, hvor det er tydeligt, hvordan tilsyne-
ladende afgrænsede og isolerede arbejdsmiljøproblemer påvirker hin-
anden og nødvendiggør en bred tilgang. Derefter ser vi i enkeltka-



F O R A N D R I N G  S O M  V I L K å R14

pitler specifik på, hvilken betydning den samfundsmæssige udvik-
ling har for forståelsen af virksomheder, psykisk arbejdsmiljø, ledelse, 
læring og arbejdsorganisering, samt hvilke nye udfordringer det stil-
ler sikkerhedsorganisationen over for. Endelig ser vi på, hvordan man 
kan arbejde med læringsprocesserne i organisationer, inden vi til sidst 
opsummerer bogens hovedpointer og ser lidt frem mod de arbejds-
miljøudfordringer, der vil komme i fremtiden.
 Gennem samtlige år har en stor del af finansiering af forsknings-
aktiviteterne kommet fra eksterne både nationale og regionale bevil-
lingsgivere. Specifikt har Erhvervsfremme Styrelsen samt det gam-
le Ringkøbing Amt i perioden 1999-2003 støttet det såkaldte CAF-
projekt (Center for Arbejdsmiljø og Forandringsledelse), der sigtede 
mod at skabe viden, der kunne understøtte organisatoriske ændrin-
ger i regionens virksomheder. En stor del af den viden, der formid-
les i denne bog, stammer fra dette projekt. Derudover har de delta-
gende virksomheder også bidraget med medfinansiering, primært i 
form af medarbejdertimer i arbejdsgrupper og lignende. I denne bog 
optræder der eksempler fra Vestas Wind Systems, Excel Data, høj-
bjerg Maskinfabrik, York Refrigeration (i dag Johnson Controls) og 
Vifa/ScanSpeak, men en række andre virksomheder har også gennem 
årene været inspirationskilder. Vi er derfor bevillingsgiverne, de del-
tagende virksomheder og de mange ledere og medarbejdere, der vil-
ligt har medvirket i vores forskningsprojekter gennem årene, stor tak 
skyldig for engageret og aktiv samspil med os. Sidst skal der også ly-
de stor tak til vores tidligere kollegaer psykolog Ole Nørby hansen 
og psykolog Jette Frølund Jepsen, der både spillede en stor rolle i gen-
nemførslen af CAF-projektet samt i skrivningen af de første udkast 
til denne bog.

Kent Nielsen, psykolog · Kurt Rasmussen, ledende overlæge
David Glasscock, psykolog · Ole Carstensen, overlæge

Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet herning
herning, oktober 2008



K a p i t e l  1

arbejdsmiljø i en 
kompleks verden

Et godt arbejdsmiljø er i dag på dagsordenen på stort set alle arbejds-
pladser. Medarbejdernes sundhed og trivsel er i stigende grad i fokus. 
Men et godt arbejdsmiljø drejer sig om mere end trivsel og sundhed. 
Et godt arbejdsmiljø handler også om at skabe udvikling hos medar-
bejderne til gavn for virksomheden. Medarbejdere trives i et godt ar-
bejdsmiljø og er dermed bedre i stand til at præstere på alle områder. 
Så et godt arbejdsmiljø smitter af på virksomhedens ydeevne. Der-
for må medarbejdernes udvikling, sundhed og trivsel sættes i fokus i 
en tid, hvor vedvarende organisatoriske ændringer stiller store krav til 
medarbejdernes omstillingsevne, læring og sociale færdigheder. Med 
andre ord er et godt arbejdsmiljø en af de væsentlige forudsætninger 
for, at en virksomhed er i stand til at modsvare kravene om udvik-
ling og forandring. 
 De fleste produktionsvirksomheders fokus på arbejdsmiljø hand-
ler mest om de fysiske forhold, som fx sikkerhed, kemi og ergonomi. 
Virksomhederne er dog godt klar over, at man også bør beskæftige sig 
med det psykiske arbejdsmiljø, men mange steder har man hverken 
den nødvendige viden eller erfaring til at håndtere dette område på en 
fornuftig måde. Vi har fx oplevet, at man i en virksomhed lavede en 
indsats mod det psykiske arbejdsmiljø, ved at hver medarbejder hver 
dag skulle krydse af i et skema, om det havde været en god eller dårlig 
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dag. Den type foranstaltninger er naturligvis af meget begrænset vær-
di, men indikerer dog et stigende fokus på det psykiske arbejdsmil-
jø. Det øgede fokus skyldes ikke mindst, at det er et arbejdsmiljøom-
råde, der er dyrt på flere fronter for virksomhederne. Vi har i dag en 
høj beskæftigelse i Danmark, hvor ca. 2,6 mio. personer har tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, og de sidste år har der været mangel på bå-
de højtuddannet og ufaglært arbejdskraft. Denne arbejdskraftmangel 
samt de høje lønomkostninger i Danmark sammenlignet med andre 
lande gør, at virksomhederne er nødt til at få mest muligt ud af deres 
medarbejderressourcer for at være konkurrencedygtige. Når mellem 
15 og 20 % af alle langvarige sygemeldinger skyldes stress på arbejds-
pladsen, så ligger der en betydelig arbejdskraftressource gemt i den-
ne gruppe, samtidig med at det både på virksomheds- og samfunds-
niveau er en bekostelig affære at have folk gående hjemme i stedet for 
på arbejde. Vejen frem i forhold til denne problemstilling er dog ikke 
afkrydsningsskemaer eller andre simple redskaber. Vejen frem er i ste-
det at anlægge et helhedsperspektiv på arbejdsmiljøproblemstillinger-
ne og ikke se dem som isolerede, enkeltstående faktorer, men i stedet 
forstå dem som en integreret del af de organisatoriske forandrings- og 
udviklingsprocesser. Arbejdsmiljøet er virksomhedens smøremiddel, 
der på den ene side giver fleksibilitet og medvirker til at få udviklin-
gen til at køre lettere og bedre, hvis det fungerer, men på den anden 
side kan være medvirkende til, at det hele brænder sammen, hvis det 
ikke fungerer.

det globale samfund

Nødvendigheden af en helhedsforståelse af arbejdsmiljø skal findes i 
den samfundsmæssige udvikling, der har fundet sted, og den virke-
lighed, som virksomheder befinder sig i. Dagens videnssamfund stil-
ler virksomhederne over for nogle helt andre krav og udfordringer, 
end de kender fra tidligere tiders industrisamfund. I industrisamfun-
det blev forandringer betragtet som noget forbipasserende, en plan-
lagt og forudsigelig forstyrrelse af en ligevægtsstilstand. Efter en pe-
riode med forandring ville der igen komme en rolig periode, hvor li-
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gevægten var genoprettet. Sådan er det ikke i videnssamfundet. her 
betragtes organisatoriske forandringer ikke længere som tidsafgræn-
sede, der efterfølges af en roligere periode. I videnssamfundet er det 
eneste forudsigelige, at der vil blive ved med at ske ændringer, og at 
tiden, hvor vi kunne se frem til roligere perioder, er forbi. I videns-
samfundet er forandringer blevet et vilkår, som virksomheder skal 
fungere under. Derfor skal virksomheder være i stand til hele tiden at 
tilpasse sig nye situationer. 
 At samfundet og arbejdsbetingelserne ændrer sig, er ikke noget 
nyt. Arbejdsbetingelserne har altid ændret sig løbende sammen med 
ændringer i erhvervsstrukturen. Sådan har det været siden skiftet fra 
landbrugs- til industrisamfund. Men gennem de sidste 10-20 år er 
denne udvikling yderligere accelereret på grund af den omsiggriben-
de globalisering, der er muliggjort af de markedsmæssige liberalise-
ringer, som mange lande har gennemført, og også drevet af teknolo-
giske fremskridt inden for transport og kommunikation.
 Den stigende globalisering og den øgede økonomiske integrati-
on på tværs af landegrænser har betydet omfattende ændringer i vo-
re virksomheder. Flere og flere virksomheder fusionerer, og andre bli-
ver opkøbt af internationale koncerner. Der indgås strategiske part-
nerskaber, og der gennemføres hyppige rationaliseringer. Udenland-
ske virksomheder er også i stigende omfang aktive i Danmark, og en 
voksende andel af danske virksomheder er i dag en del af internati-
onale koncerner. Målt i det samlede beløb af direkte investeringer er 
udenlandske virksomheder lige så aktive i Danmark som danske virk-
somheder i udlandet. Denne internationalisering af danske virksom-
heder oplever vi også i de virksomheder, vi arbejder med. 
 højtalerfabrikken Vifa/ScanSpeak A/S, der bruges som eksempel i 
denne bog, hed oprindelig Videbæk højtalerfabrik (VIFA) og har si-
den midten af 60’erne haft produktion, salg og udvikling i Videbæk 
uden for herning med en dansk medarbejderstyrke i størrelsesorde-
nen 200. Kort før vi startede vores samarbejde, havde selskabet op-
købt og fusioneret med high-end-brandet ScanSpeak (hvoraf navnet 
Vifa/ScanSpeak A/S udspringer). Få år senere opkøbes konkurrenten 
Peerless Fabrikkerne A/S på Sjælland, og virksomheden skifter navn 
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til Danish Sound Technology (DST). DST bestod herefter, ud over 
de danske aktiviteter på Sjælland og i Videbæk, af egen fabrik i Ki-
na samt aktiv investering i to joint venture-selskaber med kinesiske 
samarbejdspartnere. DST påbegyndte i 2004 udflytning af væsentli-
ge dele af produktionen i Danmark til DST’s fabrik i Kina, hvorved 
den danske del af virksomheden blev reduceret. I 2005 blev DST op-
købt af det amerikanske selskab Tymphany Corporation med henblik 
på en yderligere vækst baseret på amerikansk venture-kapital, vest-
europæisk ledelse og udviklingskompetencer kombineret med mo-
derne og optimerede kinesiske produktionsfaciliteter. Så fra at være 
en dansk virksomhed er Vifa/ScanSpeak på en kort årrække vokset til 
at være en del af en international koncern. Faktisk går udviklingen så 
hurtigt, at Vifa/Scanspeaks virksomhedsstruktur har ændret sig, si-
den første udgave af denne bog udkom i slutningen af 2008. I foråret 
2009 købte en lokal gruppe af danske investorer sammen med den 
danske ledelse nemlig Scanspeak af Tymphany-koncernen, så det nu 
igen er et selvstændigt danskejet selskab.
 Som med Vifa/ScanSpeak er den generelle udvikling, at en sta-
dig voksende andel af produktionen i Danmark sigter på efterspørgs-
len på de udenlandske markeder, og virksomhederne er blevet me-
re internationalt orienteret i både produktion og salg. Der er der-
for kommet større fokus på at investere i udenlandske virksomhe-
der og at outsource større eller mindre dele af aktiviteterne fra Dan-
mark til udlandet. Det er naturligvis en række af de manuelle ufag-
lærte job i produktionsvirksomheder, der er i den største fare for at 
blive outsourcet, da lønomkostningerne er høje i Danmark sammen-
lignet med de lande, der outsources til. Analyser peger på, at omkring 
375.000 ufaglærte job vil blive outsourcet over de næste fem år. Men 
det betyder ikke, at der forsvinder 375.000 job i Danmark. På trods 
af outsourcing er der intet i arbejdsmarkedsanalyser, der tyder på, 
at det samlede antal arbejdspladser i Danmark er for nedadgående. 
Tværtimod er der en let stigende tendens. En undersøgelse fra Dansk 
Industri over de 80 største koncerner med hovedsæde i Danmark og 
udenlandske datterselskaber har vist, at disse koncerner har fastholdt 
beskæftigelsen i Danmark trods markant flere ansatte i udlandet. Fra 



19A R B E J D S M I L J ø  I  E N  K O M P L E K S  V E R D E N

1996 og ti år frem var den samlede beskæftigelse i koncernerne ste-
get med ca. 10 %, og i denne periode var antallet af beskæftigede i 
de danske moderafdelinger uændrede. Internationaliseringen af dis-
se koncerner under ét har ikke betydet tab af danske arbejdspladser. 
Danske virksomheders udflytning af arbejdspladser til udlandet sker 
derfor ikke på bekostning af danske arbejdspladser, og vi har gennem 
de sidste år i realiteten set en nettotilvækst af job i Danmark. De fle-
ste, der mister jobbet pga. teknologisk udvikling eller outsourcing, er 
hurtigt i stand til at finde tilbage til arbejdsmarkedet. Et eksempel på 
det er tekstilindustrien, der var et af de første områder, der blev ramt 
af outsourcingsbølgen. I løbet af tre-fem år i 1990’erne blev over 90 
% af jobbene i tekstilindustrien outsourcet. En undersøgelse viste, at 
to tredjedele af de afskedigede syersker allerede året efter havde fun-
det nyt arbejde. Der er således ikke noget, der tyder på, at outsour-
cing fører til længerevarende arbejdsløshed. Til gengæld lægger ud-
flytning af standard-vareproduktionen et pres på de tilbageværende 
virksomheder og medarbejdere, når de danske hovedafdelinger bi-
beholdes som udviklingsfabrikker. Det giver mulighed for spænden-
de og udviklende arbejdsmiljø i de danske afdelinger, samtidig med 
at det indebærer øgede krav til medarbejderne. Når jobbene i stigen-
de grad handler om udviklingsopgaver, er der et stort behov for ud-
dannelse og opkvalificering. hertil kommer, at den måske største ud-
fordring, når betingelserne er konstante forandringer, består i virk-
somhedernes evne til at styrke medarbejdernes kreative potentiale og 
medinddrage de ansatte i den fortsatte udviklingsproces. Outsour-
cing medfører altså ikke tab af job, men ændrede jobtyper.
 hvor den første bølge af outsourcing meget handlede om løntungt 
manuelt ufaglært arbejde, så sker der i dag en stigende grad af out-
sourcing af videnstungt arbejde. Mange større virksomheder satser i 
øget grad på forskning og udvikling i udlandet, således at også viden-
sintensive job bliver outsourcet. Et eksempel på det er softwareud-
viklingsvirksomheden Excel Data, som vi arbejdede med i en perio-
de. På det tidspunkt var den udfordring, de stod over for, at etable-
re et satellitkontor i Billund for at de medarbejdere, som boede der, 
kunne undgå den daglige transporttid til hovedkontoret i herning. I 
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dag er deres udfordring en helt anden, da deres 50 medarbejdere nu 
er spredt på otte europæiske lokationer, og blandt andet inkluderer 
programmører i Ukraine. Så også her er verden blevet mindre, og ud-
fordringerne større.
 Den samfundsmæssige udvikling har således gjort, at de krav, der 
stilles til virksomheder i dag, er meget anderledes end de krav, der 
blev stillet til dem for 20-30 år siden. Virksomhederne befinder sig i 
dag i et spændingsfelt mellem stabile strukturer og kontinuerlige for-
andringer, der hele tiden stiller krav om udvikling, tilpasning og flek-
sibilitet. Markedets krav om løbende ændringer lægger et stadigt sti-
gende pres på ledere og medarbejdere i virksomheder. Dermed kom-
mer også arbejdsmiljøet i virksomhederne under pres, da håndterin-
gen af organisatoriske ændringer ikke bare medfører forandringer i 
det fysiske arbejdsmiljø, men også stiller store krav til det psykiske 
arbejdsmiljø. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder altså nye ar-
bejdsbetingelser og arbejdsmiljøproblemer, og disse forhold har stor 
betydning for produktivitet og helbred hos de ansatte. Globaliserin-
gen øger behovet, for at medarbejderne er opdaterede og i stand til at 
tilegne sig ny viden hurtigt, ligesom manglen på arbejdskraft og nød-
vendigheden af fastholdelse af de eksisterende medarbejdere kræver 
nyorientering i forhold til de arbejdsmiljømæssige og organisatoriske 
problemer, en virksomhed måtte have. 

ny tid – nye udfordringer for virksomhederne

Virksomhederne står altså i dag over for helt andre udfordringer, end 
de gjorde for bare relativt få år siden. Derfor er de også nødt til at 
handle på andre måder, end de gjorde tidligere. For at kunne hand-
le anderledes er de nødt til at tænke anderledes. Både om markedet 
og mulighederne, men også om den måde, man som virksomhed for-
står sig selv på. Den traditionelle måde at forstå virksomheder på ud-
springer af industrialiseringens start i slutningen af 1800-tallet. In-
spireret af naturvidenskaben opstod tankerne om at beskrive og til-
rettelægge arbejdet ud fra videnskabelige metoder. Man gik ud fra, at 
arbejdsprocessen kunne opdeles i sine mindste dele, hvor de enkel-
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te fysiske bevægelser kunne beskrives. Ligeledes kunne man effektivi-
sere virksomheden ved at lave en klar opdeling mellem ledelse, plan-
lægning og udførelse af arbejdet. I industrisamfundet var produkti-
onsteknologien den vigtigste konkurrenceparameter. Det var tekno-
logien, der styrede de ansattes arbejdsfunktioner og samarbejdsfor-
mer. Ansatte blev betragtet som en forlængelse af maskinerne. Ud fra 
denne traditionelle virksomhedsforståelse er det ledelsen, som plan-
lægger og uddelegerer arbejdet, ligesom det er ledelsen, der planlæg-
ger ændringer. Områder som magt, kommunikation, medinddragel-
se, ansvar, m.m. er stramt styret oppefra og ned af ledelsen, og roller-
ne i virksomheden er velbeskrevne og klare. Virksomheden er ikke af-
hængig af den enkelte ansattes kvalifikationer, da enhver ansat i prin-
cippet kan udskiftes med en anden.
 Problemet med de traditionelle teorier er, at de har svært ved at 
rumme den kompleksitet, der præger nutidens virksomheder og deres 
omgivelser. Forskningen peger på, at det ikke er gennem ledelsessty-
rede top-down-processer, at virksomheder forandrer og udvikler sig, 
men gennem medarbejdernes sociale og faglige samspil med hinan-
den. Forandringer i komplekse virksomheder kan derfor ikke desig-
nes eller planlægges af ledelsen – de udvikles derimod gennem dialog. 
Det vil sige dialog mellem ledelse og medarbejdere samt dialog med-
arbejdergrupper imellem. Lederen kan fungere som den aktør, der 
skaber rum for disse dialoger. Der skal både skabes tid til at arbejde 
med problemstillingerne, og det skal sikres, at medarbejderne får reel 
indflydelse på forandringsprocessen. Udgangspunktet er, at medarbej-
derne i meget stor udstrækning er i stand til at løse de problemstillin-
ger, virksomheden stilles over for, hvis betingelserne er de rette. Der-
for skal ledelsen fokusere på selvorganisering blandt de ansatte og gen-
nem dialog sætte disse i stand til at udvikle løsninger, der går på tværs 
af organisationen, så den interne dynamik i virksomheden udvikles.
 Den generelle udvikling fra produktionsvirksomheder til vidensba-
serede handels- og servicevirksomheder giver altså et langt mere kom-
plekst billede af virksomheder end det billede, vi kendte i industri-
samfundet. Alligevel har virksomhederne vanskeligt ved at give slip 
på industrisamfundets virksomhedsopfattelse. På trods af at man rent 
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teoretisk efterhånden godt er klar over, at virksomhedsledelse ikke er 
så simpelt, som man troede i industrisamfundet, så bygger nyere virk-
somhedsteorier ofte på den traditionelle forståelse. Det ses fx i orga-
nisatoriske koncepter som Total Quality Management (TQM), Busi-
ness Proces Reenginering (BPR), Total Productive Maintenance (TPM), 
LEAN Production, Den Lærende Organisation og mange andre teorier, 
der beskriver ledelsesværktøjer, som kan anvendes i planlægningen og 
gennemførelsen af forandringer. Teorierne bag disse værktøjer er dog 
stadig i en vis udstrækning præget af industrisamfundets forståelse, 
hvor forandringer planlægges og gennemføres af ledelsen og eksterne 
konsulenter som en oppefra og ned-proces, hvor medarbejderne ikke 
har en reel aktiv indflydelse på forandringerne. Så selv om etiketten 
er ny, så er indholdet ofte det samme. Det er gammel vin på nye fla-
sker. I arbejdet med de virksomheder, der er nævnt i denne bog, er vi 
stødt på i forskellige varianter af de mest gængse koncepter som Just-
in-time, Kaizen, LEAN og TPM, der ofte indeholder intentioner om 
arbejdsmiljøforbedringer. Erfaringerne er dog, at arbejdsmiljødelen 
ofte bliver glemt eller underprioriteret til fordel for produktivitets- 
og kvalitetsforbedringer. De virksomheder, hvor vi har set de bedste 
resultater, er dem, der har udvalgt forskellige elementer fra disse kon-
cepter og integreret dem med den bedste læring fra virksomhedernes 
egne organisatoriske erfaringer.
 Den fremgangsmåde stemmer i højere grad overens med den kom-
plekse forståelse af virksomheder, hvor viden og udvikling opstår gen-
nem det sociale samspil mellem virksomhedens ansatte og ikke efter 
et bestemt koncept eller ved hjælp af en bestemt på forhånd fastlagt 
værktøjskasse, således som det ofte er tilfældet ved en konsulentori-
enteret tilgang. Det gør naturligvis det hele lidt mere besværligt. Der 
er ikke nogen let måde at håndtere udvikling og forandring i kom-
plekse organisationer.

en ny tids arbejdsmiljø

De samfundsmæssige ændringer har stor betydning for de problem-
felter, det er relevant at beskæftige sig med i arbejdsmiljøet. Skiftet fra 
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industrisamfund til videnssamfund, med en produktion rettet mod 
højteknologi og serviceydelser, medfører større vægt på de menneske-
lige ressourcer, hvor medarbejdertrivsel og et udviklende arbejdsmiljø 
bliver en væsentlig parameter for alle typer virksomheder. 
 Arbejdsmiljøet i virksomheder undergår i disse år derfor betydelige 
ændringer, hvoraf de fleste er i positiv retning. Det tidligere fokus på 
kemiske stoffer og helbredseffekter heraf har via regulering og ændre-
de arbejdshygiejniske initiativer løst flere problemer med allergi, lun-
gesygdomme og sygdomme i nervesystemet som følge af arbejde med 
organiske opløsningsmidler. Vi ser således en række positive tenden-
ser med reduktion i de belastninger, den danske arbejdsstyrke udsæt-
tes for. Dette er dog til tider på bekostning af arbejdsstyrken i andre 
lande, da vi har outsourcet en del af de traditionelle arbejdsmiljøpro-
blemer som fx syerskernes ensidige gentagne arbejde. 
 Når en virksomhed udsættes for stigende og prisbillig konkurren-
ce på et globaliseret marked, er reaktionen ofte den, at ledelsen så at 
sige sender kravene videre til medarbejderne: De skal være mere flek-
sible og forandringsparate. De skal være villige til at lære nyt, arbej-
de hurtigere, påtage sig nye opgaver og indgå i ændrede arbejdsfor-
mer, herunder måder at arbejde sammen på. Der er sket en drastisk 
produktionsstigning fra 1960’erne og frem, der både kan tilskrives en 
teknologisk udvikling, men også et øget tempo og øget produktivitet 
blandt medarbejdere. I nogle industrigrene har der endda været tale 
om meget store produktivitetsstigninger uden samtidige teknologi-
ske forbedringer. I slagteribranchen er der over 20-30 år sket en for-
dobling af produktiviteten og kun sket marginale teknologiske land-
vindinger, der har kunnet mindske belastningerne ved det kraftkræ-
vende tempofyldte ensidigt gentagne arbejde. Derfor har produkti-
vitetsstigningen afstedkommet øget nedslidning og sygefravær. Figur 
1.1 illustrerer denne udvikling for syersker. Som det kan ses på ven-
stre akse, så skete der fra 1950’erne og frem en ottedobling af pro-
duktiviteten, der primært tog til i 1970’erne. Samtidig ser man fra 
starten af 1980’erne en eksplosiv stigning i antallet af anmeldte ar-
bejdsskader. 
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Figur 1.1: Produktivitet hos syersker og arbejdsskadeanmeldelser 1948-1994

Men det er ikke kun for syersker og i slagteribranchen, dette er et 
problem. helt generelt har der været en stigning i antallet af anmeld-
te arbejdsskader i takt med den samfundsmæssige produktivitetsstig-
ning. Denne stigning i arbejdsskader er betinget af flere faktorer, dels 
det belastende arbejde, dels de nye muligheder for at få arbejdsska-
deserstatning. Så trods mange forbedringer i arbejdsmiljøet via tekni-
ske hjælpemidler, jobrotation og administrativ regulering er der sta-
dig mange problemer på det ergonomiske område. Det er et para-
doks, at vi trods forskelligt teknisk udstyr, meget ergonomisk rådgiv-
ning og undervisning fortsat i stort omfang ser smerter i ryg samt ar-
me, skuldre og nakke som årsag til sygemelding. Rygsmerter og andre 
smertetilstande i bevægeapparatet er den suverænt hyppigst forekom-
mende årsag til sygefravær og førtidspension. Ligeledes er arbejds-
ulykker et stigende problem i Danmark, på trods af at den forebyg-
gende indsats og fokus fra både myndigheder og virksomheder vel al-
drig har været større.
 Så ikke alle de traditionelle arbejdsmiljøproblemer er løst endnu, 
og oven i det kommer så de samfundsmæssige ændringer, der medfø-
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rer ændringer i jobtyper og arbejdsmæssige belastninger, hvilket bety-
der, at psykosociale belastninger i arbejdet og stressrelaterede lidelser 
sandsynligvis vil presse mere og mere på i fremtidens arbejdsmiljøar-
bejde. Denne udvikling kan vi allerede se i dag. Figur 1.2 viser ud-
viklingen i anmeldelsesdiagnoser for udvalgte arbejdsskader i perio-
den fra 1987 til 2007. her kan vi se, at mens hjerneskader stort set er 
forsvundet i den periode, på grund af stort fokus på det kemiske ar-
bejdsmiljø, så er psykiske lidelser i klar vækst og tredoblet inden for 
de sidste fem år. 

Figur 1.2: Udviklingen i anmeldelsesdiagnoser for udvalgte arbejdsskader 1987-2007

Samtidig vil behovet for mere arbejdskraft kræve arbejdsmiljøfor-
hold, der også giver plads til de sidste 10 % af arbejdsstyrken, der ik-
ke har ressourcerne til at imødegå alle de krav, der stilles til effektivi-
tet og omstillingsevne. Samfundet vil formentlig i stigende grad stil-
le krav om, at virksomhederne tager et socialt ansvar også uden at få 
økonomisk kompensation. Fagbevægelsen har endnu ikke taget den-
ne problematik op, men der er ingen tvivl om, at de i fremtiden også 
bliver nødt til at inkludere de svage arbejdstagere i deres arbejde for 
at skabe bedre arbejdsvilkår. 
 Nutidens virksomheder står altså over for store udfordringer på ar-
bejdsmiljøområdet. Miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål bliver da også i 
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stigende grad koblet til overordnede økonomiske aspekter i virksom-
heder, og der bliver indført internationale certificeringssystemer på 
arbejdsmiljøområdet. Men der er ingen tvivl om, at det fremadrettet 
bliver en ledelsesmæssig stor opgave at skabe en arbejdsmiljøstyring, 
der er så dynamisk og fleksibel, at det kan ændre fokus afhængig af de 
udfordringer, som arbejdsmiljøet stilles over for i forbindelse med de 
erhvervsmæssige ændringer og omstillinger, der løbende kræves for at 
kunne konkurrere og skabe overskud.
 Som det er i dag, er arbejdsmiljøet oftest noget, som ikke tæn-
kes ind i forandringsprocesserne i en virksomhed, ud over at man fx 
overvejer, hvordan modstand kan takles. Sikkerhedsorganisationen 
får eventuelt til opgave at undersøge betydningen af ændringerne for 
medarbejdernes trivsel enten bagefter, eller i hvert fald på et sent tids-
punkt. Eller også opdager man, at forandringsprocessen har haft en 
utilsigtet konsekvens i form af øget vantrivsel. Desværre er det sådan, 
at selv når virksomheden tidligt i forløbet gør meget for at inddrage 
overvejelser vedrørende arbejdsmiljøet, så kan man opleve begræns-
ninger og problemer, fordi forståelsen af og tilgangen til arbejdsmil-
jøet er mekanistisk: Arbejdsmiljøet er noget, man kan justere på, hvis 
det skulle blive nødvendigt.
 Men igen er det her nødvendigt at tænke på en anden måde. Ar-
bejdsmiljø er ikke en statisk variabel, man kan skrue på efter behov. 
Videnssamfundets pres på virksomheder for vedvarende udvikling og 
tilpasning har gjort, at forandringer og arbejdsmiljø hænger tæt sam-
men. Dette afspejler sig også i den nuværende viden om arbejdsmil-
jø, der peger på, at man ikke skal forstå arbejdsmiljøproblemer som 
enkeltstående isolerede faktorer. 
 Både ud fra forskningsmæssig og klinisk erfaring ved man i dag, at 
årsagerne til en række arbejdsmiljøproblemstillinger skal findes i en 
kombination af forskellige faktorer, der ud over de rene arbejdsmil-
jømæssige forhold tæller mere overordnede parametre som fx kom-
munikation, ledelsesstil og organisationskultur. årsagerne til arbejds-
miljøproblemer kan ikke altid findes i simple enkeltstående forkla-
ringer. Arbejdsmiljøproblemer opstår i et komplekst samspil mellem 
forskellige faktorer i højere grad end som et resultat af særskilte speci-



27A R B E J D S M I L J ø  I  E N  K O M P L E K S  V E R D E N

fikke belastninger. En fysisk eller kemisk faktor i arbejdsmiljøet bliver 
kun til et problem under bestemte organisatoriske omstændigheder. 
Eksempelvis kan indeklimaproblematikker skyldes et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, og arbejdsulykker kan være forårsaget af stress. Sådan-
ne sammenhænge peger på, at der er behov for en tilgang til arbejds-
miljøproblemer, hvor man betragter arbejdsmiljøet i et helhedsper-
spektiv. Det vil sige, at de bedste og mest hensigtsmæssige løsninger 
opnås, når sikkerhedsspørgsmål, det fysisk/ergonomiske, det kemi-
ske og det psykosociale arbejdsmiljø betragtes i et sammenhængende 
perspektiv. hvis man på denne måde betragter nutidens arbejdsmil-
jøproblemer som et komplekst samspil af belastninger, må man sam-
tidig erkende utilstrækkeligheden i en indsats rettet mod enkeltstå-
ende specifikke belastninger. Det forebyggende perspektiv må rettes 
mod hele virksomheden frem for mod delelementer i organisationen. 
Arbejdsmiljøproblemer skal altså forstås og løses i en organisatorisk 
sammenhæng. 
 Et væsentligt element i denne helhedsforståelse af arbejdsmiljø er, 
hvordan man betragter den eller de medarbejdere, der er til stede i ar-
bejdsmiljøet. I den traditionelle tilgang er der en tendens til at opfat-
te medarbejderne som passive objekter, der bliver udsat for arbejds-
miljøet. Det vil sige, at der er en ensidig påvirkning af medarbejderne 
fra arbejdsmiljøets side. Det er altså et stressende arbejdsmiljø, som 
gør medarbejderne stressede. Når man i stedet betragter arbejdsmil-
jøet fra et helhedsperspektiv, opfattes medarbejderne ikke som passi-
ve objekter, men som aktivt handlende individer, der er med til at på-
virke og skabe deres eget arbejdsmiljø. Der er en gensidig påvirkning 
mellem medarbejder og arbejdsmiljø. Stress opstår fx i et dynamisk 
samspil mellem medarbejderne og forskellige arbejdsmiljøfaktorer og 
ikke gennem en statisk påvirkning.

ledelse i en ny tid

Ledere spiller en væsentlig rolle i organisatoriske forandringer. I le-
delseslitteraturen er et konservativt skøn, at omkring 60 % af alle for-
andringsinitiativer i virksomheder mislykkes. Det er ikke den histo-
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rie, der fortælles af konsulenter og andre, der lever af at sælge koncep-
ter som TQM, TPM og LEAN. Men virkeligheden ude i virksomhe-
derne er, at over halvdelen af alle forsøg på at lave disse forandringer 
ikke ender med det ønskede resultat. Den væsentlige grund til dette 
er, at ledelsen ikke bakker reelt op om ændringerne. Det kan godt væ-
re, at ledelsen i princippet bakker op, men det afgørende for, om for-
andringerne gennemføres, er, at ledelsen også reelt bakker op i hand-
linger. Det er ikke tilstrækkeligt at overdrage ansvaret til sikkerheds-
organisationen. Lederne skal være villige til at engagere sig, stille de 
nødvendige ressourcer til rådighed og skabe de rette betingelser for, 
at forandringer kan lade sig gøre.
 En anden væsentlig grund til, at forandringsforsøg mislykkes, er 
fravær eller begrænset brug af medarbejderinvolvering. De menige 
medarbejdere skal inddrages langt mere, end de gængse organisati-
onsforståelser lægger op til i forbindelse med forandringer i virksom-
heder. Som leder betyder det, at man må slippe kontrolperspektivet. 
hermed skal ikke forstås, at alle regler, planer og systemer skal væk. 
De skal blot udvikles og implementeres i et tæt samarbejde med de 
grupper, der til daglig skal arbejde med dem. De bedste resultater op-
nås i et samspil mellem medarbejderne både vandret og lodret i orga-
nisationen. Lederen må arbejde på at reducere kontrolfunktioner og 
i samarbejde med medarbejderne skabe mulighed for, at alle ressour-
cer i virksomheden udnyttes bedst muligt. 
 At være leder i videnssamfundet handler om at forstå, at man ikke 
kan gennemføre organisatoriske ændringer efter en bestemt overord-
net masterplan. I stedet skal man fokusere på at lede de forandrings-
processer, der hele tiden foregår i nutidens virksomheder, med reel in-
volvering af de menige medarbejdere. En af ledelsens vigtigste opga-
ver er at understøtte de medarbejderressourcer, der findes i virksom-
heden, med de sociale processer som omdrejningspunkt. Det stiller 
nye krav til ledere såvel som til medarbejdere om erkendelse af, at de 
sædvanlige roller på arbejdsmarkedet er under forandring. For lederen 
må rollen som ekspert til tider afløses af rollen som coach for sammen 
med medarbejderne at understøtte og udvikle virksomhedens poten-
tiale til forandring. Lederne skal ikke komme med færdige forslag el-
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ler handleplaner eller tage patent på løsninger, men overlade en stor 
del af processen til medarbejderne. Der skal således være en lang række 
ting, som lederen ikke gør, selv om medarbejderne måske umiddelbart 
forventer det. På den anden side skal lederne heller ikke holde deres 
synspunkter tilbage. Det er vigtigt, at ledelsen deltager i de grupper, 
som arbejder med arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Det giver 
mulighed for den vigtige erfaringsudveksling mellem ledelse og med-
arbejdere, samtidig med at det tilfører disse grupper beslutningskom-
petence. Lederen skal forsøge at facilitere andre typer af processer end 
de traditionelle. Processer, som de fleste medarbejdere efterhånden vil 
komme til at forstå og være med i, selv om det ikke altid er let at for-
udsige, hvilken retning forandringsprocessen tager.

Medarbejderinvolvering gennem dialog

For at kunne opfylde videnssamfundets betingelser om udvikling og 
tilpasning stilles der store krav til virksomhedernes evne til at udnyt-
te medarbejdernes ressourcer. Nye arbejdsmåder (fx teamorganise-
ring) og organisatoriske ændringer på arbejdspladsen (fx fusioner) er 
eksempler på typiske træk ved videnssamfundet, og det trækker store 
veksler på medarbejdernes evne til at omstille og tilpasse sig. Derfor 
er medarbejderne og deres viden virksomhedernes vigtigste ressource 
i videnssamfundet, og virksomhedernes evne til at forvalte denne res-
source bliver en vigtig konkurrenceparameter.
 De fleste virksomhedsledere er i dag godt klar over, at medarbej-
dernes menneskelige ressourcer er en afgørende faktor for konkur-
renceevnen. hvordan man præcist omsætter denne viden i praksis, så 
det både kommer medarbejderne og virksomheden til gode, er imid-
lertid knap så indlysende. Et af problemerne i forhold til at få udnyt-
tet medarbejderressourcerne er, at det i mange virksomheder stadig 
i praksis udelukkende er ledelsen, der designer og kontrollerer orga-
nisatoriske forandringsprocesser. På den måde foregår der en alt for 
passiv videreførelse af ledelsens ideer i mange virksomheder. I stedet 
skal man betragte virksomheden som et komplekst socialt system, 
hvor medarbejdere og ledelse er afhængige af hinanden, og hvor fort-
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satte ændringer er en normal proces. I denne forståelse vægtes betyd-
ningen af de sociale relationer samt det psykiske arbejdsmiljø højt, 
hvilket gør begreber som trivsel, indflydelse, udviklingsmuligheder 
og kommunikation centrale.
 Forskningen peger på, at medarbejderne er en afgørende ressour-
ce, når der skal udvikles og gennemføres forandringer, men den til-
gang til forandringsprocessen, som mange virksomheder mere eller 
mindre ureflekteret vælger, gør, at adskillige (topstyrede) organisa-
tionsændringer ikke udnytter de ressourcer, som medarbejderne be-
sidder, og derfor strander på vej ned gennem organisationen. Eksem-
pelvis er det en almindelig praksis, når virksomheder danner arbejds-
grupper, at medarbejdernes synspunkter er til stede gennem valgte re-
præsentanter, typisk tillidsmænd eller sikkerhedsrepræsentanter. Der 
er imidlertid en række begrænsninger knyttet hertil. For eksempel er 
arbejdsgrupper ofte domineret af ledelsesrepræsentanter, ingeniører 
m.fl., og det kan være vanskeligt for medarbejderrepræsentanten at 
få indflydelse. Den væsentligste begrænsning ved denne traditionel-
le tilgang er dog, at man ofte automatisk har afskåret sig fra at finde 
de bedste løsninger, når man anvender arbejdsgrupper overvejende 
bestående af ledelsesrepræsentanter. Ved komplekse problemstillin-
ger er der ingen, der på forhånd kender de rigtige løsninger på pro-
blemerne, da disse ofte først udvikles undervejs i processen. Det er 
derfor vigtigt at sørge for, at processen kan forløbe så smertefrit som 
muligt, og at alle har mulighed for at bidrage med deres synspunkter 
og ressourcer. hvis det skal lykkes at udvikle og implementere foran-
dringstiltag, fordrer det, at man yder en målrettet indsats for at ind-
drage medarbejdernes viden og sørge for deres aktive deltagelse. De 
bedste og mest bæredygtige løsninger opstår derfor, når medarbejder-
ne på gulvplan går i dialog både indbyrdes og med ledelsen. Det er 
gennem den proces, de mest kreative svar findes. Derfor er det vig-
tigt i højere grad at få involveret medarbejderne i løsninger af proble-
mer. I vores arbejde med virksomheder har vi fokuseret på at opret-
te og skabe rum, tid og plads til dialog om arbejdsmiljø i virksomhe-
der – ikke kun i sikkerhedsorganisationen eller hos ledelsen, men og-
så hos medarbejderne, der er de primære aktører i arbejdsmiljøet. En 
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af vores vigtigste mål har været at få dialogen flyttet fra at foregå in-
ternt i ledelsen, internt i sikkerhedsorganisation eller internt mellem 
medarbejderne til også at foregå mellem disse parter.
 Når der etableres dialog mellem disse parter, er det muligt for le-
delsen at motivere medarbejderne ved at vise sit engagement og sin 
forpligtigelse. Ledelsen kan ved at uddelegere mere ansvar give med-
arbejderne mulighed for at tage aktiv del i den del af arbejdsmiljøar-
bejdet, der vedrører dem selv og deres arbejdsgruppe. Sikkerhedsor-
ganisationen kan så fungere som sparringspartner i denne proces.
 At envejskommunikation, som ofte er det, der foregår ved kantine-
møder og afdelingsmøder, ikke er dialog, er de fleste klar over. Men 
dialog er heller ikke bare det at snakke sammen – at begge siger no-
get. Dialog er en speciel samtaleform. Målet med dialog som samta-
leform er ikke at videregive informationer, men at skabe afklaring, 
indsigt og forståelse. Dialog kræver derfor, at der skabes tid, rum og 
villighed, og at man gensidigt lytter til og forstår hinanden. I praksis 
betyder det også, at der er grænser for hvor stor en gruppe, man kan 
gå i dialog med på en gang – man kan f.eks. ikke gå i dialog med 100 
mennesker til et kantinemøde.
 Disse omstændigheder er normalt ikke til stede i en stresset og 
presset hverdag. Det gør også, at dialog ikke kan, og heller ikke be-
høver at være, den dominerende kommunikationsform i en virksom-
hed. Dialog er ikke løsningen på alt eller per definition en overlegen 
eller bedre kommunikationsform end andre. Men dialogen har nogle 
styrker og funktioner, der gør den meget velegnet som arbejdsredskab 
i visse situationer. Vi har ofte anvendt en speciel form for arbejdsmil-
jøseminarer som et redskab til at skabe dialog internt mellem med-
arbejderne og mellem ledere og medarbejdere. I løbet af bogen vil 
der komme mange eksempler på, hvordan vi på disse seminarer sæt-
ter medarbejdere og ledere til i fællesskab at løse svære arbejdsmiljø-
problemstillinger som fx forebyggelse af arbejdsulykker. Resultaterne 
fra disse seminarer viser entydigt, at medarbejdere er i stand til at lø-
se en stor del af de daglige arbejdsmiljøproblemstillinger på en hurtig 
og effektiv måde, hvis man giver dem muligheden og skaber de nød-
vendige rammer.





K a p i t e l  2

arbejdsmiljø i 
helhedsperspektiv

Ud fra en traditionel opfattelse af arbejdsmiljø, hvor arbejdsskader og 
smerter opstår som konsekvens af objektive fysiske påvirkninger, op-
lever vi i disse år et paradoks. På trods af forbedrede arbejdsmiljøfor-
hold på fx det kemiske område og en generel reduktion i fysiske be-
lastninger er der ikke noget fald i antallet af arbejdsskader eller rap-
porteringen af smertetilstande. På trods af at den fysiske påvirkning 
reduceres eller forsvinder, forsvinder problemerne således ikke. For at 
forstå dette paradoks bliver man nødt til at anlægge et nyt perspek-
tiv på arbejdsmiljøet og dets konsekvenser. Vores eksisterende forkla-
rings- og løsningsmodeller er utilstrækkelige på dette område. Vi bli-
ver nødt til at udvide modellerne og betragte arbejdsmiljøet i et hel-
hedsperspektiv, hvor det ikke drejer sig om enkeltstående ekspone-
ringer for risikofaktorer, som fx ensidigt gentaget arbejde eller dårligt 
indeklima, men i stedet om et multikausalt komplekst samspil af fy-
siske, kemiske og psykologiske faktorer, der som et hele påvirker fore-
komsten af arbejdsskader og smertetilstande. Arbejdsmiljøet skal for-
stås ud fra den samlede organisatoriske kontekst. 
 Vi har blandt andet set et eksempel på dette i en tekstilvirksom-
hed, hvor vi studerede smertesyndromer og stress. Virksomheden 
havde fire små systuer med ca. 30 medarbejdere i hver placeret i fi-
re mindre byer. Systuerne lavede præcis det samme og var præget af 
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tempofyldt, ensidigt gentaget arbejde. På baggrund af medarbejder-
nes besvarelser af et udleveret spørgeskema og på basis af vore obser-
vationer led de under de samme ergonomiske belastninger og ligele-
des enslydende psykosociale belastninger præget af lav grad af indfly-
delse, kontrol og høje krav. Når vi undersøgte helbredsforholdene, 
skilte en af systuerne sig imidlertid ud. her var der langt større job-
tilfredshed og oplevelse af social støtte og samtidig kun halvt så man-
ge, der rapporterede smerter fra bevægeapparatet. I denne systue var 
der ingen, som fik stillet en lægelig diagnose på en belastningssyg-
dom i bevægeapparatet, mens ca. 20 % af medarbejderne i hver af de 
tre andre systuer fik påvist sådanne tilstande. Så selv om den objekti-
ve fysiske arbejdsbelastning var ens på de fire systuer, så var resultatet 
markant anderledes på den ene. På tre af systuerne udviklede folk be-
lastningsreaktioner og smertetilstande, mens det ikke var tilfældet på 
den fjerde. Forskellen mellem systuerne var, at der på den fjerde var 
en anerkendende og rosende leder, som fik medarbejderne til at føle 
sig som værdsatte medlemmer af et arbejdsteam. Medarbejderne op-
levede, at lederen gav dem frihed og inddrog dem i beslutninger om, 
hvordan arbejdet skulle udføres. Systuerne var altså et tydeligt eksem-
pel på, at smerter og sygelighed ikke er objektive tilstande, der skabes 
af objektive fysiske belastninger, men i stedet opstår som en subjektiv 
reaktion på en kombination af fysiske og psykiske forhold.
 Når vi ser på arbejdsmiljøproblemer i dag, gælder det altså, at der i 
langt højere grad er tale om multikausale årsagsforhold, hvor der ik-
ke er en enkelt udløsende faktor, men en række forskellige faktorer, 
der spiller sammen. En belysning af disse langt mere komplekse sam-
menhænge udføres bedst i en mere helhedsorienteret tilgang til ar-
bejdsmiljøet og er i højere grad afhængig af et tværfagligt samarbej-
de, hvor man inddrager det samlede arbejdsmiljø frem for blot at kig-
ge på enkeltfaktorer. En helhedsorienteret tilgang til arbejdsmiljø er 
det nødvendige modsvar til nutidens arbejdsmiljøproblemer. Dette 
felt er dog på nuværende tidspunkt ikke fuldt udviklet, hvilket til dels 
skyldes, at det kræver samarbejde på tværs af faggrænser, da problem-
stillingerne ligger i grænselandet mellem fx psykologi og medicin. En 
anden årsag er, at vi lever i en individualiseret verden, der fordrer op-
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mærksomhed på enkeltpersoner og simple forklaringer på komplekse 
problemstillinger. Man leder efter den hurtige løsning i stedet for den 
rette. Derfor findes der i dag heller ikke veldokumenterede behand-
lingsformer over for fx stress. Dog foregår der i øjeblikket praksisnær 
forskning på området flere steder i Danmark, og derfor vil man in-
den for en kort årrække sandsynligvis kunne finde de første behand-
lingsprogrammer, der ikke udelukkende fokuserer på individet, men 
individet som en del af et større hele.
 Et helhedsperspektiv på arbejdsmiljø gør det ikke mindre kræven-
de at være leder i dag. Det kræver, at man kan håndtere de mere psy-
kologiske aspekter af arbejdsmiljøet for at kunne skabe den medar-
bejdertrivsel, der er afgørende for virksomhedernes udvikling, præ-
station og indtjening. Som leder bliver man nødt til at huske, at den 
skandinaviske tradition for demokrati og dialog stiller ekstra krav til 
danske arbejdspladser sammenlignet med mange andre lande. Der-
for skal man som leder kontinuerligt arbejde med medarbejderind-
dragelse og dialog for at pleje virksomhedens menneskelige ressour-
cer, hvis der skal skabes trivsel og udvikling på medarbejderniveau. 
hvis man som leder vil gøre en aktiv indsats på arbejdsmiljøområdet, 
bliver man nødt til at forstå, at traditionelle problemfelter som syge-
fravær, smertetilstande, stress, indeklimaproblemer og arbejdsulyk-
ker ikke har simple løsninger, men kan være problematikker, der stik-
ker dybere, end de umiddelbart ser ud til, og derfor kræver løsninger 
med et bredere fokus.

sygefravær i et bredere perspektiv

På trods af en på mange områder positiv udvikling i arbejdsmiljø-
et udgør arbejdsrelateret sygelighed stadig et stort problem. Mange 
virksomheder kæmper med et højt sygefravær i en tid med mangel på 
arbejdskraft. Undersøgelser tyder på, at omkring en tredjedel af syge-
fraværet kan henføres til arbejdsmiljøet i bred forstand, dvs. det fysi-
ske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø.
 På det overordnede plan har sygefravær altid været en god indika-
tor på tilstedeværelsen af arbejdsmiljøproblemer. Inden for sygehus-
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væsnet har det i mange år været sådan, at overlæger har omkring nul-
to sygedage per år, sygehjælpere 12-15 og rengøringspersonale i stør-
relsesordenen 15-20 sygedage per år. Overlægerne har den længste 
arbejdstid, ofte 50-60 timer per uge, og en del emotionelt belasten-
de arbejde med kritisk syge mennesker. Til gengæld har overlægen et 
job, han føler sig dedikeret til med stor indflydelse på egen arbejds-
tilrettelæggelse. Det samme er ikke tilfældet for rengøringsdamen, og 
det afspejler sig sandsynligvis i sygefraværet. Så selv om sygefraværet 
naturligvis fortæller os noget om graden af sygelighed, så er det ikke 
den eneste faktor. Sygefraværet bliver også påvirket af både det fysi-
ske og psykiske arbejdsmiljø.
 Det gennemsnitlige sygefravær på danske arbejdspladser er på 3- 
4 % per år. Til gengæld er der set fravær på 8-10 % blandt buschauf-
fører i de store byer og helt op på 15-20 % på slagterier, der er en af 
de mest fysisk og i et vist omfang også psykisk belastende arbejds-
pladser. Sygefraværet er naturligvis dyrt for disse arbejdspladser både 
i form af reduceret produktivitet og øgede udgifter til sygedagpen-
ge. Det betyder, at der på mange arbejdspladser og i samfundet ge-
nerelt er en betydelig gevinst at hente, hvis man kan reducere syge-
fraværet ved at arbejde målrettet med virksomhedernes arbejdsmiljø 
og medarbejdernes trivsel.
 Samtidig er det dog vigtigt at få proportionerne på plads i debatten 
om sygefravær. Danskere har et lavere sygefravær end mange lande, vi 
sammenligner os med – ca. 50 % lavere end lande som Sverige, Nor-
ge og holland. Desuden har vi i Danmark generelt en arbejdsstyrke 
præget af en høj grad af engagement. hvis man ser på den overord-
nede tilfredshed med jobbet, ligger Danmark i europæisk sammen-
hæng blandt de lande, hvor lønmodtagere angiver at have højest ind-
flydelse på egen arbejdssituation. Det kan bl.a. aflæses i begrebet sy-
genærvær – et fænomen, der relaterer til, at man møder på job trods 
forkølelse, influenza, smerter eller lignende. Man møder altså op på 
arbejde, selv om man med god ret kunne blive hjemme. årsagen til, 
at man alligevel møder op, skal findes i, at man viser et hensyn til si-
ne kollegaer (der ellers skal arbejde ekstra), at man har nogle opgaver, 
der skal gøres færdigt, og lignende former for pligtfølelse og engage-
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ment. I en stor dansk undersøgelse om sygefravær blandt 14.000 er-
hvervsaktive havde 55-70 % inden for det sidste år mødt på arbejde 
trods sygdom – med forskellig forekomst i forskellige erhverv. Men 
at gå syg på arbejde er måske ikke altid en god ide. I ovennævnte un-
dersøgelse viste det sig, at selvstændige havde et dobbelt så højt sy-
genærvær som ufaglærte arbejdere, men at netop denne gruppe selv-
stændige efterfølgende havde dobbelt så stor risiko for langvarigt sy-
gefravær. 
 Imidlertid er det samlede sygefravær i Danmark stigende. Inden 
for de seneste år er der tale om en stigning på 20 %, som især om-
fatter det længerevarende sygefravær. Der findes ikke nogen god for-
klaring på denne ændring. En faktor kan være, at arbejdsløshedskø-
en stort set er tømt på grund af aktiveringsordninger og arbejdskraft-
mangel – en del syge har måske tidligere været registreret som ar-
bejdsløse. Kigger man på det korterevarende sygefravær på det priva-
te arbejdsmarked, er fraværet ikke steget. Dansk Arbejdsgiverforening 
har registreret sygefraværet blandt et udsnit af sine medlemsvirksom-
heder, og ved at studere de tal har man fundet ud af, at sygefraværet 
har ligget konstant over de sidste 30 år. Sygefraværet er højere blandt 
kvinder end blandt mænd og højere for arbejdere end for funktionæ-
rer, og denne forskel mellem køn og beskæftigelsesgruppe har været 
konstant siden midt i 70’erne. 
 Man skal passe på med at bruge sygefravær som et isoleret mål for 
sygdom og mistrivsel. Størrelsen af sygefravær afspejler bl.a. forskel-
lige tilbøjeligheder til sygemelding (og sygenærvær) i forskellige fag 
og brancher. En tolkning, der skal medinddrages, når man vurderer 
det faktum, at sygefraværet er fem gange så højt blandt ufaglærte som 
blandt selvstændige. Men selv om sygefravær måske ikke er så stort 
et problem, som det til tider bliver udskreget til i medierne, så er det 
under alle omstændigheder fortsat et problem, der kan og bør gøres 
noget ved. 
 De fleste virksomheders indsats på dette område begrænser sig til 
sygesamtaler samt en praksis vedrørende arbejdsmiljø, der hovedsa-
gelig er rettet mod det fysiske arbejdsmiljø via de lovpligtige arbejds-
pladsvurderinger (APV) samt at arbejde med forskellige problemer i 
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sikkerhedsorganisationen. I nogle tilfælde ansætter man fx en fysio-
terapeut med henblik på behandling af allerede tilstedeværende pro-
blemer i form af klager over smerter i bevægeapparatet hos medarbej-
derne. Som et alternativ til denne traditionelle tilgang vil vi anbefa-
le, at man i højere grad retter opmærksomheden mod en psykologisk 
og kulturel forståelse af miljøet på arbejdspladsen. Det psykiske ar-
bejdsmiljø er en vigtig faktor i spillet om sygefravær på arbejdsplad-
sen. Kultur handler om de holdninger, vaner og rutiner, der konstitu-
erer det sociale og psykologiske miljø, der er unikt for hver enkelt ar-
bejdsplads. På forskellige arbejdspladser kan der være forskellige nor-
mer for, hvornår man melder sig syg, og hvad der er legitime grun-
de til fravær. Det vil sandsynligvis være mere acceptabelt at melde sig 
syg med migræne på en kvindearbejdsplads i plejesektoren end på en 
mandearbejdsplads i jern- og metalindustrien. Ligeledes kan der væ-
re stor forskel på sygefraværet på to slagterier, selv om deres arbejds-
miljø, arbejdsbetingelser og sammensætning af arbejdsstyrke er stort 
set identiske. For at komme til bunds i sygefraværsproblematikken er 
det nødvendigt også at få belyst disse sider af sagen og være åben over 
for, at sygefravær ikke er et objektivt mål for medarbejdernes sygelig-
hed, men en indikator for en række forhold på arbejdspladsen, lige 
fra ledelsestilfredshed og organisatorisk engagement til psykisk og fy-
sisk arbejdsmiljø. Samtidig skal der også være en vis grad af accept af, 
at medarbejdere en gang imellem rent faktisk er syge, og at der der-
med eksisterer en grænse for, hvor langt sygefravær kan nedbringes.
 Når man skal forholde sig til den enkelte sygemeldte gælder det 
om at opnå en gensidig forståelse mellem den sygemeldte og arbejds-
pladsen. Som udgangspunkt må man huske på, at et job er vigtigt for 
den individuelle og sociale identitet. Arbejdet som en glæde og stolt-
hed gælder for de allerfleste mennesker. Vi, der arbejder i sundheds-
væsnet, har det som en væsentlig opgave at hjælpe sygemeldte med 
en afklaring af sygdommens karakter, og i hvilken grad den påvirker 
funktions- og arbejdsevnen. herfra er det ofte muligt at opnå en al-
liance med den sygemeldte, så vedkommende tager ansvar og gør en 
aktiv indsats for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Langtidssyge-
meldte kan imidlertid have brug for psykologisk og social støtte, hvis 
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det skal lykkes. her kommer arbejdspladsen ind i billedet. I dialog 
med den sygemeldte skal der lægges en plan for, hvordan han eller 
hun vender tilbage til sit arbejdsliv. Der må tages hensyn til fysiske 
belastninger, hvis det fx drejer som om rygsmerter, men det kan væ-
re lige så væsentligt, at den nærmeste leder sætter sig ind i psykolo-
giske aspekter af problemstillingen. På det psykiske plan handler det 
om at møde den tilbagevendende og tale om den bekymring, der kan 
fylde meget, når man vender tilbage til arbejde efter tre-fire måneders 
sygemelding. “Accepterer de andre mig?” “kan jeg klare krav og tem-
po?” “de skuler til mig … det er svært at vænne sig til jargonen igen” 
og lignende. Kollegerne har naturligvis et stort ansvar, men også le-
deren har en vigtig rolle – han må stikke fingeren i jorden og mediere 
en god proces. I den forbindelse er det vigtigt at se på arbejdsbyrden, 
så det ikke bare forventes, at kollegaerne klarer den resterende del af 
den delvist raskmeldtes arbejde uden ekstra ressourcer. hvis en delvis 
raskmelding fører til en ekstra arbejdsbyrde for kollegaerne, kan det 
være svært for kollegaerne at acceptere det i længden.
 Gradvis raskmelding er ofte en god genstart, og det bruges alt for 
lidt. Virksomheder kan med fordel have en politik og praksis på det-
te område, der som regel benævnes socialt ansvar. Et klart signal om 
virksomhedens sociale ansvar kan være vigtigt for rekruttering og fast-
holdelse af arbejdskraft og for virksomhedens relationer til det omgi-
vende samfund. Det er vores vurdering, at en aktiv tilgang fra virk-
somhedernes side kan betyde fastholdelse af en arbejdskraft, der ofte 
har stor værdi for virksomheden, da der er tale om erfarne og kompe-
tente medarbejdere. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at med-
arbejderne ikke længere i samme grad som tidligere oplever sundhed 
som et privat anliggende. I stedet forventer danskerne, at arbejdsgi-
verne gør en aktiv indsats for at reducere sygefraværet. En undersø-
gelse foretaget i 2008 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen 
viste, at over 90 % mente, at arbejdsgiveren bør gøre en aktiv indsats 
for at nedbringe medarbejdernes sygefravær.
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smertetilstande – et omskifteligt fænomen

Smerter i bevægeapparatet, det være sig arme, skulder, ryg, knæ el-
ler lignende, er en problemstilling, der fylder meget som forklaring 
på sygefravær og er årsag til en væsentlig del af det langvarige syge-
fravær. Spørgsmålet er, hvor stor en faktor de fysiske arbejdsmæssige 
belastninger udgør i forhold til disse smerter. Den store øgning i ar-
bejdstempo over de sidste 20-30 år spiller naturligvis en rolle, men 
en øget forekomst af smertetilstande kan virke som et paradoks, når 
man ser på den generelle udvikling, der er sket på det ergonomiske 
arbejdsmiljøområde.
 Det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø i Danmark er gennem de 
sidste 15-20 år blevet betydelig forbedret med teknologiske hjælpe-
midler og automatiseringer, parallelt med en udvikling, hvor mange 
arbejdspladser præget af ensidigt gentaget arbejde er flyttet til lande 
med billigere arbejdskraft. Tekstilindustrien var først med udflytning 
til Baltikum og de øvrige østeuropæiske lande og er nu efterfølgen-
de flyttet videre til bl.a. Ukraine og Kina. I tekstilindustrien er der i 
dag under 10 % af arbejdspladserne tilbage i Danmark sammenlig-
net med for 10-12 år siden, samtidig med at indtjeningen i branchen 
er forøget. Den samme udvikling gælder for træindustrien og andre 
industrielle brancher. Denne outsourcing har som et utilsigtet bipro-
dukt medført en eksport af problemfyldte arbejdsopgaver præget af 
ensidigt gentaget arbejde. Ligeledes er tunge løft blevet mindsket i 
mange brancher i industrien og transportsektoren. Trods denne re-
duktion i belastninger er arbejdstagernes helbredsproblemer relateret 
til bevægeapparatet paradoksalt nok forblevet på nogenlunde samme 
niveau. Der er altså trods ændringer eller forbedringer i en lang ræk-
ke ergonomiske arbejdspladsforhold ikke sket et fald i forekomsten af 
gener, primært smerter i arme, skuldre og nakke. hvis helbredspro-
blemer udelukkende hang sammen med enkeltstående objektive be-
lastninger, ville man have forventet at se et fald i forekomsten af ar-
bejdsskader og helbredsproblemer relateret til bevægeapparatet, i takt 
med at belastningerne blev mindre. Men sådan forholder det sig alt-
så ikke, og det tyder på, at det ikke er enkeltstående, objektive belast-
ninger, der medfører helbredsproblemerne. I stedet kræver det et fo-
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kus på andre og flere faktorer end de umiddelbare fysiske belastnin-
ger i arbejdsmiljøet for at forstå arbejdsrelaterede helbredsproblemer. 
Det har skabt øget opmærksomhed om forskning vedrørende psyko-
sociale faktorer, forstået som de faktorer, der relaterer sig til den må-
de arbejdet er organiseret, som fx arbejdstempo og medarbejderens 
indflydelse samt de interpersonelle faktorer, som fx forholdet mellem 
ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne internt. Kombi-
nationen af et øget tempo samt psykiske krav i arbejdet kan betyde, 
at en stadig større del af befolkningen ikke kan indfri kravene, og det 
mest legitime udtryk for dette er måske sygdomssymptomer i form af 
smerter i bevægeapparatet.
 Selv om smertetilstande i bevægeapparatet i dag udgør en væsent-
lig del af sygdomspanoramaet, så er der nemlig overvejende tale om 
tilstande uden kendt biomedicinsk grundsygdom. Manglen på læge-
lig forklaring på symptomerne ender ofte med mere diffuse forklarin-
ger som somatiseringstilstand, psykosomatiske smerter eller sågar hy-
pokondri. Alle former for smerter har en oplevelsesdimension, som 
også farves af den historiske tid og af lægerne, således at man vælger 
det mest legitime udtryk for sine symptomer og smerter. Smerter og 
stress er mere legitime forklaringer bag sygemelding end fx træthed. 
Smertetilstande opstår altså ud fra en kombination af fysiske og psy-
kiske faktorer.
 Sammenhængen mellem fysiske og mentale belastningers betyd-
ning for smerter har været kendt i mange år. Nyere danske og inter-
nationale undersøgelser tyder på, at smerter i bevægeapparatet i et 
vist omfang hænger sammen med en række psykosociale faktorer, så 
som jobindflydelse og jobtilfredshed. Et eksempel er de såkaldte mu-
seskader, hvor medarbejdere der arbejder meget med tastatur og mus, 
oplever smerteproblemer i arme, skuldre og nakke. Solide forsknings-
undersøgelser viser imidlertid, at der ikke er tale om lægeligt påvise-
lige lidelser, og at disse smertetilstande ikke afhænger af, hvor man-
ge timer man arbejder ved pc. Museskader giver som udgangspunkt 
ikke arbejdsskader og optræder ikke på Arbejdsskadestyrelsens er-
hvervssygdomsliste. Endvidere er det påvist, at forskellige ændringer, 
såsom ergonomisk mus, hæve-sænkeborde og andet, er uden effekt. 
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Til gengæld er der stigende dokumentation for, at det psykosociale 
arbejdsmiljø og organisatoriske forhold har afgørende betydning.
 historisk er epidemier af smertetilstande da også fremkommet i 
relation til indførelse af ny teknologi. Senest i 1970’erne og 80’er-
ne, hvor smertesyndromer fra nakke-skuldre var meget udbredte, da 
computere blev et udbredt arbejdsredskab. Før det blev professionelle 
skribenters kramper og lammelser beskrevet i 1800-tallets England, 
uden at man kunne påvise en sandsynlig forklaring på årsagerne. “Te-
legrafist-krampe” blev ligeledes beskrevet, da telegrafen som udbredt 
teknik blev indført. Pointen er således, at smerter og stress nok er de 
umiddelbare legitime forklaringer, men at smerter og stress ikke nød-
vendigvis giver os en retvisende og tilbundsgående forståelse for de 
bagvedliggende årsager, der kan bruges til handle ud fra.
 herudover er en ændret sygdomsopfattelse også en faktor, som 
man efter vores vurdering må forholde sig til. Vi kræver i dag ik-
ke blot at være raske, men også symptomfri. Vi forventer, lægen og 
hans medicin eller psykologen og hans psykoterapi kan klare proble-
met. En stor undersøgelse af erhvervsaktive danskere fra både den of-
fentlige og private sektor viste, at kun 7 % havde været fri for smer-
ter i bevægeapparatet inden for det sidste år. Der er altså fuldstændig 
normalt at have smerter i bevægeapparatet, og for langt de fleste har 
det ingen særlige konsekvenser for deres evne til at udføre et arbejde, 
samtidig med deres tilstand ikke forværres af at arbejde. Det afgøren-
de er, hvordan man vælger at fortolke smerterne og de generelle ar-
bejdsmiljøforhold i bred forstand. hvis man som leder er opmærk-
som på dette, vil man også komme til en erkendelse af, at en indivi-
dualistisk tilgang, hvor man forsøger at regulere den enkelte medar-
bejders arbejdsmiljø, fx den ergonomiske indretning af en kontorar-
bejdsplads, uden at man medinddrager de psykosociale aspekter i ar-
bejdsmiljøet, ofte ikke vil føre til det ønskede resultat i form af øget 
trivsel og færre smerter hos medarbejderen.
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stress og balancen mellem arbejds- og 

familieliv

Den stigende medieindflydelse, hvor der fokuseres på dramatiske hi-
storier og enkelte sygdomstilfælde, forstærker oplevelsen af sympto-
mer som smerter eller stress. Der skabes et trusselsbillede, som er med 
til at forstærke opmærksomheden om sygdomssymptomer. Det kan 
føre til øget usikkerhed, specielt hos de, der i forvejen har begrænse-
de muligheder for at takle deres arbejdsforhold og liv i øvrigt. Medi-
erne forholder sig i dag overfladisk og ikke særlig kritisk og må opfat-
tes som en selvstændig, sygdomsforstærkende faktor.
 Vi ser i medierne i disse år, at stress breder sig som en steppebrand. 
Stress er således i stigning, hvis man skal tro de tal og tendenser, der 
fremkommer, når man spørger danskerne. Spørgsmålet er dog, i hvor 
høj grad der er tale om et medieskabt fænomen. hvorvidt stress er i 
stigning som decideret sygdom, og ikke blot som et forbipasserende 
symptom, er måske tvivlsomt. Når fagforeninger undersøger stress 
hos deres medlemmer, kan de fremvise meget høje forekomster på fx 
30-60 % i forskellige brancher, men kvaliteten af disse undersøgel-
ser er ofte dårlig. I spørgeskemaundersøgelser af den mere valide slags 
angiver 18 % af mandlige højere funktionærer og 8 % af de ufaglær-
te mænd, at de er stressede i hverdagen. Disse tal fremkommer bl.a. 
fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen, som Statens Institut for 
Folkesundhed gennemfører blandt 10.000 danskere ca. hvert fem-
te år. I realiteten ved vi ikke med sikkerhed, hvorvidt lægelig/psyko-
logisk bedømt stress er stigende. De foreliggende data tyder dog på, 
at det er tilfældet, men ikke i nær det omfang, man får indtryk af via 
den offentlige debat. Stress som årsag til regulær psykisk eller soma-
tisk sygdom er fortsat et dårligt belyst medicinsk område.
 Der er dog ingen tvivl om, at vi ser stigende krav til medarbejder-
ne, når det gælder viden, omstilling og fleksibilitet. Mange oplever, 
at belastningerne på jobbet reelt er øget. Men på den anden side er 
medindflydelse på arbejdspladsen generelt stigende i disse år. Så vi får 
større mulighed for at påvirke vores egen arbejdssituation. Det vides 
ikke, i hvor høj grad de stigende krav udlignes af den øgede indfly-
delse. Med til billedet hører også, at kravene har ændret sig i samfun-
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det generelt og hjemme i familierne specifikt. Disse krav opleves som 
et pres af mange mennesker og kan være med til at øge stressbelast-
ningen. Stress er et fænomen, man ikke kan adskille i arbejdsstress og 
privatstress, og uanset hvor problemet hovedsageligt måtte ligge, vil 
der ofte være en afsmittende virkning mellem arbejds- og privatliv. 
På den måde kan man bringe sit arbejdsbetingede stress med hjem i 
den private sfære, så man fungerer dårligere her, ligesom det stress, 
der måtte fremkaldes af familiær sygdom og ægteskabelige proble-
mer, naturligvis følger med personen på arbejde. 
 Af den grund er balancen mellem familie- og arbejdsliv blevet en 
diskussion, der vinder indpas i arbejdsmiljødebatten i disse år. Vo-
res arbejde bliver mere og mere grænseløst, forstået på den måde at 
den traditionelle regulering af arbejdsorganisering er helt eller delvist 
nedbrudt, og hvor det i høj grad er op til den enkelte selv at define-
re, planlægge og gennemføre arbejdet. Det stiller store krav til selvre-
gulering. Det grænseløse og fleksible arbejde er ofte attraktivt arbejde 
med høj grad af indflydelse og gode udviklingsmuligheder. Til gen-
gæld kan uklare og endeløse krav til kompetencer og tidsforbrug føre 
til stress, søvnproblemer og ubalance mellem arbejds- og familieliv. 
 Der kan opstå en følelse af, at man forlader arbejdspladsen for tid-
ligt, men alligevel kommer for sent hjem – dvs. en oplevelse af, at 
man egentlig skulle være to steder på en gang. Der er naturligvis ik-
ke noget galt i, at man tjekker sine mails om aftenen eller i travle pe-
rioder arbejder søndag formiddag. Problemet er, at når man fx får for 
lidt søvn, eller når man i længere perioder ikke har et liv ved siden 
af arbejdet, så får man ikke andre input, det være sig følelsesmæssigt, 
socialt eller kulturelt. Forhold, som formentlig er vigtige for de fle-
ste menneskers kreative udvikling og hermed også en forudsætning 
for en god arbejdsmæssig præstation. På samme måde er et liv uden 
alt for megen konflikt mellem arbejde og familie naturligvis af betyd-
ning for et godt og sammenhængende liv.
 Den positive side af arbejde/familie-spørgsmålet er, at de fleste, der 
har denne problemstilling inde på livet, har en type job med megen 
indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse, dvs. at mange har mulig-
hed for at løse eventuelle problemer. Er medarbejderne ikke tilstræk-
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kelig gode til selv at gennemføre sådanne reguleringer, kan en ledelse 
evt. gøre brug af dialogmøder, hvor man drøfter det kollektivt, eller 
i andre tilfælde give medarbejdere individuel sparring og støtte. Som 
på andre områder må ledelsen være opmærksomme på de risici, der 
kan være knyttet til det grænseløse arbejde. Området er et eksempel 
på, hvordan den helhedsorienterede tilgang ikke begrænser sig til ar-
bejdspladsen, men omfatter det hele menneske i den samlede livssi-
tuation. 
 Den videnskabelige dokumentation for, i hvilket omfang der kan 
opstå stress eller regulær sygelighed, hvis det grænseløse arbejde er 
i konflikt med familielivet, er ikke særlig omfattende. Der er dog 
skræmmende beskrivelser fra Japan og også eksempler fra vestlige lan-
de på personer med ekstreme arbejdstider og opgavemængder. I de 
tilfælde, hvor disse personer er døde i en ung alder, har den medicin-
ske gennemgang tydet på stress som dødsårsagen, bl.a. ved blodprop i 
hjertet. I Japan har de endda en særlig betegnelse for dette fænomen, 
karoshi, som betyder pludselig død pga. for meget arbejde.

indeklimaet som problem

Indeklima er et andet arbejdsmiljøproblem, der jævnligt dukker op 
på især arbejdspladser i den offentlige sektor, på skoler og i kon-
tormiljøer. Normalt giver det sig udslag i, at medarbejderne oplever 
træthed, hovedpine, ledsmerter og symptomer fra næse og øjne, når 
de opholder sig i bestemte lokaler. Tekniske undersøgelser af lokaler-
ne kan ofte påvise skimmelsvampe, men sjældent i koncentrationer, 
der er farlige og overstiger det niveau, man finder i ude i naturen. Til 
gengæld er der tit uhensigtsmæssige almene forhold som manglen-
de ventilation, dårlig rengøringsstandard og indtrængning af fugt fra 
dårligt byggeri. Sådanne forhold må naturligvis udbedres. Men når 
det kommer til den lægelige undersøgelse af medarbejderne, kan der 
som regel ikke påvises nogen sygdom. Egentlig velafgrænset sygdom 
som fx astma, der skyldes indeklimaet, er ekstremt sjældent. 
 Ofte er der således tale om en større eller mindre grad af gener hos 
medarbejderne, der ikke kan beskrives som egentlig sygdom. Men 
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derfor kan problemstillingen godt være alvorlig og vanskelig at løse, 
hvis fx 20 % af medarbejderne oplever disse gener. Som arbejdsme-
dicinere bliver vi tit først delagtiggjort i problemerne, når situationen 
er låst fast. I arbejdet med at finde løsninger på indeklimaproblema-
tikker er det vores erfaring, at der jævnligt er tale om et dårligt psy-
kisk arbejdsmiljø på disse arbejdspladser, som gør det nødvendigt at 
medindtage konflikter og samarbejdsproblemer i den samlede vurde-
ring. Vi ser ofte eksempler på, at det egentlige problem, der måske er 
mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø, finder sin legitime årsags-
forklaring i et oplevet dårligt fysisk indeklima. Denne forskydning 
af problemets genstand, fra konflikter og dårligt psykisk arbejdsmil-
jø til indeklima, medfører en besværlig løsningsproces. hvis de ram-
te er fast forankret i en forestilling om, at løsningen er sanering eller 
renovering af bygninger, kan det være svært at komme igennem med, 
at den bedste håndtering af problematikken er grundig information 
om, at man ikke bliver syg af indeklimaet, samt en dialog med med-
arbejderne, hvor der samtidig med de fysiske forhold også sættes fo-
kus på psykiske arbejdsmiljøfaktorer.

Behov for en helhedsorienteret tilgang

Arbejdsmiljøproblemer af den type, der er beskrevet her, præsenterer 
sig forskelligt fra tid til tid, fra kultur til kultur og fra individ til indi-
vid. En forståelse af disse nye sygdomme må derfor tage sit udgangs-
punkt i såvel biomedicinsk som psykologisk viden samt de sociokul-
turelle og socioøkonomiske faktorer, som indvirker på både biologi og 
psykologi. Denne forståelse er naturligvis vigtig, når lægen og psyko-
logen skal forstå sin patient, men også når vi som borgere skal forstå 
tendenserne i de helbredsforhold, der på en eller anden måde vedrører 
os alle. Det er samtidig vigtigt, at virksomhedsledere har en vis indsigt 
i, at de ansattes helbred og trivsel hænger sammen med den enkelte ar-
bejdsplads såvel som med den tid og det samfund, vi lever i.
 Som eksemplerne ovenfor har vist, så må en række faktorer sam-
mentænkes, hvis man skal forstå arbejdsmiljø og helbredsproblemer i 
en moderne dansk kontekst. En fysisk eller kemisk faktor udgør na-
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turligvis en påvirkning i sig selv. Men måden, vi organiserer arbejdet 
på, kan ændre denne påvirkning betydeligt. Det banale eksempel er, 
at varieret arbejde med jobrotation og forskellige typer opgaver giver 
færre problemer med bevægeapparatet, end hvis det samme arbejde 
er opdelt i monotone arbejdsprocesser. Pointen er, at en fysisk eller 
kemisk faktor i arbejdsmiljøet ofte kun bliver til et problem under 
bestemte organisatoriske omstændigheder. Arbejdsulykker er endnu 
et eksempel på dette. I den traditionelle tilgang fokuserer man på tek-
niske/fysiske faktorer, eller man betragter arbejdsulykker som et re-
sultat af menneskelige fejl. Disse forklaringsmodeller har imidlertid 
vist sig at være for simple. Arbejdsulykker sker ikke som følge af en-
keltpersoners uopmærksomhed, men som resultat af svagheder i en 
organisation, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for, at 
menneskelige fejl kan og vil opstå. I dag er man klar over, at forebyg-
gelse af arbejdsulykker i lige så høj grad kræver et fokus på ledelses-
mæssige og kulturelle faktorer som de umiddelbare fysiske risikofak-
torer. Derfor er sikkerhedskultur kommet i fokus i disse år, når bran-
cher og virksomheder ønsker at gøre en indsats over for arbejdsulyk-
ker. Sikkerhedskultur kan beskrives som de holdninger, vaner og den 
adfærd på det sikkerhedsmæssige område, som karakteriserer ledere 
og medarbejdere i en virksomhed. Det er imidlertid vores erfaring, at 
sikkerhedskultur nemt kan blive et lidt uhåndgribeligt begreb, som 
virksomheder har svært ved at arbejde med i praksis. Sikkerhedskul-
tur er ikke noget i sig selv, men en del af den generelle organisatoriske 
kultur og hænger fx sammen med det psykosociale arbejdsmiljø. Det 
er bl.a. demonstreret i vores forskning inden for landbruget, hvor vi 
fandt en interessant sammenhæng mellem arbejdsulykker og stress. 
Vi fandt ud af, at stress i sig selv ikke gav en øget risiko for arbejds-
ulykker. Det samme gjaldt usikker arbejdstilrettelæggelse som enkelt-
stående faktor. Kun når både stress og en usikker arbejdstilrettelæg-
gelse var til stede på samme tid, gav det anledning til en øget fore-
komst af ulykker. Sikker tilrettelæggelse af arbejdet så således ud til 
at beskytte mod følgerne af stress, og på samme måde kunne et ikke-
stressende arbejdsmiljø forhindre, at en dårlig arbejdstilrettelæggelse 
gav anledning til ulykker. 
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 Men for at kunne forholde sig til dette mere komplekse forhold 
mellem arbejdsmiljøfaktorer og generelle organisatoriske faktorer er 
det nødvendigt at have kendskab til det. Den påkrævede viden skal 
eksistere rundt om i virksomhederne, men ofte er det ikke tilfældet. 
Vi ser fx i industrien at håndtering af kemiske produkter og beskyt-
telse mod de risici, der kan være forbundet med det arbejde, kan fore-
gå på måder, der er meget afhængige af myter, holdninger, vaner og 
adfærd. Disse myter kan modvirkes af konkret viden om risikofyldt 
arbejdsmiljø og årsagssammenhænge. Samtidig er passiv formidling 
af viden utilstrækkelig, hvis medarbejderne skal ændre adfærd. En 
dialog er nødvendig, hvis man skal finde frem til holdbare løsnin-
ger. Læring og kompetenceopbygning er ord, der kan have karakter 
af floskler, men som med et reelt indhold, sammentænkt med udvik-
lingen af et godt arbejdsmiljø, har et afgørende potentiale til at styr-
ke en virksomheds præstationer. 
 Vi har beskrevet, hvordan helbredsforhold i dag typisk bliver kob-
let til nutidens arbejdsmiljø. Vi har et arbejdsmiljø, såvel i den pro-
ducerende som den vidensbaserede sektor, der på nogle områder på-
virker helbredet i negativ retning, og det betyder, at der stadig er brug 
for konkrete løsninger på konkrete problemer. Samtidig kan vi be-
skrive en virkelighed, hvor befolkningens syn på og tolkning af sam-
spillet mellem arbejde og helbred ændrer sig. En så betydelig ændring 
i sygdomsopfattelse og den måde, problemerne præsenterer sig på, 
må både samfundet og arbejdsmarkedet forholde sig til. Virksomhe-
dernes rolle er at fjerne eller reducere de regulære fysiske belastnin-
ger, men lige såvel at arbejde med det psykosociale problemfelt. Man 
må have et beredskab, så man kan håndtere nutidens komplekse hel-
bredsproblemer med relation til arbejdet. Det vigtigste her er natur-
ligvis forebyggelse. Mistrivsel må opfanges, før det udvikler sig, li-
gesom man må have et system, der arbejder proaktivt med at skabe 
trivsel. En del virksomheder søger at gøre dette ved at sætte fokus på 
sundhedsfremme, hvor fx kost og motion berøres. Der er ingen tvivl 
om, at mange medarbejdere værdsætter adgang til fx motionsfacili-
teter på arbejdspladsen, så man ikke efter arbejdstid behøver at kø-
re i motionscenter. Men arbejdsgivere skal også passe på ikke at falde 
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i den grøft, hvor man overvejende retter fokus på, om medarbejder-
ne har en sund adfærd. Det kan flytte prioritering fra reelle proble-
mer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, til hvad den enkelte med-
arbejder selv kan gøre for en sund livsførelse. Arbejdsgivere bør i ste-
det primært have opmærksomheden rettet mod, hvordan virksom-
heden kan skabe de bedste rammer for medarbejdernes udvikling og 
trivsel. 
 En ledelse har naturligvis mange hensyn at tage. her og nu vil pro-
duktivitet nemt kunne vinde i en afvejning med arbejdsmiljø, sikker-
hed og trivsel. Et sådant valg kan dog vise sig at være en kortsigtet ge-
vinst. I det større perspektiv kan sikkerhed og trivsel som toppriori-
tet vise sig at være den rigtige satsning, da et godt psykisk arbejdsmil-
jø med høj grad af medindflydelse er en forudsætning for den moti-
vation, der er en nøgleparameter, når en virksomhed skal være flek-
sibel og tilpasse sig nye krav. Men et godt arbejdsmiljø kommer ikke 
af sig selv, og man skal tage sig i agt for den ledelsesmæssige passivi-
tet, som medinddragelsen kan medføre. Et godt arbejdsmiljø kræver, 
at man som leder i en foranderlig verden kontinuerligt ikke blot er 
opmærksom på medarbejdernes trivsel, men også arbejder proaktivt 
med at udvikle arbejdsmiljøet.





K a p i t e l  3

Helhedsperspektiv  
i praksis

Det er en naturlig del af det daglige ledelsesarbejde at håndtere bå-
de det kemiske, fysiske og psykiske arbejdsmiljø. hvis man som leder 
vil være bedre til at håndtere arbejdsmiljø og skabe gode betingelser 
for organisatorisk udvikling, skal man anlægge et helhedsperspektiv 
på arbejdsmiljøet og sørge for at inddrage alle relevante parter i pro-
cessen. At anlægge et helhedsperspektiv på arbejdsmiljø er at sætte fo-
kus på processer, sociale interaktioner og relationer frem for isolerede 
problemer og kortsigtede resultater. 
 I et videnssamfund skal medarbejderne ses som kompetente perso-
ner, der indeholder vigtig organisatorisk viden. Arbejdsmiljøarbejdet 
i et videnssamfund bør derfor være baseret på dialog. Et større fokus 
på dialog i dagligdagen bidrager til skabelse af tillid mellem dialogens 
parter. Når det lykkes, får disse processer deres eget liv og bliver selv-
kørende. Voksende tillid medfører en mere åben og ærlig dialog, hvil-
ket igen skaber mere tillid. Lederens tillid til medarbejderne er vigtig, 
fordi en leder, der mangler denne tillid, vil have svært ved at give slip 
på sin trang til at kontrollere medarbejderne. Medarbejdere, der kon-
stant kontrolleres, vil ikke agere selvstændigt og initiativrigt. Dialo-
gen vil forringes, hvorved lederen får mindre indsigt i vigtige arbejds-
forhold og dermed mindre reel indflydelse og kontrol. Medarbejde-
rens tillid til lederen er vigtigt af samme grund. Den har stor betyd-
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ning for kvaliteten af dialogen. Medarbejderne får først reel indfly-
delse over deres arbejde, når de kan påvirke ledelsens holdninger. En 
velfungerende dialog er det kit, der binder virksomhedens elementer 
sammen og gør den i stand til at reagere i tide, når nye forandrings-
behov opstår. Vi mener, at styring og kontrol skabes gennem relatio-
ner, hvor ledere og medarbejdere gensidigt påvirker hinanden.
 Medarbejderinddragelse er en anden af indgangene til trivsel og et 
godt psykisk arbejdsmiljø, hvilket ikke kun påvirker livet på arbejds-
pladsen, men også vil have mange sidegevinster, der har betydning 
for de produktionsorienterede parametre. Som leder kan man gen-
nem en høj grad af dialog og involvering af medarbejderne være med 
til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet til gavn for både medarbej-
dere og virksomheden som et hele. 
 I dette kapitel anvender vi arbejdet med forbedringer af arbejds-
miljøet på en af Vestas vingefabrikker som et konkret eksempel på vo-
res tanker om et helhedsperspektiv på arbejdsmiljø. Vestas var en af 
de virksomheder, der tidlig tog fat om problemstillingen på ledelses-
plan og aktivt gik ind i arbejdet med at forbedre både det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø. I det arbejde indgik vi som aktive sparrings-
partnere. Vi fik både mulighed for at arbejde med i produktionen, 
deltage i møder, lave spørgeskemaundersøgelser samt tale med med-
arbejdere og ledere på alle niveauer, hvilket sikrede et godt materia-
le at arbejde med og gjorde, at vi sammen med virksomheden kunne 
udpege områder, hvor der kunne skabes forbedringer til glæde for al-
le i virksomheden. 
 I vores arbejde med Vestas trådte relationerne mellem arbejdsmil-
jøet og forskellige aspekter af de ændringer i virksomheden, som lø-
bende blev foretaget, meget tydeligt frem. Det blev i processen klart, 
hvordan disse forskellige elementer er koblet sammen og påvirker 
hinanden i et komplekst og uforudsigeligt samspil. Eksempelvis så vi, 
hvordan teknologiændringer medførte arbejdsmiljøproblemer. Vi så 
også, hvordan løsningen af problemer med det kemiske arbejdsmiljø 
gav ændringer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan arbejdsmiljø-
problemer medførte organisatoriske ændringer.
 Det efterfølgende er med andre ord et konkret eksempel på, hvor-
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dan arbejdsmiljøproblemer griber ind i hinanden og også påvirker 
andre organisatoriske nøgleparametre.

Vestas Wind systems: et eksempel på et 

forbedret arbejdsmiljø i helhedsperspektiv

Vestas Wind Systems er verdens førende producent af højteknologi-
ske vindkraftsystemer. Det er en dansk koncern med ca. 20.000 med-
arbejdere og produktionsfaciliteter i ti lande. I Danmark er der fem 
fabrikker, hvor der foregår produktudvikling, prototypeproduktion 
og standardproduktion til det europæiske marked. Eksemplet i dette 
kapitel stammer fra vores samarbejde med den oprindelige moderfa-
brik for produktion af selve møllevingerne, der ligger i den lille vest-
jyske by Lem.
 Inden vores samarbejde startede, havde Vestas gennem nogle år 
oplevet problemer i forhold til det kemiske arbejdsmiljø, da der blev 
anvendt opløsningsmidler, som fx styren, i store mængder ved pro-
duktionen af vingerne. På grund af vingernes størrelse var det svært 
at opnå et tilfredsstillende arbejdsmiljø. Samtidig fremkom der ny vi-
denskabelig viden, der tydede på, at styren muligvis havde en kræft-
fremkaldende effekt. Det betød, at stoffet blev optaget på Arbejds-
tilsynets kræftliste, hvilket fik koncernledelsen til at beslutte at lave 
et teknologiskift til plast baseret på epoxy-glasfiber. Denne væsentli-
ge teknologiske ændring var bedre, fordi den både medførte arbejds-
miljøforbedringer, da man så ophørte med at bruge opløsningsmid-
ler, og tekniske forbedringer, da epoxy-plast var stærkere end det tid-
ligere anvendte glasfiber. Vingerne kunne dermed gøres tyndere og 
lettere. Indførelsen af de nye produktionssystemer med epoxy-plast 
gav imidlertid anledning til nye arbejdsmiljøproblemer. En del af de 
ansatte fik eksem på hænder og arme, og flere fik konstateret epoxy-
allergi. Dermed medførte løsningen af et arbejdsmiljøproblem nye 
uforudsete problemer, som ledelsen oplevede besvær med at få løst.

Fabrikschef: Da vi skiftede produktionsteknik fra glasfiberarmeret poly-

ester til epoxy, oplevede vi mange arbejdsmiljømæssige fordele. Men vi op-
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levede samtidig, at antallet af medarbejdere, der udviklede allergier, steg. 

Og at vi, trods en stor indsats på uddannelsesområdet og i indkøb af vær-

nemidler, ikke kunne få tallet ned.

Direktør: Det er afgørende vigtigt for os at få løst problemet med epoxyek-

sem. Alle relevante løsningstiltag skal inddrages.

Samtidig oplevede Vestas, at miljø og arbejdsmiljøspørgsmål i stigen-
de grad blev koblet til overordnede økonomiske aspekter. Nøgletal 
om det eksterne miljø såvel som arbejdsmiljøet, fx antallet af arbejds-
ulykker, blev efterspurgt af kunder og investorer. Der begyndte alt-
så at være et eksternt pres for, at Vestas fokuserede mere på de inter-
ne forhold og skabte yderligere forbedringer. Derfor var det ikke nok 
for Vestas kun at forholde sig til problemerne i det kemiske arbejds-
miljø, der måtte også fokusere på det generelle fysiske arbejdsmiljø i 
form af fx en målrettet indsats mod arbejdsulykker.
 Vestas oplevede altså nogle af de ting, der er beskrevet i første ka-
pitel. Ny produktionsteknologi skabte uventede arbejdsmiljøproble-
mer, samtidig med at det globale marked begyndte at stille krav til 
virksomheden. Det var med det udgangspunkt, og specifikt proble-
merne vedrørende eksem og allergi, at vi på Arbejdsmedicinsk Klinik 
i første omgang begyndte samarbejdet med Vestas.
 Ud fra vores indledende kortlægning af problemerne med epoxy 
på Vestas kunne vi konstatere, at stort set alle timelønnede medar-
bejdere dagligt kunne komme i kontakt med epoxy. Løsningsmæs-
sigt var der altså behov for en indsats over en bred front. Indlednings-
vis blev der igangsat et forebyggende arbejde rettet mod minimering 
af særligt risikofyldte arbejdsprocesser, såvel som udskiftning af sær-
ligt problemfyldte kemikalier. Samtidig var det på det vidensmæssi-
ge niveau nødvendigt at imødegå en del myter og rygter, der eksiste-
rede omkring epoxy. Sådanne mytologiseringer afspejlede, at medar-
bejderne var klar over, at stoffet var farligt, men ikke helt vidste, hvad 
problemet var. Eksempelvis var der en udbredt tro på, at hvis man 
først havde rørt ved epoxy én gang uden at få eksem, så var man im-
mun. Ligeledes var der en overbevisning om, at eksem opstod gen-
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nem hudens åbne porer, når man svedte. Begge disse myter var fak-
tuelt forkerte, men florerede blandt medarbejderne. De blev imøde-
gået gennem information og dialog mellem medarbejdere og eksper-
ter i form af arbejdsmedicinere.
 Men ikke alle problemer lod sig løse så enkelt. En af årsagerne til 
at der opstod allergi og eksem, var brugen af værnemidler. Eller ret-
tere den manglende brug af værnemidler. Vores observationer af ar-
bejdsprocesserne viste nemlig, at det mest almindelige var, at værne-
midlerne ikke blev brugt i tilstrækkelig grad. Eksempelvis gik mange 
medarbejdere på grund af varmen i fabrikshallen rundt med bare ar-
me i kortærmede trøjer, når de arbejdede med epoxy.

Medarbejder: Egentlig ved vi godt, at der en risiko her, men vi løber ri-

sikoen og slækker på værnemidlerne, da arbejdsprocessen ellers ikke glider 

hensigtsmæssigt.

For at kunne rette op på det blev alle tilgængelige værnemidler nøje 
undersøgt med henblik på beskyttelsesgrad og anvendelighed, herun-
der komfort. Denne undersøgelse af værnemidlerne viste, at der fak-
tisk i en række situationer var enten et overforbrug af værnemidler el-
ler forkert brug af dem. Eksempelvis viste det sig, at medarbejderne 
anvendte friskluftforsynet åndedrætsværn, når de påførte maling på 
vingeskallerne. Det gjorde de, fordi de mente, at malingen afgav gif-
tige dampe. Men der var tale om plastbaseret maling, der ikke afgav 
nogen giftige stoffer, og derfor kunne man uden videre afskaffe ånde-
drætsværnene. Men sådanne ændringer, hvor man afskaffede værne-
midler, gav anledning til uro. Medarbejderne opfattede værnemidler-
ne som en beskyttelsesforanstaltning, og når man pludselig fjernede 
dem, virkede det, som om man slækkede på sikkerheden og dermed 
udsatte dem for en større risiko. Det kunne derfor være svært at over-
bevise medarbejderne om, at det ikke var nødvendigt at bruge værne-
midler. Så en ændring, der var afstedkommet af en vurdering af det 
kemiske arbejdsmiljø, endte med at give problemer med det psyki-
ske arbejdsmiljø, da den medførte, at medarbejderne oplevede større 
usikkerhed og utryghed ved deres arbejde.
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 Et andet eksempel på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø blev på-
virket af ændringer i det kemiske arbejdsmiljø, fandt sted, da mærk-
ningen af et af de stoffer, der blev brugt i produktionen, blev ændret, 
så der på mærkaten kom til at stå “muligt kræftfremkaldende”. Æn-
dringen skyldtes ikke, at der var kommet ny viden, der kunne doku-
mentere øget farlighed, men at formuleringen af risikovurderingen 
på den standardiserede EU-mærkning var blevet ændret. Produktet 
var altså hverken mere eller mindre farligt end tidligere, men måden, 
risikoniveauet blev formuleret på, var anderledes. Det afstedkom na-
turligvis betydelig bekymring blandt medarbejderne, der troede, at 
de havde arbejdet med et stof, der havde vist sig at være farligere end 
først antaget, og som derfor skulle bruges på en anden måde, end de 
havde gjort. 
 Disse eksempler viser, hvor vigtigt det er at beskæftige sig aktivt 
med risikokommunikation i et arbejdsmiljø af denne type. Man er 
som ansvarlig ledelse nødt til hele tiden at indgå i en dialog om det 
usikre med medarbejderne og have øje for, hvordan kemiske og psy-
kiske arbejdsmiljøproblemer påvirker hinanden. I de konkrete situ-
ationer blev sikkerhedsorganisationen klædt på med hensyn til bag-
grundsviden, så de kunne formidle budskaberne om, at malingen ik-
ke var farlig, og at det kemiske stof ikke indebar nogen ny og øget 
kræftrisiko. Dernæst blev der udarbejdet skriftlige informationer fra 
eksperter, ligesom der blev afholdt kantinemøder for alle medarbej-
derne, hvor der var mulighed for at informere og diskutere ændrin-
gerne og de bekymringer, de medførte. 
 Med indgangsvinkel i problemstillingen vedrørende allergi og ek-
sem viste udviklingen på Vestas altså, at det ikke var tilstrækkeligt at 
arbejde isoleret med det kemiske arbejdsmiljø. Det fysiske arbejds-
miljø spillede en rolle for, om man omgik arbejdsmiljøforskrifter-
ne, ligesom det psykiske arbejdsmiljø blev en naturlig del af ændrin-
gerne. Sammenkoblingen af det kemiske og fysiske arbejdsmiljø med 
det psykiske arbejdsmiljø, der udviklede sig undervejs i processen, er 
et eksempel på den helhedsorienterede tilgang til arbejdsmiljø. Den-
ne form for udviklingsprocesser, hvor de forskellige arbejdsmiljøom-
råder griber ind i hinanden, er det, man må forvente, når man arbej-
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der ud fra et helhedsperspektiv. Det medførte også, at der i løbet af 
vores samarbejde med Vestas kontinuerligt opstod nye områder, hvor 
det var nødvendigt at gøre en indsats. I løbet af samarbejdsperioden, 
der varede tre-fire år, blev der af ledere, medarbejdere og os i alt defi-
neret 12 forskellige delprojekter, der fokuserede på specifikke emner, 
der undervejs opstod behov for at arbejde med. De nye behov op-
stod, efterhånden som problemer blev afdækket, og inkluderede både 
det kemiske arbejdsmiljø, sikkerhedsområdet, produktkvalitet samt 
uddannelse og læring i virksomheden. Så fra at være et samarbejde fo-
kuseret på en specifik allergi- og eksemproblemstilling udviklede det 
sig naturligt til at inkludere et bredere organisatorisk perspektiv.

medarbejderinvolvering i arbejdsmiljø

Som nævnt viste vores observationer, at der var en meget varieren-
de brug af værnemidler, og vores kortlægning viste generelt, at der 
var problemer på sikkerhedsområdet. Der var en høj grad af forskel-
lighed vedrørende materialehåndtering og arbejdspraksis, både mel-
lem enkeltpersoner og mellem arbejdsgrupper. I praksis betød det, 
at grupper med enslydende arbejdsopgaver reelt havde ganske bety-
delige forskelle i måden, de håndterede arbejdssikkerhed på, herun-
der brug af værnemidler. Der blev jævnligt observeret brud på sikker-
hedsreglerne, der på dette tidspunkt primært var mundtligt overleve-
rede. Den generelle holdning var, at det var den enkeltes egen sag at 
forholde sig til arbejdsmiljø og sikkerhed og ikke noget, andre skul-
le blande sig i.

Medarbejder 1: Jeg har den holdning, at hvis folk begynder at slække på 

sikkerheden, så er det deres eget problem.

Medarbejder 2: Ude i produktionen kan du kun tage vare på dig selv. 

Man kan ikke sige til en gammel medarbejder, som har dårlige vaner, at 

han skal overholde reglerne. Hvis man bruger sikkerhedsrepræsentanten 

eller tillidsmanden, så stikker man kollegaen. 
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Medarbejder 3: Jeg er træt af de mange regler. Der er snart regler for alt 

her på virksomheden. Jeg mener, jeg kan beskytte mig selv, i det omfang 

det er nødvendigt. Jeg synes, nogle af reglerne er latterlige.

Det var altså nødvendigt at sætte fokus på sikkerhed og øge medar-
bejdernes engagement i forhold til deres eget arbejdsmiljø. Derfor 
blev der lavet en række initiativer rettet ikke bare mod medarbejder-
ne, men også mod ledelsen. Det er nemlig vigtigt at være opmærk-
som på, at ledelsen i høj grad er trendsættende for den prioritering af 
sikkerhed, der hersker i en virksomhed. Ledelsens prioritering af og 
synlighed i sikkerhedsarbejdet er en helt afgørende løftestang i for-
hold til succes på arbejdsmiljøområdet.
 Noget af det første, der blev gjort for at forbedre prioriteringen 
af bl.a. sikkerheden, var at gennemføre en række arbejdsmiljøsemi-
narer for medarbejdergrupper, hvor temaet ikke kun var sikkerhed, 
men også psykisk arbejdsmiljø og andre arbejdsmiljøproblemer. Ud 
over arbejdsgruppen deltog også deres sikkerhedsrepræsentant og le-
der for at styrke dialogen mellem medarbejdere, sikkerhedsorganisa-
tion og ledelse. Formålet var at diskutere holdninger og adfærd på ar-
bejdsmiljøområdet og skabe grobund for en mere kollektiv oriente-
ring. Denne form for seminarer har vi brugt på flere virksomheder, 
og det præcise indhold samt fremgangsmåden er temaet i kapitel 8 
om medarbejderinvolvering i praksis. 
 En anden aktivitet, der blev startet, var brugen af sikkerhedsrunde-
ringer til at identificere arbejdsmiljøproblemer. Sikkerhedsrunderin-
ger er et koncept, som anvendes af mange virksomheder i forskellige 
afskygninger, men består grundlæggende af en gennemgang af det fy-
siske arbejdsmiljø ud fra en tjekliste. Almindeligvis gennemføres sik-
kerhedsrunderinger af sikkerhedsorganisationen, men på Vestas var 
det vigtigt at få medarbejderne med som de udførende. Ved at inklu-
dere medarbejdere så sikkerhedsrunderingerne blev gennemført af en 
værkfører, en sikkerhedsrepræsentant og to medarbejdere, blev sik-
kerhedsrunderingerne udvidet fra udelukkende at have en kontrolle-
rende funktion til også at have en pædagogisk og medarbejderinvol-
verende funktion. De medarbejdere, der var med, blev trænet til at 
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se de arbejdsmiljøproblemer, som de normalt måske overså i en travl 
hverdag, hvor der var et andet fokus. Men påvirkningen gik ikke kun 
den ene vej. Samtidig var medarbejderne nemlig også dem, der kend-
te arbejdsmiljøet på tætteste hold, herunder kollegernes adfærd over 
hele arbejdsdagen og ikke kun når sikkerhedsorganisationen kom på 
besøg. Det giver bedre muligheder for at bedømme de reelle arbejds-
miljøproblemer. Derfor var de i en række tilfælde dem, der var bedst 
til at udpege problemer og finde de løsninger, der kunne fungere i 
praksis og blive accepteret, og dermed anvendt af kollegerne. En sid-
ste gevinst ved denne form for medarbejderinvolvering i sikkerheds-
runderinger var, at deltagelse i sådanne aktiviteter skaber engagement 
omkring sikkerhedsarbejdet hos medarbejderne, når de oplever, at 
deres input og råd bliver taget seriøst.

Sikkerhedsrepræsentant: Det er vigtigt, at medarbejderne er blevet invol-

veret i sikkerhedsrunderingerne. Det er med til at få dem til at formulere 

de problemer, der er i arbejdsmiljøet. 

Sikkerhedsrunderingerne var en effektiv måde at skabe medarbejder-
involvering i arbejdsmiljøarbejdet, samtidig med at man fik udpeget 
og løst en række problematiske forhold. Erfaringerne fra sikkerheds-
runderingerne på Vestas viste, at i størrelsesorden 60-80 % af de ob-
serverede problemer kunne løses umiddelbart efterfølgende eller i lø-
bet af de næste par dage. Så sikkerhedsrunderinger havde en gavnlig 
effekt på det objektive arbejdsmiljø, samtidig med at de skabte enga-
gement og sikkerhedsbevidsthed hos både medarbejdere og ledere.

Sikkerhedsrepræsentant 1: Sikkerhedsrunderinger bevirker, at folk bliver 

mere klar over, hvad sikkerhedsrepræsentanten laver i det daglige, det gi-

ver en god dialog, og vi finder mange sjove ting. Selv værkførerne er glade 

for sikkerhedsrunderinger.

Sikkerhedsrepræsentant 2: Sikkerhedsrunderinger har skabt fokus på sik-

kerhed blandt kollegerne. Men det er ikke kun hos de timelønnede, for le-

delsen er også blevet mere opmærksomme på sikkerhed. 
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Både sikkerhedsrunderingerne og arbejdsmiljøseminarerne var en 
succes og skabte forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø, men lige så 
vigtigt også i den generelle holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed hos 
både ledere og medarbejdere. Generelt blev der oplevet et skift fra en 
individuel til en mere kollektiv holdning til sikkerhed. Det blev let-
tere at kritisere hinanden konstruktivt, og de ansatte blev gode til at 
huske hinanden på at bruge værnemidler.

Fabrikschef: Styrken ved det, vi har lavet, har været, at vi har været helt 

ude ved den timelønnede medarbejder. Vi har formået at få de timelønne-

de involveret. Det har vi kunnet se resultaterne af.

arbejdsmiljø og organisatoriske ændringer

Når virksomheder vokser, er der en risiko for, at de organisatoriske 
strukturer ikke følger med i tilstrækkelig grad. Dermed kan det hæn-
de, at strukturer, der var formålstjenlige på et tidspunkt i den orga-
nisatoriske udvikling, men ikke på et senere, stadig eksisterer, fordi 
virksomheden har så travlt med at vokse, at der ikke er tid til at tilpas-
se den organisatoriske infrastruktur på samme tid. Sådanne utidssva-
rende strukturer kan have negative konsekvenser, både på kvalitets-, 
produktions- og arbejdsmiljøsiden, da de kan skabe uklarhed i orga-
nisationen og hæmme dens muligheder for at tilpasse sig. Derfor er 
det vigtigt en gang imellem at gennemgå de organisatoriske struktu-
rer og tilpasse dem behovet.
 Kortlægningen på Vestas pegede på, at en af de ting, der skabte 
problemer på arbejdsmiljøområdet, var en uklar kompetenceforde-
ling på forskellige organisatoriske niveauer. Især var der problemer 
i den konstruktion, der var lavet vedrørende mellemledere, hvor der 
var to lag i form af hhv. værkførere og formænd. Formændene var 
mere rutinerede medarbejdere, der havde nogle beføjelser i forhold 
til de andre medarbejdere, hvad angik arbejdets udførsel og planlæg-
ning. Værkførerne var de egentlige førstelinjeledere, der havde det 
formelle ledelsesansvar. 
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Fabrikschef: Formandsordningen er en dårlig konstruktion. De er hver-

ken arbejdsledere eller medarbejdere.

Denne todeling skabte problemer i forhold til arbejdsmiljøarbejdet, 
da formandsgruppen ikke var en del af sikkerhedsorganisationen el-
ler for den sags skyld den officielle organisationsstruktur. Det be-
tød, at formændene ikke direkte havde indflydelse på sikkerhedsar-
bejdet, da de ikke deltog i sikkerhedsorganisationen eller havde no-
get formelt ansvar for området. Formændene blandede sig dog en hel 
del i den konkrete udførsel af arbejdet på virksomheden. Det gjor-
de, at de i et vist omfang bestemte i sikkerhedsspørgsmål, da det var 
dem, der traf en række arbejdsmiljørelaterede valg i forbindelse med 
produktionen. Deres baggrund for at gøre dette og vurdere, hvad de 
arbejdsmiljømæssige konsekvenser af beslutninger ville være, kunne 
være meget ringe, da de ikke nødvendigvis havde de lovpligtige sik-
kerhedskurser og dermed ikke den nødvendige viden om arbejdsmil-
jø. På den måde kunne der opstå diskrepans mellem det generelle sik-
kerhedsarbejde i sikkerhedsorganisation og den måde, det daglige ar-
bejde blev tilrettelagt af formændene i de enkelte arbejdsgrupper.
 Det blev derfor besluttet, at mellemlederniveauet skulle begrænses 
til ét lag bestående af værkførerne, så der kom en mere entydig ledel-
sesstruktur, og modsatrettede signaler omkring arbejdsmiljø kunne 
undgås. Men værkførerne var en udsat gruppe, og i en vækstvirksom-
hed som Vestas var der mange krav, der skulle honoreres både oppe-
fra og nedefra i organisationen. Tidligere havde formandslaget afla-
stet værkførerne på nogle punkter, så de ikke skulle tage stilling til 
alt. Med afskaffelsen af formandslaget havde man derfor behov for 
en ny organisationsstruktur, der kunne aflaste værkførerne. Det gjor-
de man ved at indføre en teamstruktur, hvor medarbejderne blev or-
ganiseret i selvforvaltende arbejdsgrupper, hvor en række klart be-
skrevne opgaver blev lagt ud til gruppens egen forvaltning. Det dre-
jede sig fx om produktionsplaner og logistik, nogle områder af kva-
litetskontrol, nogle reparations- og vedligeholdelsesopgaver, nogle 
indkøbsopgaver, oplæring af nye medarbejdere samt sikkerhed og ar-
bejdsmiljø.
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 De selvforvaltende grupper blev indført forskudt i virksomheden, 
så man løbende kunne bruge de erfaringer, der blev ophobet, til at 
tilpasse processen undervejs. Medarbejderne kom på specielle AMU-
kurser, hvor der var fokus på teambaseret arbejdsorganisering, det 
daglige samarbejde internt i gruppen og relationerne til øvrige ar-
bejdsgrupper. Gruppernes værkfører deltog også i disse kurser, så 
der i et vist omfang kunne træffes beslutninger på kurserne, ligesom 
værkføreren og arbejdsgruppen i fællesskab efterfølgende kunne fort-
sætte arbejdet med de berørte temaer.
 Brugen af selvforvaltende grupper er ligesom indførelsen af sikker-
hedsrunderinger et eksempel på højere grad af medarbejderinvolve-
ring på Vestas. Medarbejderinvolvering er i vores øjne en nødvendig-
hed for at skabe et udviklende arbejdsmiljø til gavn for både med-
arbejdere og ledelse. Reel medarbejderinvolvering har dog en række 
forudsætninger. En af de vigtige er, at lederne uddelegerer arbejdsop-
gaver og kompetence, samtidig med at medarbejderne påtager sig nye 
arbejdsområder og større ansvar. 

Medarbejder: Omkring gruppen synes jeg, det går godt. De mere erfar-

ne vil gerne hjælpe de nye. Men hvis der skal være mere selvforvaltning, så 

skal ledelsen også acceptere, at gruppen får tid til at blive selvforvaltende. 

Som det er i dag, så er der ikke meget selvforvaltning. Vi passer arbejdet 

og hjælper hinanden, og det er det. Jeg vil gerne have diskuteret med ledel-

sen, hvad det er, vi er selvforvaltende om.

Når man indfører nye strukturer, påvirker det hele virksomheden, 
og der opstår ændringer i rollefordelingen. Den nye arbejdsorgani-
sering havde derfor ikke kun betydning for medarbejderne. Med sti-
gende indførelse af selvforvaltning i de enkelte arbejdsgrupper gik 
værkførerne fra den traditionelle styrende og kontrollerende værkfø-
rerrolle til en mere rådgiverlignende rolle som sparringspartner eller 
coach for arbejdsgrupperne. Det krævede nogle andre kompetencer 
hos værkførerne, hvor det måske ikke længere i så høj grad var tekni-
ske færdigheder i forhold til arbejdets udførsel, der var vigtige, men i 
stedet sociale færdigheder i forhold til at få de enkelte arbejdsgrupper 
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til at fungere optimalt. Det blev man hurtigt bevidst om på Vestas, 
og man lavede en ny intern værkføreruddannelse, der både indeholdt 
elementer vedrørende produktionsplanlægning og ledelse, men også 
psykologi og pædagogik.

Værkfører: Efterhånden fungerer teamstrukturen godt. I starten var de 

ansatte usikre i forhold til at tage det endelige ansvar for de forskellige ar-

bejdsopgaver. Jeg valgte at sende relevante ansatte med til produktionsmø-

der. Det gav nogen turbulens i organisationen, da man ikke mente, de kan 

stå for egentlige administrative opgaver såsom indkøb. De ansatte er også 

med til at anskaffe nyt materiel, kontakter selv leverandører og har tilret-

tet materiellet på en måde, så det passer til arbejdsopgaverne.

Mange medarbejdere kom til at opleve arbejdet som mere menings-
fyldt, da de fik mere indflydelse. Den usikkerhed, der følger med for-
andringsprocesser, blev nemmere at håndtere. I Vestas var der ikke fra 
starten tale om et projekt, der specifikt var rettet mod en forbedring 
af det psykiske arbejdsmiljø. Der var tale om en samling delprojek-
ter rettet mod fysiske arbejdsmiljøproblemer som ulykker og epoxy-
eksem. Men fremgangsmåden medførte hos mange ansatte en ople-
velse af et forbedret psykisk arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmil-
jø, hvor medarbejderne trives og har en høj grad af jobtilfredshed, er 
forudsætningen for et konstruktivt samarbejde kollegialt og mellem 
medarbejdere og ledere. Det gælder både, når arbejdsmiljøet skal for-
bedres såvel som ved løsningen af andre problemstillinger. Et godt 
psykisk arbejdsmiljø frigiver energi til engagement og aktiv deltagelse 
i løsning af problemer, hvilket giver mere fleksible medarbejdere.

Helhedsperspektivet på vestas

Forløbet på Vestas viser, hvordan man i en virksomhed kan arbejde 
med arbejdsmiljø i et helhedsperspektiv. her havde ledelsen på alle 
niveauer erfaret, at løsninger på de oplevede arbejdsmiljøproblemer 
ikke kunne identificeres og gennemføres uden medinddragelse af de 
medarbejdere, der oplevede problemerne i dagligdagen. De eksem- 
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og allergiproblemer, man oplevede på grund af indførsel af ny pro-
duktionsteknologi, medførte, at der gennem en årrække blev sat fo-
kus på både arbejdsmiljø i bred forstand og den generelle organisati-
onsstruktur. Det endte med ændringer på en lang række områder, der 
påvirkede hinanden i et komplekst netværk. Udviklingen på Vestas 
startede altså med et afgrænset konkret arbejdsmiljøproblem, men 
endte med gennemgribende organisationsændringer. 
 Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke var klart i starten, hvad pro-
cessen ville føre til. Undervejs opstod der delprojekter, som efter-
følgende kom til at afdække behov for yderligere delprojekter, som 
så blev sat i gang. Eksempelvis medførte større medarbejderinvolve-
ring nye læringsbehov. Men mens der blev sat konkrete uddannelses-
mæssige initiativer i gang, var det vores erfaring, at de mest betyd-
ningsfulde læringsprocesser forgik som en naturlig del af ledelsens og 
medarbejdernes nye samarbejdsformer. Mere reel medarbejderinvol-
vering medførte ændrede roller for ledelsen og medarbejderne. I takt 
med den gradvise udvikling af en ny praksis udvikledes nye sociale og 
kommunikative kompetencer hos den enkelte, mens virksomheden 
tilegnede sig nye måder at håndtere medarbejdernes viden og kom-
petencer. Gennem disse adaptive processer udviklede virksomheden 
nye lokale tiltag, som ikke kunne forudsiges på forhånd. De tiltag, 
der viste sig at være formålstjenlige, overlevede og blev endda over-
ført til andre dele af virksomheden. Det hører også med til processen, 
at tiltag, der ikke fungerede godt nok, blev droppet. Dette er dog ik-
ke spild af ressourcer, eftersom disse erfaringer også bidrager til den 
organisatoriske læringsproces.
 En større involvering af de menige medarbejdere i funktioner, som 
tidligere blev opfattet som sikkerhedsorganisationens domæne, fx i 
forbindelse med sikkerhedsrunderinger, åbnede også op for en tæt-
tere og kvalitativt anderledes dialog mellem sikkerhedsledere, sikker-
hedsrepræsentanter og medarbejderne. Den forbedrede dialog i dag-
ligdagen var med til at udviske en os og dem-mentalitet, som nemt 
opstår, når organisatoriske grænser forstørrer forskelle og svækker en 
oplevelse af fælles interesser. Et af de steder, hvor det lykkedes at 
udviske denne mentalitet, var mellem ingeniørerne og produktions-
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medarbejderne. I starten havde medarbejderne en oplevelse af, at in-
geniørerne var placeret så langt fra det, der foregik på produktions-
gulvet, at de ikke vidste, hvad der foregik, og dermed ikke lavede løs-
ninger, der kunne udføres i praksis. 

Medarbejder: Der er for langt til ingeniørerne. Hvis du som arbejder på 

gulvet får en god ide, så går du til værkføreren, og så skal den videre der-

fra til ingeniøren. Men det tager alt for lang tid. Man fatter ikke, at der 

skal gå tre måneder, hvis det er en mindre ting. Desuden dør engagemen-

tet ofte ud, fordi ingeniørerne får lavet noget der, ikke kan bruges. Det he-

le foregår ved skrivebordet, og så virker tingene ikke på produktionsgulvet. 

Der burde være mere samarbejde. Vi skal med ind og hjælpe dem med at 

udvikle tingene, mens ingeniørerne skulle prøve at være med i den almin-

delige produktion for at lære, hvordan det foregår. 

Der blev derfor sat fokus på at skabe en bedre integration af ingeni-
ører i produktionen, hvilket åbnede nye muligheder for en løben-
de dialog mellem ingeniørerne og produktionsmedarbejdere. Derved 
kunne en række problemer helt undgås, ligesom der kunne handles 
meget hurtigere, når der opstod tekniske problemer, eller hvis der var 
arbejdsmiljøproblemer, der krævede tekniske løsninger. 
 Resultatet af alle disse tiltag udeblev ikke. Fra 2001 og frem, i 
samme periode som de mange forskellige forandringsforløb blev sat 
i værk, faldt antallet af nye tilfælde med arbejdsrelaterede sygdomme 
og ulykker betydeligt. Antallet af nye eksemtilfælde, som ved starten 
var det store problem, faldt fra 50-60 tilfælde per 1.000 ansatte per 
år til 10-15 tilfælde. Samtidig faldt antallet af arbejdsulykker med ca. 
30 %. Forudsætningen for denne positive udvikling i det faktuelle 
og målbare arbejdsmiljø var de mange tiltag, der havde ledt frem til 
kraftige forbedringer af arbejdsmiljøarbejdet. Vores erfaring i løbet af 
samarbejdet med Vestas har været, at det afgørende for det gunstige 
resultat var, at man valgte at se på arbejdsmiljø i et helhedsperspek-
tiv. Formålet med at arbejde på denne måde er at styrke sammen-
hængen. hermed menes både den enkelte medarbejders oplevelse af 
sammenhæng og mening i dagligdagen og virksomhedens sammen-
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hængskraft. Sammenhæng mellem de ansattes og afdelingers forskel-
lige funktioner er en forudsætning for et hensigtsmæssigt samarbejde 
og en velfungerende intern kommunikation. Men et velfungerende 
samarbejde er til gengæld også en forudsætning for oplevelse af sam-
menhæng. Der er tale om en gensidig påvirkningsproces, der udvik-
les over tid. De enkelte elementer i en sådan proces kan ikke detail-
planlægges fra starten. Forsøger man at gøre det for efterfølgende at 
bruge mange kræfter på at kontrollere, at planerne følges, er der en 
stor risiko for, at medarbejdernes engagement og kreativitet kvæles.
 Både eksemproblemerne og ulykkesforekomsten havde man tidli-
gere uden held forsøgt at løse gennem regler og forskrifter om værne-
midler og arbejdsprocesser. Først da man anskuede disse problemer i 
et bredere perspektiv, skete der forbedringer. Uden en sammenkob-
ling med organisatoriske og arbejdspsykologiske forhold var forebyg-
gelse og sundhedsfremme næppe slået igennem. Det understøttes og-
så af, at den virksomhed, vi arbejdede med, havde en identisk søster-
fabrik i Nakskov, hvor man også producerede vindmøllevinger. På 
denne virksomhed skete der ingen forbedringer på arbejdsmiljøom-
rådet i det tilsvarende tidsrum. Da Vestas efterfølgende gennemfør-
te en overførsel af metoder og viden fra den virksomhed, vi arbejde 
med, til søsterfabrikken, skete der også forbedringer der.
 Et sidste vigtigt aspekt er sammenhængen mellem arbejdsmiljø og 
kvalitet. høj produktkvalitet betyder normalt få fejl, der skal udbed-
res, og dermed undgår man reparationer og fejlretninger, der ofte in-
debær arbejdsmiljørisici. På Vestas skete der parallelt med en mere 
påpasselig og sikker håndtering af arbejdsmiljøet et fald i antallet af 
fejl i forbindelse med støbningen af vingerne. Det medførte, at man 
slap for udbedring af disse fejl, hvilket blev gjort manuelt ved brug 
af flydende epoxy, hvilket indebar en række risici. Men sammenhæn-
gen gælder også den anden vej, hvor et godt arbejdsmiljø giver fær-
re fejl og dermed bedre kvalitet. Det betyder, at arbejdsmiljøet har et 
naturligt og positivt samspil med høj kvalitet, hvorimod produktivi-
tetsspørgsmål i højere grad kan være i konflikt med arbejdsmiljøhen-
syn. 



K a p i t e l  4

komplekse organisationer

Det er en udfordring for organisationerne i dag at skulle tilpasse sig 
de nye vilkår på arbejdsmarkedet, som bl.a. er skabt af globaliserin-
gen. Derfor er kravet til organisationer, at de er fleksible og i stand 
til at udvikle sig i takt med de samfunds- og markedsmæssige foran-
dringer. hvordan de kan gøre det, er det centrale i vores forståelse af 
organisationer, og det stiller specielle krav til ledere og deres håndte-
ring af arbejdsmiljøet. 
 I vores organisationsforståelse skabes udvikling via fokus på men-
neskelige relationer og interaktioner. De mange ændringer på ar-
bejdsmarkedet i disse år har gjort, at både arbejdets indhold og or-
ganisering ændres, hvilket stiller medarbejdere og ledere over for nye 
udfordringer. hvis man sammenligner med situationen for bare 30 
år siden, så er forholdene for virksomheder ændret radikalt. Det er 
nogle helt andre udfordringer, der skal imødegås i dag.
 De fleste større virksomheder befinder sig på et globalt marked, 
der placerer dem i et spændingsfelt mellem stabilitet og forandring, 
mellem det kendte og ukendte. På det globale marked kan man se en-
hver virksomhed som en del af et større system, i form af et netværk 
af virksomheder, hvor hver virksomhed har sin egen plads i landska-
bet og er koblet sammen med mange andre virksomheder. Det gør, at 
den enkelte virksomhed indgår i et skæbnefællesskab med andre virk-
somheder. Forandringer sker altså ikke isoleret, men påvirker bredt. 
Når landskabet for en virksomhed ændrer sig fx som følge af nye ini-
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tiativer internt i virksomheden, nye konkurrenter på markedet eller 
generel økonomisk eller politisk ustabilitet, vil landskabet for de virk-
somheder, der er koblet sammen med virksomheden, ligeledes æn-
dres. Vi har fx set det i vores samarbejde med Vestas, hvor vi i en pe-
riode omkring årtusindeskiftet oplevede, at vingefabrikken i Lem på 
omkring to år gik fra 600 ansatte til 900 og tilbage til 500. Ikke på 
grund af danske forhold eller lokale beslutninger, men bl.a. på grund 
af amerikanske energipolitiske prioriteringer. Så fordi Vestas opererer 
på det globale marked, har energipolitiske beslutninger på den anden 
side af jorden store konsekvenser for arbejdspladser i det vestlige Jyl-
land.
 hvor påvirket en virksomhed er af globaliseringen afhænger af en 
række faktorer. hvis virksomhedens produktsortiment er smalt og 
uforandret, og forretningsområdet er relativt stabilt, vil påvirknin-
gerne ikke være voldsomme. Men hvis der er tale om en virksomhed 
med stor nytænkning og med et stort produktsortiment samt et usta-
bilt forretningsområde, vil den i højere grad være påvirket af ændrin-
ger i de virksomheder, den er koblet sammen med. En sådan ustabi-
litet er realiteten for mange virksomheder i den globaliserede økono-
mi. Markedet stiller krav om fleksibilitet gennem løbende ændringer 
og tilpasninger til den fortsatte udvikling, der sker både i forhold til 
produktudvikling, konkurrenceevne, leveringsdygtighed og kvalitet. 
Det er ikke kun i den private sektor, at disse krav rammer virksomhe-
derne. Funktionen af den offentlige sektor bliver også i stigende grad 
sammenlignet på tværs af kommune-, regions- og landegrænser og 
mødt med de samme produktions-, kvalitets- og udviklingskrav som 
den private sektor, hvilket også her er med til at lægge et stadig sti-
gende pres på både ledere og medarbejdere. 
 En af hensigterne med nærværende bog er at sætte fokus på, hvor-
dan man som leder kan håndtere disse problemstillinger. hvordan 
man som leder kan imødegå kravene om fleksibilitet, tilpasning og 
udvikling, både hos en selv og i virksomheden som et hele. Vi peger 
på nye handlingsorienterede aktiviteter, der sikrer, at virksomheder 
kan arbejde med de menneskelige faktorer på en måde, der skaber 
ressourcer til at understøtte den nødvendige løbende udviklings- og 
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forandringsproces. Vel at mærke uden at der gås på kompromis med 
arbejdsmiljøet, der ses som en af de centrale faktorer at have for øje 
for at kunne håndtere udfordringerne og skabe overskud, udvikling 
og tilpasningsevne i virksomheder.
 Det er en stor udfordring, de fleste ledere står over for, når det dre-
jer sig om at skabe fleksibilitet og udvikling. Det første skridt på ve-
jen hen mod at tage udfordringen op er at tage udgangspunkt i en 
forståelse af virksomheder, der sætter fokus på vedvarende forandring 
og udvikling. Når den udfordring, der skal imødegås, er krav om lø-
bende ændringer og tilpasninger, så er en forståelse af virksomheder, 
som er baseret på stabilitet og orden, ikke velegnet. Men ikke des-
to mindre er den måde, mange ledere tænker om virksomheder, ofte 
præget af netop et sådan fokus, da det er den måde, vi ofte helt auto-
matisk forstår virksomheder.

den mekanistiske organisationsforståelse

For at kunne sætte sig ind i, hvorfor det forholder sig sådan, skal vi 
tilbage til de tidligste organisationsforståelser i historien. De stammer 
fra starten af forrige århundrede, hvor de første studier af organisatio-
ner blev foretaget. Den amerikanske ingeniør Frederick W. Taylor var 
den første, der forsøgte at beskrive organisationer og arbejdets udfø-
relse ud fra et videnskabeligt synspunkt. 
 I den på det tidspunkt revolutionerende bog The Principles of 
Scientific Management fra 1911 beskrev Taylor sine tanker om, hvor-
dan arbejdet skulle organiseres ud fra en række videnskabelige ledel-
sesprincipper. han grundlagde dermed en forståelse af organisatio-
ner, der kan spores helt frem til nutiden og kan genfindes i en ræk-
ke af de ledelsesværktøjer, der eksisterer i dag, som fx “Total Quali-
ty Management” (TQM). Taylor var inspireret af den videnskabelige 
tankegang, specielt fysikken. herfra tog han ideerne fra den termo-
dynamiske videnskab og Newtons principper om bevægelse til sig. 
Ud fra disse lovmæssigheder var det muligt at beregne, hvordan en 
maskine kunne køre med maksimal effekt, og det var denne mekani-
stiske tankegang, Taylor overførte til, hvordan organisationer funge-
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rede. Da denne organisationsforståelse bygger på en sammenligning 
mellem en organisation og en maskine, bliver den i litteraturen ofte 
kaldt maskinforståelsen. Når Taylor undersøgte virksomheder, viste 
det sig ofte, at der var et stort spild af menneskelig arbejdskraft på ar-
bejdspladsen – med andre ord viste resultaterne, at den organisatori-
ske maskine ikke kørte med maksimal effekt.
 Taylor var af den opfattelse, at dette spild skyldtes uvidenskabelig 
ledelse og begyndte derfor at analysere organisationen samt det arbej-
de, der blev udført i den, ned til mindste detalje. Dette skete fx gen-
nem tids- og bevægelsesstudier af hver enkelt arbejdsproces, som vi 
også kender i dag. Ved at gennemføre en sådan analyse af alle enkel-
telementer ville man ifølge Taylor få en fuldstændig forståelse af he-
le systemet og den måde, det fungerede på. Ved at gennemgå de en-
kelte processer og optimere på dem ved fx at eliminere spildtid ville 
man derefter kunne effektivisere organisationen.
 Ud fra dette synspunkt betragtes hele organisationen som en ma-
skine, og medarbejderne som et passivt element i denne – i lighed 
med selve produktionsmaskinerne. Det er lederens opgave at analyse-
re og planlægge produktionen, så maskinen (dvs. organisationen) kø-
rer optimalt. I denne forståelse ligger det indirekte, at medarbejder-
ne passivt skal tilpasses organisationen, og at hver medarbejder skal 
udføre en velbeskrevet sekvens af arbejdsfunktioner helt ned på det 
konkrete handleplan. Der satses ikke på samarbejde mellem medar-
bejderne, men på en overordnet koordinering af de enkelte arbejds-
funktioner fra ledelsens side. For den enkelte medarbejder kan arbej-
det således ofte ende som ensidigt gentaget arbejde. 
 Der er i denne organisationstype en tydelig arbejdsdeling mellem 
både de enkelte medarbejderes funktioner og forskellige afdelinger i 
organisationen. Produktionsplanlægningen er adskilt fra fx sikker-
hedsarbejdet – som er uddelegeret til sikkerhedsorganisationen, der 
består af en lille udvalgt gruppe personer fra både ledelsen og medar-
bejderstaben. I Taylors forståelse går man således ud fra, at organisati-
oner skabes via en ledelsesmæssig koordinering af adskilte medarbej-
dere. Det vil sige, at organisationen beherskes og skabes af ledelsen. 
En statisk form for balance opfattes som den normale tilstand, mens 
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ændringer i organisationen designes af ledelsen, der så skal motivere 
medarbejderne til at acceptere det nye design. Lederne bliver de cen-
trale personer i organisationen, da det er dem, der har ansvaret for at 
planlægge, lede og fordele arbejdet ned i den mindste detalje, så over-
flødige arbejdsprocesser og andet spild undgås, og organisationen kø-
rer optimalt.

Problemer med maskinforståelsen

At betragte organisationer som en maskine giver i midlertidig nog-
le problemer. For det første understøtter denne forståelse en indivi-
dualiseret og passiv medarbejderkultur. Når den enkelte medarbejder 
oplever sig som adskilt fra resten af organisationen, opstår der en “jeg 
mod de andre”-tankegang. Ud fra dette udgangspunkt er det forståe-
ligt, at et individ er tilbøjeligt til at sørge for sig selv i højere grad end 
for sine omgivelser. Denne tankegang kan spores i de kampe mellem 
niveauer og afdelinger, der ofte opstår i maskinorganisationer.
 For det andet oplever den enkelte medarbejder at have begrænset 
kontrol og indflydelse over eget arbejde, hvilket medfører en større 
grad af utilfredshed og stress. Samtidig kan det, at ledelsen fokuse-
rer på produktionen på bekostning af det sociale fællesskab gøre, at 
medarbejderne mister deres tillid til ledelsen og ikke yder deres bed-
ste. Disse problemstillinger ved maskinforståelsen af organisationer 
er velkendte, men på trods af det har opfattelsen af organisationen 
som en maskine og Taylors tankegang indtil for nylig været toneangi-
vende for opfattelsen af organisatoriske forandringsprocesser. I de se-
nere år er der dog sket et skred. Selv Michael hammer, en af fædrene 
til teorien om “Business Process Reengeniering” (BPR), der har væ-
ret en varm fortaler for radikale lederstyrede ændringsprocesser, har i 
et interview i Wall Street Journal erkendt, at han i sin iver efter at gø-
re organisationerne mere effektive og profitable havde glemt medar-
bejderne, hvilket var en af årsagerne til, at BPR endte med at være en 
kortvarig og mislykket forandringsstrategi:
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“Jeg agerede ud fra min ingeniørmæssige baggrund og tog for lidt hensyn 

til den menneskelige dimension. Jeg har efterfølgende lært, at den er af-

gørende.”

(Wall Street Journal, 26. november 1996)

Der er ved at ske et skred i forståelsen af organisationer, og en af ho-
vedårsagerne til det er en stigende erkendelse af, at forståelsen af orga-
nisationen som en maskine og den organisationsstruktur, den med-
fører, ikke er effektiv i forhold til de udfordringer, nutidens arbejds-
marked stiller organisationerne over for. De gennemgribende foran-
dringer, der sker på det danske marked i disse år, stiller organisatio-
ner over for helt nye krav. Den stigende globalisering giver et mere 
foranderligt arbejdsmarked, hvilket medfører større og større krav til 
organisationers, og dermed de enkelte medarbejdere og lederes, flek-
sibilitet. Outsourcing af job og arbejdsfunktioner betyder ikke færre 
job, men indholdsmæssigt anderledes job, hvor der stilles andre krav 
til medarbejderne. Det betyder andre krav til organisationerne, der 
skal være i stand til at udvikle en fleksibel arbejdsstyrke, der kan til-
passe sig de konstant skiftende nye forhold. Derfor er de organisati-
oner, der er i stand til at omstille sig hurtigst og bedst, de mest suc-
cesfulde, mens mere traditionelle og fasttømrede organisationer en-
ten stagnerer eller uddør. Forståelsen af organisationer som en maski-
ne er tilpasset et stabilt og uforanderligt marked, hvor man produce-
rer store serier af det samme produkt dag efter dag, år efter år. Men 
det globale marked er dynamisk og foranderligt, og derfor er det ny-
tænkning og forandringsvilje, der er brug for. Med sin topstyring og 
hierarkiske opbygning er det ikke ligefrem det, der skabes i de organi-
sationer, der er bygget op som maskiner. hurtige omlægninger og til-
pasninger af produktionen er ikke mulige. Derfor er der brug for en 
anden tilgang til organisationer. En tilgang, der fokuserer på de dyna-
miske og nyskabende kræfter i organisationen, der sætter den i stand 
til at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at få succes på nuti-
dens foranderlige globale marked.
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den dynamiske og udviklingsorienterede 

organisationsforståelse

Vores tilgang til at arbejde med organisationer er radikal anderledes 
end den, Taylor skitserede. Vi går ud fra en dynamisk forståelse af 
organisationer og ser dem som værende i stadig bevægelse og under 
vedvarende omdannelse. En organisation er som en strømhvirvel i en 
flod, der på trods af at den har en relativ uforanderlig form, kun ek-
sisterer på grund af vandets konstante bevægelse. Det er de vedvaren-
de bevægelser og fluktuationer, der hele tiden skaber og genskaber or-
ganisationen og det marked, den befinder sig på. Derfor er det cen-
tralt at forstå, hvordan disse forandringer skabes for at kunne hand-
le på den rigtige måde. 
 Vi forstår organisationer som dynamiske, levende sociale systemer, 
der hele tiden påvirkes, forandres og udvikles. Vores primære fokus er 
på dynamikkerne bag denne konstante forandring, udvikling og til-
pasning, samt hvordan man kan forstå og håndtere disse processer. 
Den grundlæggende tankegang udspringer af nyere organisations-
litteratur som kompleksitetsteori. Inden for kompleksitetsteori for-
stås organisationer som et komplekst mønster af sociale systemer, der 
gensidigt påvirker hinanden. 
 Den kompleksitetsteoretiske tankegang er inspireret af udviklingen 
på så forskellige videnskabelige felter som fysik, matematik, psykologi, 
sociologi og antropologi inden for de sidste 50 år. Primært de landvin-
dinger, der er sket inden for kvantefysik og kaosteori, der sætter spørgs-
målstegn ved den newtonske fysik, som Taylor byggede sin forståelse 
af organisationer på. Vi ser organisationer som nonlineære systemer, 
der udgøres af både formelle og uformelle interaktionssystemer. Det 
betyder, at i vores forståelse er fokuseret på de interaktioner, der fin-
der sted, og de relationer, der eksisterer mellem individerne i organisa-
tionen, samt mellem organisationen og dens omgivelser. Udviklingen 
i disse interaktioner og relationer ses som nonlineære, hvilket betyder, 
at der ikke er nogen en til en-sammenhæng mellem den påvirkning el-
ler interaktion, der sker, og resultatet eller konsekvensen af den. 
 Et nonlineært system, som vi alle oplever i vores hverdag, er vejret. 
hvordan vejret udvikler sig fx i Danmark, er bl.a. afhængigt af inter-
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aktionen mellem høj- og lavtryk. Men de høj- og lavtryk, der er pla-
ceret i nærheden af Danmark påvirker og påvirkes af en masse andre 
interagerende høj- og lavtryk på globalt plan. Dette giver et utrolig 
komplekst system, hvor små forandringer på den anden side af klo-
den på relativt kort sigt påvirker vores vejr herhjemme. Inden for ka-
osteori har man beskrevet dette gennem den kendte sommerfugle-
metafor, hvor en sommerfugls vingeslag i Sydamerika kan ende som 
en storm i Europa på grund af den nonlineære interaktion mellem 
høj- og lavtryk i en række selvforstærkende feedbacksløjfer. Det er 
denne komplekse nonlineære natur af vejrsystemet, der gør, at vi selv 
med nutidens regnekraft og viden om det aktuelle vejr overalt på klo-
den ikke er i stand til at forudsige vejret præcist ret meget mere end et 
par dage frem i tiden. Når vi kommer ud over denne tidshorisont, er 
vejret i Danmark så påvirket af globale forandringer i interagerende 
høj- og lavtryk, at det i praksis bliver mere og mere uforudsigeligt. 
 Det samme kan ses i mindre målestok i enhver organisation, hvor 
der i det komplekse sammenspil mellem og i de organisatoriske in-
teraktionssystemer skabes uforudsigelige begivenheder, interaktioner 
og relationer. Når man sammenligner med vejrsystemet, hvor man 
på trods af tusindvis af målepunkter ikke er i stand til at forudsige, 
hvad der vil ske mere end et par dage frem i tiden, kan det til tider 
virke naivt, når store virksomheder forsøger at forudsige udviklingen 
halve og hele år frem i tiden både hos dem selv og på markedet ge-
nerelt baseret på måske en håndfuld nøgleindikatorer. Man kan ik-
ke med nogen præcision forudsige, hvordan udviklingen vil være i et 
komplekst system, da de enkelte dele interagerer og forstærker hinan-
den. Men selv om dette kan virke kaotisk og tilfældigt, så skabes der 
rent faktisk en uforudsigelig sammenhængende orden gennem inter-
aktionerne, der kan sprede sig gennem hele systemet og dermed ska-
be nye mønstre for organisationen som et hele. Et eksempel på det-
te er fx, når initiativer fra en afdeling eller gruppe af personer i orga-
nisationen pludselig spreder sig med lynets hast til resten af organisa-
tionen. Vi oplevede dette i vores arbejde med uddannelse og læring i 
Vestas. her var udgangspunktet en undersøgelse, der viste, at der var 
et konkret problem med manglende viden om arbejdsmiljø og sik-
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kerhed hos medarbejderne på vingefabrikken i Lem. Det blev forsøgt 
afhjulpet gennem forskellige lokale initiativer, der i løbet af seks må-
neder endte ud i, at Vestas opbyggede en central uddannelsesafdeling. 
Så den afgrænsede lokale aktivitet med at uddanne medarbejderne på 
en enkelt produktionsfacilitet endte med at få globale konsekvenser i 
forhold til læreprocesser på Vestas. historien om denne udvikling er 
fortalt i flere detaljer i kapitel 10 om iscenesættelse af læreprocesser.
 Udviklingsprocesser af denne art, hvor der sker en påvirkning fra 
det lokale til det globale niveau på grund af de koblinger, der er mel-
lem de forskellige enheder, som forstærker en udviklingstendens, er 
centrale i vores forståelse af organisationer. Vi ønsker ikke at opsplit-
te organisationer i deres enkeltdele, men at have et fokus på, hvordan 
de komplekse og gensidig afhængige dele af organisationerne funge-
rer som en helhed. Ud fra vores tankegang bliver det centrale i orga-
nisationen de individer, den udgøres af, og forståelsen af deres rela-
tioner og interaktioner som en del af et foranderligt system. Der er 
altså tale om en holistisk tilgang til organisationer, hvor organisatio-
nen skabes af gensidigt afhængige individer, der interagerer med hin-
anden og derved påvirker organisationens udvikling og skaber foran-
dringer.

vigtigheden af sociale processer

Sociale processer spiller en helt anden rolle i vores tilgang til organisa-
tioner end hos fx Taylor. hos Taylor skulle social interaktion mellem 
medarbejderne elimineres, da det blev set som et forstyrrende ele-
ment og et tegn på, at organisationen ikke fungerede optimalt. I vo-
res forståelse er interaktion internt mellem medarbejdere og mellem 
medarbejdere og ledelse selve drivkraften i skabelse af en fleksibel og 
tilpasningsdygtig organisation, der er i stand til at modsvare de krav, 
der stilles fra det dynamiske globale marked.
 At sociale processer har stor betydning for en organisations virke, 
er ikke nogen ny opdagelse. Siden nogle banebrydende undersøgelser 
af arbejdet i engelske kulminer i 1950’erne og 1960’erne har man væ-
ret klar over, at man ikke kunne adskille sociale og tekniske processer 
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i virksomheder. Undersøgelserne viste, at da man indførte en ny pro-
duktionsteknologi, der gjorde, at de eksisterende små arbejdsgrupper 
blev opløst og afløst af større afdelinger, gik det ud over tilfredshe-
den med arbejdet. Den nye teknologi ændrede på arbejdets organise-
ring og forskubbede de eksisterende sociale relationer og magtbalan-
cen i medarbejdergruppen. hvor man tidligere havde arbejdet i små 
selvstændige grupper på to-otte mand, blev minearbejderne nu for-
melt delt op i store afdelinger på 40-50 mand, der skulle koordinere 
deres arbejde. Men det viste sig, at medarbejderne bibeholdt en del af 
den gamle arbejdsorganisering i små uformelle grupper. Det medfør-
te, at der opstod hierarkier og konflikter internt i afdelingerne, hvor 
der nu var prestigeforskelle forbundet med typen af arbejde, man ud-
førte. Den nye produktionsteknologi medførte et øget konfliktniveau 
samt manglende samarbejde og kommunikation mellem medarbej-
derne. Resultatet blev en faldende produktivitet, på trods af de tek-
nologiske forbedringer. Alt sammen fordi man udelukkende havde 
fokus på rationelle teknologiske forbedringer uden at overveje, hvad 
ændringer betød for den sociale organisering. Medarbejderne funge-
rede ikke som passive maskindele, man frit kunne adskille og sætte 
sammen på nye måder uden konsekvenser. De sociale relationer spil-
lede en betydelig rolle for, hvordan samarbejdet fungerede og dermed 
for, hvordan organisationen som et hele præsterede. Først da man fik 
øjnene op for dette og begyndte at se på, hvordan man også kunne ta-
ge højde for den sociale organisering ved teknologiske ændringer, fik 
man løst de problemer, der var opstået. I kapitel 9 vil der blive givet 
eksempler fra vores eget arbejde på, hvordan sociale processer i team 
spiller en rolle i forhold til teamets funktion og arbejdsmiljø.

Helheden mere end de enkelte dele 

I overensstemmelse med ovenstående indsigt i vigtigheden af socia-
le processer er man blevet opmærksom på, at Taylors reduktionisti-
ske tankegang om, at man kan forstå et fænomen ved at reducere det 
til dets enkeltdele og studere disse isoleret, ikke er hensigtsmæssig, fx 
når man ser på levende organismer inden for biologi. Den østrigske 
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biolog Ludwig von Bertalanffy påviste allerede i 1960’erne, at eksi-
stensen af en organisme ikke kan forstås udelukkende ud fra forsk-
ning i dens delelementer. Dette skyldtes, at delene hænger sammen 
og påvirker hinanden. Med andre ord er organismen mere end sum-
men af dens dele. Biologerne havde derfor brug for nye ideer til at 
beskrive fænomener som livets opståen samt interaktion mellem or-
ganismen og dens omgivelser. På den baggrund udviklede von Ber-
talanffy teorien om åbne systemer – dvs. systemer, der er åbne over 
for påvirkninger fra omgivelserne.
 Ifølge teorien om åbne systemer sameksisterer en organisme med 
omgivelserne. Dens funktion og struktur reguleres af en stadig strøm 
af energi og informationer mellem organismen og dens omgivel-
ser. Denne strøm reguleres gennem feedbacksløjfer, der hæmmer og 
fremmer forskellige udviklingstendenser og dermed skaber en nor-
maltilstand, der er en balance mellem forandring og stabilitet. Netop 
det, at udvikling foregår gennem feedbacksløjfer, der både påvirker 
hinanden og det system, de er en del af, gør, at årsagssammenhæn-
ge ikke kan forstås gennem simpel lineær kausalitet, hvor A medfører 
B. Inden for denne tankegang bruger man i stedet cirkulære årsags-
forklaringer, hvor A og B på samme tid påvirker og påvirkes af hin-
anden. I en kontekst, hvor det handler om organisatoriske forandrin-
gers påvirkning på menneskelige individer, giver det derfor ikke me-
ning at tale om, at A medfører B. Fokus er i stedet på at afdække de 
mønstre, som A og B skaber i fællesskab.
 Denne tankegang kan overføres fra levende organismer til leven-
de sociale fænomener som organisationer, der består af sociale syste-
mer (fx grupper af medarbejdere), der påvirker hinanden. Den socia-
le verden består således af mange sociale systemer, der gensidigt på-
virker hinanden. Organisationer kan derfor ikke forstås ved at op-
splitte den i enkeltdele, da en væsentlig del af det, der gør en organi-
sation til en organisation, er det, som sker mellem delene – de socia-
le processer. Ud fra denne tankegang betragtes organisationen som et 
komplekst system bestående af sammenhængende dele. Det vil der-
for være mest hensigtsmæssigt at studere dette sociale fænomen som 
en helhed. Organisationen er et åbent system, der står i relation til 
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omgivelserne, og som igennem strømmen af energi og informationer 
hele tiden må tilpasse sig ændringerne i omgivelserne, fx den globa-
le økonomi, de samfundsmæssige krav til intern og ekstern miljøbe-
skyttelse og lignende. 

ledelsens mulighed for at kontrollere udviklingen

Tankegangen om, at udvikling og forandring skabes gennem gensi-
digt påvirkende feedbacksløjfer, har en væsentlig indflydelse på, hvor-
dan man skal forstå mulighederne for at kontrollere og styre udvik-
lingen. I maskinopfattelsen er det ledelsen, der har kontrollen over 
organisationen og frit kan designe og ændre organisationen. Organi-
sationen er en objektiv størrelse adskilt fra ledelsen, som de frit kan 
manipulere med. Denne synsvinkel afspejler, at man kan iagttage og 
observere et system uden at påvirke det, dvs. at man fx som leder kan 
iagttage sin organisation objektivt, uden at det påvirker den. Vores 
tankegang står i modsætning til dette. I vores forståelse kan man ik-
ke observere og beskrive en organisation uden i en eller anden grad at 
blive en del af organisationen og derved påvirke den. Der opstår en 
relation mellem leder og organisation, der påvirker begge. Det er der-
for ikke muligt at beskrive organisationen uden også at beskrive den-
ne relation. Ledere kan ikke udøve lederskab over for medarbejderne 
i organisationen, uden at den relation, der er mellem leder og medar-
bejder, påvirker dette. Ledelse er altså ikke en objektiv ting, som le-
dere kan udøve på medarbejderne, men en social proces, der udspil-
ler sig i relationen mellem lederne og medarbejdere.
 I denne sociale relation skabes der gennem menneskelige handlin-
ger en forståelse af det, der foregår, og de fænomener, der opstår. Det 
betyder, at når ledere udøver ledelse over for medarbejdere, er der tale 
om en social udveksling, hvor lederen har nogle intentioner, som han 
forsøger at formidle. Medarbejderne opfatter dette, men deres tolk-
ning af lederens adfærd og intentioner stemmer måske ikke overens 
med de reelle intentioner, lederen har, eller de intentioner, som medar-
bejderne selv har. Derfor handler medarbejderne måske ikke, som le-
deren ville forvente eller ønsker. hvis man skal forstå dette, er det nød-
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vendigt at gå bag om den umiddelbare observation af, hvilke handlin-
ger der foregår, for at komme med en forklaring på, hvad der foregår i 
bevidstheden på de involverede mennesker. Man er således nødt til at 
studere de sociale processer grundigt. hverken observationer eller te-
oretiske overvejelser giver mulighed for at få en fuld forståelse for de 
intentioner, der ligger bag menneskers handling. Der kan nemlig ikke 
sættes lighedstegn mellem sociale fænomener og objektivt eksisteren-
de fænomener. Sygefravær, som vi berørte i kapitel 2, kan bruges som 
et eksempel på dette. hvis man ser sygefravær som et objektivt eksi-
sterende fænomen, så vil man udelukkende forstå det som et udtryk 
for graden af sygelighed. Men som tidligere diskuteret så er sygefra-
vær også påvirket af en række andre faktorer, som jobtilfredshed, kul-
tur, holdninger, vaner og kvaliteten af relationer til kollegaer og lede-
re. Sygefravær kan altså bedre forstås som et socialt fænomen, der op-
står i sammenspillet mellem individet og organisationen.
 Enhver forståelse, vi har af et socialt fænomen, er en konstruktion, 
dvs. en subjektiv fortolkning af det sociale fænomen, frem for en nøj-
agtig objektiv gengivelse af det, som det eksisterer i verden. Der ska-
bes i følge denne tankegang mening, når vi mødes i dialog med hin-
anden ud fra hver vores subjektive erfaringer med verden. Mening 
skabes altså gennem sociale interaktioner, hvor vi tolker vores ople-
velser. Meningen er derfor ikke et endeligt fast værdisæt, der kan ud-
bredes oppefra og ned af ledere, men i stedet noget subjektivt, der op-
står i interaktionen mellem individer, som forhandler sig frem til en 
fælles forståelse. Denne tankegang er dermed et klart opgør med ide-
en om objektive meningsstrukturer i verden. I stedet bliver opgaven 
at konstruere meningen i fællesskab. Da mening er en fortolknings-
proces og en social forhandlingsproces, er det muligt at skabe æn-
dringer i de sociale strukturer gennem en ændring af folks syn på ver-
den. Vores tilgang til forandring kræver således en deltagelse af alle, 
der er involveret i processen, da alle er påvirket af den. For at kunne 
påvirke medarbejderne og skabe forandringer skal lederne altså indgå 
i dialog med dem. hvis man ønsker at nedbringe sygefraværet, er det 
altså ikke sikkert, at gratis influenzavaccinationer er den mest effekti-
ve strategi. I stedet kan man som leder gå i dialog med medarbejder-
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ne, for i fællesskab at skabe mere indhold i arbejdet, større udfordrin-
ger, nye holdninger og en bedre relation. 

den komplekse organisationsforståelse

Organisationen er et adaptivt system og tilpasser sig hele tiden til de 
skiftende interne og eksterne forhold. Denne tilpasning sker ved, at 
hver af de handlende individer opfører sig i overensstemmelse med 
sine egne individuelle intentioner, ønsker og præferencer. På den må-
de er der ingen individuelle medarbejdere eller ledere, der bestemmer 
den adfærd, virksomheden som helhed udspiller, selv om de enkelte 
individer naturligvis er påvirket af andre individer. Der er heller in-
gen ydre faktorer, der spiller en koordinerende rolle. Virksomheden 
som et hele, og individerne i den, styres ikke ud fra globale lovmæs-
sigheder, der er ens for hele virksomheden. Der er ikke nogen over-
ordnet plan, der forudsiger eller bestemmer, hvordan virksomheden 
udvikler sig, og som kan bestemmes eller styres af ledelsen eller an-
dre. I stedet skabes den organisatoriske adfærd ud fra den adfærd, 
som de enkelte individer i virksomheden udfører ud fra de lokale be-
tingelser, der findes, og de lokale muligheder, der er. 
 Det enkelte individs tilpasning til de lokale betingelser påvirker 
de andre individer i virksomheden. Det vil sige, at når en leder æn-
drer sin adfærd eller holdning til forskellige ting, så påvirker det an-
dre personer i virksomheden, som fx lederens medarbejdere og kol-
legaer. Samtidig bliver lederen påvirket af den tilpasning, som alle de 
andre foretager. Så der foregår hele tiden en gensidig påvirkningspro-
ces mellem individerne i virksomheden, med udgangspunkt i loka-
le handlinger af de enkelte individer. Disse påvirkninger spreder sig 
gennem det netværk af relationer og interaktioner, som de enkelte in-
divider indgår i. På den måde kan de lokale handlinger af enkelte in-
divider, der påvirker andre individer, skabe globale effekter for virk-
somheden som et hele, som vi fx så ved Vestas uddannelsesafdeling. 
 Denne proces, hvor individerne interagerer lokalt i overensstem-
melse med deres egne principper eller intentioner, uden at der findes 
en overordnet plan for eller styring af systemet, kaldes i denne sam-
menhæng selvorganisering. Gennem selvorganisering kan der opstå 
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nye strukturer og adfærdsformer, hvilket vi bl.a. har arbejdet med i for-
hold til at skabe ændringer i holdningen til sikkerhed hos medarbej-
dergrupper, hvilket vil blive diskuteret og eksemplificeret i kapitel 7.
 Vores organisationsforståelse har altså mennesket og de sociale 
processer, det indgår i, i centrum. Det centrale bliver individerne i 
virksomheden og forståelsen af deres relationer og interaktioner som 
en del af et foranderligt system. Styring og kontrol er noget, der ska-
bes gennem relationer, hvor ledere og medarbejdere gensidigt påvir-
ker hinanden. Det forudsigelige verdensbillede, der ligger indirekte 
i Taylors maskinforståelse, bliver afløst af uforudsigelighed, og man 
kan ikke bevare illusionen om, at lederen kan designe og kontrollere 
organisatoriske forandringsprocesser. I stedet må man betragte virk-
somheden som et komplekst socialt system, hvor medarbejdere og le-
dere er afhængige af hinanden, og hvor udvikling og ændring er en 
normal proces. På medarbejderplan kan man sige, at man har bevæ-
get sig fra en opfattelse af medarbejderen som et isoleret, passivt til-
passet individ, der er underlagt virksomheden, til at man i den kom-
plekse organisationsforståelse har at gøre med aktive, socialt medska-
bende personer, der er med til at forme virksomheden. I denne for-
ståelse bliver medarbejderne i sandhed virksomhedens vigtigste res-
source, for den viden, de besidder, og de relationer, de indgår i, er 
det, der skaber virksomheden, uanset hvilken virksomhedstype det 
drejer sig om. Ud fra vores forståelse udgør organisationen et hele, 
hvor de enkelte individer er knyttet sammen. Lederens rolle er ikke 
at beherske og kontrollere medarbejderne, men at udløse energier-
ne samt iderigdommen hos dem. Modstand bliver derfor ikke noget, 
der skal undgås eller bekæmpes, men i stedet en betydningsfuld del af 
forandringsprocessen. Det drejer sig ikke nødvendigvis om at komme 
fra A til B. Det er de spørgsmål, medarbejderne stiller sig undervejs, 
der er det primære. I denne tradition går man ud fra, at de fleste løs-
ninger kan findes i medarbejdergruppen. For ledere kommer foran-
dringsprocessen således til at handle om at udvikle dialogen, udbygge 
relationerne samt via processen frigøre energier og ideer til den fort-
satte udvikling. hvordan man som leder specifikt gør dette, og hvil-
ken mulighed man som leder har for at påvirke udviklingen, bliver 
diskuteret yderligere i kapitel 6.
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 I en virksomhed betyder det på et internt plan, at personer, der vil 
skabe forandringer, skal arbejde med relationer og forbindelser mel-
lem medarbejderne, mellem afdelinger og mellem de forskellige ni-
veauer i organisationen. Traditionelt ser mange ledere det som deres 
hovedopgave at designe og omstrukturere virksomheden for at kunne 
indsætte medarbejdere og midler så effektivt som muligt. Men denne 
forståelse peger på, at der i udviklingen af forandringsprocessen skal 
arbejdes med at skabe rum for dialog samt udvidet medarbejderind-
flydelse, så forandringsprocessen udvikles i en dialog mellem de for-
skellige niveauer i virksomheden. Medarbejderne finder gennem selv-
organisering løsninger på de daglige problemer. Disse lokale aktivite-
ter kan således blive brændstoffet til en løbende udviklings- og foran-
dringsproces. Lederen rolle er at udvikle og understøtte de dynami-
ske kræfter i medarbejdergrupperne. Organisationskulturen udvikler 
sig igennem samarbejde og dialog, og de nye strukturer og adfærds-
mønstre, der opstår gennem denne proces, er løbende med til at på-
virke den enkelte medarbejders adfærd og holdninger.
 Denne bog drejer sig om, hvordan virksomheder udvikler sig, så 
ansatte og ledere tager ansvar for deres eget såvel som for gruppens 
arbejdsliv, fungerer som en del af en større helhed og ud fra deres for-
skellige kvaliteter realiserer de mål, som de løbende sætter sig. Men 
det medfører også nye udfordringer for ledere. Vores forståelse af 
virksomheder, hvor vægten er lagt på udvikling, forandring og fleksi-
bilitet betyder nemlig, at specielt det psykiske arbejdsmiljø bliver af-
gørende for at skabe succesfulde virksomheder. Det, hele tiden at be-
finde sig på brudfladen mellem stabilitet og kaos, er en situation, der 
sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres, da det er fyldt med usik-
kerhed hele tiden at skulle balancere på kanten af kaos. Denne usik-
kerhed er ikke umiddelbart nogen behagelig tilstand at være i for in-
dividerne i organisationen, hverken på leder- eller medarbejderni-
veau. De vil derfor håndtere dette på forskellig vis, og hvis ikke det 
lykkes på en formålstjenlig måde, kan det ende i fx en stressreaktion. 
For at forebygge dette er organisationer, der befinder sig på kanten af 
kaos, derfor nødt til at være meget opmærksomme på, hvordan det 
psykiske arbejdsmiljø håndteres, hvilket er temaet for næste kapitel.



K a p i t e l  5

dynamisk psykisk 
arbejdsmiljø

Konstante ændringer og krav om tilpasning kan have stor betydning 
for det psykiske arbejdsmiljø. hvis ikke virksomheder er i stand til at 
håndtere kravene om forandring på den rette måde, kan det resultere 
i stressreaktioner hos både medarbejdere og ledere i den grad, at det 
medfører funktionsnedsættelse og en hæmmet tilpasningsevne. Altså 
lige nøjagtig det modsatte af, hvad der er nødvendigt i disse situati-
oner. Derfor er et godt psykisk arbejdsmiljø nøglen til succes for nu-
tidens virksomheder. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan medføre et 
højt stressniveau i virksomheden, og personer, der i en længere peri-
ode udsættes for et for højt stressniveau, mister overblikket, oplever 
koncentrations- og hukommelsessvigt, konstant træthed og måske 
depressive eller angstsymptomer. Sådanne symptomer fremmer ikke 
ligefrem virksomhedens evne til at være tilpasningsdygtig. Stressrela-
terede funktionsnedsættelser forårsager ligeledes flere fejl og kan væ-
re forbundet med flere arbejdsulykker. Ydermere er der i enhver for-
andringsproces et stort behov for at lære nyt, hvilket kan være stress-
fremkaldende. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom 
på, at for meget stress kan have en negativ indvirkning på både den 
enkeltes og virksomhedens læring. Effekten af lange perioder med 
mange omstillingskrav forsvinder ikke fra den ene dag til den anden. 
Lange stressfulde perioder slider hårdt på ens engagement i arbejdet, 
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på den enkeltes ressourcer og energi. Langvarig stress i forbindelse 
med turbulente, usikre og omskiftelige tider kan også medføre, at der 
udvikles en vis mistro over for fremtidige ændringer. 
 De mest udbredte modeller vedrørende psykisk arbejdsmiljø og 
stress er, i lighed med de mest udbredte organisationsforståelser, for 
statiske og individfokuserede til at kunne anvendes direkte i forhold 
til de udfordringer, virksomheder står over for i dag. Stressforsknin-
gen har traditionelt sat for lidt fokus på de sociale processer, som er 
med til at skabe eller mindske stressende forhold. Der lægges ofte for 
stor vægt på individuelle reaktioner på belastninger, der herved i et 
vist omfang bliver gjort til individuelle problemer. Den dynamiske 
sociale sammenhæng, hvori stressprocesser udspiller sig, og det psyki-
ske arbejdsmiljø skabes, bliver ikke inddraget i tilstrækkelig grad. Vi 
mener, at det er nødvendigt at betragte medarbejderne som mere og 
andet end reagerende individer i forhold til stresspåvirkninger. Med-
arbejderne er en del af de komplekse og dynamiske sociale processer, 
som er med til at skabe virksomheden og herunder også arbejdsmil-
jøet. Sammen med ledelsen er de nøglen til ethvert forsøg på at for-
bedre arbejdsmiljøet. Når mange nutidige forandringsprocesser sig-
ter mod en mere smidig og effektiv kommunikation, fx i nyoprettede 
projektteam eller på tværs af ændrede organisatoriske enheder, er det 
afgørende at forebygge øget stress i forbindelse med ændrede krav. På 
det sociale plan kan øget stress skabe irritation, misforståelser, mang-
lende overskud til at engagere sig eller yde støtte til kollegaer.
 Det er nødvendigt at nytænke vores viden om psykisk arbejdsmil-
jø og stress og sætte det ind i en kompleksitetsteoretisk ramme, der 
modsvarer de udfordringer, som virksomheder står over for i dag. 
hvis man som leder ønsker at blive bedre til at håndtere stress eller 
hjælpe med at forebygge stress, når der arbejdes med forandringer, 
må man anlægge et helhedsorienteret perspektiv og forstå, hvordan 
forandringer og det psykiske arbejdsmiljø hænger sammen i et gensi-
digt påvirkningsforhold. Det sætter igen relationerne i virksomheden 
og betydningen af samarbejds- og kommunikationsforhold i fokus. 
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dialogens betydning

En gennemgående pointe i vores tilgang til arbejdsmiljø er betyd-
ningen af dialogen i forandringsprocesser. Dialogen medarbejderne 
imellem samt mellem medarbejderne og ledelsen er et vigtigt redskab 
i gennemførelsen af enhver forandringsproces, inklusive forsøg på at 
forbedre arbejdsmiljøet. Gennem dialogen kommer deltagernes vi-
den, visioner, holdninger og bekymringer på banen, så de kan bear-
bejdes, forhandles og anvendes med henblik på at reducere usikker-
hed, skabe fælles forståelse, løse problemer og ikke mindst generere 
nye ideer.
 Når forandringsprocesser påvirker det psykiske arbejdsmiljø ne-
gativt og bidrager til øget stress, kan det til dels skyldes, at foran-
dringsinitiativer, uanset hvor velforberedte de er, ofte laver om på 
samarbejdsforholdene på en utilsigtet måde, således at de involvere-
de oplever besvær ved at kommunikere internt i virksomheden. Der 
sker rolleomfordelinger, og det kan være uklart for nogle, hvad nye 
strukturer i virksomheden skal bruges til. Ligeledes kan det i før-
ste omgang svække forbindelsen mellem forskellige enheder, hvis der 
sker udtynding i mellemlederlaget. Omvendt sker det også, at behov 
for at ændre samarbejdsstrukturer negligeres, når forandringsforsøg 
igangsættes, så virksomhedens delelementer kommer til at arbejde 
mindre koordineret. I begge tilfælde vil der typisk opstå frustrationer 
og stress mange steder i virksomheden, især i afdelinger med en pri-
mært koordinerende rolle. Folk kan opleve, at arbejdet er blevet svæ-
rere at udføre og dermed mere tids- og ressourcekrævende. Dette kan 
påvirke det sociale klima i negativ retning og dermed skabe endnu 
flere samarbejdsproblemer. Det psykiske arbejdsmiljø kan altså meget 
let komme ind i negative spiraler, hvilket vi fx har set hos virksomhe-
den Vifa/ScanSpeak.

vifa/scanspeak: en virksomhed i forandring

Vifa/ScanSpeak er en dansk højtalerfabrik, der i dag hedder Scan-
Speak A/S. Det er en af de virksomheder, hvor vi på tættest hold 
har fulgt, hvordan organisatoriske forandringer påvirkede det psy-
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kiske arbejdsmiljø. Der er tale om en virksomhed præget af videns-
tungt arbejde med løbende udvikling af nye produkter, markeder, ar-
bejdsmetoder og samarbejdsrelationer. Da vi startede et samarbejde 
med dem, var de lige fusioneret med konkurrenten ScanSpeak, og in-
den da havde man oplevet perioder med rationaliseringer og fyrings-
runder, flere udskiftninger på de øverste ledelsesposter, interne om-
struktureringer, hvor afdelinger enten var blevet delt eller lagt sam-
men, outsourcing af dele af produktionen til udlandet og mange an-
dre forandringer, der er typiske for virksomheder, der opererer på et 
globalt marked.
 Man var fortsat midt i en del af disse forandringsprocesser og er-
kendte, at forandring var blevet et vilkår, som man måtte lære at leve 
med. økonomisk set var mange af de indførte initiativer begyndt at 
give gode resultater, så der var en positiv økonomisk udvikling. Men 
både ledelsen og medarbejderne oplevede fortsat en del frustrationer 
og usikkerhed om fremtiden. Man bevægede sig væk fra en traditio-
nel, hierarkisk virksomhed med fokus på funktioner til en teamba-
seret virksomhed med fokus på fleksibilitet og projekter, men med 
uklarheder vedrørende, hvordan projektteamene skulle organiseres.
 Vifa/ScanSpeak er altså et godt eksempel på de udfordringer, som 
mange virksomheder står over for i dag. Der er hele tiden krav om at 
forholde sig til nye betingelser, og virksomheden har de seneste år væ-
ret under vedvarende forandring. De fleste medarbejdere så udviklin-
gen som positiv og oplevede et forbedret socialt klima. Der var dog 
undtagelser i logistikteamet, hvor man af og til kunne være ret hårde 
ved hinanden. Der blev råbt og skældt ud, og der var en tendens til at 
blande sig i hinandens arbejdsområder på en måde, der skabte stress 
frem for problemløsning. Det var påfaldende, at sådanne problemer 
blev oplevet netop her, hvor der skete en stor del af koordineringsar-
bejdet i virksomheden. Når der var samarbejdsproblemer, forsinkel-
ser og fejl andrer stede i virksomheden, havde det altid konsekvenser 
for medarbejderne i logistikteamet, som ofte var dem, der skulle red-
de trådene ud og få toget på sporet igen. Det vil sige, at man i logi-
stikteamet egentlig var udsat for meget af det stress, som blev skabt 
i resten af virksomheden. Flere kunne også berette om, at omgangs-
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tonen i logistikteamet forværredes lige præcis i stressfyldte situatio-
ner og under spidsbelastninger. Der var tale om en ond cirkel. Stress, 
der egentlig stammede fra andre dele af virksomheden, blev kanali-
seret hen til logistikteamet, hvor nogle reagerede ved at skælde ud på 
uskyldige kollegaer, hvilket skabte endnu mere stress. Dermed er løs-
ningen heller ikke lige til. Det er ikke nok at fokusere på logistik-
teamet, da de på sin vis uforskyldt er kommet i klemme i de organi-
satoriske forandringsprocesser. Det er nødvendigt at anlægge et bre-
dere fokus, der ser på samarbejde og kommunikation mellem afde-
lingerne i hele virksomheden.

samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation er således et vigtigt tema både i for-
hold til forandringsprocesser og en dynamisk tilgang til det psyki-
ske arbejdsmiljø. Samarbejde og kommunikation kan ikke betrag-
tes objektivt og løsrevet fra konteksten. Der er altid tale om proces-
ser, der er betinget af lokale strukturer, den historiske sammenhæng 
og kulturelle forhold. Både med henblik på at støtte forandrings-
processer og at styrke det psykiske arbejdsmiljø er det nødvendigt at 
(til)passe og pleje samarbejdsrelationer i virksomheden. Dette gælder 
i lige så høj grad uformelle samarbejdsrelationer som formelle. Netop 
de uformelle samarbejdsrelationer er ofte noget, som bliver glemt el-
ler undervurderet, når det gælder topstyrede interventioner. Når der 
er en sammenhæng mellem organisatoriske forandringer og det psy-
kiske arbejdsmiljø, er forbindelsen efter vores erfaring ofte ændrede 
samarbejds- og kommunikationsforhold. Det er derfor vigtigt at un-
derstøtte den løbende dialog og sørge for en medarbejderinvolveren-
de tilgang, så problemer med samarbejds- og kommunikationsfor-
hold opdages tidligere og forebygges. Dette sikrer også, at alle, der 
påvirkes af nye tiltag, får mulighed for at have indflydelse på dem. En 
medarbejderinvolverende tilgang sikrer, at der sker en gensidig tilpas-
ning. Således bliver det ikke kun medarbejderne, der skal tilpasse sig 
ændrede forhold, men også arbejdspladsen, der tilpasser sig medar-
bejdernes behov.
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vifa/scanspeak: ‘det er de andres skyld’

Langt de fleste blandt funktionærerne på Vifa/ScanSpeak kunne be-
rette om samarbejds- og kommunikationsproblemer, der havde be-
tydning for egen jobfunktion samt trivsel på arbejdspladsen. For en 
del medarbejdere var der tale om forhold, der gennem længere tid 
havde været en kilde til frustration og stress. Flere eksempler om-
handlede fejl og forsinkelser på grund af kommunikationsbrister, 
som havde betydet betragtelige spild af ressourcer. Disse problemer 
var velkendte for virksomhedens medlemmer, men ingen havde kun-
net ændre afgørende på disse forhold. Der var en stærk tendens til at 
mene, at problemerne skyldtes fejl, svagheder eller forkerte holdnin-
ger hos samarbejdspartnere, typisk andre afdelinger. 
 En anden vigtig funktion af en velfungerende dialog er at opbyg-
ge og vedligeholde stærke og tillidsfulde relationer. Den nye projekt-
orientering hos Vifa/ScanSpeak medførte et stigende behov for, at 
medarbejdere på kryds og tværs af de eksisterende funktionelle skel 
udviklede tillidsfulde samarbejdsrelationer med hinanden inden for 
rammerne af tværfaglige projektteam. Men jo oftere kommunikati-
onsbrister og fejl i de nye arbejdsprocesser endte med, at dialogen 
blev præget af spørgsmål om skyld, jo større oplevedes forskellene i 
praksis og holdninger mellem afdelingerne. Uenigheder blev betrag-
tet som en kilde til konflikt. Der var en udbredt opfattelse af, at der 
gennem flere år havde været en tendens til at lægge låg på problemer, 
hvis der var en fare for, at disse kunne føre til regulære konflikter. På 
den måde blev der skabt, hvad man kunne kalde latente konflikter el-
ler minefelter, som medarbejderne oplevede, de måtte træde varsomt 
udenom. Dette besværliggjorde kommunikationen på tværs af virk-
somhedens enheder yderligere. 
 En velfungerende samarbejdskultur er kendetegnet ved åbenhed 
og rummelighed. Der skal ikke alene være plads til uenighed, uenig-
hed kan også betragtes som en ressource, som en kilde til dynamik. 
Det afgørende er, hvordan uenighed takles og anvendes. Det er ikke 
nødvendigvis godt, at alle er enige i alting. Det kan være fremmen-
de for virksomhedens kreative kræfter, at forskellige meninger har lov 
til at eksistere side om side med hinanden. En dialog, der inddrager 
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forskellige synspunkter, har bedre chancer for at føre til nye ideer og 
løsninger end en dialog, hvor alle er enige som udgangspunkt. Men 
der skal være en samarbejdskultur, der er præget af tillid, som gør det 
muligt at diskutere uenigheder på en konstruktiv måde. Især når for-
andringer laver radikalt om på samarbejdsrelationerne, er det vigtigt 
at have dette for øje. Nye samarbejdsrelationer skal understøttes, for 
at sikre at den nødvendige indbyrdes tillid og åbenhed udvikles.

stress eller læring ved forandringer

Organisatoriske forandringer kan både føre til læring og til stress. 
Disse processer er i vid udstrækning modsatrettede, da stress med-
fører mindre læringskapacitet, mens læring medfører en oplevelse af 
kompetence, der virker stressreducerende. For ledere gælder det der-
for om at medvirke til, at stressen minimeres, og læringen maksime-
res. Men det kan være en svær balancegang, da nye forandringsiniti-
ativer oftest vil igangsætte både stress- og læringsprocesser, som gen-
sidigt påvirker hinanden. Det skyldes, at forandringer kræver, at de 
involverede parter skal forholde sig til ændrede vilkår. Uanset hvor 
velforberedt forandringerne er, så vil der altid være en vis mængde 
usikkerhed og uforudsigelighed forbundet med dem. Ikke alt kan 
planlægges, og ikke alt, som er planlagt, forløber som planlagt. Stør-
re usikkerhed om fremtiden, større omstillingskrav og større uklar-
hed om betydningen af ændringerne for indflydelsesmulighederne vil 
bidrage til mere stress og vanskeliggøre læring og kompetenceudvik-
ling. De involverede parter vil ofte opleve behov for at danne sig et 
overblik over betydningen af ændringerne, ikke mindst hvad angår 
deres betydning for samarbejdsforholdene. Det tager tid at danne 
sig dette overblik, og det kan ikke lade sig gøre, hvis man oplever sig 
selv som isoleret eller afskåret fra information eller beslutningspro-
cessen. hvor godt samarbejdet fungerer, vil også have betydning for 
både stress- og læringsprocesserne. I sidste ende vil disse fortløbende 
og cykliske processer være afgørende for, hvorvidt forandringstiltage-
ne opnår de tilsigtede resultater eller ej.
 Den løbende dialog mellem virksomhedens forskellige aktører og 
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en ægte involvering af medarbejderne er central for, at forandrings-
processer kan medføre læring i stedet for stress. Det gælder både den 
formelle, organiserede dialog, som helst skal være kendetegnet ved 
åbenhed og gennemskuelighed, samt de mange uformelle dialogfo-
ra, hvis eksistens og betydning der helst skal være bevidsthed om. Set 
fra virksomhedens perspektiv er dialogen et vigtigt redskab med hen-
blik på at sikre overblik, læring, informationsflow og en kvalificering 
af beslutningsgrundlaget. Gennem dialog bliver medarbejdernes res-
sourcer og viden tilgængelig. Alle kommer lettere til at føle et med-
ejerskab af initiativer, som de har været med til at bestemme. Set fra 
et psykisk arbejdsmiljøperspektiv er dialogen et afgørende redskab, 
som både medarbejderne og ledelsen har brug for med henblik på at 
forebygge stress. Gennem dialogen kan misforståelser og uklarheder 
hurtigere afklares, usikkerhed kan reduceres, støtte kan hentes, og ik-
ke mindst får alle mulighed for at påvirke omstillingsprocessen. Dia-

Figur 5.1: Dialogens rolle ved forandringstiltag
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logen kan således betragtes som en fælles, gruppebaseret stresshånd-
teringsmekanisme, der fremmer både ledelsens og medarbejdernes 
muligheder for at opnå mest mulig indflydelse og kontrol over forlø-
bet. Dialogen som en social, selvregulerende mekanisme er en modi-
ficerende faktor, der på en og samme tid kan dæmpe stress og frem-
me læring (se også figur 5.1).

statisk psykisk arbejdsmiljø

Der har længe været en implicit tendens til at betragte det psykiske 
arbejdsmiljø som en forholdsvis statisk størrelse, som de ansatte er 
passivt udsat for. Denne opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø har 
været anvendelig i forhold til tidligere tiders stabile og uforanderlige 
arbejdspladser. En stor del af forskningen i psykisk arbejdsmiljø har 
handlet om at beskrive de krav og ressourcer, som arbejdsmiljøet in-
deholder. hvordan medarbejderne faktisk har forsøgt at imødekom-
me kravene eller anvende ressourcerne er mindre belyst. I det hele ta-
get har medarbejdernes handlinger, aktive engagement og måde at 
forholde sig til deres arbejde ikke været i fokus.
 Forskning i det psykiske arbejdsmiljø har ført til afdækning af en 
række risikofaktorer, der kan medføre stress eller andre negative kon-
sekvenser. Eksempler på risikofaktorer er manglende indflydelse, 
manglende forudsigelighed, manglende mening i arbejdet, manglen-
de social støtte og over- eller understimulering. Det psykiske arbejds-
miljø beskrives ud fra mål for sådanne risikofaktorer. herefter bli-
ver arbejdsmiljøer kategoriseret som gode eller dårlige, typisk på bag-
grund af spørgeskemamålinger blandt medarbejdere. 
 Én af de mest anvendte modeller er den amerikanske forsker Ro-
bert Karaseks krav-kontrol-model, som inddrager to dimensioner: de 
krav, der stilles i jobbet, og den kontrol eller indflydelse, man har 
over jobbet (en tredje dimension, social støtte, er siden blevet tilfø-
jet). Ved at kombinere disse to dimensioner får man fire kategorier af 
job: aktive (høje krav, høj kontrol), passive (lave krav, lav kontrol), af-
slappede (lave krav, høj kontrol) og belastede job (høje krav, lav kon-
trol). Ifølge modellen og en del forskning er forekomsten af stress og 
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helbredsproblemer højest hos dem med de belastede job. De har bå-
de høje krav og lav kontrol/indflydelse. hvad angår muligheder for 
læring og personlig udvikling er medarbejdere med aktive job bedst 
stillet. Aktive job er kendetegnet ved høje krav kombineret med høj 
indflydelse og er forbundet med mange spændende udfordringer i ar-
bejdet, vel at mærke udfordringer, som medarbejderen har mulighed 
for at håndtere pga. gode indflydelsesmuligheder.

Figur 5.2: Karaseks krav-kontrol-model

Problemer med den statiske tilgang til psykisk 

arbejdsmiljø

Krav-kontrolmodellen og lignende modeller er blevet anvendt i man-
ge undersøgelser. Der er fundet en vis sammenhæng mellem høje 
krav kombineret med lav kontrol og forskellige mål for både fysisk 
og psykisk trivsel og helbred. Men denne statiske tilgang til arbejds-
miljøet har en række begrænsninger. For det første har modellen ik-
ke fokus på, hvordan de stressende miljøer med belastede job bliver 
til, eller på hvordan de kan ændres. Forskningen har oftest forsøgt at 
identificere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø for derefter at 
pege på forhold, som burde ændres. hvis en undersøgelse fx viser, at 
medarbejderne i it-afdelingen har for lidt indflydelse i forhold til de 
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krav, de skal imødekomme, kunne konklusionen være, at de skal ha-
ve mere indflydelse, eller at kravene skal reduceres. Men hvordan det-
te konkret skal gøres, og om kravene er stigende eller faldende over 
tid, beskæftiger modellen sig ikke med. Modellens muligheder for at 
være handlingsanvisende i forhold til it-medarbejderens situation er 
derfor begrænsede.
 For det andet viser det sig ofte, at arbejdsorganisatoriske ændrin-
ger, der bl.a. sigter mod at give medarbejdere mere indflydelse, og 
derfor et bedre psykisk arbejdsmiljø, får den modsatte effekt, i hvert 
fald for nogle ansatte. Undertiden bliver nogle medarbejdere i denne 
situation mere stressede. Det kan være tilfældet, fx når en virksom-
hed går over til en teambaseret produktion, hvor den enkelte medar-
bejder i princippet får flere muligheder for at påvirke egen arbejdssi-
tuation. For at forstå dette er statiske modeller, der udelukkende fo-
kuserer på miljøet, ikke tilstrækkelig. Der er brug for et perspektiv, 
der også belyser ændringer over tid, ikke mindst ændringer i samspil-
let mellem de ansatte og deres arbejdsmiljø. herved sættes der også 
fokus på, hvilken mening en given ændring har for de ansatte. 
 årsagen til, at ændringer rettet mod mere indflydelse kan skabe 
mere stress, skal måske findes i den tidsmæssige sammenhæng. En 
ændring, der i princippet burde give de ansatte mere indflydelse, vil 
måske komme til det på sigt, men i første omgang kan det betyde tab 
af indflydelse for mange og dermed stress. Dette var også noget af 
det, der skete på Vifa/ScanSpeak. En del af de oplevede kommunika-
tionsproblemer opstod i situationer, hvor der var sket ændringer i ar-
bejds- og beslutningsprocessen. Virksomheden var i gang med at bli-
ve mere projektorienteret, men strukturelt set var den endnu ikke til-
passet denne nyorientering, hvilket gjorde, at informationer gik tabt. 
Projektorienteringen skabte flere uformelle møder, hvor man kunne 
tage hurtige beslutninger om forskellige forhold, men disse beslut-
ninger blev ikke meldt ud i god tid til andre samarbejdspartnere, da 
informationsstrukturerne til dette manglede. Det gjorde, at der kun-
ne forekomme ændringer, uden at alle involverede parter blev infor-
meret. Derfor skete det, at medarbejdere blev overrasket, når de hør-
te om beslutninger, der var taget uden deres vidende, og som de følte, 



F O R A N D R I N G  S O M  V I L K å R94

de skulle have været involveret i, fordi de var blevet tildelt et formelt 
ansvar i forhold til det pågældende område. Det blev derfor klart, at 
der var behov for tilpasninger, der i højere grad fremmede alles ad-
gang til ikke alene information, men også til selve beslutningspro-
cessen. Det skal understreges, at den oplevede mangel på indflydelse 
på ingen måde afspejlede bevidste begrænsninger af medarbejdernes 
indflydelse. Tværtimod var der et stort ønske fra ledelsens side om, at 
medarbejderne skulle have mest mulig indflydelse over deres arbejde. 
Problemet var, at ingen kunne opnå tilstrækkelig indflydelse over ar-
bejdsprocessen, så længe virksomheden strukturelt set ikke var blevet 
tilpasset de ændrede samarbejdsbehov. Den enkeltes muligheder for 
at opnå indflydelse var afhængig af bedre koordinering på gruppeni-
veau. En del medarbejdere oplevede, at de stod over for krav, som var 
umulige at indfri, fordi deres indflydelsesmuligheder nu gik gennem 
samarbejdsrelationer, som de havde for lidt indflydelse på. Man for-
søgte derfor at etablere strukturer, der fremmede dialogen på tværs 
af afdelingerne samt sikrede, at alle relevante parter havde adgang til 
dialogen. 
 Når en ændring sættes ind i en tidsmæssig sammenhæng, bliver 
det også klart, at medarbejdernes måde at forholde sig til en ændring 
heller ikke er statisk. Medarbejdernes tolkning af en situation vil ud-
vikle sig i takt med de erfaringer, de får undervejs. hvad der på papir 
ligner mere indflydelse, kan i praksis betyde større krav, i hvert fald 
i starten, og især hvis medarbejderne ikke støttes tilstrækkeligt gen-
nem oplæring, fx i teambaseret produktion, eller hvis ændringstilta-
gene medfører utilsigtede kommunikationsbrist. Endvidere er sand-
synligheden for, at en person oplever en situation som krævende eller 
ej, eller hvorvidt han har tilstrækkelig meget indflydelse over situati-
onen, i høj grad afhængig af, hvor meget stress han i forvejen er præ-
get af. Med andre ord påvirker stress, hvordan vi oplever omverde-
nen. Dette tager statiske modeller over det psykiske arbejdsmiljø ik-
ke højde for.
 Et sidste problem med statiske tilgange, der fokuserer ensidigt på 
miljøet, er, at de heller ikke kan bidrage til en forståelse af, hvorfor 
nogle medarbejdere påvirkes negativt, og andre tilsyneladende slet 
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ikke påvirkes eller måske ligefrem påvirkes positivt af det samme ar-
bejdsmiljø. Statiske modeller siger intet om, hvordan den historiske 
kontekst påvirker, hvordan en given mængde krav og indflydelse bli-
ver tolket og forstået af medarbejderne.
 På grund af sådanne begrænsninger er der behov for at supplere 
disse modeller med noget andet, hvis vi skal forstå relationen mellem 
bestemte typer af miljøer, helbredsforhold og tilpasningsevne hos de 
ansatte. Der er brug for at inddrage teorier, der kan sige noget om, 
hvordan vi som personer reagerer på og forsøger at takle belastende 
miljøer, samt hvorfor vi ikke reagerer ens på de samme påvirkninger. 
Dette kan gøres ved at supplere modellerne for psykisk arbejdsmiljø 
med nyere stressteori.

Organisatoriske stressprocesser

Stressteori er ofte blevet brugt til at forklare sammenhænge mellem 
det psykiske arbejdsmiljø og trivselsproblemer. Stressprocesser an-
vendes som en slags binde- eller mellemled i følgende årsagskæde: 

Dårligt psykisk arbejdsmiljø  stressprocesser  ringe  
helbred/nedsat funktionsniveau

I arbejdsmiljøforskningen anvender man ofte en problemforståelse, 
der indebærer en lineær forståelse af årsagssammenhænge, hvor for-
hold i miljøet, fx mængden af krav, betragtes som årsager, og de an-
sattes helbred betragtes som et udfald. Inden for stressteori har man 
i højere grad haft fokus på processer (biologiske, psykologiske og so-
ciale), der udvikler sig over tid, og som indeholder feedback-meka-
nismer, der forbinder miljøet og individerne sammen i et gensidigt 
afhængighedsforhold. Der anvendes en cyklisk og gensidig årsags-
forståelse, således at individets eller gruppens reaktioner til forhold i 
miljøet kan indebære handlinger, der kan blive årsag til ændringer i 
miljøet. Med andre ord kan den samme begivenhed både være årsag 
og effekt samtidig. Et stigende sygefravær i en arbejdsgruppe kan fx 
være en respons på konflikter i gruppen. Men samtidig kan det sti-
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gende sygefravær også være den umiddelbare årsag til, at ledelsen bli-
ver opmærksom på problemerne, hvorefter der handles med henblik 
på at løse konflikterne.
 Mens psykiske arbejdsmiljø-modeller fokuserer på forhold i miljø-
et, beskæftiger stressteori sig med relationen mellem individet og mil-
jøet. I krav-kontrol-modellen er det forholdet mellem de to miljødi-
mensioner krav og kontrol, som er afgørende for, hvorvidt der er ta-
le om et belastende miljø. Ifølge stressteorier, er det afgørende, at der 
er balance mellem individet på den ene side og miljøet på den anden. 
Stress opstår, når individet vurderer, at den situation, han eller hun 
befinder sig i, indeholder krav, der overstiger ressourcerne. Eftersom 
et højt stressniveau over lang tid ofte vil føre til en subjektiv vurde-
ring af nedsat ressourcer, kan en ond cirkel etableres, hvor individet 
bliver mere og mere stressfølsomt.
 En vigtig pointe i forhold til at forstå psykisk arbejdsmiljø er, at 
når vi oplever stress, forsøger vi som oftest at gøre noget ved det. In-
divider, der oplever en skadelig påvirkning, forholder sig under nor-
male omstændigheder ikke passivt, men handler aktivt for at und-
gå denne påvirkning. På den måde adskiller det psykiske arbejdsmil-
jø sig fra nogle af elementerne i det fysiske arbejdsmiljø, hvor indivi-
derne forholder sig passivt, fordi de ikke er bevidste om den skade-
lige påvirkning (som det fx tidligere har været tilfældet med asbest). 
Men den normale menneskelige reaktion over for en erkendt skadelig 
påvirkning er at handle aktivt for at minimere påvirkningen. Perso-
nens bestræbelser på at håndtere eller mestre stress kaldes coping. Co-
ping vedrører bevidste forsøg på at takle stress enten gennem hand-
linger eller en ændret måde at forholde sig til problemet. Man taler 
ofte om to former for coping: problemfokuseret coping, hvor man 
forsøger at ændre de forhold, der skaber stress, og emotionsfokuse-
ret coping, hvor man forsøger at styre og dæmpe de følelser, som op-
står som en del af en stressreaktion. Et eksempel på problemfokuse-
ret coping kunne være, at man bruger mere tid på at forberede sig til 
et vigtigt møde, fordi tanken om mødet, hvis udfald fx kan have be-
tydning for kommende arbejdsopgaver, skaber bekymring. Gennem 
handling, i dette tilfælde øget forberedelse, bliver mødet mindre tru-
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ende. Et eksempel på emotionsfokuseret coping i samme situation 
kunne være, at man beskæftiger sig med alt andet end det kommen-
de møde for at undgå de bekymrende tanker.

sociale processer

I forbindelse med forandringsprocesser er det vigtigt, at der rettes fo-
kus på de sociale processer på arbejdspladsen, hvorigennem de til-
stedeværende grupperinger forsøger at yde så meget indflydelse som 
muligt over egen situation gennem dagligdagens mange små for-
handlingssituationer. Det er gennem de samme sociale processer, at 
der med tiden skabes en fælles praksis. En virksomhed udvikles lø-
bende gennem de sociale processer, som medarbejderne deltager i, og 
det gælder også for arbejdsmiljøet. Medarbejderne og ledelsen kan 
betragtes som medskabende i forhold til deres eget miljø. Arbejds-
miljøet er ikke blot en effekt af påvirkninger udefra eller en årsag til 
helbredsændringer hos medarbejderne, men noget, der løbende om-
dannes og udvikles gennem de dynamiske sociale processer, som det 
indeholder.
 Mens traditionelle modeller over psykisk arbejdsmiljø udelukken-
de fokuserer på miljøets påvirkning af individet, har stressteori altså 
fokus på det samspil, der foregår mellem individ og miljø. Men for-
ståelsen af psykisk arbejdsmiljø er stadig mangelfuldt, da der fortsat 
er for lidt fokus på de sociale processer, hvor stress opstår. Krav-kon-
trol-modellen beskæftiger sig ikke med, hvorvidt eller hvordan med-
arbejderne rent faktisk forsøger at øve indflydelse over vigtige for-
hold vedrørende arbejdet. Ligeledes siger stressteorier ikke noget om, 
hvorvidt eller hvordan den enkelte medarbejder, for slet ikke at ta-
le om grupper af medarbejdere eller virksomheder, forholder sig til 
deres arbejde, før stress opstår. Med andre ord forsøger krav-kontrol-
modellen ikke at forklare forhold ved personer, og stressteori forsøger 
ikke at forklare processer, hvor stress ikke er til stede. 
 Det har for eksempel vist sig at være vanskeligt at inddrage coping-
begrebet i psykisk arbejdsmiljøforskning. I stresslitteraturen define-
res coping-begrebet som de handlinger/tanker, som individet udfører 
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for at reducere stress. Coping anvendes altså som et personrelateret 
begreb, der primært skal forklare individuelle variationer i reaktioner 
på arbejdsmiljøpåvirkninger. Coping-begrebet inddrages ikke som en 
integreret del af vores arbejdsmiljøforståelse og ser ikke på det, med-
arbejderne gør, ikke kun som individer, men også sammen, kollek-
tivt, for at rette op på, forebygge eller mindske betydningen af bela-
stende forhold.
 Der er et vist overlap mellem kontrolbegrebet i psykisk arbejdsmil-
jø-modeller og coping-begrebet i stressteori. Begge vedrører medar-
bejdernes handlinger. I det første tilfælde er det de handlinger, som 
miljøet tillader, og som er rettet mod eget arbejde, i det andet tilfæl-
de individets faktiske handlinger, som er rettet mod en reduktion af 
stress. Det, som de to handlingsbegreber ikke afdækker tilstrække-
ligt, er samspillet medarbejderne imellem samt på tværs af de organi-
satoriske lag, som til enhver tid er en fortløbende del af arbejdsmiljø-
et. Med andre ord de sociale processer. Det vil sige de mellemmenne-
skelige relationer på arbejdspladsen, både medarbejderne imellem og 
i forhold til ledelsen. De sociale processer dækker over alt, hvad der 
vedrører kommunikation på en arbejdsplads. På de store og små for-
handlingssituationer, hvorigennem mening og identitet dannes. På 
den løbende tilblivelse og justering af en organisationskultur og en 
arbejdspraksis, der indeholder bestemte måder at forholde sig både til 
arbejdet, kollegaer og problemløsning.
 Når man tager i betragtning, at flere og flere danske arbejdspladser 
stiller større krav til samarbejdet medarbejderne imellem end tidlige-
re, er det vigtigt at sætte mere fokus på kommunikationsforhold, når 
vi beskæftiger os med det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig arbejder 
flere og flere i team, og der lægges mere vægt på medarbejdernes vi-
den og virksomhedens muligheder for at udvikle, sprede og gøre brug 
af denne viden. Kontrol over eget arbejde bliver i stigende grad et 
spørgsmål om at tilegne sig sociale kompetencer, hvorigennem man 
kan deltage i beslutningsprocesser på gruppe- eller afdelingsniveau. 
Medarbejderne får mere indsigt i større dele af de arbejdsprocesser, 
som de er en del af, og mere ansvar for, at disse processer forløber ef-
fektivt. Det er gennem disse sociale og kommunikative processer, in-
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den for rammerne af ofte ret foranderlige organisatoriske strukturer, 
at den enkelte medarbejder og grupper af medarbejdere kommer til 
at handle og forholde sig til deres arbejde. Disse processer er med til 
at skabe de arbejdsbetingelser, der enten fremmer stress og dårlig triv-
sel eller læring og udvikling. De samme arbejdsbetingelser har stor 
betydning for, hvorvidt forandringstiltag opnår ønskede eller uøn-
skede resultater.

vifa/scanspeak: selvorganiserede sociale 

processer

Det, at Vifa/ScanSpeak havde bevæget sig i retning af en vidensbase-
ret virksomhed, hvor medarbejdernes viden og kundskaber havde få-
et en mere central rolle, havde stor betydning for samarbejdet og de 
sociale processer. Der opstod et behov for en højere grad af proces-
orientering, hvilket skabte behov for en ændret organisationsstruk-
tur, der støttede en sådan orientering hos medarbejderne.
 I praksis medførte udviklingen på virksomheden en stigende struk-
turel kompleksitet, samtidig med at antallet af medarbejdere var ble-
vet reduceret. Det gjorde, at der i højere grad var behov for, at infor-
mationer var tilgængelige for medarbejderne. En måde at sikre infor-
mationsspredning er igennem afholdelse af møder. Der blev holdt 
en del møder på Vifa/ScanSpeak, men disse var enten præget af en-
vejskommunikation i form af orientering, eller der var tale om inter-
ne møder i de enkelte afdelinger. Den åbne informationsudveksling 
gennem dialog mellem afdelingerne foregik altså ikke som en del af 
de officielle organisatoriske aktiviteter. Det medførte som tidligere 
nævnt, at medarbejdere oftere måtte mødes ad hoc med kollegaer for 
at drøfte løsningsforslag, når nye problemer opstod, og man opdage-
de, at standardløsninger ikke længere var anvendelige. Tidligere ru-
tiner blev altså afløst af et konstant behov for, at medarbejderne age-
rede mere selvstændigt og kreativt, hvilket affødte en uformel samar-
bejdsstruktur bestående af ad hoc-møder. 
 Brugen af ad hoc-møder var på mange måder en effektiv og fleksi-
bel måde at samarbejde på. De blev holdt efter behov, kunne etable-
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res hurtigt, og alle parter var som regel interesseret i mødets indhold. 
Der var tilsyneladende tale om en fornuftig brug af tid og ressourcer, 
eftersom disse møder ikke behøvede at vare længere end det, den på-
gældende problemstilling krævede. Disse ustyrede relationer tilførte 
endvidere virksomheden noget af den fleksibilitet, som den formel-
le og styrede struktur syntes at mangle. Udviklingen af disse uformel-
le samarbejdsrelationer kan ses som udtryk for sociale tilpasninger, 
en form for coping eller stresshåndtering, der sigtede mod at løse de 
samarbejdsbegrænsninger, som de mange formelle og styrede struk-
turændringer havde skabt. Selv om der blev brugt meget tid og ener-
gi på de uformelle samarbejdsrelationer, var det også tit disse relati-
oner, som blev oplevet som de mest lærerige. Ad hoc-møderne er på 
den måde et godt eksempel på den tidligere nævnte selvorganisering, 
hvor strukturer opstår af sig selv ud fra individers lokale behov. 
 Problemet i denne forbindelse var, at der her var tale om selvor-
ganisering, som ikke blev inkorporeret og udnyttet tilstrækkeligt på 
et højere plan. Selvorganiseringen foregik parallelt med de officielle 
organisatoriske processer og ikke som en integreret del af dem. Det 
gjorde, at ingen havde overblik over de faktiske samarbejdsrelationer, 
som havde udviklet sig uafhængigt af planlagte initiativer og fået stor 
betydning for medarbejdernes dagligdag og virksomhedens effekti-
vitet. Virksomhedens officielle diagram over de formelle struktur af-
spejlede kun i ringe grad de reelle samarbejdsrelationer, og der fand-
tes ret komplicerede uformelle samarbejdsrelationer. Det medførte 
en række problemer. Når arbejdsprocessen i forbindelse med et pro-
jekt typisk var lang, og mange parter var involveret, opstod der tit be-
hov for koordinerende møder. Da der løbende blev holdt mange ad 
hoc-møder mellem enkeltpersoner, blev det netop svært at koordine-
re indsatsen, og der var ofte tvivl om, hvem der havde det egentlige 
ansvar for disse uformelle samarbejdsforhold. Desuden blev der sjæl-
dent lavet referat af de uformelle møder, så beslutningerne blev ikke 
tilgængelige for andre i virksomheden, og når enkelte medarbejdere 
indgik i mange møder i løbet af en dag, var det uundgåeligt, at in-
formationer gik tabt, blev glemt eller misforstået, især i travle perio-
der, hvor antallet af sådanne møder netop steg. Andre medarbejdere, 
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som kunne have gavn af eller behov for at få kendskab til aftaler ind-
gået på denne uformelle måde, eller som kunne bidrage til mødets 
indhold, blev holdt udenfor. Set over et længere tidsrum kan denne 
kommunikationsform, såfremt det er et bærende element i samarbej-
det, derfor være ret ressourcekrævende og langsommelig. En endnu 
større ulempe var, at fejl og misforståelser, som opstod undervejs, var 
svære at korrigere. 
 Da sådanne ustyrede møder er en naturlig del af samarbejdet på 
enhver arbejdsplads, er der således en indbygget risiko for fejl, når 
denne kommunikationsform ikke suppleres med en mere styret kom-
munikationsform, der i dette tilfælde skal sigte mod at binde kompe-
tencer og viden fra forskellige afdelinger sammen. En for stor afhæn-
gighed af ustyrede ad hoc-møder var med til at fratage medarbejder-
ne deres fornemmelse af overblik, da der til enhver tid kunne være en 
vis usikkerhed om, hvad andre der arbejdede på samme projekt, hav-
de aftalt indbyrdes. Medarbejderne måtte bruge tid på at indhente 
informationer mange steder fra, når de skulle træffe beslutninger om 
et projekt.
 Mens der var et behov for mere systematik i, hvordan viden blev 
dokumenteret og spredt, blev det også klart, at det var vigtigt at be-
vare de uformelle og ustyrede læringsmiljøer, som eksisterede i virk-
somheden. Ikke al viden har en sådan karakter, at den uden videre 
kan dokumenteres systematisk. Ikke mindst når vi taler om de inno-
vative og kreative processer, skal der være plads til diskussioner, me-
ningsudvekslinger og gensidig inspiration, hvor forsøg på at systema-
tisere på et for tidligt tidspunkt kan have en bremsende effekt. Man-
ge medarbejdere kunne berette om uformelle miljøer, hvor ideer, ny 
viden og indsigt opstod. Igen var der tale om former for spontan selv-
regulering, der opstod i bestemte områder og miljøer. Sådanne områ-
der var som regel åbne og indbydende, her kunne medarbejderne let-
tere koble fra uden at være intenst optaget af konkrete opgaver. 
 Man skal være bevidst om ikke at ville systematisere alt. Ved en 
helhedsorienteret tilgang er det nødvendigt at huske, at initiativer, 
der løser ét problem, samtidig kan skabe andre problemer. Når der 
fx er fokus på samarbejde og kommunikation, er det vigtigt at huske, 
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at samarbejde kan have flere formål. Ændringer, der forsøger at for-
bedre samarbejdet med henblik på ét oplevet problem, er kun hen-
sigtsmæssige, hvis de ikke samtidig skaber forhindringer vedrørende 
et andet formål. I denne virksomhed var medarbejdernes kreativitet 
og behovet for nytænkning stor. Forsøg på at rette op på samarbejds-
problemerne måtte derfor tage højde for dette, hvilket er endnu en 
grund til at understrege, hvor vigtigt det er, at alle relevante parter 
deltager i overordnede beslutninger. herigennem mindskes risikoen 
for, at nye problemer skabes, når gamle problemer løses.

en organisatorisk stressmodel

Der er altså et behov for at få opdateret vores forståelse af psykisk ar-
bejdsmiljø og stress, så den passer til de forhold, der gør sig gælden-
de i virksomheder i dag. De nuværende modeller skal suppleres med 
tidsmæssige og sociale aspekter for at være dækkende, ligesom der er 
brug for en model, der kombinerer individuelle og organisatoriske 
stressprocesser. Nedenstående figur illustrerer vores forsøg på at an-
skueliggøre, hvordan stress hos den enkelte medarbejder hænger sam-
men med forhold på arbejdspladsen, samt hvordan stress hos den en-
kelte kan påvirke hans måde at forholde sig til arbejdspladsen. Mo-
dellen forsøger ikke at identificere årsager og effekter. Der er i stedet 
fokus på fortløbende processer, der påvirker hinanden gensidigt. Pro-
cesserne forløber parallelt på det individuelle og organisatoriske plan, 
og de vedligeholder, forstærker eller minimerer stress.
 I figurens venstre side har vi arbejdspladsen. I højre side har vi den 
enkelte medarbejder. I midten forenes de i alle de konkrete situatio-
ner, som medarbejderen oplever som stressende. Den oplevede stress 
opstår på baggrund af medarbejderens vurderinger af, at situationen 
indeholder krav, der overstiger hans ressourcer. Disse vurderinger kan 
ledsages af ubehagelige følelser og kropslige reaktioner, som er med 
til at motivere ham til handling (coping). Disse handlinger vil inde-
bære forsøg på at ændre situationen eller, hvis dette virker uoverkom-
meligt, undgåelse af situationen.
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Vurderinger, 
beslutninger på 

organisations- og 
gruppeplan

Figur 5.3: Organisatorisk stressmodel

De samme situationer vil ofte være genstand for andres vurderinger. 
Der kan være tale om andre team-medlemmer, kollegaer fra samme 
afdeling eller den umiddelbare leder. Disse vurderinger fører også til 
beslutninger om handling eller manglende behov for handling, hvil-
ket efterfølgende påvirker de krav og ressourcer, som situationen in-
deholder. hvis der er overensstemmelse mellem medarbejderens og 
virksomhedens opfattelser, er der en større sandsynlighed for, at de 
vil handle på en harmonisk måde. Ellers kan de komme til at mod-
arbejde hinanden.
 I løbet af ganske kort tid vil der være tale om rigtig mange vurderin-
ger og handlinger på begge side af modellen. Via modellen kan vi se, 
at selv de enkleste situationer ret hurtigt kan udvikle sig i mange for-
skellige retninger. Der kan blive tale om selvforstærkende processer og 
selvdæmpende processer. I et sådant komplekst system vil kvaliteten af 
samarbejdet og kommunikationen have afgørende betydning, både for 
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medarbejderen og de samarbejdsrelationer, som han indgår i. Jo oftere 
der indtræder ændringer i arbejdsforholdene, jo større bliver behovet 
for en velfungerende dialog, der fremmer alle parters muligheder for 
at forstå både de ændrede forhold og hinandens fortolkning af dem. 
 De cykliske processer i figurens mellemste lag er modellens vigtig-
ste del. For helhedens skyld viser modellen også, at både arbejdsplad-
sen og den enkelte medarbejder træder ind i enhver situation med en 
fortid og særlige egenskaber, der vil påvirke deres måde at betragte 
situationen på. Samtidig vises foroven, at der på længere sigt opstår 
konsekvenser af de nævnte processer, både for medarbejderen og ar-
bejdspladsen. 

ledelsesudfordringer ved psykisk arbejdsmiljø

Ledere og mellemledere kan ofte opleve besvær ved forandringstil-
tag. På den ene side vil sådanne forandringer i dag ofte handle om 
at afgive ansvar og kontrol til medarbejdere. På den anden side har 
mange ledere svært ved at give tilstrækkelig meget slip på kontrollen. 
Dette skyldes til dels, at forandringsprocesser også kan medføre øget 
stress blandt ledere. Stressreaktioner, uanset hvad årsagen eller de øv-
rige omstændigheder er, er altid forbundet med en følelse af, at man 
er ved at miste kontrol over betydningsfulde forhold, at man er ved 
at miste styringen, at opgaverne og problemerne hober sig op, eller at 
det er svært at bevare overblikket. I sådanne situationer er det nærlig-
gende for mange ledere at forsøge at øge deres kontrol over igangsatte 
forandringsprojekter, som i forvejen kan virke uforudsigelige. 
 Vi har iagttaget flere eksempler på ledere og mellemledere, der på 
den ene side melder ud til medarbejderne, at nu skal de overtage an-
svar og styring med et eller andet, samtidig med at medarbejderne 
oplever, at ledelsen iværksætter nye kontroltiltag eller i praksis ikke 
tillader egentlig selvstændig beslutningstagen. Men det er faktisk mu-
ligt, at både medarbejderne og ledelsen kan komme til at opleve øget 
indflydelse samtidig. øget indflydelse og kontrol for den ene part be-
høver nemlig ikke at betyde en svækkelse af den anden parts indfly-
delse og kontrol. 
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 Det afgørende i enhver forandringsproces er, at der arbejdes aktivt 
med samarbejdskulturen, informationsspredning og kommunikatio-
nen. En velfungerende dialog er med til at sikre, at alle parter får ud-
bygget deres beslutningsgrundlag, at overblikket styrkes, og at ufor-
udsigeligheden dermed minimeres. Beslutningsprocesser skal være så 
gennemskuelige som muligt. Samtidig skal alle, der har en rolle at 
spille, have let adgang til al relevant information. For lederens ved-
kommende kan følelsen af at have styring med tingene opretholdes, 
selv om man uddelegerer en del ansvar, ikke via nye kontroltiltag ret-
tet mod medarbejderne, men via lederens aktive deltagelse i den lø-
bende dialog, som foregår i de medarbejdergrupper, som har fået øget 
ansvar og selvbestemmelse.
 Ledere skal i dag navigere i en verden, der er blevet mere uforud-
sigelig og ustabil. På individplan har stressforskere længe beskæfti-
get sig med, hvordan usikkerhed om fremtiden påvirker stresspro-
cessen. Vi ved fx, at individer, der udsættes for stor usikkerhed om 
betydningsfulde fremtidige forhold, reagerer med endnu mere stress 
end ellers, hvis de frarøves muligheden for at handle. Men netop når 
det gælder nye og uvante situationer, kan det være svært, både for 
virksomheden, ledelsen og den enkelte medarbejder, at vide, hvor-
dan man bedst takler udfordringen. Meget tyder på, at en fortsat an-
vendelse af den traditionelle organisationsforståelse i denne situation, 
dvs. implementeringen af top-down-forandringsprocesser, hvor med-
arbejderne i bedste tilfælde orienteres i god tid, men ikke involveres 
som aktive deltagere, og hvor ledelsen tror, at de har styr på udvik-
lingen, ikke alene har begrænsede muligheder for succes, men også 
bidrager til at stresse medarbejdere (og ledelsen) endnu mere. Efter-
som for meget stress går ud over den enkeltes evne til at lære nyt samt 
gruppens evne til at samarbejde, kan stigende stress blandt medarbej-
dere, der udsættes for usikre vilkår uden handlemuligheder, være én 
af grundene til, at ledelsens omstillingskrav ikke fører til det forven-
tede resultat. I sådanne situationer opstår der let en ond cirkel, hvor 
manglende succes i omstillingsprocessen fører til endnu mere stress, 
som vanskeliggør omstillingsprocessen yderligere. 





K a p i t e l  �

ledelse

Den væsentligste udfordring, ledere står over for, hvis de skal klare 
sig på det dynamiske marked, som de fleste virksomheder befinder 
sig på, er at udvikle deres evne til at indgå i relationer og facilitere de 
nødvendige interaktioner i medarbejdergruppen til at skabe organi-
satorisk udvikling og fleksibilitet.
 En af hovedpointerne i denne bog er, at den samfundsmæssige ud-
vikling, drevet af globaliseringen, stiller både private og offentlige 
virksomheder over for helt andre udfordringer, end det tidligere har 
været tilfældet. Virksomheder befinder sig i et spændingsfelt mellem 
stabile strukturer og vedvarende forandringer, der hele tiden stiller 
krav til udvikling, tilpasning og fleksibilitet. Det medfører et behov 
for en ny forståelse af virksomheder, der tager højde for netop dis-
se nye vilkår. Vores bud på dette er en organisationsforståelse, der er 
bygget på kompleksitetsteori og sætter fokus på relationerne og inter-
aktionerne i virksomhederne. Ud fra denne tankegang skabes organi-
satorisk udvikling og læring, ved at virksomhedens medlemmer hele 
tiden påvirker hinanden i en social proces. I dette kapitel vil vi sætte 
fokus på en af de allervæsentligste af disse sociale påvirkningsproces-
ser: ledelse. Den måde, vi forstår organisationer på, har nemlig også 
konsekvenser for, hvordan ledelse kan og skal opfattes, samt hvordan 
ledere skal handle for at skabe virksomheder, der kan modsvare kra-
vene om udvikling, tilpasning og fleksibilitet. For at gøre dette er det 
ledernes opgave at udvikle mulighederne for dialog i organisationen, 
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udbygge de nødvendige relationer og via denne proces frigøre energi 
og ideer til fortsat organisatorisk udvikling.
 Mange ledere oplever dog, at det er lettere sagt end gjort at frigø-
re energi og skabe udvikling hos deres medarbejdere. Dette skyldes 
bl.a., at de ledelsesmetoder, de fleste ledere enten er uddannede i eller 
fokuserer på, ikke har de sociale processer i virksomheder som om-
drejningspunkt. Dette er bestemt ikke ensbetydende med, at ledere 
ikke er åbne over for nye ledelsesprincipper og -tilgange. Tværtimod 
er der ofte en stor interesse for nye tiltag på ledelsesområdet blandt 
ledere. Men mange ledere har også erfaret, at det kan være ganske 
vanskeligt at få nye ledelsesprincipper til at fungere i praksis. Det kan 
være svært at omsætte gode ledelsesmæssige intentioner til konkrete 
handlinger i dagligdagen.
 I dag, hvor der hele tiden sker ændringer, er det væsentlige i le-
delse ikke længere lederens evne til at styre og at planlægge. Det 
væsentlige er, at lederen understøtter de medarbejderressourcer, der 
findes i virksomheden. Det er nemlig medarbejderne, der hurtigt og 
fortløbende skal kunne omstille sig til de skiftende krav, og det er 
medarbejdernes viden og kompetencer, der er i centrum for udvik-
lingen på arbejdsmarkedet i dag. Afgørende i denne proces er leder-
nes evne til at sætte medarbejdernes viden og ressourcer i spil på en 
måde, så såvel virksomheden som medarbejderne bliver beriget ved 
arbejdet. 
 For at kunne gøre dette er det vigtigt, at lederne er i stand til at 
skabe psykologisk tryghed hos medarbejderne. De mange forandrin-
ger og den uforudsigelige fremtid har som tidligere beskrevet konse-
kvenser for bl.a. det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Der er en 
risiko for, at der opstår stress i virksomheden, og læringsprocesserne 
derved hæmmes. Det er ledelsens opgave at imødegå dette ved at ska-
be et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne, hvor den usikkerhed og 
potentielle stress, der følger med i kølvandet på de hastige forandrin-
ger, virksomheder gennemgår, minimeres. 
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ledelse handler om påvirkning

Når vi taler om ledelse, er det naturligvis vigtigt først at fastslå, hvad 
det er, vi mener med begrebet. Ledelse er et dagligdags begreb, som 
bruges i flæng og dermed også har mange forskellige betydninger. Vo-
res interesse i begrebet er ud fra en videnskabelig vinkel, og derfor læ-
ner vi os op ad den forskningsmæssige tilgang til ledelse. historisk 
set kan de første videnskabelige undersøgelser af ledelse spores tilba-
ge til starten af 1900-tallet, hvor den dominerende forståelse var, at 
store ledere var enestående individer, som besad specifikke personlig-
hedstræk og færdigheder, der gjorde dem til gode ledere, fx utrætte-
lighed, fremsynethed og fantastiske overtalelsesevner. Denne forstå-
else kan virke tillokkende, da vi fra vores hverdag alle kender eksem-
pler på dygtige ledere, hvor det kan være svært at skelne mellem per-
sonens ledelsesmæssige kvaliteter og personlige karakteristika. Forsk-
ningsmæssigt er der dog ikke belæg for denne tilgang til ledelse. Ude-
lukkende at fokusere på den person, der udøver ledelse, er for snævert 
i forhold til at indfange den større sammenhæng, som ledelse udøves 
i. I stedet for at fokusere på lederen er det derfor mere givtigt at for-
stå ledelse som en proces, der udspiller sig mellem individer. Det er 
det, den indflydelsesrige amerikanske ledelsesforsker Gary Yukl gør, 
når han definerer ledelse som: 

“… den proces hvorigennem man påvirker andre til at forstå og blive eni-

ge om, hvad der skal gøres, og hvordan det kan gøres på en virkningsfuld 

måde, samt processen med at lette den individuelle og kollektive indsats 

for at opnå fælles mål.”

 (Yukl, 2002, s. 7)

Det er denne overordnede forståelse af ledelse, vi tager udgangspunkt 
i. Dog med den vigtige tilføjelse, at påvirkningsprocessen ikke er en-
sidig. Ledelse handler ikke kun om lederes påvirkning af medarbej-
dere, men også om den modsatte påvirkning, hvor ledere påvirkes af 
medarbejdere. Vi ser ledelse som en gensidig påvirkningsproces, hvor 
målet er at opnå de fælles formål, ved at lederen påvirker medarbej-
dernes forståelse af, hvad der skal gøres og hvordan, samtidig med at 
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lederen også påvirkes af medarbejdernes handlinger og holdninger. 
hvilke muligheder ledere har for at påvirke medarbejderne, og hvor-
dan de skal gøre det i en gensidig social proces, er et par af de centra-
le punkter i dette kapitel.

Forskellen mellem leadership og management

Ud over at forstå ledelse som en påvirkningsproces i stedet for et ka-
raktertræk er der en ekstra nuance, som det også er nødvendigt at 
medtage, når vi beretter om vores forståelse af ledelse og det, som 
vi mener, ledere skal have fokus på. Denne nuance ligger i at skelne 
mellem de to engelske begreber leadership og management (se også ta-
bel 6.1). Desværre er der ikke rigtig nogen god dansk oversættelse af 
ordene, der fremhæver forskellen på de to begreber (begge kan over-
sættes med ledelse) selv om management-begrebet efterhånden har 
vundet, om ikke generel indpas i det danske sprog, så i hvert fald ud-
bredelse inden for organisationsverdenen. 

Leadership Management

Førerskab, dvs. føre an og sørge for 
vækst

Styring, dvs. få de daglige operationer 
til at køre

Fleksibilitet, innovation og tilpasning Stabilitet, orden og effektivitet

Skabe organisatorisk forandring og ud-
vikling

Skabe organisatorisk orden

Foregår især hos topledelsen Foregår især hos linje- og mellemlederne

Dynamisk og usikkert marked Rutineprægede processer på et stabilt 
marked

Tabel 6.l: Forskelle mellem leadership og management

Når man skal skelne, kan leadership oversættes som førerskab. Det at 
føre an og sørge for vækst, tilpasning, innovation og virksomhedens 
fremtid. Management derimod kan forstås som styring, dvs. det at få 
de daglige operationer til at køre. Leadership handler om fleksibili-
tet, innovation og tilpasning, mens management fokuserer på stabi-
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litet, orden og effektivitet. Management handler om at skabe organi-
satorisk orden og kontrol, mens leadership handler om at skabe orga-
nisatorisk forandring og udvikling. Organisationsforskere som fx den 
amerikanske psykolog Edgar Schein skelner leadership fra manage-
ment ved at sige, at leadership er det, der skaber og forandrer virk-
somhedens kultur, mens management er noget, der foregår inden for 
den eksisterende kulturs rammer. Forskningsmæssigt har det vist sig, 
at leadership og management er to komplementære ledelsesproces-
ser, der begge er vigtige for en virksomhed. Den enkelte leder skal 
helst kunne varetage begge disse roller for at udfylde sit job med suc-
ces. Alt efter hvor man er placeret i det organisatoriske hierarki, kan 
leadership hhv. management dog være mere relevant. Selv om leader-
ship kan være fordelagtigt overalt i en virksomhed, er der visse hierar-
kiske niveauer, hvor management kan være nok til at klare det, mens 
der på andre niveauer mere er brug for leadership. En ofte brugt skel-
nen er, at leadership handler om ledelse af virksomheder (hvilket pri-
mært foretages af topledelsen), mens management handler om ledel-
se i virksomheder (hvilket primært foretages af linjeledere og mel-
lemledere). helt så simpelt kan man dog nok ikke stille det op. Vores 
erfaring er, at leadership også er vigtig blandt linje- og mellemlede-
re, selv om det til tider kan være svært for ledere nederst i hierarkiet 
at udøve leadership, da de nogle gange ikke har de nødvendige fri-
hedsgrader i jobbets udførsel. Overenskomster, lokalaftaler, produk-
tionsmål og andre konkrete retningslinjer, der skal overholdes, kan 
begrænse det ledelsesmæssige frirum og gøre det svært for lederen at 
skabe fleksible rammer i hverdagen.
 Forskellen mellem leadership og management er vigtig, da den 
kobler direkte til vores forståelse af organisationer. Vores udgangs-
punkt er, at de fleste virksomheder i dag befinder sig på et omskifte-
ligt og usikkert marked og derfor har behov for fleksibilitet, udvik-
ling og vedvarende tilpasning. For at imødegå behovene fra et dyna-
misk marked er der altså brug for leadership. Management giver der-
imod kontrol, stabilitet og orden, hvilket i højere grad er effektivt, 
hvis man har med stabile og rutineprægede omgivelser at gøre, der 
ikke ændrer sig meget. Når vi taler om ledelse i denne bog, er det alt-
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så leadership-delen af ledelse, vi har fokus på, velvidende at en leders 
dagligdag er fyldt med management-aktiviteter, hvor fokus er på at få 
hjulene til at køre, og hverdagen til at fungere. Grunden til, at vi sæt-
ter fokus på leadership, er, at de krav, der i dag stilles til virksomhe-
der, gør, at det i højere grad er nødvendigt for ledere at arbejde med 
leadership-delen af ledelsen end tidligere. Der er behov for, at lede-
re medvirker til at skabe fleksible og tilpasningsdygtige medarbejde-
re, og det kræver leadership.
 Vores formål er altså at sætte fokus på leadership-delen af ledelse, 
da det er i denne, at nøglen til organisatorisk udvikling og fleksibili-
tet kan findes. Men i en typisk leders hverdag kan det være svært at 
finde tid og overskud til dette. Ledelsesforskningen viser nemlig, at 
ledere ikke er folk, der nøje planlægger og styrer begivenheder i løbet 
af deres arbejdsdag. Det typiske mønster i lederarbejde er, at det er 
hektisk og ubønhørligt. Der sker hele tiden noget, og der dukker he-
le tiden nye ting op, der skal tages stilling til. Det gør, at aktiviteter 
typisk er både varierede og fragmenterede, hvor ledere ikke afslutter 
én ting, inden de går videre til den næste, men i stedet arbejder sam-
tidigt på flere forskellige områder. Der forekommer hyppigt forstyr-
relser, og vigtige aktiviteter bliver sammenflettede med trivielle, hvil-
ket kræver lynsnare fokus- og opmærksomhedsskift hos lederne. Det 
medfører, at mange aktiviteter bliver reaktive, hvor lederne reagerer 
på tingene, efterhånden som de dukker op, uden megen forberedel-
se eller planlægning. De daglige ledelsesmæssige beslutningsprocesser 
er derfor normalt heller ikke så velovervejede og rationelle, som man 
måske tror, men er i stedet præget af hurtige indskydelser. Den forsk-
ningsmæssige viden, man har om lederes hverdag, viser altså et bille-
de, der passer godt sammen med den kompleksitetsteoretiske orga-
nisationsforståelse, hvor organisatorisk aktivitet anskues ud fra et lo-
kalt perspektiv, hvor hvert enkelt individ hele tiden reagerer på de lo-
kale informationer og forhold for at øge sin tilpasning. I hverdagen 
vil de fleste ledere altså opleve, at der ikke er tid, rum og mulighed til 
at sætte fokus på leadership-delen af ledelse. Vores argument er, at på 
trods af dette er det en nødvendighed at gøre det, hvis man vil skabe 
fleksible virksomheder. 
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ledelse som en social færdighed

Sociale processer er centrale i vores forståelse af organisationer. Det er 
derfor logisk, at evnen til at indgå i sociale processer på en fornuftig 
måde er en central ledelsesmæssig egenskab. Generelt kan man sige, 
at ledelsesforskningen har vist, at der er tre forskellige former for fær-
digheder, som det i varierende grad er vigtigt for ledere på forskellige 
hierarkiske niveauer at besidde: tekniske færdigheder, kognitive fær-
digheder og sociale færdigheder (se også figur 6.1). 

Figur 6.1: Færdigheders betydning på forskellige ledelsesniveauer

De tekniske færdigheder drejer sig om, at ledere skal have viden om 
metoder, udstyr og processer inden for både deres eget ansvarsom-
råde og hele virksomheden. De tekniske færdigheder er især vigtige 
på de nederste ledelsesniveauer, specielt hos linjeledelsen, hvor de er 
nødvendige for at kunne planlægge og organisere arbejdet. hvis ik-
ke en leder ved, hvor lang tid det tager at udføre en opgave, og hvil-
ke ressourcer der skal bruges, er det umuligt for lederen at planlæg-
ge arbejdet, så det flyder på en fornuftig måde. Ligeledes kan en leder 
uden disse færdigheder hverken instruere eller oplære medarbejdere 
eller have hånd i hanke med dem og evaluere deres indsats. De tekni-
ske færdigheder kan ledere normalt opnå gennem formel uddannelse 
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og oplæring samt tilegnet erfaring. 
 På de nederste ledelsesmæssige trin har lederens tekniske færdighe-
der altså størst betydning, mens disse betyder langt mindre på tople-
delsesniveauet, hvor det ikke er afgørende, om en direktør ved, hvor-
dan man udfører hver eneste arbejdsopgave i virksomheden. På top-
ledelsesniveauet er ledernes kognitive færdigheder til gengæld de væ-
sentligste. Med kognitive færdigheder menes, hvorvidt lederne er i 
stand til at håndtere og analysere komplekse situationer og komme 
frem til fornuftige handlemåder. Det skyldes, at det i forhold til stra-
tegisk planlægning er vigtigt for topledere at kunne analysere alle de 
informationer, de bombarderes med, og forsøge at forudsige mulig-
heder og potentielle problemer. Igen er disse færdigheder noget, som 
kan optrænes gennem uddannelse og erfaring. 
 hvor vigtigheden af tekniske og kognitive færdigheder svinger me-
get fra bunden til toppen af det ledelsesmæssige hierarki, så er sociale 
færdigheder stort set lige vigtige på alle ledelsesniveauer. Med sociale 
færdigheder tænkes der på ledernes evne til at indgå i socialt samspil 
med andre via viden om menneskelig adfærd, gruppeprocesser og det 
at kunne sætte sig ind i andres følelser og holdninger. Grunden til, at 
sociale færdigheder er vigtige, ligger i selve præmissen om, at ledel-
se er en gensidig påvirkningsproces. Sociale færdigheder er afgørende 
for at kunne indgå i det sociale samspil på en fornuftig måde. Ledere, 
der forstår andre og er venlige og diplomatiske, vil have bedre samar-
bejdsrelationer end ledere, der er uvenlige og ufølsomme.
 Lederes sociale færdigheder er altså vigtige, uanset hvilket ledelses-
niveau de befinder sig på. Derfor er de sociale færdigheder generelt 
set de måske allervigtigste færdigheder for ledere at have og derfor og-
så dem, som er i fokus i denne bog. De sociale processer er det cen-
trale i virksomheder, og derfor er de sociale færdigheder lederens vig-
tigste kompetencer.

excel data: erfaringer med nye ledelsesformer

Vores forståelse af ledelse lægger op til, at lederne skal slække på den 
direkte kontrol af medarbejderne for i stedet at fokusere på et me-
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re overordnet niveau, hvor lederens rolle er at katalysere selvorgani-
sering blandt medarbejderne. Denne balancegang mellem kontrol og 
frihed kan dog være svær. Et af de forhold, der ofte gør sig gældende 
blandt ledere, er, at det trods åbenhed over for nye ledelsesprincipper 
kan være vanskeligt at slippe den ledelsesstil, man hidtil har praktise-
ret. Det er ofte lettere at ændre sprogbrug på overfladen, end det er 
at ændre på den praksis, man som leder har været vant til. Det vil si-
ge, at det kan ende med, at der udelukkende bliver tale om gammel 
vin på nye flasker. I de situationer er det naturligt, at der opstår van-
skeligheder med at få nye tiltag til at virke. De ansatte gennemsku-
er nemlig hurtigt, hvis der er uoverensstemmelse mellem de talte ord 
og de faktiske handlinger i dagligdagen. Bliver denne forskel for stor, 
mister ledelsessignalerne deres troværdighed, og de ansatte mister til-
liden til lederne, hvilket giver vanskelige kår for gennemførelse af or-
ganisationsændringer. 
 En af de virksomheder, hvor vi har set eksempler på denne svæ-
re balancegang, er hos Excel Data, der er en it-virksomhed, som le-
verer Business Intelligence- og CRM-løsninger til mellemstore virk-
somheder. hos dem var det ledelsesmæssige udgangspunkt værdiba-
seret ledelse, som er én blandt flere nyere teorier om ledelse. I en tid, 
hvor medarbejdernes viden, ressourcer og engagement er afgørende, 
appellerer værdibaseret ledelse, gennem en række antagelser, bl.a. om 
øget inddragelse af medarbejderne og dialog som redskab, til ledel-
sen i en lang række virksomheder. Ledelsen i Excel Data var bevid-
ste, om at den viden og de kompetencer, medarbejderne repræsente-
rer var virksomhedens vigtigste råstof, og forskelligheden mellem an-
satte vægtes som en kilde til innovation. Det var en grundholdning 
hos ledelsen, at man ikke ville kontrollere medarbejderne, men tvært-
imod forventede, at medarbejderne selv tog ansvaret for, at opgaver 
blev udført med den forventede kvalitet. Umiddelbart var der altså 
tale om en meget moderne tænkende virksomhed, der havde fokus på 
medarbejdernes ressourcer og de bløde værdier i virksomheden.
 Dette slog specielt igennem blandt de medarbejdere, der arbejde-
de i kvalitets- og udviklingsafdelingen. Medarbejderne i denne afde-
ling blev opfattet som lidt specielle og skæve personligheder med eget 
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sprogbrug og en særlig humor, som andre havde vanskeligt ved at for-
stå. Afdelingen fik god støtte af ledelsen, både i forhold til at arbej-
de med udviklingsopgaver og i forhold til frie rammer for adfærd og 
tilstedeværelse i virksomheden. Dette bevirkede, at afdelingen stor-
trivedes, da ledelsen på den måde understøttede selvorganiseringen i 
gruppen, der havde tiden og mulighederne til udforskning og udvik-
ling. Kvalitets- og udviklingsafdelingen afspejlede altså de positive ef-
fekter, der kan skabes gennem en mere kompleks tilgang til ledelse. 
Ledelsen i Excel Data var altså i stand til at føre tankerne om med-
arbejderinddragelse og frihed som drivkraft for innovation ud i livet. 
Men samtidig kunne der i andre situationer være eksempler på, at ba-
lancegangen mellem kontrol og frihed er svær at finde. 
 Excel Data voksede inden for en kort årrække fra fire til 50 medar-
bejdere. Som så mange andre virksomheder, der vokser fra et lille ud-
gangspunkt til en mellemstor virksomhed, oplevede Excel Data nog-
le udfordringer i forhold til at overskue den stigende grad af organi-
satorisk kompleksitet, der kommer i kølvandet på vækst. Det er en 
helt anden opgave at lede en virksomhed med 50 medarbejdere end 
med fem-ti medarbejdere. Man ser ofte, at disse nye udfordringer i 
forhold til at sikre produktivitet, kvalitet og medarbejdertrivsel bliver 
imødegået gennem en stigende grad af bureaukratisering, hvor man 
indfører procedurer og regler, for at ledelsen kan overvåge og kon-
trollere, hvad der sker i virksomheden. Dette gjorde sig også gælden-
de i Excel Data, hvor man i lighed med mange andre virksomheder 
anvendte et timeregistreringssystem, hvor medarbejderne detaljeret 
skulle redegøre for, hvad de lavede i løbet af en arbejdsdag. Begrun-
delsen for systemet var sådan set god nok, da man ønskede, at kun-
derne skulle faktureres korrekt og have mulighed for at se, hvad ar-
bejdstiden var anvendt til.
 Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvilke utilsigtede bi-
virkninger sådanne systemer kan have. Det kan sagtens være en støt-
te til at holde medarbejderne i gang og fokuserede, men samtidig kan 
det virke begrænsende og være en kilde til stress. Specielt hvis det dre-
jer sig om arbejdsopgaver, som ikke egner sig til at være tidsbegræn-
sede og skemasatte, som det ofte vil være tilfældet med udviklings-
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opgaver, der kræver kreativitet og innovation. Ledelsen kan øge kon-
trollen ved at indføre registrering af tidsforbruget. Men jo mere regi-
strering og kontrol en virksomhed indfører, jo mere ensidig kreativi-
tetsforståelse fremstår den med, og jo mindre organisatorisk fleksibi-
litet opnås.

Medarbejder: Innovative idéer kommer ofte, når man sidder og stirrer ud 

i luften, eller når vi spiller en omgang bordfodbold. Men timeregistrerin-

gen betyder, at du hele tiden fokuserer på at være beskæftiget med en rig-

tig opgave.

Timeregistreringssystemer er eksempler på kontrol- og styringstanke-
gangen hos ledere. Den skal der, ifølge det føromtalte behov for bå-
de leadership og management, også være plads til. Kunsten er at finde 
den rette balancegang, hvor alt ikke er ukontrolleret selvorganisering 
eller stramt styret ensretning. I Excel Data viste forståelsen for denne 
balance sig fx i, at kvalitets- og udviklingsafdelingen ikke var under-
lagt så mange krav om tidsregistrering som andre afdelinger.
 Andre steder røg balancen en smule. Eksempelvis var de værdi-
er, som virksomheden blev ledet ud fra, opstillet af ledelsen. hvis ik-
ke ledelsen har stor føling med, hvad der foregår i medarbejdergrup-
pen, kan sådanne tiltag skabe problemer. Ud fra den komplekse til-
gang opstår viden og udvikling i samspillet mellem grupper af med-
arbejdere og mellem medarbejdere og ledere, i et samarbejde, der ik-
ke kan designes eller udvikles efter regler og skabeloner. Derfor bør 
ledelsen og medarbejderne i fællesskab definere de værdier, som virk-
somheden som et hele ønsker at identificere sig med. hvis ikke med-
arbejderne bliver inddraget i sådanne diskussioner, har de måske van-
skeligt ved at identificere sig med de opstillede værdier og kan opleve, 
at der foregår topstyring, hvilket ofte afføder større eller mindre grad 
af modstand. Når man har at gøre med kompetente og vidende med-
arbejdere, reagerer de normalt imod at få at vide, hvad de skal identi-
ficere sig med, og går imod den ensretning af deres adfærd og tanker, 
der ligger i, at ledelsen definerer værdierne.
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Fokus på de menneskelige ressourcer

Væksten hos Excel Data gjorde, at ledelsen begyndte at undersøge, 
hvordan man kunne udvikle ledelsesstrukturen samt sætte fokus på 
virksomhedens evne til at imødegå ændringer. Det gjorde man ved 
at nedsætte en gruppe bestående af ledere og medarbejdere samt eks-
terne konsulenter med den opgave at se på det organisatoriske de-
sign. Gruppen kom frem med en skitse til en organisationsstruktur, 
der skulle styrke den sociale basis, sikre udviklingen af medarbejder-
kompetencer samt styrke innovationen. Strukturen bestod i ansættel-
sen af en hR-chef, kaldet Company Coach, samt udnævnelsen af fi-
re hR-ansvarlige medarbejdere, kaldet MI’ere (Menneskelige Inter-
faces), blandt medarbejderne. De fire MI’ere blev ansvarlig for hver 
deres nydannede tværfaglige medarbejdergruppe og skulle tage sig af 
medarbejdernes kompetenceudvikling samt sikre, at det psykosociale 
arbejdsmiljø blev udviklet. MI’erne skulle være det daglige bindeled 
mellem medarbejdere og ledelse og sikre, at der skete en udvikling af 
medarbejdergruppen. Company Coachens opgave var at supervise-
re MI’erne i det daglige. Disse organisatoriske ændringer blev tænkt 
som et vigtigt element til at stabilisere og udvikle de indlejrede socia-
le strukturer i virksomheden.
 Ansættelsen af Company Coachen samt udnævnelsen af de fire 
MI’ere signalerede tydeligt, at ledelsen forholdt sig bevidst til virk-
somhedens menneskelige ressourcer og forsøgte at få disse til at fun-
gere bedst muligt. Men i praksis var det ikke helt enkelt at få det til 
at fungere. Strukturændringen gav nemlig ikke fra starten den øge-
de erfaringsudveksling som ledelsen havde håbet på, da det tog noget 
tid at få de tværfaglige grupper til at fungere. Strukturen var dog ik-
ke uden succes. Medarbejderne fik væsentlig flere informationer end 
tidligere, og i forhold til ressourcefordelingen medvirkede MI-struk-
turen til en bedre planlægning af de langsigtede opgaver. I nogle til-
fælde oplevede medarbejderne det dog som problematisk, at de ud-
nævnte MI’ere ikke havde nogen faglig baggrund, der kvalificerede 
dem til at håndtere vanskelige person- eller samarbejdssager. Dette 
gjorde, at der kun i begrænset omfang var fokus på udviklingen af de 
sociale relationer. Medarbejderne udtrykte trods alt generelt tilfreds-
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hed med ordningen, ligesom MI’erne oplevede, at de støttede med-
arbejderens faglige udvikling. 
 Forløbet hos Excel Data afspejler, at lederes intentioner om at le-
de efter moderne ledelsesprincipper kan være vanskelige at føre ud i 
livet. Eksemplet viser, at der kræves særlige ledelsesmæssige kompe-
tencer for at kunne håndtere det at befinde sig i det uoverskuelige og 
uforudsigelige og sammen med medarbejdere indgå i en udviklings-
proces, som man ikke kender udfaldet af på forhånd. Frygten for det 
ukontrollerbare og ukendte er årsag til, at mange ledere risikerer at 
miste balancen og ryge i den kendte grøft med kontrol og styring.

ledelse i komplekse organisationer

Vi ser organisationer som sociale systemer, der udgøres af gensidigt 
afhængige individer. Individerne indgår i sociale relationer, bearbej-
der information og skaber tilpasning og innovation. Da adfærden i 
organisationer skabes gennem de vedvarende interaktioner, kan den 
ikke reduceres til regler og normer, ligesom den ikke kan forudsiges 
i detaljer. I samspillet mellem individerne i organisationen opstår or-
ganisatorisk viden og dynamik på en måde, der ikke kan designes el-
ler udvikles efter regler eller skabeloner. Den ledelsesmæssige opga-
ve i en sådan virksomhed er ikke at kontrollere dynamikkerne, men 
at muliggøre dem. Den komplekse leder kontrollerer derfor ikke alt 
tæt, da kontrol begrænser dynamikkerne. I stedet forsøger lederen 
at skabe gunstige betingelser for selvorganisering. Lederens rolle bli-
ver derfor ikke at styre og kontrollere i detaljer, men i stedet at prø-
ve at forstå de adfærdsmønstre, som skabes i organisationen. Ved at 
forstå og få indsigt i disse mønstre bliver lederne i stand til i højere 
grad at påvirke dem, og muligheden for at ændre dem i ønskede ret-
ninger bliver større.
 Ledelse af komplekse organisationer og processer kræver derfor 
nogle andre kompetencer end dem, der traditionelt sættes fokus på 
hos ledere. Traditionelt har lederen skullet forsøge at fastholde kon-
trollen, opstille klare mål og forventninger og efterfølgende arbejde 
systematisk hen mod disse, samtidig med at afvigelser blev korrige-
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ret. Den form for ledelse er stadig udbredt i praksis, og de fleste ken-
der sikkert en leder, som mener, at vejen til produktivitet går gennem 
klare retningslinjer for arbejdet, samt at kontrol og sanktioner er det 
bedste middel til at sikre, at retningslinjerne overholdes af medarbej-
derne.
 Sådanne ledelsesformer er vi af og til stødt på i vores arbejde in-
den for arbejdsmiljøområdet. Flere og flere af de større danske virk-
somheder, vi har kontakt med, benytter sig af forskellige kontrol- og 
sanktionssystemer på arbejdsmiljøområdet. Eksempelvis har vi arbej-
det med en virksomhed, der anvendte et pisk- og gulerodssystem på 
ulykkesområdet. Det bestod i, at de enkelte arbejdsgrupper modtog 
en kontant bonus, hvis de ikke havde nogen arbejdsulykker i en given 
tidsperiode. Samtidig blev medarbejdere, der registrerede en ulykke, 
kaldt op til en samtale hos virksomhedens direktør for at afklare år-
sagerne til ulykken i forebyggelsesøjemed. Systemet var indført for 
at mindske antallet af ulykker ved at vise ledelsesmæssig prioritering 
af området og øge opmærksomheden på sikkerhed hos medarbejder-
ne. Effekten var dog en anden. Bonusordningen gjorde, at medarbej-
dere undlod at registrere forekomne ulykker, ligesom samtalen med 
direktøren i højere grad blev opfattet som en straf end en samtale 
vedrørende forebyggelse. Blandt medarbejderne var disse møder også 
kendt som “Gestapo-møder”, hvilket ikke ligefrem lyder som noget, 
man ønsker at deltage i. Ledelsen på virksomheden var begejstret for 
systemet, da de kunne fremvise en faldende ulykkeshyppighed, mens 
vi på vores side kunne se, at systemet i realiteten kom til at spænde 
ben for en aktiv forebyggende indsats. 
 At man anvendte et pisk- og gulerodssystem i virksomheden, var 
ikke tilfældigt. Generelt var der i virksomheden et dårligt klima mel-
lem medarbejderne og ledelse, der var præget af mistro og manglende 
tillid. Når den sociale relation mellem ledere og medarbejdere på den-
ne måde ikke fungerer, bliver kontrol og sanktioner ofte den udvej, 
ledere griber til. Men det er ikke sådanne kompetencer, vi har fokus 
på i vores tilgang til ledelse. Vores udgangspunkt er, at ledere skal se 
medarbejdere som aktive medskabere af det arbejdsmæssige og orga-
nisatoriske fællesskab og ikke som passive modtagere af ordrer. Med-
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arbejdere handler ikke kun ud fra en rationel-økonomisk orientering 
på baggrund af objektive forhold, men skaber i stedet sammen med 
kollegaer et personligt og socialt meningsfyldt fagligt univers. I den 
komplekse tilgang til organisationer er der fokus på disse relationer 
mellem medarbejdere og ledere. Ledernes opgave er at være bevidst 
om eksistensen af interaktioner mellem individerne i organisationen 
og opmærksomme på kvaliteten af disse. Ledere udfylder deres rolle, 
når de skaber, styrker og indgår i disse interaktioner og relationer.

lederens grad af kontrol

Normalt betragtes lederen som en person, der er i kontrol og i stand 
til at styre og forudsige et bestemt resultat. Men den kompleksitetste-
oretiske organisationsforståelse påpeger, at organisatoriske forandrin-
ger er uforudsigelige og ukontrollable. Det medfører en forståelse af, 
at de processer, der skaber organisationer, er for komplekse til, at de 
kan kontrolleres eller styres effektivt af ledere. Traditionelt vil øget 
kompleksitet og omskiftelighed fremme et behov for øget kontrol og 
systematik hos lederen for derigennem at forsøge på at kontrollere 
kompleksiteten. hvis det stadig ikke lykkes, kan der indføres forskel-
lige sanktionsmuligheder, så lederen kan genoprette kontrollen. Ud 
fra en kompleksitetsteoretisk vinkel er der et radikalt anderledes syn 
på den ledelsesmæssige rolle. her er lederens funktion ikke at styre og 
kontrollere i detaljer, men i stedet i så vid udstrækning som muligt at 
sikre at de organisatoriske forhold er optimale for organisatorisk ud-
vikling. Konkret vil det sige, at ledere skal anvende dialog frem for 
kontrol og styring som det primære ledelsesredskab.
 Ud fra denne forståelse anerkendes det, at ledere ikke egenhændigt 
kan skabe fremtiden, da den dannes af uforudsigelige interne dyna-
mikker i organisationer. Det er altså umuligt i detaljer at forudsige, 
hvad der sker og hvordan. Med andre ord er det ikke muligt for en 
leder at være i kontrol. Selv om lederes handlinger er med til at på-
virke og forme et mønster, så er ledere i sidste ende blot en del af det 
overordnede mønster, som det ofte kun er muligt at identificere bag-
udrettet. 
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 I vores forståelse er der ingen, der har den fulde kontrol i en virk-
somhed. Men det betyder ikke, at man helt skal afskrive kontrol og 
styring. Selv i en kompleks organisation er der en vis form for stabili-
tet. De færreste virksomheder ville kunne overleve, hvis ikke nogle af 
lederne brugte mange timer dagligt på kontrolarbejde som fx at sik-
re, at man lever op til regler og forskrifter. Vores forståelse af organi-
sationer udelukker altså ikke ledelsesmæssig styring fuldstændigt. Le-
derne er naturligvis ikke helt uden kontrolmuligheder, om end det er 
i en lidt anden form end traditionel kontrol. 
 Ledere har mulighed for at påvirke den overordnede organisatori-
ske udvikling og adfærd ved at indgå i interaktioner med de andre in-
divider i virksomheden. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at 
selv om lederen blot er et af mange individer i de organisatoriske dy-
namikker, så er alle individer ikke ens, og der er forskel på, hvor man-
ge og hvilke relationer de enkelte individer har. Dermed er der også 
forskel på, hvilke muligheder det enkelte individ har for at påvirke de 
organisatoriske dynamikker. Alle individer er med andre ord ikke li-
ge. Ledere har flere relationer end medarbejdere og vel at mærke flere 
af de “rette” relationer, der giver mulighed for at påvirke bredt i virk-
somheden. Lederne kan fx ændre på den organisatoriske opbygning 
ved at hyre, fyre og omplacere medarbejdere. På den måde kan lede-
ren ændre mulighederne for interaktioner mellem individer, hvilket 
har stor indflydelse på, hvad der sker i virksomheden, selv om det er 
svært præcist at forudsige, hvad der vil ske.
 Som leder skal man indstille sig på at være i en situation, hvor 
man momentvis har kontrol og momentvis er uden kontrol over de 
processer, der løbende skabes i organisationen. Så selv om ledere er 
i stand til at påvirke og på den måde har en grad af kontrol, så har 
de samtidig ikke rigtig nogen kontrol, da de bare er en del af et stort 
netværk, der hele tiden påvirkes og udvikles. Der er altså tale om en 
form for ukontrollerbar kontrol. Det grundlæggende paradoks i le-
delse inden for kompleksitetsteori er, at man (primært) er leder uden 
at lede i forståelsen at styre. Lederens magt kommer ikke gennem 
hans evner til at kontrollere, være alvidende og enevældig. Men det er 
ikke ensbetydende med, at lederen er magtesløs. han har stadigvæk 
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nogle håndtag, han kan dreje på. Den ledelsesmæssige udfordring lig-
ger i at opnå en forståelse af de mønstre, der eksisterer for at se, hvor 
og hvordan man skal påvirke. hvis man ved, hvor og hvordan man 
skal påvirke, er det muligt at opnå store effekter med en meget beske-
den påvirkning.
 I forhold til lederrollen er det således interessant at se på spæn-
dingsfeltet mellem at være i kontrol og ikke være i kontrol. En leder 
kan udstede forordninger og formulere generelle retningslinjer, men 
det bringer ham ikke nødvendigvis i kontrol, da han ikke kan være 
sikker på, at reglerne kan implementeres eller bliver efterlevet af med-
arbejderne. hvis lederen vil have indflydelse og opnå en vis form for 
kontrol, skal han gå i dialog med de ansatte, så de kan finde frem til 
en fælles forståelse, der efterfølgende kan føre til ændringer i den or-
ganisatoriske adfærd. Lederen skal således engagere sig i processen og 
samarbejde med medarbejderne om at få mere forståelse for og der-
med kontrol over en given proces. I den situation ved lederen ikke al-
tid på forhånd, hvor processen vil føre hen. han må stole på, at løs-
ninger hyppigt kan findes igennem dialog og samarbejde. Vores er-
faringer har vist, at en ændret interaktion mellem ledere og medar-
bejdere hyppigt fører til nye løsningsforslag. Gennem dialogen ska-
ber man forståelse og mening i processen, og man får på den måde 
mulighed for at få kontrol over en ellers ukontrollabel proces. Lede-
ren er en del af fællesskabet, og ved at indgå i dialog med medarbej-
derne kan han løbende påvirke interaktionerne og dermed være med 
til at forme udviklingen og resultatet. Den komplekse forståelse afvi-
ser altså ikke nødvendigheden af, at lederen skal planlægge og udvik-
le procedurer, men ser dette som indlejret i samspillet med medarbej-
derne og ikke som noget, lederen egenhændigt gør for at sætte ram-
mer for medarbejdernes ageren.
 Dette syn på kontrol står meget i modsætning til den forestilling 
om lederens evne til at forme og skabe, som man traditionelt har 
haft, der er baseret på, at det er muligt at styre, forudsige og kon-
trollere organisatoriske processer. Det går den kompleksitetsteoreti-
ske organisationsforståelse imod. For ledere, der i det daglige er vant 
til at lede gennem styring og kontrol, kan det være en vanskelig pro-
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ces at begynde at tænke og lede ud fra komplekse principper, hvor 
man slækker på kontrollen, og i stedet arbejder på at udbygge de so-
ciale og faglige relationer på tværs af faggrænser og niveauer i organi-
sationen.

ledelse foregår indefra og ud

Mange ledere vil erkende, at en del af de systemer og rutiner, de bru-
ger i hverdagen, ikke virker efter hensigten. Af og til sker der det, at 
ledere bliver så fokuserede på at forbedre og udvikle de eksisteren-
de procedurer og systemer, at de glemmer at diskutere, hvad årsa-
gen egentlig er til, at man i det daglige alligevel får tingene gjort, og 
at der sker udvikling. Problemet med udvikling via forbedring af al-
lerede eksisterende systemer er, at de systemer, man indfører, knyt-
ter sig til fortiden. Det vil sige til ting, som ikke har fungeret og der-
for sjældent kan anvendes til håndtering af de nye udfordringer, som 
løbende opstår. Disse nye udfordringer bliver i hverdagen hele tiden 
imødegået på gulv- og ledelsesniveau af individer, der handler ud fra 
den lokale information, de har, for at skabe tilpasning. Det er i dis-
se tilpasningsprocesser, at udvikling foregår, og derfor der, man skal 
fokusere. 
 Det er i det daglige samspil mellem mennesker i virksomheden, 
man finder hovedkilden til udvikling. Den information, som er vig-
tig for udvikling, findes overalt, og ideer opstår i de sammenhænge, 
hvor forskellige mennesker diskuterer og udveksler viden. Det er en 
del af lederens opgave at identificere disse uformelle læringsmiljø-
er i virksomheden og understøtte dem. Viden opstår i dialogen mel-
lem medarbejderne, og det er derfor vigtigt, at lederen evner at ska-
be rum for dialog, og at han arbejder på, at relationerne og samar-
bejdet blandt medarbejderne udbygges. Viden er ikke en ting eller et 
system, hvilket gør det illusorisk at antage, at viden kan styres, måles 
og systematiseres (fx i et videns- eller kompetencesystem). Lederen 
bør i stedet for være opmærksom på at ændre de forhold i virksom-
heden, der forstyrrer og ødelægger menneskers måder at være sam-
men på. 
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 Kompleks ledelse handler altså om at påvirke interaktionerne og 
relationerne mellem individer og skabe mulighed for, at fleksibilitet 
og tilpasning kan opstå. Drivkraften bag organisatorisk udvikling er 
i højere grad interaktionerne mellem individerne end ledelsesmæssi-
ge handlinger. Løsninger, fremskridt og udvikling fremkommer gen-
nem gensidige interaktioner mellem forskellige individer. Som del-
tager i den sociale proces er lederen med til at påvirke interaktio-
ner, samtidig med at lederen selv påvirkes af interaktionerne. Ledel-
se er derfor noget, der udspiller sig i en relation. Ledelse foregår gen-
nem interaktion mellem ledere og medarbejdere. Ledelse skabes altså 
i og af de organisatoriske dynamikker. Ledelse er altså ikke noget, der 
udøves oppefra og ned af en leder, der er hævet over medarbejderne, 
men noget, der foregår indefra og ud af en leder, der aktivt deltager i 
de organisatoriske processer.
 Dygtige ledere søger at drage fordel af de interaktive dynamikker 
mellem og inden for organisatoriske enheder. De bruger tid på at ta-
le med medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at opbygge 
stærke relationer, der giver en mere robust organisation. De hjælper 
med at katalysere dannelsen af nye relationer og interaktioner ved at 
gøre ressourcer og kompetencer tilgængelige for medarbejdere, sam-
tidig med at barrierer fjernes.

ledelse på lokalt og globalt niveau

Som en konsekvens af den kompleksitetsteoretiske forståelse af orga-
nisationer skal ledere ikke forsøge at kontrollere eller styre virksom-
heder på detaljeniveau. I stedet skal de tænke bredere og forsøge at 
forstå de komplekse mønstre, de indgår i, så de i højere grad bliver 
i stand til at påvirke dem og dermed påvirke udviklingen. Inden for 
kompleksitetsteori skal ledere forstås som ledere, der både på det lo-
kale og globale niveau skaber forhold og betingelser, der muliggør in-
teraktioner, hvorigennem den organisatoriske adfærd og udvikling 
kan skabes. Komplekse ledere skal forsøge at anskue organisatorisk 
adfærd ud fra et globalt interaktionsperspektiv i stedet for et lokalt 
kontrolperspektiv. Succesfuld ledelse opnås ikke ved direkte forsøg på 
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at kontrollere fremtiden, men gennem evnen til at skabe betingelser, 
der muliggør fremtidige produktive tilstande.
 På det lokale niveau handler ledelse om at katalysere interakti-
on mellem individer. Dette gør lederne ved at indgå i de eksisteren-
de processer på arbejdspladsen og løse problemer mellem individer 
på det lokale niveau. Ledere skal fjerne personlige konflikter mel-
lem medarbejderne, men også muliggøre og ligefrem opfordre til ar-
bejdsmæssige konflikter og kommunikation. I de tilfælde skal leder-
ne undgå at løse problemerne for medarbejderne for i stedet at gi-
ve dem frihed til selv at finde løsninger gennem interaktion. I stedet 
for at lave brandslukning på det lokale niveau skal komplekse ledere 
nemlig være opmærksomme på det globale mønster, de indgår i. Det 
kan dog til tider være svært at få øje på det globale mønster, hvis man 
er for optaget af lokale begivenheder. 
 På det globale niveau handler ledelse om at skabe de forhold, der 
muliggør de interaktioner, hvorigennem adfærd og retning på orga-
nisationsniveau kan skabes. For med den frihed, der gives på lokalt 
niveau, skal der også være vejledning på det globale. Jo mere frihed 
individerne får, jo mere har de brug for en viden om, hvilken retning 
tingene skal udvikles. Lederne skal have denne overordnede sans for 
retning. Lederens rolle er dog ikke at give direkte svar eller for me-
get retning, men derimod at skabe gode betingelser for, at medarbej-
dernes adfærd kan producere struktur og innovation. Ledere kan give 
sans for retning ved fx at ændre belønningsstrukturen, men også ved 
strategiske valg som at ændre det marked, hvor virksomheden ope-
rerer. Derved kan de forme det miljø, som medarbejderne forsøger 
at tilpasse sig. Ligeledes kan ledere ved at indgå i interaktioner med 
medarbejderne fremhæve bestemte mål frem for andre, hvilket kan 
ændre, hvordan medarbejderne prioriterer. 
 Ledelse inden for kompleksitetsteori skal altså primært forstås som 
en indirekte proces, hvor man påvirker og former rammerne for at 
skabe forhold, der muliggør en udvikling fx ved at katalysere selvor-
ganisering. Ledere skal i princippet ikke påvirke organisationen di-
rekte, da de alligevel ikke direkte kan styre eller bestemme, hvad der 
skal ske i organisationen. De skal i stedet skabe gunstige forhold for 
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selvorganisering uden dog at forsøge at styre dette på det lokale ni-
veau. Deres fokus skal være at give en generel retning på det globale 
niveau.

linje- og mellemledernes dilemma

Som tidligere påpeget er der forskel på de krav, der stilles til ledere på 
de forskellige ledelsesniveauer. hos linjeledere er tekniske færdighe-
der centrale, mens kognitive færdigheder er det vigtigste hos toplede-
re. Der er dog også en anden måde, hvorpå linje- og mellemlederne 
adskiller sig fra topledelsen. For ledere på de nederste ledelseslag gæl-
der det nemlig, at de på samme tid er både ledere og medarbejdere, 
hvilket kan vise sig at være et vanskeligt spændingsfelt at navigere i.
 Som medarbejdere er de ansvarlige for at føre topledelsens beslut-
ninger ud i livet. Det er deres rolle at omsætte topledelsens signaler 
og udmeldinger til handlinger i hverdagen. Alt efter hvilke udmel-
dinger topledelsen kommer med, og hvor åben topledelsen er for in-
put nedefra, kan de rammer, som topledelsen udstikker, være me-
re eller mindre stramme. Ofte ser man, at topledelsen melder meget 
konkrete kortsigtede målsætninger ud på både produktions- og ar-
bejdsmiljøområdet. Eksempelvis at ulykkesforekomsten skal nedsæt-
tes med 25 %, sygefraværet reduceres med 10 % og produktiviteten 
øges med 10 % inden for det næste år. Dem der skal omsætte disse 
overordnede mål til konkrete aktiviteter i hverdagen, er linjeledelsen, 
der tit udelukkende modtager udmeldinger om målsætninger oppe-
fra, men intet om hvilke midler der kan anvendes for at nå målene. 
Linjelederne bliver dermed gjort ansvarlige for mål, de ikke selv har 
opsat, der skal nås med midler, de ikke kender. Denne problemstil-
ling blev fint beskrevet af en medarbejder på Vestas: 

Medarbejder: “Topledelsen har meldt ud, at sikkerhed har den højeste 

prioritet efterfulgt af kvalitet og produktion. Men vi har nogle arbejdsle-

dere, der skal forstå denne prioritering. Vi kan ikke melde ud, at vi skal 

have arbejdsulykkerne reduceret, hvis man ikke bruger tiden på sikker-

hed.”
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Linjeledelsens har en særdeles vigtig rolle i forhold til arbejdsmiljø, 
da deres indstilling kan have en positiv eller negativ indflydelse på, 
hvordan medarbejderne ser på arbejdsmiljøet. hvis lederne er mere 
fokuseret på at få produktionen til at køre og nå målene end på med-
arbejderne og deres arbejdsmiljø, vil det have en negativ indvirkning 
på arbejdsmiljøet. Ledere med denne tilgang har en tendens til at til-
sidesætte arbejdsmiljøregler, fx sikkerhedsreglerne, når virksomheden 
er trængt produktionsmæssigt. hvis reglerne ikke overholdes af le-
derne, er det et meget klart signal til medarbejderne om, at det er le-
galt og måske direkte ønskeligt at løbe en risiko for at nå de produk-
tionsmæssige mål. På Vestas arbejdede man meget målrettet på at æn-
dre holdningen til arbejdsmiljø og sikre, at ledelsen reelt prioriterede 
arbejdsmiljø højere end produktion. I slutningen af vores forløb med 
dem beskrev en arbejdsleder udviklingen således:

Arbejdsleder: Vi har ingen rygdækning til at bryde reglerne i dag. For fi-

re år siden kunne du godt få et skulderklap oppefra, hvis du sprang det 

sikkerhedsmæssige over. Det får du ikke i dag – nu får du en repriman-

de i stedet. 

Som det også fremgår af citatet, står linjelederne i en mellemposition, 
hvor de er afhængige af deres overordnede og de holdninger, de re-
præsenterer. hvis ledere højere oppe i hierarkiet billiger regelbrud, så 
bliver det normen. Det er derfor vigtigt, at der i forandringsprocesser 
arbejdes på tværs af de hierarkiske strukturer i organisationen, og at 
topledelsen formulerer de overordnede mål og skaber handlerum og 
forståelse for de forandringer, der skal ske.
 Som ledere er det linje- og mellemlederne, der har den daglige kon-
takt med de ansatte længere nede i systemet. Gennem deres interak-
tioner med de ansatte skal lederne forsøge at videregive topledelsens 
overordnede signaler og få dem omsat til konkret praksis og specifikke 
arbejdsgange. Men samtidig skal de være åbne over for de måske helt 
anderledes signaler, de opfanger fra medarbejderne gennem de dagli-
ge interaktioner. Der er derfor en risiko for, at lederne oplever sig som 
fanget i et vanskeligt spændingsfelt mellem topledelsens beslutninger 
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og de daglige interaktioner med medarbejderne, hvori disse beslut-
ninger skal føres ud i livet. Organisatorisk fleksibilitet og udvikling på 
medarbejderniveau skabes ikke ved at kontrollere og styre i detaljer, 
men ved at ledere muliggør selvorganisering. Derfor er måden, hvorpå 
linjeledelsen varetager interaktionerne med medarbejderne, afgørende 
for virksomhedens evne til at håndtere fortløbende ændringer på både 
kort og langt sigt. Lederne skal være i stand til at understøtte alle de 
ressourcer, der findes i virksomheden, de skal kunne understøtte flek-
sibilitet i hele medarbejdergruppen, og de skal være dem, som frem-
mer viden- og kompetencedeling bredt i virksomheden.
 Det dilemma, der kan opstå for linje- og mellemledere, er altså, at 
de på den ene side ofte modtager meget konkrete kortsigtede mål-
sætninger fra topledelsen, mens de på den anden side skal slække på 
kontrollen og styringen over for medarbejderne for at skabe en virk-
somhed, der er i stand til at udvikle sig og foretage de nødvendige til-
pasninger til uforudsigelige krav på langt sigt. Lederne er altså bun-
det op på meget konkrete kortsigtede mål, der skal opnås på en måde, 
der sikrer, at organisationen er fleksibel og tilpasningsklar på lidt læn-
gere sigt. For at kunne løse denne opgave er det nødvendigt, at lin-
je- og mellemlederne er i stand til at skabe rum for dialog både opad 
og nedad i organisationen og har de kompetencer, der skal til for at 
fremme selvorganisering og organisatorisk udvikling i hele virksom-
heden.

Vigtige egenskaber hos lederen 

Vi argumenterer altså for, at lederens rolle er under forandring. Ud 
over at besidde faglige og tekniske kvalifikationer skal lederen have 
forståelse for de sociale processer i organisationen, såsom kommuni-
kation, samarbejde og konflikthåndtering. Lederen skal ikke længere 
fremstå som den kontrollerende og planlæggende, men i højere grad 
som en katalysator eller coach, som arbejder for at gøre medarbejder-
grupperne mere selvorganiserende.
 For at kunne gøre dette er det som tidligere nævnt vigtigt, at lede-
ren har veludviklede sociale færdigheder og arbejder på hele tiden at 
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forbedre disse. Lederen skal være i stand til at udnytte de dynamiske 
kræfter i organisationen ved at skabe kontakt til medarbejderne og 
sætte deres engagement og kreativitet i spil ved at understøtte de go-
de processer i arbejdsgrupperne. Dette kræver, at lederen er villig til 
at slække en smule på kontrollen og har den personlige parathed til 
reelt at uddelegere ansvar til medarbejderne. hvorvidt man som le-
der er det, afhænger naturligvis til dels af, at der eksisterer tilstrække-
lig tillid i relationen mellem lederen og medarbejderne. Men uddele-
geringen af ansvar til medarbejderne er et vigtigt element i skabelsen 
af selvorganisering, og hvis lederen ikke reelt uddelegerer opgaver og 
ansvar på handleplanet, bremser det udviklingen.
 Lederens opgave er at understøtte de selvorganiserende processer i 
virksomheden for på den måde at understøtte medarbejdergruppens 
mulighed for fortsat læring og udvikling. For at gøre det skal lederen 
indgå i dialog og interaktion med medarbejderne for at udnytte den 
viden og de kompetencer, de besidder. Dette kræver, at lederen er i 
stand til at agere i et uforudsigeligt univers, hvor han ikke altid kan 
forudsige udfaldet af enhver proces. Lederen skal være optaget af at 
udbygge relationerne til de ansatte, han er leder for, for derigennem at 
få øje på de kreative kræfter og de innovative muligheder, der ligger i 
denne gruppe. Samtidig skal lederen være opmærksom på de spændin-
ger og konflikter, der findes, og være i stand til at håndtere disse på en 
måde, så medarbejderne får øje på de udviklingsmuligheder, der kan 
være i disse spændinger, og dermed være med til at understøtte udvik-
lingen af hensigtsmæssig adfærd blandt medarbejderne. I denne sam-
menhæng er feedback fra lederen et vigtigt element. Enhver medarbej-
der og gruppe har behov for feedback, men der er mange ledere, som 
ikke er tilstrækkelig gode til at give feedback, eller som ikke har lyst til 
at rose de ansatte. Men det at give feedback på medarbejdernes præ-
station og fremskridt er en af de mest simple måder, hvorpå lederen 
kan påvirke medarbejderne. Det kan dog godt være en vanskelig op-
gave at give feedback og konstruktiv kritik. Den gode leder giver spe-
cifikke oplysninger om de problemer, der er i forhold til opgaveløsnin-
gen, kombineret med korrigerende feedback samt positive forventnin-
ger om, at medarbejderne i fremtiden kan forbedre indsatsen.
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 Lederen skal også være i stand til at håndtere forskellighed. For-
skelligartetheden i medarbejdergruppen er en vigtig kilde til udvik-
ling og kreativitet. Det er en ledelsesmæssig opgave at understøtte 
forskelligheden på en måde, så den bidrager til udvikling for både 
den enkelte medarbejder og for virksomheden. Det kræver, at lede-
ren har en god indfølingsevne og er i stand til at rumme mange ty-
per af medarbejdere. Samtidig skal lederen også have en god forståel-
se for, at forskellighed udgør en vigtig dynamisk kraft. Det er i sam-
spillet mellem individer med forskellige overbevisninger, værdier og 
synsvinkler, at der kan opstå nye måder at anskue tingene på og lø-
se problemer. Lederen skal være god til at omgås mennesker med for-
skellig baggrund, have indsigt i forskellige verdensanskuelser og være 
opmærksom på gruppeforskelle. Ved at medvirke til at skabe et mil-
jø, hvor forskellige mennesker trives, og hvor forskellige synspunk-
ter kan komme frem i dialogen, er lederen med til at gøre virksom-
heden mere kreativ og iderig, hvilket gør, at der opstår bedre læring, 
og organisationen bliver i stand til hurtigere at tilpasse sig skiftende 
markeder. En af de simple måder, ledere kan arbejde med dette på, er 
ved at være opmærksom på forskellighed, både hvad angår faglige så-
vel som personlige kompetencer, ved sammensætningen af projekt- 
og arbejdsgrupper. Da man indførte selvstyrende grupper på Vestas, 
var det noget af det, som arbejdslederne havde fokus på: 

Arbejdsleder: I forhold til produktionsgrupperne forsøger vi at sammen-

sætte dem, så der er en blanding af yngre og ældre medarbejdere. Hvis 

grupperne udelukkende består af yngre medarbejdere, oplever vi, at kvali-

teten i produktionen indimellem daler, da disse er for hurtige og ikke al-

tid er kvalitetsbevidste nok. Det hjælper, når der er ældre medarbejdere i 

gruppen. Det er ligeledes godt at ansætte kvinder, da det forbedrer det psy-

kiske arbejdsmiljø samt skaber bedre kommunikation i arbejdsgrupperne.

Ligeledes er det vigtigt, at lederen besidder indlevelsesevne, så han 
kan forstå medarbejdernes behov. På den måde kan lederen opfan-
ge medarbejdernes ideer og bruge dem til at mobilisere medarbejder-
nes ressourcer og engagere dem i organisatoriske forandringsproces-
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ser, samtidig med at lederen kan sikre de ansattes velfærd. En del af 
indlevelsesevnen er at være god til at lytte. Ledere, som ikke kan lyt-
te, fremstår som ligeglade og uinteresserede i den medarbejder, de 
står over for, hvilket ofte gør medarbejderen mindre meddelsom. Le-
dere, der fører en “åben dørs politik” og interesserer sig for de ting, 
der foregår omkring dem, samt ulejliger sig med at høre på medar-
bejdernes synspunkter, levendegør denne kompetence. En leder, som 
ikke viser disse kompetencer, har svært ved at engagere medarbejder-
ne og vil ofte blive oplevet negativ. En leder af denne type kommer 
ofte i defensiven i forhold til medarbejderne, og han har svært ved at 
engagere medarbejderne, når organisationen står over for større æn-
dringsprocesser. 



K a p i t e l  7

udvikling gennem 
selvorganisering

Gennemgribende organisatoriske ændringer kan ikke designes og gen-
nemføres ud fra et på forhånd lagt skema lavet af ledelsen eller orga-
nisationskonsulenter. Lederne kan ikke i detaljer kontrollere medar-
bejdernes handlinger og holdninger og kan derfor ikke styre nøjag-
tig, hvilken udvikling der vil ske i en virksomhed. hvis man forsøger 
dette, vil man ofte ende med andre resultater end de planlagte, hvil-
ket skaber frustrationer både hos ledelsen, som ikke føler sig forstået 
eller taget alvorligt, og hos medarbejderne, der oplever, at ændringen 
bliver trukket ned over hovedet på dem. Organisatoriske ændringer 
skal i stedet ske gennem påvirkning af den selvorganisering, der he-
le tiden foregår.
 Selvorganisering er det fænomen, at der skabes orden gennem in-
dividers tilsyneladende kaotiske interaktion. Et eksempel på selvor-
ganisering, som vi alle kender, er et publikums taktfaste bifald. Når 
et bifald starter, er det ofte kaotisk, hvor alle spontant klapper i deres 
egen takt. Men på et eller andet tidspunkt sker der en umærkelig ko-
ordinering af adfærden, så alle ender med at klappe i den samme takt. 
Det interessante er, at der ikke er noget enkeltindivid, der bestemmer 
denne takt eller styrer udviklingen fra kaotiske klapsalver til taktfast 
orden. Den taktfaste orden opstår af sig selv gennem interaktionen, 
uden at der er en leder, der koordinerer, i lighed med en fuglefloks 
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bevægelser i luften. Det er denne grundlæggende interaktionsdyna-
mik, som ledere skal forstå og blive i stand til at påvirke for at skabe 
forandringer.
 Det er vigtigt at understrege, at selvorganisering er en generel orga-
nisatorisk dynamik. Selvorganisering foregår på og mellem alle orga-
nisatoriske niveauer og er altså ikke kun en dynamik, der kan identi-
ficeres på medarbejderniveau. Samtidig foregår selvorganisering hele 
tiden af sig selv inden for de organisatoriske rammer, der er sat. Selv-
organisering er altså ikke en proces, man kan starte eller stoppe, men 
udelukkende en, man kan påvirke. Selvorganisering kan forstås som 
en mellemmenneskelig påvirkningsproces, og da individers interakti-
on er et grundlæggende element ved en virksomhed, vil der automa-
tisk foregå selvorganisering i virksomheder. Vores erfaring er, at om-
drejningspunktet for den primære selvorganisering i en virksomhed 
normalt er virksomhedens kerneydelse, som for eksempel at få pro-
duktionen til at køre. Det er det, den primære del af interaktioner-
ne mellem individerne i en virksomhed handler om, og derfor også 
det, som individerne primært tilpasser sig til i dagligdagen. Selvor-
ganisering er altså en naturlig organisatorisk dynamik, der hele tiden 
foregår. For en leder er det centrale ikke at skabe selvorganisering, 
men at påvirke den i en ønsket retning. Resultatet af selvorganisering 
kan nemlig både være udvikling og nytænkning, men også modstand 
mod udvikling og nytænkning. Derfor er det vigtigt, at lederen for-
søger at påvirke selvorganiseringen og er med til at kanalisere udvik-
lingen i den ønskede retning. 
 Selvorganisering kan ikke decideret styres eller kontrolleres i de-
taljer, da den forekommer af sig selv gennem enkeltindividers lokale 
handlinger. Men en leder kan godt påvirke og katalysere selvorgani-
seringen i en medarbejdergruppe, så den udvikler sig hen mod et øn-
sket resultat. Dette kan ske gennem medarbejderinvolvering, hvor le-
deren involverer sig i selvorganiseringsprocessen, bliver en del af den 
og forsøger at katalysere den. Selvorganisering og medarbejderinvol-
vering er ikke det samme, men medarbejderinvolvering er en af må-
derne, hvorpå en leder kan påvirke selvorganiseringen i en medarbej-
dergruppe. Ud fra vores erfaring er det nødvendigt, at der åbnes reelt 
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op for, at medarbejderne deltager aktivt i udviklingsprocessen, hvis 
man skal skabe fleksible organisationer og et godt arbejdsmiljø. Den 
konkrete plan for, hvordan ændringer skal foretages, bør udvikles ud 
fra de ideer, der opstår, når grupper af medarbejdere sættes til at ud-
forske de mulige forandringer, der kan ske. Byggestenene til fremti-
dens virksomhed kan skabes via dialoger på tværs af medarbejder-
grupper samt ved at frigøre de kreative og innovative kræfter i virk-
somheden, så selvorganiseringen muliggøres. For at gøre det skal le-
deren dog være i stand til at indgå på fornuftig vis i selvorganiserin-
gen. I dette kapitel vil der både komme et eksempel, hvor dette lyk-
kes for lederen, og et, hvor det mislykkes.

selvorganisering og arbejdsmiljø

Ledere skal vide, hvordan de understøtter processer, der involverer 
medarbejderne, samtidig med at de skal være villige til at reducere de-
res behov for kontrol. Det vil sige, at de skal kunne acceptere, at de 
ikke på forhånd kan forudsige, hvordan processen præcis vil forløbe, 
eller hvad resultatet præcis bliver. Lederne skal slække på kontrollen 
og i stedet rådgive og sparre med medarbejderne, så de bevarer fokus 
på de vigtigste opgaver. 
 Ledelsen skal være opmærksom på, at forskellighed er en ressource 
i en forandringsproces. herudover skal der skabes handlerum, inden 
for hvilket der kan arbejdes med selvorganiseringens dynamik. Selv-
organisering betyder nemlig ikke, at alt er frit, og alt kan ske. Det er 
stadig lederne, der sætter rammerne for de aktiviteter, der foregår, og 
dermed de overordnede grænser for, hvor stort et handlerum medar-
bejderne har. herunder er der overvejelser om, inden for hvilke om-
råder det er gavnligt for organisationen at arbejde aktivt med selvor-
ganisering. De områder afhænger bl.a. af medarbejdernes kompeten-
cer og arbejdsformen i organisationen. Eksempelvis er det ikke nogen 
god ide at anvende selvorganisering blandt produktionsmedarbejdere 
som den centrale dynamik i udviklingen af organisationens overord-
nede strategiske mål, da medarbejderne ikke har de rette kompeten-
cer på det område. Det nære rum omkring gruppens arbejdsfunktio-
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ner og arbejdsmiljø er derimod et ideelt sted at starte med selvorgani-
sering, da det relaterer direkte til medarbejdernes kernekompetencer 
og dagligdag. Erfaringer fra en række virksomheder viser, at et godt 
og sikkert arbejdsmiljø ikke kan sikres via generelle regler og kon-
trol, da individuelle præferencer, holdninger, vaner og rutiner spil-
ler en stor rolle. hvis virksomheden vil understøtte en god og dyna-
misk udvikling af arbejdsmiljøet, kan den med fordel anvende selv-
organiseringens dynamik, hvor gruppen aktivt arbejder på at forbed-
re sit eget arbejdsmiljø. 
 I vores forskningsprojekter har vi i flere virksomheder forsøgt at 
iscenesætte selvorganisering på en forholdsvis struktureret måde. Det-
te er gjort gennem afholdelse af arbejdsmiljøseminarer, hvor medar-
bejdergrupper sammen med deres nærmeste leder drøfter holdnin-
ger til arbejdsmiljøet. Den primære ingrediens i arbejdsmiljøsemina-
rerne er at skabe handlingsrettet dialog om arbejdsmiljø internt mel-
lem medarbejderne og mellem medarbejderne og deres ledere. Ofte 
er dette ikke noget, man taler ret meget om i arbejdsgrupper, og det 
har vist sig, at gennem dialogen kan grupperne arbejde sig frem til en 
plan for, hvordan de i fremtiden vil udvikle og regulere eget arbejds-
miljø. Arbejdsmiljøseminaret skaber altså en selvorganisering om-
kring arbejdsmiljø. Opbygningen af disse seminarer er nærmere be-
skrevet i næste kapitel, men vi vil i dette kapitel give nogle eksempler 
på, hvordan selvorganiseringsdynamikken kan udfolde sig i dem.
 I flere af de virksomheder, hvor vi har anvendt arbejdsmiljøsemi-
narer, har erfaringen været, at medarbejderne ofte er præget af indivi-
duelle holdninger til arbejdsmiljø i starten. En af de deltagende med-
arbejdere udtrykte det på følgende måde: 

Medarbejder: Min kollega kæmper for sine problemer, og jeg kæmper for 

mine. Vi taler ikke sammen om det.

Ofte er der altså ikke noget samarbejde omkring arbejdsmiljø blandt 
medarbejderne. Det er ikke noget, man taler ret meget om, og man 
diskuterer ikke løsninger. Dette manglende samarbejde mellem med-
arbejderne om eventuelle løsninger af arbejdsmiljøproblemer er en af 
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årsagerne til, at både ledelsen og sikkerhedsrepræsentanterne ofte op-
lever medarbejderne som passive og uengagerede i eget arbejdsmiljø. 
Men det er i virkeligheden nok nærmere et signal om, at der ikke har 
været defineret et rum, hvor medarbejderne kunne tale om deres fæl-
les problemer. De har således ikke haft mulighed for at udvikle et fæl-
les sprog samt nogle fælles holdninger til arbejdsmiljøet. Det medfø-
rer, at nogle af medarbejderne oplever sig handlingslammede og giver 
udtryk for frustrationer samt mistillid til ledelsen. 

Medarbejder: Der er nogle gange, hvor man render panden mod en mur. 

For eksempel engang jeg faldt over nogle kasser, der lå på gulvet, og slog 

mit knæ, så jeg blev sygemeldt. Det betød ikke, at der blev ændret noget. 

Der blev ikke gjort noget ved det.

Når medarbejderne ikke er aktivt involveret i arbejdsmiljø, bliver det 
ligeledes vanskeligt at få informationerne om arbejdet i sikkerheds-
organisationen formidlet til medarbejderne. På arbejdsmiljøsemina-
rerne oplever vi ofte, at en del af medarbejderne giver udtryk for en 
passiv holdning til arbejdsmiljøet, og denne gruppe føler sig samti-
dig dårligt informeret. De forventer, at sikkerhedsorganisationen og 
ledelsen løser problemerne. I modsætning til denne gruppe, står en 
anden gruppe af medarbejdere, der er præget af en aktiv holdning til 
arbejdsmiljø. De søger i højere grad selv informationer og handler 
derefter aktivt på dem. En af de ting, der sker på seminarerne er, at 
de aktive og passive medarbejdere kommer i dialog og påvirker hin-
anden. På den måde skabes der et dialogforum, hvor medarbejder-
ne får mulighed for, at diskutere deres holdninger til arbejdsmiljøet, 
og hvor man i fællesskab kan finde løsninger på de aktuelle proble-
mer. Dermed skabes der en større fælles forståelse og en fælles hand-
leretning.
 Ud fra tankegangen om selvorganisering kan løsninger på en ræk-
ke arbejdsmiljømæssige problemer findes i medarbejdergruppen. Via 
dialogen påvirker medarbejderne hinandens holdninger, og dette fø-
rer til, at gruppen finder nye strategier og handlemuligheder, som in-
gen af dem måske havde overvejet fra starten. Gennem de lokale in-
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teraktioner mellem medarbejderne skabes der altså ny adfærd for hele 
gruppen. Medarbejderne bliver på den måde selvorganiserende i for-
hold til arbejdsmiljøet. De udvikler egne forskrifter, der er tilpasset 
deres område, frem for passivt at tilpasse sig de generelle regler. 

Fra individuel til fælles forståelse

Et af de grundlæggende principper i selvorganisering er, at der gen-
nem dialogen skabes en fælles orientering blandt medarbejderne. I 
starten kan medarbejdere som beskrevet ovenfor have en individuel 
orientering, hvor de udelukkende har fokus på deres egne problemer 
og deres eget arbejde, og hvor de er ligeglade med andres. Når medar-
bejderne sættes sammen, og der skabes rum for dialog, vil de udvikle 
en fælles måde at forholde sig til problemer og arbejdet på. Gennem 
dialog kan der altså skabes nye fælles handlinger.
 Nedenfor er givet et konkret eksempel på, hvordan denne selvor-
ganisering foregår i en gruppe. Eksemplet viser, hvordan medarbej-
derne gennem dialogen ændrer holdning fra at have meget individu-
elle holdninger til at have en fælles holdning. Bemærk, hvordan lede-
ren er med til at katalysere denne udvikling gennem dialog og medar-
bejderinvolvering. Eksemplet er taget fra starten af et arbejdsmiljøse-
minar på jern- og metalvirksomheden York Refrigeration i århus, og 
temaet er, hvordan der kan skabes forbedringer i arbejdsmiljøet, spe-
cifikt på ulykkesområdet. 

Leder: Jeg håber, at vi i løbet af i dag kan blive enige om nogle aktivite-

ter på ulykkesområdet og få sat nogle konkrete ting i gang. Vi kan så la-

ve en fælles opfølgning om en måneds tid for at se, om de ønskede forbed-

ringer er sket.

Medarbejder 1: Det lyder som en god idé. Jeg synes fx, at det skulle være 

et krav fra firmaets side, at medarbejderne registrerer alle typer af arbejds-

ulykker – også de små. Men er det allerede firmaets politik i dag?



139U D V I K L I N G  G E N N E M  S E LV O R G A N I S E R I N G

Leder: Ja, det er det. Men politikken er måske ikke synlig for alle. Hvis 

vi havde en kopi af sikkerhedspolitikken i en mappe nede hos jer, ville det 

så blive bedre?

Medarbejder 1: Ja, det tror jeg. En hel anden ting, man også kunne lave, 

var at opsætte en postkasse, hvor man kunne komme med forslag til sik-

kerhedsforbedringer.

Medarbejder 2: Jeg tror ikke, sådan en postkasse vil fungere. Det virker 

måske i starten, men ellers ikke. Jeg tror, man i stedet en gang imellem 

skal gøre sikkerhed mere synligt ved at gøre det personligt. Man skal have 

et spark indimellem for at huske det. Vi medarbejdere har måske en ten-

dens til at falde lidt i søvn. Ethvert job bliver trivielt. Der er en rytme, og 

når jeg kommer ind i den, er jeg ikke længere så bevidst om, hvad jeg skal 

gøre. Så tænker jeg ikke over sikkerhed.

Leder: Hvordan kan det så lade sig gøre at få medarbejderne til at enga-

gere sig i forhold til sikkerhedspolitikken? Så de bliver mere aktive og over-

holder de regler, der er?

Medarbejder 1: Det er noget af det, som man glemmer. Monotonien i ar-

bejdet gør, at man ikke er bevidst om, hvad man gør. 

Medarbejder 3: Et af problemerne er også, at sikkerhedsrepræsentanten 

ikke hører efter, hvad vi siger til ham. Når jeg tager fat i ham, hører han 

ikke efter, fordi han har for travlt. Jeg har fx nogle slanger, som man kan 

falde over, fordi de ligger og flyder. Dem vil jeg gerne have monteret i lof-

tet i stedet. Men det har han ikke gjort noget ved.

Medarbejder 2: Men det kan du da bare selv gøre. Hvorfor monterer du 

dem ikke bare selv i loftet?

Medarbejder 3: Sådan noget gør jeg ikke, for jeg passer mit arbejde. Det 

er ikke mit arbejde at montere slanger.
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Eksemplet viser en dialog, hvor lederen fremmer diskussion og ly-
sten til at komme med forslag fra medarbejderne. Gennem dialogen 
udveksles viden, og nye forslag skabes og videreudvikles i et samspil 
mellem lederen og medarbejdere. Lederen kommer ikke med færdi-
ge løsningsforslag og dikterer ikke, hvad der skal ske. I stedet spørger 
han interesseret ind til medarbejdernes behov og forsøger at identi-
ficere nye handlemuligheder og løsningsforslag gennem dialogen. På 
den måde indgår medarbejdere og lederen i et samspil, hvor de lærer 
af hinanden og finder nye måder at udnytte deres forskellige kompe-
tencer på i relation til et nyt fælles mål. 
 I eksemplet er den tidligere nævnte forskel mellem aktive og pas-
sive medarbejdere også tydelig. Der er klar forskel på, hvor aktive 
og engagerede de enkelte medarbejdere er. Nogle kommer med nye 
forslag og er handlingsorienterede (medarbejder 1 og 2), mens den 
sidste er passiv og ikke selv vil tage ansvar for at skabe forbedringer 
(medarbejder 3). Dette giver en specifik dynamik mellem de passive 
og aktive medarbejdere i gruppen. Det er lederens ansvar at forsøge at 
påvirke denne dynamik, så der skabes konstruktive løsninger. På det 
konkrete seminar skete dette, ved at lederen foreslog, at medarbejder-
ne i fællesskab lavede deres egne lokale retningslinjer på arbejdsmiljø-
området. 

Medarbejder 1: Hvis man i fællesskab laver en regel, så er man også sam-

men om at overholde den.

Leder: Var det så en løsning, at I selv skriver en form for sikkerhedspolitik 

i jeres afdeling? En lokal sikkerhedspolitik, hvor I får beskrevet forskelli-

ge retningslinjer for, hvad man skal gøre, fx hvordan man tager imod nye 

medarbejdere? Det ville måske også være noget, som virksomheden ville 

kunne bruge efterfølgende.

Medarbejder 1: Det synes jeg er en god idé. Hvis vi i fællesskab ændrer 

reglerne og siger, at fra nu af så skal man tage sikkerhedsbriller på, hver 

gang man bruger slibemaskinen. Hvis vi bliver enige om en politik, der si-

ger, at alle ulykker skal registreres, så bliver de registreret. 
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Medarbejder 2: Det gør vi sådan set allerede, men måske kan vi starte no-

get, som gavner hele virksomheden. Det vil jeg godt være med til.

Medarbejder 3: Jeg synes faktisk også, det er en god ide. Jeg er vant til at 

arbejde på den måde fra der, hvor jeg har arbejdet tidligere. Der arbejde-

de vi også med disse ting.

Medarbejder 2: Det ville helt sikkert være en god ide, for på den måde får 

man skærpet opmærksomheden.

Medarbejder 4: Ja, jeg er også med på den værste.

Det ender altså med, at der opstår enighed i medarbejdergruppen om 
at opstille lokale retningslinjer på arbejdsmiljøområdet, så man i fæl-
lesskab forpligtiger hinanden. Ud af den blandede gruppe med bå-
de aktive og passive medarbejdere bliver der altså gennem dialogen 
skabt et fælles fodslag, som ikke er styret af hverken lederen eller de 
enkelte medarbejdere. Det opstår gennem dialogen – gennem selv-
organisering.
 Parallelt med det, vi kan se i ovenstående eksempel, udvikles viden 
og mening igennem dialoger i medarbejdergruppen. Viden findes ik-
ke først og fremmest i hovedet på den enkelte. Viden og mening op-
står gennem dialogen i det fælles rum, hvor den enkelte løbende ta-
ger stilling til den rolle, hun eller han skal spille i processen. Den or-
ganisatoriske viden kan således ikke lokaliseres til bestemte perso-
ner, databaser eller systemer. Den opstår løbende i samspillet mel-
lem medarbejderne i virksomheden. Den formelle viden i form af 
arbejdsinstruktioner, datablade og sikkerhedsinstruktioner er “død” 
viden. Den bliver først vakt til live igennem tolkning samt den løben-
de dialog og forhandling i medarbejdergruppen. En stor del af vores 
arbejdsmæssige viden er implicit, det vil sige, at vi er ikke i stand til 
at beskrive den. Den er en passiv del af vores arbejdsmæssige rutiner. 
Denne viden kan ikke umiddelbart reduceres til regler og procedu-
rer. Dette er en af de væsentligste årsager til, at de generelle sikker-
hedsregler, retningslinjer eller arbejdsinstruktioner, der er udarbejdet 
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af sikkerhedsorganisationen eller ledelsen, ikke bare umiddelbart ef-
terleves i virksomheden. Dette problem løses ikke via øget kontrol, 
overvågning og sanktioner, men igennem en øget medarbejderinvol-
vering, hvor man får diskuteret forskellige holdninger og skaber fæl-
les retningslinjer.
 For at blive opmærksom på de arbejdsmæssige rutiner må vi være 
i dialog om dem. Vi fortæller historier om den måde, vi arbejder og 
løser problemer på. Værdien i disse historier ligger ikke kun i, at de 
bliver fortalt, men også i at de bliver genfortalt. historierne handler 
ofte om, hvad de erfarne allerede ved. Gennem historierne bliver den 
viden viderebragt til de nye. historier er således et centralt element 
i læringen, og de gør det muligt for medarbejderne at lære af hinan-
den. Det er vigtig for virksomheder at have fokus på, hvordan læring 
foregår. Dette kan være meget forskelligt, ikke blot fra virksomhed til 
virksomhed, men også internt i de enkelte virksomheder, hvor prak-
sis kan variere fra afdeling til afdeling, på trods af at der findes de 
samme bagvedliggende procedurer. I kapitel 10 vil der blive sat yder-
ligere fokus på læring.

ledelse af selvorganisering

Når vi taler om medarbejderinvolvering gennem selvorganisering, er 
det naturligvis til dels et strategisk valg, som den øverste ledelse må 
melde klart ud og sætte på dagsordenen i hele virksomheden. Selv 
om selvorganisering fx foregår på medarbejderniveau, så spiller lede-
ren som vist i eksemplet ovenfor en stor rolle i at skabe rammerne for 
selvorganiseringen og fremme processen. Lederne skal derfor kunne 
se fordelene ved medarbejderinvolvering og være i stand til at under-
støtte den. 
 Erfaringerne fra vores arbejdsmiljøseminarer viser, at hvorvidt det 
lykkes at skabe selvorganisering i medarbejdergruppen, afhænger me-
get af den deltagende leder. Lederen hæmmer muligheden for, at selv-
organiseringens dynamik kommer til udfoldelse i de tilfælde, hvor 
han indtager en traditionel lederrolle. Det vil sige i de tilfælde, hvor 
han ser sig selv som en udefrakommende, der er adskilt fra gruppen, 
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som skal styre og kontrollere processen. I grupper, hvor lederen age-
rede på den måde, skete der ingen selvorganisering omkring arbejds-
miljø. I stedet skete der en tydeliggørelse af det traditionelle modsæt-
ningsforhold mellem ledere og medarbejdere. 
 Nedenfor er et eksempel på et sådan seminar fra York Refrigerati-
on, hvor lederen hæmmer udviklingen af selvorganisering i forhold 
til arbejdsmiljøet. Det medfører, at medarbejderne i stedet begyn-
der at udtrykke en grundlæggende mistillid til lederen, og de pres-
ser ham, samtidig med at han forsøger at afvise deres krav og baga-
tellisere problemerne i arbejdsmiljøet. Allerede fra starten af semina-
ret var denne bagatellisering af arbejdsmiljøproblemer fra lederens si-
de tydelig. han gav indledningsvis udtryk for, at der ikke var nogen 
arbejdsmiljøproblemer i den konkrete afdeling, og at det jo primært 
var i hjemmet og ikke på arbejdspladsen, at der sker skader. Dialogen 
udspillede sig på følgende måde:

Medarbejder 1: Man burde anskaffe specielle svejsehjelme til dem, som 

ønsker det, så vi kan forebygge svejseøjne.

Leder: Det er firmaets politik, at de medarbejdere, der foretager mange 

ophæftninger, får bevilliget disse svejsehjelme – og ikke andre.

Medarbejder 2: Det vil jeg altså gerne se på skrift. Jeg tror ikke på, at det 

er firmaets politik.

Medarbejder 3: Det er vel nærmere firmaets politik, at vi ikke skal have 

nogen forbedringer, hvis det koster noget!

Leder: Hvis vi indførte en politik om, at alle kunne få disse hjelme, så vil-

le der være 100 mand, der ville have dem. Så det bliver for dyrt.

Medarbejder 2: Men hvis I vil have, at vi skal levere en god kvalitet, så 

må vi også have det rigtige udstyr. Jeg tror ikke på, at der er en regel, der 

siger, vi ikke kan få de hjelme. Jeg tror, det er dig (red: lederen,) der brem-

ser det. Du burde se at komme i gang og få skaffet de hjelme.
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Medarbejder 4: Det kræver jo ikke nogen en stor investering at komme i 

gang med de første par hjelme.

Sikkerhedsrepræsentant: Jeg vil gerne gå videre med dette spørgsmål i sik-

kerhedsorganisationen. Hvis vi skal forebygge svejseøjne, så skal dette pro-

blem løses.

Leder: Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke sidde her og sige, at I kan få 

de hjelme.

hele dialogen kommer i høj grad til at handle om, at medarbejder-
ne lægger pres på lederen for at få ham til at bevillige noget, der kan 
forbedre de ansattes arbejdsmiljø. Da lederen hele tiden henviser til 
regler og begrænsninger, kommer han i højere grad til at fungere som 
en stopklods frem for en facilitator. Situationen bliver fastlåst, og for-
skellene mellem lederens og medarbejdernes holdninger kommer i 
centrum og bliver forstørret, uden at gruppen er i stand til at udnytte 
potentialerne til læring og vækst. Det lykkes ikke at få skabt en dyna-
misk proces, hvor medarbejderne involverer sig aktivt i løsningen af 
egne arbejdsmiljøproblemer. De bliver i stedet krævende, og lederen 
griber ikke de muligheder, der er for at skabe nye løsninger og tæn-
ke anderledes. Det var et gennemgående problem på dette seminar, 
at lederen ikke var i stand til at indgå konstruktivt i dialogen og kata-
lysere selvorganiseringen. Den pågældende medarbejdergruppe flyt-
tede sig derfor ikke i retning af en mere fælles holdning til arbejds-
miljøet i løbet af seminaret, hvilket den følgende dialog fra senere på 
det samme seminar afspejler. Temaet er her brugen af nogle roterende 
stålbørster til at rense svejsesøm, hvor nogle i gruppen er imod, mens 
andre er for brugen af dem.

Medarbejder 3: De roterende stålbørster, som folk bruger både før og ef-

ter svejsning, burde forbydes. De små børster ryger af og flyver gennem lo-

kalet. De kan ramme folk i øjnene. Det er vanvittigt. Og man kan godt 

svejse uden at bruge dem.
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Leder: Det er rigtig, at det er noget farligt lort. Men vi er nødt til at bru-

ge dem.

Medarbejder 3: Jeg synes altså, at det er unødvendigt at bruge dem. Der 

er nogle, der kan svejse uden at bruge stålbørster.

Medarbejder 4: Jeg kan se, at det bliver renere, når jeg bruger dem. De 

rør, vi arbejder med lige nu, er rene og gode, men det elendige jern, vi 

nogle gange får ind, gør, at vi er nødt til at bruge dem. Vi bruger dem ik-

ke for sjov.

Medarbejder 3: Det er altså ikke rigtigt. Men det er nærmest blevet en re-

ligion for nogle at bruge stålbørsterne. Det er først inden for de sidste år, 

at vi er begyndt at bruge dem. Det gik fint tidligere.

Medarbejder 5: Der er nogle situationer, hvor man kan bruge en nor-

mal børste i stedet.

Medarbejder 4: Det er måske det, vi skal diskutere? Om vi skal bruge 

normale børster i stedet, eller om vi skal finde noget bedre.

Medarbejder 3: Hvis flertallet vil af med dem, kan vi vel afskaffe dem.

Medarbejder 2: Kan man ikke lave nogle fælles regler for, hvornår det er 

nødvendigt at bruge dem?

Medarbejder 1: Nej, det synes jeg er individuelt.

Medarbejder 4: Men man kan vel tage hensyn til hinanden?

Medarbejder 2: Det kan man ikke hele tiden. Der er altså nogle, der vil 

bruge dem. Det må du respektere.

Medarbejder 3: Man kan vel ændre sig?

Medarbejder 2: Hold nu kæft med det vrøvl. Folk må bruge stålbørster, 

hvis de vil.
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Udvekslingen af meningsforskelle fører i denne situation ikke til en 
påvirkningsproces, hvor medarbejderne indoptager nogle af de an-
dres synspunkter. Situationen er fastlåst, og lederen, der undgår at 
involvere sig i processen, bliver via sin afvisende holdning betragtet 
som den egentlige hindring for, at der kan ske forbedringer i arbejds-
miljøet, hvilket skaber frustrationer i medarbejdergruppen. Denne 
leders holdning afspejler manglende forståelse for – samt indlevelses-
evne i – de ansattes problemer. hans manglende evne til at gå i dialog 
med medarbejderne samt gribe nogle af de ideer, de kommer med, er 
en medvirkende årsag til, at gruppen ender med at forholde sig pas-
sivt til arbejdsmiljøet og ikke ønsker at tage et fælles medansvar. På 
trods af lederens defensive og afvisende holdning er der i dialogen en 
åbning i forhold til selvorganisering, som dog ikke materialiserer sig i 
en mere kollektiv holdning. Medarbejderne på dette seminar oplever 
en tydelig diskrepans mellem virksomhedens udmeldinger, og det, 
der foregår i den daglige praksis i afdelingen. Lederen får via sin pas-
sivitet og afvisninger en negativ indflydelse på arbejdsmiljøet.
 Som også vist i det første eksempel i kapitlet er dynamikken ander-
ledes i mange af de øvrige arbejdsmiljøseminarer. Dialogen udvikler 
sig på en helt anden måde på de seminarer, hvor lederen er procesori-
enteret, åben og parat til at tage de ideer op, der kommer fra medar-
bejderne, samt gå i dialog med medarbejderne på de områder, hvor 
han mener, at holdningerne skal udvikles. Det følgende er endnu et 
eksempel på en sådan dialog, hvor en anden leder katalyserer selvor-
ganiseringen i stedet for at bremse den. Eksemplet er endnu en gang 
taget fra York Refrigeration, og temaet for dialogen er registrering af 
småskader samt forebyggelse af ulykker.

Medarbejder 1: Er det ikke et spørgsmål om, hvor hyppigt man er udsat 

for noget? Jeg har haft én skade på fem år. Det var, lige efter at jeg blev an-

sat. Når tallene viser, at vi har 100 arbejdsskader herude om året, og der 

er 500 mand, hvor tit ser du så en arbejdsulykke? Det er ikke så tit for den 

enkelte, og derfor virker det ikke, som om at vi har mange ulykker. Det er 

i hvert fald ikke den fornemmelse, jeg har.
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Leder: Det, du siger, er vigtigt. Men når vi ser på tallene, så viser de jo og-

så, at vi har mange ulykker sammenlignet med andre virksomheder. Hvad 

siger du til det? 

Medarbejder 1: Den eneste alvorlige ulykke, jeg kan huske, det var, da en 

af mine lærlinge borede gennem hånden. Så var der naturligvis også ham, 

der blev kørt ned af trucken.

Leder: Så der sker jo ulykker herude. Kunne det ikke være rart, hvis vi 

kunne sige, at der ingen arbejdsulykker var på virksomheden? Vi vil gøre 

alt, hvad vi kan for at få reduceret arbejdsulykkerne.

Medarbejder 2: Jeg synes godt, vi kunne bruge en magnetkran. Det kun-

ne hjælpe på vores rygskader. Vi har mange tunge løft, der giver skader. 

Hvis vi havde en kran, kunne vi undgå dem.

Leder: Det lyder som en god idé. Jeg ved ikke, om vi har penge til det lige 

nu, men vi prøver at komme det ind i en investeringsplan og finde ud af, 

hvordan vi bedst kan forbedre tingene.

Denne leder fremstår langt mere aktiv og handlende end lederen i det 
forrige eksempel. han lytter til medarbejdernes behov, giver udtryk 
for de overordnede mål for virksomheden og arbejder på at skabe en 
interesse for arbejdsmiljø blandt medarbejderne. han viser, at han 
interesserer sig for medarbejderens sikkerhed og velfærd. Gennem si-
ne holdninger samt aktive engagement er han med til at udvikle dia-
logen. Lederen kommer med egne ideer, men er ligeledes god til at 
fange medarbejdernes ideer og få medarbejderne til at arbejde videre 
med de ideer, der dukker op. I modsætning til det tidligere eksempel 
afviser lederen ikke medarbejdernes forslag med henvisning til øko-
nomi eller generelle politikker. Denne gruppe nåede klart længere i 
processen i løbet af seminaret. De endte med i fællesskab at få udar-
bejdet en lokal arbejdsmiljøpolitik for deres afdeling og få priorite-
ret, hvordan de selv skulle løse en række konkrete opgaver i deres ar-
bejdsmiljø. De blev i høj grad selvorganiserende.
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Muligheder for selvorganisering

Selvorganisering er altså i vores forståelse en central dynamik i skabel-
sen af organisatorisk udvikling og forandring. Selvorganisering ska-
bes gennem interaktioner mellem individerne i virksomheden, og 
den foregår hele tiden på alle organisatoriske lag. Som tidligere nævnt 
er det altså ikke kun hos medarbejderne nederst i det organisatoriske 
hierarki, at selvorganiserings-dynamikker kan identificeres. De sam-
me processer udspiller sig blandt mellemledere og topledere samt på 
tværs af de hierarkiske skel. Selvorganisering er en naturlig del af en 
virksomheds virke. Det er dog ikke en proces, der kan styres og kon-
trolleres oppefra af ledelsen, men de organisatoriske rammer og ledel-
sesstilen spiller, som vist i eksemplerne i dette kapitel, en vigtig rolle 
i forhold til graden af selvorganisering, samt hvordan processen for-
løber. Ved at sætte rammerne og skabe organisatoriske dialogfora kan 
ledere være med til at påvirke og katalysere selvorganiseringens ret-
ning, og påvirkningen bliver især væsentlig, hvis lederne er i stand til 
også at indgå i selvorganiseringsprocessen på en konstruktiv måde. 
Dette kræver dog, at lederen besidder de nødvendige sociale færdig-
heder i form af evnen til at udvikle tillidsfulde relationer til medar-
bejderne og håndtere situationer, hvor hverken det konkrete resultat 
eller forløbet af en proces er kendt på forhånd. 
 Mulighederne for selvorganisering påvirkes også af den organisa-
toriske kontekst og måden, man plejer at håndtere ting på. hvis der 
er tale om en virksomhed, hvor der er fokus på klar top-down styring 
og et udbygget kontrolsystem, vil det være vanskeligt at anvende selv-
organiseringens dynamik. I en sådan virksomhed skal man først mo-
tivere topledelsen, slække på kontrolsystemet samt arbejde med nye 
roller for lederne, før man kan skabe et handlerum, inden for hvilket 
man kan arbejde med selvorganiseringens dynamik. I virksomheder, 
hvor der i udgangspunktet er en mere udtalt dialog mellem de for-
skellige lag i organisationen, og hvor man allerede er lydhør over for 
medarbejdernes ideer, er man derimod umiddelbart parat til at ud-
nytte effekten af selvorganisering.



K a p i t e l  8

medarbejderinvolvering  
i praksis

Som leder kan det være svært at overskue, hvordan man skal arbejde 
konkret med medarbejderinvolvering og selvorganisering i forhold 
til arbejdsmiljø. Det kan virke vanskeligt at føre de ideer, vi har præ-
senteret i denne bog, ud i praksis. Det vil vi gerne forsøge at afhjæl-
pe. Gennem vores arbejde med en række af de omtalte virksomhe-
der har vi som nævnt tidligere udviklet og anvendt en konkret form 
for medarbejderrettede arbejdsmiljøseminarer. Disse seminarer hav-
de netop til formål at fremme udviklingen af ny viden og nye ar-
bejdsmåder på arbejdsmiljøområdet i virksomhederne ved at benyt-
te medarbejderinvolvering og fremme selvorganiseringen. Arbejds-
miljøseminarerne beskriver en overordnet fremgangsmåde, der kan 
anvendes overalt, hvor udgangspunktet for det organisatoriske ud-
viklingsarbejde er medarbejdernes faglige ekspertise og engagement. 
På seminarerne er der lagt vægt på at øge samarbejdet mellem ledel-
se og medarbejdere på de områder, der normalt ligger i periferien 
af de konkrete arbejdsfunktioner, fx vedrørende psykisk arbejdsmil-
jø og sikkerhedsadfærd. Fokus på sådanne emner i relationen mel-
lem ledere og medarbejdere er vigtigt, da såvel det psykiske arbejds-
miljø, som den sikkerhedsadfærd, man udviser, har stor betydning 
for trivslen på arbejdet samt organisationens evne til at udvikle sig. 
Mange virksomheder har imidlertid erfaret, at det kan være vanske-
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ligt for ledere, at få medarbejderne til at engagere sig over tid i så-
danne emner. 
 Arbejdsmiljøseminarerne kan anvendes i alle former for virksom-
heder, og derfor vil dette kapitel, som inspiration til det konkrete ar-
bejdsmiljøarbejde i andre virksomheder, beskrive den fremgangsmå-
de, vi har benyttet. Den specifikke udformning af seminarerne kan 
nok ikke anvendes uændret i andre virksomheder, da det stort set al-
tid vil være nødvendigt med en tilpasning til den specifikke kon-
tekst. Forhåbentlig kan de overordnede retningslinjer dog inspirere 
til handling og gøre den konkrete arbejdsform lidt mere håndgribe-
lig.
 Seminarerne tager udgangspunkt i det engagement, medarbejder-
ne udviser i deres arbejde, og den viden, de ansatte er i besiddelse af. 
Modsat mange traditionelle kurser på arbejdsmarkedet arbejdes der 
på arbejdsmiljøseminarerne ikke med kunstige træningsbaner, hvor 
man kan øve korrekt sikkerhedsadfærd eller måder at forholde sig på, 
når det kommer til det psykosociale arbejdsmiljøområde. Et af ker-
nepunkterne i seminarerne er, at forløbet finder sted på arbejdsplad-
sen, i det daglige arbejdsmiljø, så tæt som muligt på den virkelighed, 
seminarerne omhandler. I overensstemmelse med vores forståelse af 
organisatorisk udvikling og læring er det ikke lederne, der er ansvar-
lige for at finde og løse problemer på seminarerne, men medarbejder-
ne selv, der identificerer styrker og svagheder inden for et givent om-
råde og tager ansvaret for at løse eventuelle problemer. Lederens rol-
le i forbindelse med arbejdsmiljøseminarerne er at skabe rammer-
ne for medarbejdernes selvorganisering og fremme deres engagement 
og motivation. På den måde er seminarerne et eksempel på, hvordan 
man kan arbejde helt generelt i virksomheden. Det er et afgrænset 
forløb, hvor ledere og medarbejdere kan øve sig på nogle af de kom-
petencer, der skal til for at organisere det daglige arbejde på en anden 
måde. Ideelt set spreder arbejdsmåden fra arbejdsmiljøseminarerne 
sig med tiden til hele den organisatoriske hverdag.



151M E D A R B E J D E R I N V O LV E R I N G  I  P R A K S I S

eksempel på en plan for et arbejdsmiljøseminar

Vi vil i det efterfølgende præsentere det konkrete indhold af de ar-
bejdsmiljøseminarer, vi har afholdt for at involvere medarbejderne i 
konkrete arbejdsmiljøspørgsmål om psykisk arbejdsmiljø eller sikker-
hed. Seminarerne har overordnet bestået af et forløb af en dags varig-
hed (ca. seks timer) med evaluerings- og opfølgningssessioner af ca. 
to timers varighed efter ca. en-to måneder. Seminarerne har altid væ-
ret afholdt på virksomhederne, i umiddelbar nærhed af deltagernes 
arbejdsområde. Grunden til det er, at medarbejdernes fysiske arbejds-
miljø kan være noget af det, der diskuteres på seminarerne, og så er 
det praktisk at kunne inddrage det ved at gå ud i arbejdsområdet og 
se på de forhold, man diskuterer. 
 Deltagerne på seminarerne er en arbejdsgruppe i størrelsesordenen 
6-12 personer, samt arbejdsgruppens sikkerhedsrepræsentant og ar-
bejdsgruppens nærmeste leder. Ved forløbets indledning deltager des-
uden en topledelsesrepræsentant (fx den administrerende direktør). 
Antallet af deltagere er vigtigt, eftersom det at få alle deltagere invol-
veret i dialog og diskussion er afgørende for at skabe engagement og 
motivation. For få deltagere gør, at det kan være svært at skabe den 
nødvendige dialog og diskussion, mens for mange deltagere gør, at 
nogle kan køre på frihjul og sidde og gemme sig. 
 Seminarerne ledes af en eller flere personer, hvis opgave det er at 
facilitere diskussionen blandt deltagerne. Dem har vi kaldt foran-
dringsagenter for at fremhæve, at deres rolle er at skabe forandringer. 
Forandringsagenter er ikke bundet af en konkret dagsorden eller be-
stemte mål, men er hele tiden opmærksomme på og arbejder ud fra 
de forandringer, der sker i gruppen undervejs. Forandringsagenter-
ne har altså ikke på forhånd konkrete læringsmål for deltagerne, men 
skal katalysere de muligheder og mål, som opstår i løbet af seminaret. 
En forandringsagent udforsker sammen med deltagerne virksomhe-
den og arbejdsmiljøet og medvirker til løbende at definere, hvad op-
gaven går ud på. Forandringsagenterne kan både være interne perso-
ner fra virksomhedens egne rækker eller personer fra eksterne sam-
arbejdspartnere. Det afgørende er, at de er i stand til at fremme og 
håndtere deltagergruppens udviklingsproces. Senere i kapitlet er der 
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en mere konkret beskrivelse af forandringsagentens kompetencer og 
opgave.

Velkomst Topledelsen signalerer prioritet

Indledning  Erfaringer fra tidligere hold 
 Dagens indhold
 Overordnede formål med dagen

Dialog og diskussion  Præsentation af temaer
 Holdningsbearbejdning

Konkrete aktiviteter Sikkerhedsrundering
 Gruppearbejde
 Opgave- og ansvarsfordeling

Opsamling og perspektivering

Figur 8.1: Plan for arbejdsmiljøseminar

velkomst

hvis arbejdet med medarbejderinvolvering og selvorganisering skal 
lykkes, er det vigtigt, at det er noget, som ledelsen bakker op om i bå-
de ord og handling. En af de meste effektive måder at vise dette på er, 
ved at en person fra virksomhedens topledelse indleder seminaret ved 
at forklare om baggrunden for, at det afholdes, og hvad organisatio-
nens overordnede formål med at afholde seminarerne er (fx at sam-
arbejde om at skabe et bedre arbejdsmiljø). De fleste medarbejdere 
er godt klar over, at topledere har meget travlt, og derfor er det, at en 
topledelsesperson tager sig tid til at indlede seminaret, med til at un-
derstrege virksomhedens vægtning af arbejdsmiljø og sender et klart 
signal til medarbejderne om, at det prioriteres.

indledning

I nogle virksomheder kan det godt være et problem, at medarbejder-
ne er lidt skeptiske i starten, da de ofte har deltaget i andre seminarer 
eller udviklingsforløb, som de ikke har følt, har ført til noget. For at 
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imødegå denne skepsis har vi normalt, såfremt den aktuelle arbejds-
gruppe ikke er den første gruppe, der er på seminaret, inviteret et 
par medarbejdere fra det foregående seminar til at komme og fortæl-
le om, hvordan de arbejdede på deres seminar, og hvad de fik ud af 
det. Nedenstående udveksling fra indledningen til et seminar på jern- 
og metalvirksomheden York Refrigeration, er et typisk eksempel på, 
hvordan sådan en præsentation kan forløbe. 

Medarbejder fra tidligere seminar: Vi mødte op med nogen skepsis, da vi 

jo før har oplevet, at man lover en masse, og der så ingenting sker. Men det 

endte med, at vi havde en god og sjov diskussion. Vi fandt ud af en masse 

ting, der generede os i hverdagen, som vi fik skrevet op på en flipover, som 

nu hænger i vores arbejdsområde. Vi fik meget ud af seminaret, bl.a. er vi 

blevet bedre til at tage hensyn til hinanden.

Deltager: Er der kommet en anden tone i afdelingen?

Medarbejder fra tidligere seminar: Ja, det er der. Vi hjælper hinanden 

mere. Noget er i hvert fald ændret, så nu drejer det sig bare om at holde 

det ved lige. 

Ved på denne måde at høre om erfaringer og gode råd fra ligesindede 
kollegaer mindskes deltagernes skepsis over for seminaret ofte, hvil-
ket kan få processen til at forløbe mere glat.
 herefter præsenterer forandringsagenterne dagens indhold, semi-
narets overordnede formål og den deraf følgende arbejdsform, med 
vægt på dialog og involvering af medarbejderne. Det er vigtigt, at 
forandringsagenten understreger, at formålet med seminaret ikke er, 
at forandringsagenten, lederen eller andre skal undervise deltagerne, 
men at deltagerne kommer på banen og indgår i en diskussion med 
deres holdninger og synspunkter. hovedreglen er, at deltagerne skal 
tale mere end forandringsagenten og lederen.
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dialog og diskussion om arbejdsmiljø

Efter indledningen er det forandringsagenternes opgave at få star-
tet en dialog om arbejdsmiljø. Indgangsvinklerne til dette kan væ-
re mange. hvis der fx er foretaget undersøgelser af arbejdsmiljøet, el-
ler der forefindes ulykkesstatistikker, der råber på handling, kan der 
tages udgangspunkt heri, ligesom det kan være problemer identifi-
ceret i forbindelse med arbejdspladsvurderingen (APV), som danner 
baggrund for seminaret. Det vigtige er, at forandringsagenterne ta-
ger fat i emner, der er relevante for deltagerne. En måde, dette også 
kan gøres på, er at lade deltagerne bruge fem minutter på at udfyl-
de små sedler med de emner eller problemer, som de synes, der skal 
arbejdes på i forhold til arbejdsmiljøet. Ved at samle op på disse em-
ner vil der hurtigt blive skabt diskussion i gruppen og udkrystallisere 
sig områder, som deltagerne er motiverede for at arbejde med. Det er 
altså forandringsagentens opgave at finde de emner, som er relevante 
for deltagergruppen, og som kan engagere gruppen. På den måde er 
det gruppen, der definerer dagsordnenen med støtte fra forandrings-
agenten. De vigtige pointer, temaer eller beslutninger, der kommer 
op i løbet af diskussionen, noteres på en stor flipover, så de er synlige 
for alle og kan fastholdes til senere på dagen.

HOlDn i nGSb EaR b Ej Dn i nG

Det er centralt, at aktørerne gennem dialogen diskuterer holdnin-
ger, vaner og kultur. Erfaringerne afspejler, at forløbene ofte begyn-
der med energi- og følelsesfyldte diskussioner af deltagernes forskel-
lige holdninger. Forandringsagenterne deltager som sparringspartne-
re i diskussionerne – med ansvar for, at alle kommer til orde og bli-
ver hørt. At bølgerne kan gå lidt højt i starten, skal udelukkende ses 
som engagement fra deltagerne. Det er tegn på, at der er noget energi 
bundet op i emnet, og det er forandringsagentens opgave at få den-
ne energi omsat til konstruktive handlinger og motivation til at ska-
be forbedringer. Forandringsagenterne skal sætte deltagernes forskel-
lige holdninger i spil over for hinanden, men naturligvis have føling 
med, at der ikke opstår ødelæggende konflikter. Denne balancegang 
kan godt være svær, men det er vigtig, at forandringsagenterne ud-
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fordrer deltagernes holdninger og tvinger dem til at indgå i dialog 
om begrundelser og bagvedliggende antagelser. Ved på den måde at 
komme bag om de umiddelbare udmeldinger, er det muligt at se nye 
handlemuligheder, og deltagerne kan påvirke hinandens holdninger 
frem mod en ny fælles orientering.
 Det er vigtigt, at den leder, der deltager i seminaret, deltager ak-
tivt i diskussionen, men gør det på en åben måde, der er fremmende 
for deltagernes motivation og selvorganisering. I forrige kapitel om 
selvorganisering blev der givet eksempler fra arbejdsmiljøseminarer 
fra York Refrigeration på, hvordan en leder kan fremme eller hæmme 
selvorganiseringen i en gruppe. Det er vigtigt, at lederen indgår i et 
samspil med deltagerne og fremmer deres lyst til diskussion i stedet 
for at komme med færdige løsningsforslag og diktere, hvad der skal 
ske. På den måde kan lederen gennem dialogen aktivt være med til at 
sørge for, at deltagerne bliver i stand til at identificere nye handlemu-
ligheder og løsningsforslag.

konkrete aktiviteter

Arbejdsmiljøseminarerne forsøger at kombinere holdning og hand-
ling. For at undgå at deltagerne efterfølgende sidder med fornem-
melsen af, at der blev diskuteret en række gode ting, men at der ikke 
rigtig skete noget i praksis, indeholder den sidste halvdel af semina-
ret nogle konkrete aktiviteter, der har til formål at skabe enighed om 
konkrete handlinger og udviklingsområder.

KOn KR ETE aKTiviTETE R R ETTET mOD Si KKE R H E D OG U lyKKE R

De konkrete aktiviteter kan have forskelligt indhold, alt efter hvad fo-
kusset har været for seminaret. På York Refrigeration anvendte vi ar-
bejdsmiljøseminarerne i forhold til sikkerhed og forebyggelse af ulyk-
ker. her bestod den konkrete aktivitet i, at deltagerne i små grupper 
foretog en såkaldt sikkerhedsrundering på deres egen og kollegers ar-
bejdsplads. Deltagerne gik ned i deres egen afdeling og forsøgte at iden-
tificere forhold, der udgjorde en sikkerhedsrisiko, og forhold, der kun-
ne lette arbejdet. Deltagerne noterede i løbet af sikkerhedsrunderingen 
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disse konkrete problemer og ændringsforslagene ned. På den måde un-
derbyggede sikkerhedsrunderingen den dialog, der netop havde fun-
det sted, og videreførte den til et konkret fysisk arbejdsmiljø. Dermed 
favnede seminaret et bredere læringsbegreb, idet dialog her blev sup-
pleret med handling. De deltagere, som oplevede, at det var vanske-
ligt at indgå i en diskussion og dialog, viste sig i mange tilfælde at være 
i besiddelse af stor handleviden. Det trådte frem, når de stod ved de-
res egen arbejdsplads og forklarede om maskinernes funktioner og ud-
pegede de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der var. Efter sikker-
hedsrunderingen blev deltagerne samlet igen, og de fundne problemer 
blev skrevet på en fælles flipover. Til hvert problem blev der diskute-
ret løsningsforslag, og disse blev noteret ned. Ud for hvert løsningsfor-
slag blev der påført navn på én eller flere ansvarlige personer, som skul-
le sørge for, at løsningen blev udført, samt en tidsfrist for, hvornår det 
skulle være gjort. Ved generelle løsninger, som fx generel oprydning el-
ler registrering af mindre ulykker, kunne hele gruppen blive skrevet på 
som de ansvarlige. De problemstillinger, der var fremkommet gennem 
diskussionen tidligere på dagen, blev også noteret ned i samme skema, 
så alle punkter fra hele dagen på den måde var samlet. 

KOn KR ETE aKTiviTETE R R ETTET mOD PSyKiSK aR b Ej DSm i ljø

Arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø kan ofte være mindre 
konkret end fx ulykkesforebyggelse og dermed også lidt vanskeligere 
umiddelbart at gå til. Blandt andet kræver en god indsats i forhold til 
det psykosociale arbejdsmiljø, at lederne har de personlige og sociale 
færdigheder, der skal til for at gå i dialog med medarbejdere og for-
holde sig til interpersonelle relationer. Relationer, som ledelsen ofte 
selv er en del af. hvis fokus for arbejdsmiljøseminarerne er det psy-
kosociale arbejdsmiljø, kan de konkrete aktiviteter bestå i, at delta-
gergruppen deles i mindre grupper på tværs af funktion, organisato-
risk placering og uddannelse. Disse gruppers opgave er så at debat-
tere et eller flere af de emner/problemer, som er blevet identificeret 
gennem den tidligere diskussion, finde frem til løsningsforslag samt 
at beslutte, hvem i gruppen der tager sig af opgaven. Dette gruppear-
bejde kan udføres med løbende sparring fra en forandringsagent, der 
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ligesom tidligere har rollen med at sikre konstruktiv udvikling. Ef-
ter gruppearbejdet samles hele holdet, og én fra hver gruppe frem-
lægger de overvejelser, gruppen har gjort sig, beskriver løsningsfor-
slag, samt hvem der har ansvaret for løsningen. Efterfølgende samler 
forandringsagenten op på gruppernes præsentation og den proces, de 
var igennem. Også her anvendes flipover, gerne suppleret med kopier 
af samtlige arbejdsgruppers notater fra gruppearbejdet.
 Ligegyldig om det konkrete indhold af arbejdsmiljøseminaret er 
det psykosociale arbejdsmiljø eller sikkerhed og ulykker, bliver slut-
produktet altså en flipover, der indeholder nogle konkrete problem-
stillinger, deltagerne har identificeret, et løsningsforslag, som delta-
gerne er enige om, navnene på de ansvarlige for løsningens gennem-
førsel samt en tidsfrist for en gennemførelse af løsningen. Efter kurset 
tager gruppen denne flipover med til gruppens arbejdsområde, hvor 
den placeres et synligt sted, så alle kan se, hvad der er blevet beslut-
tet, og hvem der er ansvarlig for at få ført beslutningerne ud i livet. 
På den måde kan gruppen være med til at holde hinanden fast på be-
slutningerne.

Figur 8.2: Eksempel på flipover

opsamling på dagen

Arbejdsmiljøseminaret afsluttes ved, at forandringsagenten eller den 
deltagende leder samler op på dagens arbejde, på de processer og de 
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(ændrede) holdninger, der har været diskuteret. Opsamlingen per-
spektiveres i relation til arbejdsmiljøet på virksomheden og til virk-
somhedens politik eller retningslinjer på området. Det er vigtigt i op-
samlingen at tydeliggøre måden, hvorpå medarbejderne har arbejdet 
i løbet af dagen, samt de holdninger, der er blevet diskuteret og æn-
dret undervejs. 
 Afslutningsvis bedes medarbejderne på skift fortælle, hvorledes da-
gen har været, og hvorledes det har været at arbejde med arbejdsmiljø 
på denne måde frem for fx en mere undervisningsrettet tilgang. Ne-
denstående citater fra slutningen af et seminar på York Refrigeration 
afspejler nogle af de oplevelser, deltagerne kan have:

Medarbejder 1: Det var positivt, at I var flere til at styre seminaret, og at 

I er gået ind i dialogen og har diskuteret med os. Det virker mere direkte, 

end hvis det bare var undervisning.

Medarbejder 2: Ja, det modspil, I kommer med. Vi kommer med vores er-

faringer, og I kommer med noget viden. Det giver en god dynamik. 

Medarbejder 3: Idéen er bestemt god, for man holder gryden i kog.

Leder: Der er stadig lang vej til, vi er i mål. Men i dag er vi begyndt på 

at løse problemerne i fællesskab. Det er det første skridt i den rigtige ret-

ning.

opfølgning på arbejdsmiljøseminaret

For at holde engagementet og motivationen ved lige er det afgørende, 
at der følges op på seminaret. Opfølgningen skal ske ca. en-to måne-
der senere, og her kan flipoveren fra seminaret med fordel bruges som 
dagsorden. Derved bliver der fulgt op på de enkelte punkter, og der 
kan snakkes om, hvorvidt problemerne er blevet løst, og om løsnin-
gen er tilfredsstillende, eller hvorfor tingene ikke er blevet løst. Det-
te har to formål:
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• Ved at følge op på hvert enkelt punkt er det muligt at vise deltager-
ne, hvor mange ting der er sket siden seminaret. Erfaringen fra de 
seminarer, vi har afholdt, viser, at ca. halvdelen af de problemstil-
linger medarbejderne beskriver på seminaret, kan løses inden op-
følgningen. Dette synliggør for deltagerne, at der rent faktisk sker 
noget, og skaber yderligere motivation for nye tiltag.

• hvis tingene ikke er blevet løst, er det vigtigt, at deltagerne fin-
der ud af, hvorfor de ikke er blevet løst, så de ikke har fornemmel-
sen af, at forslaget et gået tabt eller blevet glemt. På den måde kan 
man undgå, at de ikke-løste opgaver bliver demotiverende. Ved at 
diskutere de ikke-løste forslag er det muligt for deltagerne at finde 
ud af, om der stadig arbejdes på det – det er jo ikke alt, der kan lø-
ses på en-to måneder. Alternativt hvad årsagen er til, at forslaget er 
blevet taget af bordet – der kan være ting, der er prioriteret høje-
re, eller den konkrete løsning er måske ikke teknisk mulig. Ende-
lig kan deltagerne komme med nye løsningsforslag.

Derudover kan man ved opfølgningen tage de generelle diskussio-
ner fra seminaret op igen og minde deltagerne om de beslutninger og 
holdninger, man kom frem til på seminaret og undersøge, om disse 
er blevet efterlevet i den mellemliggende periode.
 Det er ikke sikkert, at en enkelt opfølgning er nok. Det kommer 
an på, hvilke problemer der er blevet diskuteret på seminaret. Spe-
cielt på det psykosociale område kan tidshorisonten for forandringer 
være længere end de en-to måneder, der omtales her. Det er dog vig-
tigt med en hurtig opfølgning forholdsvist kort efter seminaret for at 
holde fokus på de identificerede problemer. Den længerevarende op-
følgning må gøres efter behov og ud fra en konkret vurdering i de en-
kelte tilfælde.

dynamikken bag arbejdsmiljøseminarerne 

Måden, arbejdsmiljøseminaret er bygget op på, er ikke tilfældig. Semi-
narerne er planlagt ud fra tanken om at anvende selvorganiseringens 
dynamik til at skabe engagement, udvikling og forandring. Vores erfa-
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ringer viser, at engagementet hos medarbejderne opstår, når de oplever, 
at deres færdigheder anerkendes og inddrages i såvel det daglige arbej-
de som i de mere formelle læringssituationer, de deltager i. Som tidli-
gere nævnt er det også vores erfaring, at lederes engagement har betyd-
ning for, om medarbejdernes engagement kommer til udfoldelse.
 Medarbejdere på alle niveauer i danske virksomheder har faktisk 
stor viden om arbejdsmiljø. Det er altså ofte ikke på grund af uviden-
hed, at der opstår problemer i arbejdsmiljøet. Det, som er afgøren-
de for et godt arbejdsmiljø, er måden, hvorpå virksomhederne an-
vender medarbejdernes viden om arbejdsmiljø. I de fleste traditionel-
le tilgange til arbejdsmiljø anvendes medarbejdernes viden ikke ak-
tivt i løsning af problemer. Den tilgang til arbejdsmiljø, der anvendes 
på arbejdsmiljøseminarerne, er med til at tydeliggøre den viden og de 
holdninger, medarbejderne har, og gør det dermed muligt at anven-
de denne viden aktivt i arbejdsmiljøarbejdet. Det sker primært ved at 
afsætte tid til diskussioner og dialog om arbejdsmiljø, hvilket ofte ik-
ke sker i dagligdagen.
 Som allerede berørt i gennemgangen af planen for et arbejdsmiljø-
seminar er der to elementer, der er centrale i den måde, der arbejdes 
på: holdningsorientering og handlingsorientering. Selv om de to ele-
menter kan beskrives adskilt, vil der i praksis være tale om en veksel-
virkning på seminarerne, hvor det det ene øjeblik handler om hold-
ninger, og det andet om konkrete handlinger.

Holdningsorientering

For at understøtte udviklingen af nye erkendelser omkring et emne, 
fx psykisk arbejdsmiljø eller sikkerhedsadfærd, er det nødvendigt at 
få anskueliggjort, at der (som regel) er forskellige holdninger i sam-
me arbejdsgruppe. Bevidsthed om, at man i sin egen arbejdsgruppe 
handler ud fra forskellige holdninger, er første skridt mod at kunne 
nærme sig en fælles holdning. I den del af arbejdsmiljøseminaret, der 
handler om at orientere sig mod de holdninger, der er til stede i en ar-
bejdsgruppe, er tre ting vigtige: at der gives mulighed for at få luftet 
frustrationer, at alle kommer til orde, og at der skabes dialog.



1�1M E D A R B E J D E R I N V O LV E R I N G  I  P R A K S I S

G iv Ti D Ti l aT Få lU FTET FR USTRaTiOn E R n E

Det er afgørende, at der på seminaret er afsat tid til at diskutere de 
oplevelser og individuelle holdninger, som medarbejderne har. Bag 
diskussionerne ligger der ofte frustrationer omkring enten det ar-
bejdsmiljø- eller sikkerhedsmæssige. Det kan være alt fra manglende 
information og feedback, til utilfredshed med en kollegas adfærd el-
ler oplevelsen af ikke at blive hørt. Diskussioner løser op for de fru-
strationer, der findes, og der må afsættes tid, så medarbejderne opnår 
den ro, der skal til, for at man begynder at lytte til hinanden. 

SøRG FOR aT allE KOm m E R Ti l OR DE

Efter nogen tid med fri diskussion udkrystalliserer der sig temaer, 
som deltagerne kredser om. Det er forandringsagentens opgave at 
sikre sig, at alle kommer til orde, får lov at tale færdig, samt at holde 
fast i temaerne, som i den efterfølgende dialog kan danne baggrund 
for flere runder, hvor alle udtaler sig. Det er vigtigt, at alle udtaler sig, 
da de enkelte deltagere kan have forskellige holdninger, og det er ikke 
automatisk dem, der taler først og højest, der har den bedste løsning 
eller den rette indsigt. Udvikling og nye muligheder skabes i mødet 
mellem forskellige perspektiver, og derfor er det vigtigt at få så man-
ge perspektiver og holdninger på banen som muligt. Ligeledes skabes 
engagement gennem deltagelse, hvorfor det er vigtigt, at alle er kom-
met på banen.

SKab DialOG

Når frustrationerne er blevet luftet, og når alle har erfaret, at kolle-
gerne lytter, er der basis for, at der opstår så megen tryghed i grup-
pen, at gruppemedlemmerne begynder at udveksle viden og erfarin-
ger. Gruppens medlemmer begynder i denne fase at nuancere nog-
le af de synspunkter, der fremkom under den indledende diskussi-
on, og man begynder at nærme sig hinanden. Nedenstående eksem-
pel fra et seminar på York Refrigeration viser, hvorledes vidt forskel-
lige holdninger til anmeldelse af ulykker efter nogen tid ændres mod 
enighed om emnet:
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Medarbejder 1: Jeg synes ikke, småskader skal anmeldes. Hvis ikke der 

flyder blod, er der ingen grund til at anmelde en ulykke. Eneste undtagel-

se er øjenskader. Dem skal man anmelde med det samme.

Medarbejder 2: Ja. Hvis man har prøvet at få noget i øjet, er man ikke i 

tvivl. Det gør ondt, og man skal have det ud.

Sikkerhedsrepræsentant: Jeg synes altså også, at man skal anmelde min-

dre sårskader. Der kan jo gå blodforgiftning i det. 

Medarbejder 3: Nej. Jeg synes ikke, at overfladiske snitsår skal anmeldes. 

Men er det dybe snit, så skal det anmeldes – og jeg er enig i, at øjenska-

der altid skal anmeldes.

Medarbejder 2: I dag er der i hvert fald ikke nogen, der anmelder over-

fladiske snitsår. Der er også så mange af dem, at hvis man begynder at an-

melde dem, så vil sikkerhedsrepræsentanten drukne i ligegyldige ting. 

I udgangspunktet er medarbejderne altså imod at anmelde mindre 
skader, da de ikke mener, det er vigtigt og blot vil give en masse 
unødvendigt papirarbejde. Men ved at åbne op for og indgå i dialo-
gen lykkedes det efterhånden lederen at påvirke medarbejderne ved 
at argumentere for den forebyggelsesmæssige værdi af anmeldelsen af 
mindre ulykker. Efter nogen tids dialog nærmede arbejdsgruppen og 
lederen sig hinanden og enes om en fælles procedure:

Medarbejder 1: Jeg synes, vi skal have en fælles løsning. Det skal være en-

kelt med en lettilgængelig registreringsseddel. Det skal være en konkret 

blanket, hvor der står de relevante ting: navn, hvad der er sket og beskri-

velse af årsagen.

Leder: Vi har en formular til tæt-på-ulykker, som vi aldrig fik til at fun-

gere ordentligt. Den kunne vi måske bruge?

Medarbejder 1: Ja. Så kunne den ligge enten ved stempeluret eller i nær-

heden af førstehjælpskassen, hvor vi henter plaster.
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Medarbejder 2: Selvfølgelig. Det kunne være en god idé.

Sikkerhedsrepræsentanten: Det ville også aflaste mig, så jeg ikke skal la-

ve al papirarbejdet.

Medarbejder 3: Det synes jeg lyder fornuftigt. Jeg tilslutter mig også den 

løsning. 

Denne fælles procedure er blot et eksempel af mange på, at der gen-
nem dialogen opstår enighed om hvordan man forholder sig til en 
lang række ting på arbejdsmiljøområdet. Gennem dialog kan man 
gå fra en individuel til en gruppeorienteret holdning, hvilket kan væ-
re en væsentlig byggesten i et godt arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen kan 
på den måde i løbet af seminaret udvikle lokale retningslinjer, der be-
skriver, hvordan man i afdelingen forholder sig på arbejdsmiljøområ-
det. På fx York Refrigeration så vi, at nogle af de lokale retningslinjer, 
som medarbejdergrupperne udformede, senere bidrog til udformnin-
gen af virksomhedens politik på arbejdsmiljøområdet. 
 De lokale arbejdsmiljøpolitikker er et eksempel på det, som næ-
ste afsnit om handlingsorientering vil omhandle. Det er nemlig vig-
tigt, at forandringsagenten hele tiden har øje for at få de holdnings-
ændringer, der sker, konkretiseret i forhold til handlinger, som afspej-
ler disse nye holdninger. 

Handlingsorientering

En vigtig pointe i forhold til effekten af arbejdsmiljøseminarerne er, 
at selv om det er diskussion og dialog, der er med til at skabe bevæ-
gelse i holdninger, så skal denne ændring efterfølgende understøttes 
for at sikre, at holdningerne ikke svinger tilbage som et pendul. Et 
vigtigt element i dette er, at man hele tiden sørger for at være hand-
lingsorienteret. Først når man gennem handlinger har givet udtryk 
for sin holdning, kan man tale om, at der er sket en egentlig ændring. 
Derfor skal der være kort fra tanke til handling. For at dette skal lade 
sig gøre på den bedst mulige måde er tre ting vigtige: at der tages ud-
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gangspunkt i deltagernes hverdag, at der deltager en engageret leder 
på seminaret, og at sikkerhedsorganisationen bliver involveret.

U DGanGSPU n KT i  m E DaR b Ej DE R n ES DaG liG DaG

I et traditionelt uddannelsesforløb kan medarbejderne opleve at bli-
ve revet ud af deres kontekst. Ofte foregår undervisningen uden for 
arbejdspladsen sammen med ansatte fra andre virksomheder, og em-
nerne kan være så generelle eller behandlet på en sådan måde, at der 
kan opstå et oversættelsesproblem i forhold til deltagernes hverdag: 
hvordan kan jeg anvende den nye viden i min hverdag?
 Et af virkemidlerne i arbejdsmiljøseminarerne er, at de foregår så 
tæt på virkeligheden som muligt. Deltagerne skal ikke rives ud af de-
res hverdag – seminarerne skal være deres hverdag. Det vil sige, at se-
minarerne skal foregå på virksomheden blandt arbejdskolleger og ta-
ge udgangspunkt i hverdagens arbejdssituationer. Det konkrete ar-
bejdsmiljø, hvor forbedringerne skal finde sted, befinder sig i bogsta-
veligste forstand lige uden for døren, og de folk, man skal lave for-
bedringerne sammen med, sidder lige ved siden af én. Fordi der tages 
udgangspunkt i dagligdagen, forsvinder oversættelsesproblemet.

DE lTaG E lSE aF E n E nGaG E R ET lE DE lSE På SE m i naR E R n E

Det hjælper ikke at motivere og engagere medarbejderne i forhold til 
ændringer i arbejdsmiljøet, hvis de efterfølgende møder ledelsesmæs-
sige forbehold og begrænsninger. I bedste fald bevirker det, at medar-
bejdernes holdninger og engagement svinder ind til det tidligere ni-
veau. I værste fald er det med til at øge afstanden mellem ledelse og 
medarbejdere. Medarbejderne demotiveres og tolker afslagene som 
endnu et eksempel på, at alle tiltag kvæles, og at der alligevel aldrig 
sker noget.
 Det er derfor af afgørende betydning for forløbets succes, at den el-
ler de deltagende ledelsesrepræsentanter er engagerede og aktive. For 
at sikre dette, er det vigtigt at de deltagende ledelsesrepræsentanter er 
fortrolige med forløbets form og tankegangen bag. Dette kan evt. op-
nås ved at starte med et ledelsesseminar, hvor der arbejdes med disse 
ting.
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 Foruden at der er stor signalværdi i, at en engageret ledelse deltager 
på seminaret, fremmer ledelsesdeltagelse også flere praktiske forhold. 
En ledelsesrepræsentant kan med det samme give grønt lys for ændrin-
ger, eller kommentere, hvorledes løsninger kan passes ind i en større or-
ganisatorisk helhed. Det er vigtigt, at ledelsen ved sin deltagelse og sit 
engagement åbner op for det handlerum, der er nødvendigt for, at de 
ansatte kan selvorganisere og skabe ændringer. Dermed ikke være sagt 
at ledelsen skal udstede carte blanche til medarbejderne i forhold til ar-
bejdsmiljøet. Der er jo netop tale om at åbne et handlerum op, og et 
rum er jo afgrænset. Det er vigtigt, at ledelsen inden man iværksætter 
seminarer, gør sig klart, hvad dette betyder. Det er nødvendigt at slippe 
kontrollen lidt og lade medarbejderne selv bestemme og forhandle sig 
frem til nogle ting. Motiverende og engagerende seminarer uden rum 
til handling er spild af tid. Det er vigtigt, at ledelsen klart melder dette 
ud til medarbejderne i både tale og handlinger, så de erfarer, at der er 
et handlerum – og at der er mulighed for at forhandle sig frem til nog-
le fælles løsninger. Nedenstående eksempel fra York Refrigeration viser, 
hvordan en leder er med til at skabe handlerum, dels ved at opfordre til 
at skabe forbedringer og dels ved at gribe medarbejderens forslag.

Leder: Det er mit håb, at vi kan få gjort noget ved de problemer, vi har. Vi 

skulle gerne i fællesskab få sat nogle aktiviteter i gang, der afhjælper dem. 

Medarbejder: Det lyder godt. Jeg synes, vi skal udarbejde en kort sikker-

hedsinstruktion, som vi kan bruge over for alle nyansatte. 

Leder: Det er en god idé. Hvordan synes I, vi skal lave den? Vi kunne fx 

tage udgangspunkt i vores sikkerhedspolitik. Tror I, det vil fungere?

Medarbejder: Ja, det tror jeg.

Den fælles forhandling om arbejdsmiljø mellem ledelse og ansatte, 
som det er muligt at foretage på seminaret, kan være med til at øge 
forståelsen mellem parterne og derved generelt medvirke til at styrke 
relationen mellem ledelse og ansatte. 
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i nvOlvE R i nG aF S i KKE R H E DSORGan iSaTiOn E n

Ligesom det er vigtigt at involvere ledelsen, er det vigtigt at involve-
re sikkerhedsorganisationen. At diskutere arbejdsmiljø uden deltagel-
se af sikkerhedsorganisationen er at skyde sig selv i foden. Arbejds-
miljøseminarerne sigter ikke på at opbygge en alternativ arbejdsmil-
jøstruktur i virksomheder, men på at få samarbejdet mellem de ek-
sisterende strukturer til at fungere anderledes. Derfor er det vigtigt, 
at sikkerhedsorganisationen er repræsenteret på seminarerne og tager 
del i diskussionen. En god måde at gøre det på er ved at lade sikker-
hedsrepræsentanten for den pågældende arbejdsgruppe deltage i kur-
set. Sikkerhedsrepræsentanten vil ofte være medarbejdernes foretruk-
ne kontakt til sikkerhedsorganisationen og den person, der i det dag-
lige kontaktes vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Dermed bliver og-
så sikkerhedsorganisationen inddraget i kurset på en måde, der af-
spejler hverdagen.

Forandringsagenternes opgave

Forandringsagenterne spiller en vigtig rolle i forhold til at inspire-
re deltagerne til at bevæge sig præcist så langt væk fra den dagligdags 
kommunikation, at de mærker, at der sker noget nyt. Forandrings-
agenterne kan være såvel en intern person som en ekstern. I princip-
pet kan det godt være deltagergruppens nærmeste leder, der indta-
ger rollen som forandringsagent. Men det kræver, at lederen er me-
get bevidst om sin rolle, har gode sociale egenskaber og kender for-
løbet til bunds. Som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at det er lede-
ren, der også fungerer som forandringsagent, da lederen så i stedet 
kan koncentrere sig om at gå i dialog med medarbejderne. Ligeledes 
kan det være fremmende for dynamikken, at forløbet ledes af en neu-
tral person, som hverken fra medarbejder- eller ledelsesside mistæn-
kes for skjulte dagsordner eller andet. hvis der skal ske en konstruk-
tiv udvikling på seminarerne, er tilliden mellem forandringsagenter-
ne og deltagerne vigtig. Det er derfor afgørende, at forandringsagen-
terne kan bygge bro mellem ledelse og medarbejdere, og det er ofte 
lettere, hvis forandringsagenterne ikke selv tilhører den ene eller an-
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den part. Efterhånden som ledere bliver fortrolige med arbejdsfor-
men og forandringsagenternes rolle, bliver det dog i stigende grad 
muligt for dem at overtage.
 Antallet af forandringsagenter vil afhænge af antallet af deltage-
re. Som minimum anbefales dog to forandringsagenter. herved kan 
man drage nytte af, at forandringsagenterne kan indtage flere rol-
ler og spille sammen med flere deltagere på én gang og dermed ska-
be større dynamik. Flere forandringsagenter er også hensigtsmæssigt, 
i forhold til at der hele tiden er én person, som er opmærksom på de 
overordnede rammer, mens andre kan fordybe sig i deltagernes dis-
kussion. 
 Forandringsagenterne skal holde sig for øje, at deres holdninger og 
viden skal stilles til rådighed i diskussionen, men aldrig sælges til del-
tagerne. Forandringsagenterne skal altså ikke være neutrale, men bi-
drage med viden til diskussionen, så udviklingen fremmes. Til forskel 
fra traditionelle undervisere er forandringsagenterne ikke hyret til at 
løse en opgave for en virksomhed, så virksomheden slipper for at ta-
ge stilling. Der arbejdes med reel medarbejderinddragelse, hvilket be-
tyder, at opgaven kan skifte retning undervejs, hvilket er en præmis, 
som virksomhedens ledelse må acceptere.
 Forandringsagenterne skal under hele forløbet spotte de emner, 
der udkrystalliserer sig i diskussionen og dialogen, og dermed være 
med til at sætte dagsordnenen og sikre, at de relevante emner bliver 
diskuteret. Det er lige så vigtigt at få øje på de emner, som tydeligt 
træder frem, som de emner, der ligger skjult i kommunikationen, fx 
om en uformel leder påvirker gruppens udfoldelse i negativ retning. 
Undervejs i hele forløbet skal forandringsagenterne samle op og per-
spektivere.
 Forandringsagenterne skal kunne understøtte den udvikling, der 
finder sted i dialogen og kunne udfordre og problematisere de of-
te firkantede holdninger og myter, der fremkommer. Typiske myter i 
relation til arbejdsmiljø er, at ledelsen ikke vægter det nok, at sikker-
hedsorganisationen ikke interesserer sig for psykisk arbejdsmiljø, at 
medarbejderne ikke gider gøre noget ved sikkerheden eller er ‘ulyk-
kesfugle’.



F O R A N D R I N G  S O M  V I L K å R1�8

 Forandringsagenterne skal fremme dialogen i arbejdsgruppen og 
mellem arbejdsgruppen og ledelsen. Forandringsagenterne skal sikre, 
at vigtige emner drøftes, også emner, som arbejdsgruppen evt. søger 
at undgå, fordi de kan være konfliktfyldte. Forandringsagenterne skal 
sikre, at alle i gruppen kommer til orde, og være dem, som stiller de 
provokerende spørgsmål. 
 Det er afgørende, at forandringsagenterne accepterer og kan hånd-
tere til tider højrøstede diskussioner i arbejdsgruppen. Forandrings-
agenterne skal ikke søge at lægge låg på gruppens emotioner, da det er 
afgørende for processen i gruppen at skabe rum for alle følelser. her-
med får man øje på og erkender egne og kollegers tanker og frustrati-
oner. Den følelsesmæssige og tankemæssige erkendelse er første skridt 
mod at blive bevidst om forhold i den dagligdag, man ofte ikke tæn-
ker nærmere over. Det er netop karakteristisk for mange arbejdsgrup-
per, at de sjældent har tid til at opholde sig ved arbejdsmiljørelatere-
de emner, hvilket kan medvirke til, at kommunikationen får form af 
diskussion/skænderi ud fra individuelle holdninger.

Faldgruber på arbejdsmiljøseminarer

Vores erfaringer med arbejdsmiljøseminarerne viser, at der kan være 
nogle mere eller mindre almene problemfelter, som ofte dukker op. 
Det er derfor nødvendigt, at forandringsagenterne og lederen er op-
mærksom på dem og får temaerne bearbejdet med arbejdsgruppen på 
en sådan måde, at ingen oplever sig udstillet.

manglende kompetencedeling

hvis en arbejdsgruppe er vant til at arbejde i opdelte arbejdsfunktio-
ner, kan den enkeltes viden om kollegaens arbejdsfunktion være be-
grænset. Det betyder, at det vil være vanskeligt, om ikke umuligt, at 
skifte mellem arbejdsfunktionerne. Ud over at det mindsker virksom-
hedens fleksibilitet, kan det have betydning for gruppens evne til at 
debattere arbejdsmiljøspørgsmål på seminarerne. Det kan være van-
skeligt for deltagerne at forholde sig til andres arbejdsplads og arbejds-



1�9M E D A R B E J D E R I N V O LV E R I N G  I  P R A K S I S

funktioner, hvis de ikke kender dem. Så på stærkt funktionsopdelte 
arbejdspladser kan arbejdsmiljøseminarerne være vanskelige, da det 
kan være svært at skabe konstruktiv dialog og diskussion mellem del-
tagerne. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at afsætte tid 
til, at deltagerne kan sætte hinanden ind i de forskellige funktioner og 
arbejdsforhold, så der kan dannes en fælles referenceramme. hvis det 
lykkes, kan det være meget gavnligt, da forskelligheden mellem del-
tagerne vil gøre, at de kan fremkomme med helt nye og overraskende 
løsninger på problemstillinger, som har plaget andre længe. 

uformelle ledere

I mange arbejdsgrupper findes en uformel leder. Uformelle ledere ses 
også i arbejdsgrupper, hvor gruppeledelsen går på skift mellem grup-
pens medlemmer. Den uformelle leder kan fx være en person med 
høj anciennitet, som gruppens medlemmer respekterer for den fag-
lige viden, han repræsenterer. Den uformelle leder kan også være en 
person med tendens til at styre, måske via en markant adfærd, der 
vækker en form for frygt hos kollegaerne. Alt efter den uformelle le-
ders holdning kan han fremme eller hæmme, at den enkelte og grup-
pen kommer i gang med udviklingstiltag, da enhver udvikling kan 
være en trussel mod den uformelle leders magt i gruppen. Det er der-
for vigtigt at finde ud af, om den uformelle leder hæmmer eller frem-
mer udviklingen.

hvis den uformelle leder hæmmer udviklingen, vil det ofte give sig 
udslag i, at: 

• Den uformelle leder sidder tavs og udtaler sig som regel kun, når 
han direkte opfordres.

• Den uformelle leder tager ordet og har vanskeligt ved i starten at 
indordne sig under reglen om, at alle skal udtale sig.

• Den uformelle leder søger at tage styringen af seminaret og udtaler 
sig markant og kontant om emnerne og er som regel tydelig nega-
tiv over tiltag, der truer hans magt.
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Én ting er at få øje på en uformel leder, der hæmmer processen i 
gruppen. Noget andet er at håndtere den hæmmende uformelle leder 
på den bedst mulige måde, så han ikke styrer forløbet i den forkerte 
retning eller føler sig forbigået.
 Det kan være svært at beskrive nøjagtigt, hvad man skal gøre, da 
det afhænger meget af situationen, og hvilken person man har med 
at gøre. Et eksempel er måske den bedste illustration. På et af semi-
narerne rettet mod sikkerhed på York Refrigeration stødte vi på en ar-
bejdsgruppe med en meget markant og styrende uformel leder. han 
havde stor indflydelse på de andre deltagere, og da hans holdning var, 
at sikkerhed ikke var så vigtigt, hæmmede han forløbet. Det gav pro-
blemer i den første del af seminaret, hvor han bremsede dialogen og 
hindrede, at de andre deltagere forholdt sig selvstændigt til proble-
merne. For at mindske hans indflydelse gjorde vi under sikkerheds-
runderingen det, at vi fik ham til at vise en af forandringsagenterne 
rundt i afdelingen og præsentere denne. På den måde fik han en rol-
le som afdelingens repræsentant over for os – hvilket var en anerken-
delse af hans lederrolle. Samtidig betød det, at han blev fjernet fra de 
andre medarbejdere, så de havde mulighed for at forholde sig selv-
stændigt til opgaven. I næste kapitel om brugen af teamorganisering 
vender vi tilbage til denne gruppe og beskriver, hvad der skete i den, 
efter at den dominerende leder gik på pension.
 Som eksemplet viser, er det vigtigt, at man anerkender den ufor-
melle leders lederrolle. hvis man forsøger at underminere eller 
modarbejde den uformelle leders magt, vil man som oftest tabe 
kampen og ende med et ukonstruktivt forløb. I stedet gælder det 
om at finde en måde, hvorpå den uformelle leder kan bevare sin 
rolle, uden at det hæmmer forløbet. Man skal som forandrings-
agent gå med strømmen og forsøge at ændre den indefra i stedet 
for at kæmpe mod strømmen. Fordelen er, at hvis det lykkes at få 
den hæmmende uformelle leder til at ændre holdning, så kan han 
gennem sin påvirkning af de andre deltagere meget hurtigt og ef-
fektivt få dem til også at ændre sig.
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Fralæggelse af ansvar

Der ses ofte en tendens til, at gruppen forsøger at uddelegere opga-
verne, når der mod seminarets afslutning skal laves aftaler om, hvor-
dan de fundne problemstillinger skal håndteres fremover. Mange ar-
bejdsgrupper peger på eksterne rådgivere eller én bestemt kollega, of-
te sikkerhedsrepræsentanten, som de mener vil egne sig til at klare 
opgaverne. Nedenstående eksempel er taget fra et seminar, hvor em-
net, der diskuteres, er, om gruppen fremover skal foretage sikkerheds-
runderinger:

Forandringsagent: Hvis I selv fremover skal foretage sikkerhedsrunderin-

ger i afdelingen, hvordan kunne det så organiseres?

Medarbejder 1: Det kan fx være Peter, der gør det. Så kan vi tale om pro-

blemerne i gruppen bagefter. 

Forandringsagent: Hvis det kun er Peter, der skal lave runderingen, er 

der så ikke en risiko for, at I andre bliver for passive?

Medarbejder 2: Jeg synes, at det skal være de personer, som står med pro-

blemerne, der skal lave sikkerhedsrunderingen.

Medarbejder 3: Det tror jeg ikke kommer til at fungere.

Medarbejder 4: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg stemmer for, at hele grup-

pen skal involveres.

Medarbejder 5: Jeg synes, sikkerhedsrepræsentanten skal være med sam-

men med et par stykker til. Så er det ikke kun én person, der står med an-

svaret. Så kan man bakke hinanden op.

Leder: I kunne jo også invitere en anden arbejdsgruppe med til runderin-

gen, så I kunne lære noget af hinanden og komme med nye idéer til for-

bedringer.
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Således forhandlede denne arbejdsgruppe i et stykke tid, inden de 
vedtog, at sikkerhedsrunderingen skulle foretages af sikkerhedsrepræ-
sentanten sammen med skiftende medlemmer af arbejdsgruppen.
 Når man bliver opmærksom på, at gruppen er ved at fralægge sig 
ansvaret og i stedet giver det videre til enkeltpersoner, er det vigtigt 
at beskrive for gruppen, at det, de er i færd med, er at udpege endnu 
en sikkerhedsrepræsentant, der skal tage ansvaret, så den enkelte ikke 
behøver involvere sig. Dette afføder som regel diskussion, men grup-
pen har efter seminaret den nødvendige viden til at forstå, at udnæv-
nelsen af én person ikke er udtryk for, at gruppen har involveret sig. 
At uddelegere alle arbejdsmiljøspørgsmål til sikkerhedsrepræsentan-
ten eller eksterne aktører betyder, at virksomheden mister sin kom-
petence eller gør sig afhængig af en ekstern aktør.

at påtage sig et ansvar

En anden faldgrube er, hvis det modsatte af ovenstående sker. Det vil 
sige, at lederen eller gruppens sikkerhedsrepræsentant automatisk på-
tager sig størstedelen af de konkrete arbejdsopgaver. Nogle gange ser 
vi, at lederen eller sikkerhedsrepræsentanten med det samme påta-
ger sig ansvaret for mange opgaver uden at give medarbejderne mu-
lighed for at påtage sig nogen. Tanken bag arbejdsmiljøseminaret er, 
at engagement udvikles gennem deltagelse. Det er derfor vigtigt, at 
arbejdsopgaverne også fordeles ud til de menige medarbejdere, så al-
le tager ansvar for udførelsen af konkrete arbejdsopgaver og dermed 
udvikler engagement.

manglende kendskab til arbejdsformen blandt 

ledere

De beskrevne arbejdsmiljøseminarer er med til at øge den enkelte 
deltagers og gruppens bevidsthed om de emner, der arbejdes med på 
seminaret. Det sker blandt andet ved, at deltagerne er sammen med 
det formål at udveksle erfaringer og tanker med hinanden. Når del-
tagerne bliver mere opmærksomme på de arbejdsmæssige forhold og 
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bliver bedre til at udtrykke sig omkring dem, stiller de større krav til 
lederne (og til sikkerhedsrepræsentanterne, hvis emnet er sikkerhed). 
Det kan være vanskeligt for mange ledere at håndtere. De kan såle-
des let komme til at opleve sig i klemme mellem øgede krav fra top-
pen og øgede krav fra medarbejderne.
 Da førstelinjeledere er vigtige for gennemførelsen af forandrings-
tiltag, vil det være hensigtsmæssigt at afholde arbejdsmiljøseminarer 
for disse og sikkerhedsrepræsentanterne først. Det skaber tryghed, 
når lederne og sikkerhedsrepræsentanterne kender forløbet, og det gi-
ver mulighed for at debattere temaer som fx vanskeligheder med at gå 
i dialog, faren for at miste sit job, når den menige medarbejder skal 
være mere involveret og ansvarstagende, og hvordan de understøtter 
udviklingen.

det specielle ved arbejdsmiljøseminarer

Arbejdsmiljøseminarerne handler om at tilbyde rammer, der mulig-
gør, at relevante emner og problemer behandles på en konstruktiv 
måde. Det sker ved, at der både er en bearbejdning af eventuelle fru-
strationer, at medarbejderne opøver færdigheder i at gå i fremadrettet 
dialog om emnet, samt at der kan opnås enighed om konkrete hand-
linger. Seminarerne kan beskrives som et forandringsforum og en so-
cial proces, hvor der udvikles netværk og skabes nye sociale relatio-
ner. Det vil i nogen grad frigøre lederne til andre opgaver og give dem 
muligheden for at arbejde som sparringspartnere for medarbejdere og 
arbejdsgrupper frem for som planlæggere og kontrollanter.
 Et af de væsentligste punkter, hvor arbejdsmiljøseminarerne ad-
skiller sig fra andre modeller for afholdelse af organisatoriske akti-
viteter, er de krav, seminarerne stiller til ledere om reel inddragende 
ledelsesstil. De fleste ledere vil mene, at de anvender demokratiske 
ledelsesprincipper, og mange efterlyser endog øget engagement hos 
medarbejderne. Når vi taler med medarbejderne, er oplevelsen ofte 
den, at deres viden og erfaringer ikke inddrages i tilstrækkeligt om-
fang, eller at de nok høres, men at der efterfølgende ikke følges op el-
ler handles i forhold til det engagement, de udviser. På mange af de 
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seminarer, vi har afholdt på virksomheder, har det vist sig, at det kan 
være vanskeligt for mange ledere at aflægge kontrol og styring som 
ledelsesredskaber. Vi har ofte set, at seminaret starter med, at leder-
ne er åbne og endda ofte opfordrer medarbejderne til at komme med 
input. Men når det kommer til handlings- og beslutningsdelen, kan 
det knibe for lederne med at afgive den magt, der nødvendigvis må 
afgives, hvis medarbejderne skal inddrages mere.
 her har forandringsagenterne et stort ansvar. Der må på forhånd 
indhentes viden om, i hvilket omfang medarbejderne reelt inddra-
ges. hvis det erfares, at der kan være et problem i forhold til medar-
bejderinddragelse, må forandringsagenterne argumentere for betyd-
ningen af, at der først arbejdes med lederne for at skabe forståelse for, 
at der må være overensstemmelse mellem holdninger og handlinger 
(om medinddragelse). Der må arbejdes med at udvikle de ledelsesfær-
digheder, der er en forudsætning for at uddelegere handlings- og be-
slutningskompetence til medarbejderne.
 Et andet væsentligt punkt, der adskiller arbejdsmiljøseminarerne 
fra andre lignende aktiviteter, er, at de ikke kun kan anvendes i rela-
tion til afholdelse af et kursusforløb. Seminarerne er mere end det. 
Det er tanken, at den måde at arbejde på, som seminarerne lægger op 
til, skal aflejres i virksomheden som en daglig måde at udføre arbej-
det på – at medarbejderne i stigende grad selv står for planlægning af 
arbejdet og problemløsning, mens ledelsen i højere grad indtager en 
rolle som sparringspartner og fokuserer på udvikling. Set i forhold til 
sikkerhed kan arbejdsformen fastholdes både på ugentlige møder om 
sikkerhed og gennem brug af sikkerhedsrunderinger, hvor menige 
medarbejdere deltager på skift. På den måde kan man fastholde dia-
logen om sikkerhed mellem ledelse, sikkerhedsorganisation og med-
arbejdere. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan tankegangen 
overføres til enten årlige medarbejderudviklingssamtaler eller grup-
peudviklingssamtaler. 



K a p i t e l  9

Brugen af 
teamorganisering

Teamorganisering har gennem de sidste 20 år været en af de oftest an-
vendte organisationsændringer, ikke bare i Danmark, men også inter-
nationalt. Team er blevet populære, fordi de giver mere fleksible or-
ganisationer. Traditionelt opbyggede organisationer støder ofte ind i 
det problem, at de med deres lederstyrede hierarkiske struktur er for 
ufleksible og præget af bureaukratiske beslutningsprocesser. Det gør 
virksomhederne langsomme i forhold til at tilpasse sig de hurtigt skif-
tende krav, som de ofte står over for i dag. For at modvirke denne 
organisatoriske inerti indføres der så mere eller mindre selvstyrende 
grupper eller team. Tanken er, at en del af det ledelsesmæssige ansvar 
uddelegeres til medarbejdergrupper, der herefter selv tager beslutnin-
ger i forhold til fx den daglige materielle eller vidensbaserede produk-
tion og arbejdsplanlægning. Indførelsen af team har potentialet til at 
udvikle den organisatoriske fleksibilitet samt styrke innovationen i 
medarbejdergruppen, da den i højere grad fremmer selvorganisering. 
Det er dog vigtigt at have for øje, at etableringen af team også medfø-
rer ændringer i den sociale struktur, da etableringen medfører, at der 
skabes nye relationer og interaktionsmuligheder, mens andre relatio-
ner og interaktionsmuligheder bortfalder. Som tidligere nævnt påvir-
ker disse ændringer i den sociale struktur fx det psykosociale arbejds-
miljø og kan give uhensigtsmæssig konsekvenser.
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 Konsekvenserne af ændringer i den sociale struktur kan dog også 
være positive. Det har vi fx set i en mindre nordjysk tekstilvirksom-
hed, hvor man gik fra den traditionelle linjeorganisering til, at hele 
arbejdsstyrken blev organiseret i team. Virksomheden valgte, at det 
var de ansatte, der selv var de primært ansvarlige for sammensætnin-
gen af team. Det skete dog ikke gnidningsfrit, og etableringen af de 
enkelte team var en svær fase, hvor der blev bundet meget energi op 
i, hvem der skulle være sammen med hvem. I starten brugte man og-
så en teamlederfunktion, som gik på skift mellem gruppens medlem-
mer, men det viste sig, at ikke alle magtede denne funktion lige godt, 
og konstruktionen blev efterfølgende opgivet. Omstruktureringen 
var en svær periode, men det var kun meget få, der forlod arbejds-
pladsen i utilfredshed med den nye arbejdsorganisering. Et år efter at 
teamorganisering blev indført, interviewede vi alle 50 medarbejde-
re. Ingen af dem ønskede at vende tilbage til den tidligere individuel-
le arbejdsorganisering. En af de ting, de vægtede højt, var det socia-
le sammenhold, der var blevet skabt. I kontrast til tidligere, hvor de 
kun deltog i virksomhedens sommerudflugt og julefrokost, var med-
arbejderne nu selv begyndt at organisere forskellige sociale arrange-
menter. Ligeledes blev der taget et større socialt ansvar mellem med-
arbejderne. Det gav sig fx udtryk i et af teamene, hvor medarbejder-
ne selv tog initiativ til at få en kollega, der havde været sygemeldt et 
par måneder på grund af dårlig ryg, tilbage i arbejde, først i en skåne-
funktion senere på fuld tid.
 helt overordnet peger vores erfaringer samt de generelle resulta-
ter fra organisationsforskning på, at medarbejdere trives bedst, hvis 
de er medlemmer af et eller flere forholdsvis stabile sociale fællesska-
ber. Det er altså vigtigt, at der i virksomhederne er muligheder for, at 
både medarbejdere og ledere kan skabe sociale relationer og opbygge 
fællesskaber. Det kan være vanskeligt, hvis man er henvist til at væ-
re medlem af fleksible team, hvor man skal udføre mindre opgaver i 
korte tidsintervaller og derfor ikke har mulighed for at opbygge stabi-
le arbejdsmæssige og sociale relationer. En sådan solid faglig og social 
base danner grundlag for, at fleksibiliteten og læringen kan udvikles i 
virksomheden. Den sociale struktur kan ligeledes via social støtte vir-
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ke som en buffer, når medarbejderne bliver udsat for eksterne stress-
belastninger. En af udfordringerne for den moderne virksomhed er 
således at sikre muligheden for, at individer på alle niveauer kan ind-
gå i stabile sociale fællesskaber.
 I dette kapitel vil vi fremlægge vores erfaringer med team og den 
grundlæggende viden om, hvordan de fungerer. For at få det bedst 
mulige udbytte af teamorganiseringen er det vigtigt, at man som le-
der har en forståelse for, hvordan teamorganisering påvirker den so-
ciale struktur og dermed kan have både positive og negative konse-
kvenser for arbejdsmiljøet og funktionen af team. 

teams interne dynamik

Grupper eller team er åbne systemer. Der foregår en vedvarende in-
teraktion og udveksling af erfaringer og viden både mellem de enkel-
te teammedlemmer og mellem teamet og andre aktører i virksomhe-
den. Vi ser teamet som et selvorganiserende socialt system, der er ind-
lejret i en fysisk og kulturel organisatorisk kontekst. Et team kan be-
tragtes på tre niveauer, hvor der foregår forskellige tilpasnings- og ud-
viklingsprocesser.
 Det første niveau består af de individuelle gruppemedlemmer, der 
har hver deres holdninger og værdier. Det enkelte individ kan sagtens 
være medlem af flere grupper på samme tid, men for at blive gruppe-
medlem må den enkelte til en vis grad integrere sig i de grupper, han 
tilhører. Dette sker gennem den vedvarende interaktion mellem den 
enkelte og resten af gruppen. Det enkelte individ lærer af gruppen, 
samtidig med at gruppen også lærer af det enkelte individ, fx ved at 
gruppens arbejdsrutiner, værdier og mål påvirkes af den viden og de 
kompetencer, som individet bidrager med. I denne gensidige påvirk-
ningsproces er det vigtigt, at der skabes en balance mellem konsensus 
og konflikt. I teamet har medlemmerne både en samhørighed med 
teamet og er adskilt fra det i en kompleks struktur af roller, holdnin-
ger, relationer og aktiviteter. De enkelte gruppemedlemmer er for-
skellige og har egne værdier og overbevisninger, men for at gruppen 
kan fungere, må der ikke være for stor uenighed mellem gruppemed-
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lemmerne, da det så kan ende i konflikt og dermed en handlingslam-
met gruppe. På den anden side skal alle medlemmer ikke ende med 
at være helt ens, da forskelligheden skaber dynamik og udvikling. En 
gruppe, hvor der er konsensus om alt, vil ofte stagnere og mangle ev-
nen til at udvikle sig. Forskellighed skaber dynamik, og derfor skal 
der være en balance, hvor der hverken er for lidt eller for meget for-
skellighed. 
 Det næste niveau er gruppen som et socialt system. Gruppen er 
et åbent system, der eksisterer i relation til sine omgivelser. Grup-
pen får en række input og informationer fra andre dele af virksomhe-
den i form af fx planer, viden og materialer. Disse input og informa-
tioner bliver bearbejdet og udviklet igennem teamets aktiviteter, der 
på den måde skaber værdi for virksomheden. Dette sker gennem en 
række interaktioner internt i gruppen. I løbet af deres historie gen-
nemløber team normalt ændringer og akkumulerer på den baggrund 
som regel en større mængde erfaring og viden. Ud fra det vil der ud-
vikles strukturer, der regulerer samarbejdet og adfærden. Udviklingen 
af disse strukturer påvirkes af både negativ og positiv feedback. Ne-
gativ feedback er feedback, der søger at balancere gruppen og brin-
ge den tilbage mod en ligevægtstilstand. Et biologisk eksempel er for-
holdet mellem sult og fødeindtag. Jo mere sultne vi er, jo mere spi-
ser vi. Men jo mere vi spiser, jo mættere (mindre sultne) bliver vi (ne-
gativ feedback), og dermed mindskes fødeindtaget, og der skabes en 
balance mellem sult og fødeindtag. Positiv feedback er feedback, der 
er selvforstærkende og derved forstørrer processerne (hvis vi fx blev 
mere sultne, jo mere vi spiste) og kan føre til ændringer og udvikling. 
På samme måde som positiv og negativ feedback kan foregå i fysiolo-
gisk/biologisk sammenhæng, kan det udspille sig i en organisatorisk 
sammenhæng i grupper. Grupper, der er præget af stærk negativ feed-
back, vil have svært ved at ændre på status quo. Det vil være grup-
per præget af vanetænkning og meget veletablerede normer. Det er 
der ikke noget forkert i, og sådanne grupper kan være meget velfun-
gerende, Men når virksomheder står over for større ændringer, vil der 
hyppigt opstå problemer med disse grupper. Grupperne og de enkel-
te medlemmer vil have en tendens til at modarbejde ændringer i for-
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søget på at fastholde de indlejrede og veletablerede strukturer. I så-
danne situationer vil grupper præget af positiv feedback i højere grad 
være forandringsvillige og indgå som en dynamisk og nyskabende ak-
tør i en omstillingsproces. 
 Det tredje niveau består af gruppens interaktion og placering i for-
hold til andre sociale systemer i virksomheden. Det vil sige gruppens 
placering i det netværk af formelle og uformelle grupper, som virk-
somheden udgøres af. Når man ser på team i organisationer, tilhører 
teammedlemmerne ikke kun én gruppe, de tilhører som regel sam-
tidig andre grupper og interagerer med større dele af virksomheden 
og det omgivne samfund. Gruppens placering og status kan som re-
gel vurderes ud fra antallet og kvaliteten af de interaktioner, gruppen 
har med andre dele af virksomheden, samt i hvilket omfang gruppen 
påvirker processer og beslutninger, der ligger uden for gruppens pri-
mære arbejdsfelt. Eksempelvis vil en ledelsesgruppe have større ind-
flydelse på, hvad der foregår i andre grupper i virksomheden, end en 
gruppe af kontorelever eller andre længere nede i hierarkiet.

eksterne faktorers betydning for teamet

Det, at teamet er indlejret i et større organisatorisk netværk, gør, at de 
ovenfor beskrevne interne dynamikker ikke er de eneste, der har en 
betydning for funktionen af teamene. Der er også en række eksterne 
påvirkninger, der spiller en rolle for, hvilke udviklingsmuligheder et 
team har, og hvordan de sociale processer forløber. 
 Den organisatoriske kontekst sætter gennem overordnede proce-
durer, regler og ressourcetildeling nogle mere eller mindre stramme 
rammer for, hvilke vilkår teamet fungerer under. En af de vigtigste 
kontekstfaktorer i forhold til den udvikling, der kan ske, er den or-
ganisatoriske belønningsstruktur. I enhver gruppe er der en tendens 
til, at de adfærdsformer, der bliver belønnet hyppigt, bliver forstær-
ket og efterhånden kan blive en del af gruppens indlejrede struktur. 
Omvendt vil de adfærdsformer, der resulterer i negativ belønning el-
ler straf, blive svækket og til sidst stort set forsvinde. I en forandrings-
proces er det derfor vigtigt for en leder at være opmærksom på både 
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den formelle og uformelle belønningsstruktur i virksomheden. hvis 
man som leder ønsker at skabe en forandring, er det vigtigt, at man 
etablerer en belønningsstruktur, der understøtter denne forandring. 
Et eksempel, som vi ofte støder på, er, at virksomheders officielle po-
litik er, at arbejdsmiljø skal have lige så høj prioritet som produktivi-
tet, mens den officielle belønningsstruktur klart favoriserer produk-
tivitet, i form af fx større lønbonus ved opnåede produktivitetsmål 
frem for arbejdsmiljømål. I sådanne tilfælde er det svært at skabe en 
forandring på arbejdsmiljøområdet, fordi belønningsstrukturen gør, 
at det primære fokus er på produktivitet.
 En anden ekstern faktor, der har betydning for, hvordan gruppen 
fungerer, er produktionspresset. Produktionspresset bestemmes af en 
række faktorer, som den enkelte gruppe i en virksomhed kun har me-
get begrænset indflydelse på selv. For private virksomheder handler 
det ikke bare om udbud og efterspørgsel, men også konkurrenternes 
ageren på markedet samt den generelle konkurrenceevne og mulighe-
den for at skaffe arbejdskraft. Nogle af disse faktorer gør sig også gæl-
dende på det offentlige område, der samtidig også er underlagt poli-
tiske beslutninger og prioriteringer, der kan ændre markant på, hvor 
meget der skal laves og hvordan. 
 Et sidste eksempel på en betydende ekstern faktor, der påvirker 
gruppen, er ledelse. Ledelse spiller en vigtig rolle for teammedlem-
mernes motivation og engagement. Vi har allerede i de tidligere ka-
pitler set eksempler på, hvordan ledelse både kan påvirke den inter-
ne dynamik i en negativ retning og virke som en positivt katalyseren-
de faktor, der kan forbedre gruppens interne dynamik og udvikling. 
Den gode leder, der er i stand til at inspirere og motivere teammed-
lemmerne, kan i højere grad fastholde teamets motivation i en pres-
set situation end den mere afvisende leder, der udelukkende forhol-
der sig til standarder og kontrol. Den ledelsesmæssige struktur har så-
ledes en væsentlig indflydelse på teamets funktion og er en vigtig fak-
tor i forhold til gruppeklimaet og det psykosociale arbejdsmiljø. 
 Der er altså en række eksterne faktorer, der påvirker gruppens funk-
tion. Med sprogbrugen fra kapitlet om psykisk arbejdsmiljø kan disse 
faktorer også kaldes “stressorer”, da det er faktorer, som sætter grup-
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pens funktion under pres, og som kan skabe stress i gruppen. Stresso-
rernes betydning, og styrken af påvirkningen, er ofte noget, gruppen 
ikke er herre over. I hvilket omfang gruppen er i stand til at modstå 
eller tilpasse sig disse ændringer (håndtere eller cope med dem), er af-
hængig af den interne dynamik i gruppen. hvis vi tager det eksem-
pel, at gruppen bliver udsat for en ekstern stressor i form af et højt ar-
bejdspres eller en større organisationsændring, vil det påvirke dyna-
mikken i gruppen. Det kan fx forskubbe den føromtalte balance mel-
lem konsensus og konflikt. Så længe gruppemedlemmerne kan op-
nå konsensus om de vigtigste arbejdsmæssige forhold, er der balance. 
Men gruppemedlemmernes stressniveau kan påvirke denne balance, 
da tolerancen bliver mindre, og forskelligheder kan blive forstørret i 
stressede situationer. Når dette sker, begynder gruppemedlemmerne 
at blive uenige i et større omfang, og der opstår tendens til konflik-
ter. Det vil være et velkendt fænomen for de fleste ledere, at konflikt-
niveauet øges i en gruppe, der er under pres. hvorvidt dette sker, og 
i hvilket omfang, afhænger dog af, hvor velfungerende gruppen er. I 
nogle grupper foregår balancegangen mellem konsensus og konflikt 
på en knivsæg, mens andre grupper kan modstå et større pres, før der 
skabes ubalance. 

Forandringsprocesser i team

Når der skal skabes forandringer i grupper, er der mange faktorer, 
der spiller ind. Eksempelvis påvirker gruppens tidligere erfaringer 
medlemmernes tolkning af de nuværende ændringer. En veletableret 
gruppe vil derfor ofte have tendens til at reagere på nye ændringer på 
en måde, der var ideel i forhold til tidligere ændringer, men som kan 
vise sig at være utilstrækkelige i den nuværende situation. Det bety-
der, at hvis man tidligere har oplevet, at ledelsesmæssige udmeldinger 
ikke har holdt stik, så vil man være tilbøjelig til heller ikke at tro på 
ledelsen, når de melder noget nyt ud. Dermed kan det som leder op-
leves meget svært at skabe engagement og forandringsvilje hos med-
arbejdere. Den manglende motivation kan dog måske spores tilbage 
til tidligere erfaringer, der har lært medarbejderne, at der alligevel ik-
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ke sker noget. Det kan medføre en selvopfyldende profeti, hvor med-
arbejdernes forventning om manglende forandringer medfører, at de 
ikke indgår helhjertet i ændringsprocesserne og dermed er medvir-
kende til, at de ikke lykkes. 
 Grupper, der arbejder under stabile forhold igennem lang tid, mi-
ster ofte noget af kompleksiteten og fleksibiliteten, efterhånden som 
strukturerne bliver rutineprægede og selvforstærkende. Tæt ledelses-
mæssig koordinering og kontrol vil ligeledes resultere i en mere ruti-
nepræget indlejret struktur, som kan være effektiv under stabile pro-
duktionsforhold, men uhensigtsmæssig, hvis produktionsforholdene 
er under løbende ændring. En løsere ledelsesmæssig koordinering er 
en forudsætning for at skabe fleksibilitet og hurtige ændringer. Grup-
per, der først og fremmest er reguleret af ydre kræfter, har sværere ved 
selvstændigt at etablerer nye interaktioner end grupper, hvis struktur 
er opstået via selvorganisering. Dette skyldes, at grupper, der er selv-
organiserende, har flere erfaringer med at danne interaktioner og net-
værk, da det er igennem disse interaktioner, de har skabt og udviklet 
deres egne indlejrede strukturer.
 Gruppens forventninger spiller også en stor rolle for gruppens 
åbenhed over for ændringer. hvis en gruppe har en forventning om, 
at den skal være stabil og uforandret, er det langt vanskeligere at gen-
nemføre større ændringer i gruppetilhørsforholdet end fx i en tvær-
faglig projektgruppe, hvor medlemmerne ved, at der sker løbende 
ændringer.
 Det psykiske arbejdsmiljø spiller en central rolle i forbindelse med 
forandringer og udvikling, da det at opholde sig i et hele tiden ufor-
udsigeligt miljø kan være stressende. De konstante ændringer er stres-
sorer, der stiller krav til medarbejderne om hyppigt at omstille sig til 
nye og ofte flertydige forhold, hvilket lægger et stort pres på medar-
bejdergruppen. Ændringer stiller derfor krav om et godt og støttende 
arbejdsmiljø, hvis medarbejderne ikke skal udvikle stress. I den for-
bindelse er det væsentligt at skelne mellem to faktorer i forhold til 
ændringer:
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• Forudsigelighed
 Ændringer varierer i graden af forudsigelighed. Ændringer, der er 

en del af et mønster eller en trend, kan forudsiges, mens andre æn-
dringer kan opstå pludseligt. Jo mere uforudsigelige ændringer er, 
jo større er risikoen for, at der opstår stress i forbindelse med dem. 

• Kontrollerbarhed
 Det at have en følelse af kontrol er væsentlig for vores evne til at 

håndtere forandringer. Jo mere ukontrollable forandringer er, jo 
større er sandsynligheden for, at vi reagerer med stress.

Forudsigelighed og kontrollerbarhed er to uafhængige faktorer, men 
samtidig spiller de i høj grad sammen. hvis de personer, som ram-
mes af ændringerne, er informeret om, hvad der skal ske, og ændrin-
gerne dermed til en vis grad er forudsigelige, kan personerne i højere 
grad forberede sig på dem og forsøge at få større kontrol over situati-
onen. Tilpasningen til ændringer er lettest i de situationer, hvor æn-
dringerne indebærer en høj grad af forudsigelighed, og hvor situati-
onen samtidig findes kontrollerbar. Derimod er det langt sværere at 
tilpasse sig situationer, hvor der er stor grad af uforudsigelighed, og 
hvor situationen findes ukontrollabel. I disse situationer bliver vi ud-
sat for stress. Når en gruppe eller de enkelte medlemmer i den udsæt-
tes for stress og ikke er i stand til at håndtere den fornuftigt, vil grup-
pemedlemmerne være mindre tilbøjelige til at ændre ved de indlejre-
de strukturer. Dermed bliver gruppen præget af negativ feedback og 
kæmper for at opretholde ligevægtstilstanden. Stress, der bliver hånd-
teret forkert, modvirker og bremser altså udvikling.
 En vigtig forudsætning for at håndtere de mange forandringer er 
derfor, at virksomheder bliver styrket i deres evne til at reagere hen-
sigtsmæssigt på nye udfordringer og navigere gennem usikre tider. 
Der er behov for, at lederne i den grad, det er muligt, skaber en ople-
velse af forudsigelighed og kontrol for medarbejderne, mens de sam-
tidig sørger for, at medarbejderne er i stand til at reagere og tilpasse 
sig de omskiftelige omstændigheder ved at udvikle kommunikations- 
og samarbejdsforholdene og mindske usikkerhed om arbejdsopgaver, 
ansvar og kompetencer. 
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ustyrede forandringer

Når vi taler om forandringer i grupper, er det vigtigt at understrege, 
at forandringer ikke er noget særpræget eller specielt, der sker i af-
grænsede tidsrum eller ved unikke begivenheder. Større og mindre 
forandringer foregår hele tiden af sig selv, som en naturlig del af en-
hver virksomheds og gruppes liv. De naturligt forekommende foran-
dringer er ustyrede. Ved ustyrede tilpasninger ændrer gruppen sig i 
relation til ændringer internt eller i omverdenen, og gennem selvor-
ganisering sker der en løbende tilpasning af den interne dynamik i 
forsøget på at opnå en større belønning, et bedre resultat eller et bed-
re internt klima. Disse ændringer sker ikke som følge af en overord-
net plan, men er en naturlig del af gruppens løbende tilpasning til 
omgivelserne. De kan beskrives som en del af gruppens evolutionæ-
re selvorganiserende dynamik. Ustyrede eller naturlige ændringer har 
tre basale træk:

• Variation
 Strukturen og gruppemedlemmernes adfærd er ikke stabil, men 

fluktuerer og ændrer sig over tid som følge af ændringer i gruppens 
interne dynamik og de eksterne påvirkninger.

• Selektion
 På basis af de oplevede sammenhænge mellem gruppens funkti-

on og dens output vil nogle varianter af gruppemedlemmernes ad-
færd eller af gruppens struktur opleves mere belønnende og effek-
tive end andre. Disse adfærdstyper eller strukturer vil blive fore-
trukket frem for andre.

• Retention
 Den adfærd eller struktur, der bliver foretrukket, bliver bibeholdt 

over tid i gruppen. Den bliver en del af den indlejrede struktur og 
bliver efterhånden en del af gruppens rutineprægede færdigheder.

Gennem den ustyrede selvorganiseringsdynamik dannes der altså 
over tid et mønster i den adfærd, som gruppen udspiller, der afhæn-
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ger af tilpasningen til omgivelsernes krav og håndteringen af de in-
terne dynamikker. Dette mønster dannes løbende, og der kan hele ti-
den ske både store og små justeringer som reaktion på ændringer i in-
terne og eksterne forhold. For det meste er der tale om små justerin-
ger, men en gang imellem er disse ændringer så store, at hele grup-
pens dynamik ændres radikalt, hvilket nedenstående eksempel de-
monstrerer.

York refrigeration: den pensionerede formand  

– en naturlig ændring

Lederen vil normalt have indflydelse på gruppens funktion. Dette 
gælder, ligegyldigt om der er tale om formelle eller uformelle lede-
re. Især hvis der er tale om dominerende ledere, er deres indflydel-
se stor. Det kan være et problem, da dominerende ledere ifølge vores 
erfaring ofte har en tendens til at begrænse de individuelle gruppe-
medlemmers udfoldelsesmuligheder. Dermed skaber de grupper, der 
er mindre fleksible og kun i begrænset omfang er i besiddelse af de 
dynamiske kræfter, der er forudsætningen for udvikling af nye kom-
petencer. 
 I forbindelse med vores tidligere beskrevne arbejdsmiljøsemina-
rer på York Refrigeration stødte vi på en gruppe med en markant 
og dominerende uformel leder. Denne leder fungerede som formand 
for en gruppe på otte-ni medarbejdere. Formandsrollen var en ufor-
mel ledelsesrolle i virksomhedens gruppestruktur, og der var en gene-
rel trend i retning af afvikling af denne rolle for i højere grad at satse 
på at gøre grupperne mere selvorganiserende. I den konkrete gruppe 
var det allerede tidligt i forløbet på seminaret meget tydeligt, at for-
manden var meget dominerende og satte dagsordnenen for de udvik-
lingsprocesser, der skulle sættes i gang. Formanden havde været 40 år 
i virksomheden og havde en høj status i både gruppen og virksomhe-
den. Dette blev understreget af, at den ledelsesrepræsentant, der del-
tog på seminaret, klart udtrykte, at man skulle lytte til formanden, 
da han havde været i virksomheden meget længe og vidste, hvordan 
tingene foregik. Gruppen var tydeligt præget af den dominerende 
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formand, hvilket begrænsede dens udfoldelsesmuligheder. De øvrige 
medlemmer kom kun i begrænset omfang med egne ideer, og de kom 
sjældent med modargumenter, når formanden havde udtalt sig. De 
fleste af de forslag, de øvrige medlemmer kom med til forbedringer 
af arbejdsmiljøet, blev direkte eller indirekte skudt ned af formanden. 
Der var således tydelig negativ feedback fra formanden, der fastholdt 
den eksisterende struktur i teamet. Det var ligeledes formanden, der 
organiserede de forbedringer, de blev enige om at sætte i gang i team-
et. Formanden havde således en stærk kontrol over teamet. De øvri-
ge teammedlemmer virkede afventende og var præget af en vis pas-
sivitet, specielt når de skulle tage beslutninger, der kunne påvirke de 
indlejrede strukturer i gruppen. 
 Formanden var oppe i alderen, og da vi ca. et år senere mødtes med 
gruppen for at evaluere hele forløbet og fremgangen på de forbed-
ringsforslag, der var blevet stillet på seminaret, var han gået på pen-
sion. Virksomheden havde ikke ansat en ny person i hans rolle, og i 
stedet fungerede gruppen nu uden en formand. Dynamikken i team-
et var ændret væsentligt.

Medarbejder 1: Somme tider er det praktisk at have en formand, og som-

me tider er det upraktisk. Da vi havde en formand, skulle vi ikke tæn-

ke på, hvad vi skulle lave. Det hele var tilrettelagt, og vi skulle ikke hen-

te materialer. Nu skal vi hen og se på tavlen, hvad vi skal lave. Så skal vi 

planlægge produktionen og have fat i folk for at få de materialer, vi skal 

bruge.

Gruppens medlemmer havde efter formandens afgang oplevet, at den 
indlejrede kontrolfunktion var under opløsning. I perioden lige ef-
ter var teammedlemmer i en forvirrende situation, da det var forman-
den, der havde varetaget en række vigtige opgaver for teamet og fx 
sørget for at få og sende informationer til og fra de andre dele af virk-
somheden. Dynamikken i gruppen var derfor blevet mere åben og 
kaotisk efter hans afgang. 
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Medarbejder 2: Efter at vi havde mistet vores formand, vidste vi ikke, 

hvordan vi selv skulle lave en række ting. Vi skulle have hjælp udefra for 

at få løst problemerne i produktionen, og vi oplevede, at vi fik færre in-

formationer.

Efterhånden tog teamet dog selv over og kom ind i en positiv feed-
back-sløjfe, hvor teammedlemmerne gennem interaktioner skabte 
nye strukturer i gruppen. Det enkelte teammedlem havde en ople-
velse af, at han i større grad kunne tilbyde gruppen nye kompetencer 
og ideerer. Der opstod ligeledes en åbning af teamet, så interaktionen 
mellem teammedlemmerne og de øvrige team blev øget, hvilket be-
rigede det enkelte medlems arbejde. De enkelte gruppemedlemmer 
blev mere motiverede og initiativrige og udviklede i den følgende pe-
riode interaktionerne og samarbejdet internt i gruppen.

Medarbejder 1: Jeg har fået et mere spændende arbejde, efter at vi kom 

af med formanden. Nu får vi alle opgaver ud på tavlen, og vi taler om, 

hvem der skal udføre den enkelte opgave, og vi taler også med det næste 

led i kæden.

Medarbejder 2: I starten talte jeg kun med formanden, nu taler jeg me-

re med de øvrige i teamet.

Interaktionen blev ligeledes øget i forhold til de øvrige sociale syste-
mer i virksomheden. Den øgede motivation viste sig igennem en æn-
dret adfærd, hvor teammedlemmerne tog et større ansvar for produk-
tionen og blev aktive i løsningen af produktionsmæssige problemer.

Medarbejder 3: Efter at vi har mistet formanden, har jeg fået mere over-

blik over produktionen. Det kan jeg se fordelene ved. Når der opstår et 

problem, har jeg flere gange været inde på tegnestuen, og jeg er begyndt at 

tale med både planlæggere og ingeniører.

De dynamiske ændringer i gruppens indlejrede strukturer havde li-
geledes påvirket det psykosociale miljø, og som følge af ændringen i 
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ledelsesstrukturen havde teamet udviklet sig til en dynamisk selvor-
ganiserende arbejdsgruppe, hvor man interesserede sig for hinanden. 
Teammedlemmerne var begyndt at lære af hinanden og oplevede ge-
nerelt set deres arbejde som mere interessant og belønnende.

Medarbejder 1: Stemningen er blevet bedre. Der er en god stemning, og 

vi er sammen om opgaverne. Tidligere drak man selv sin kaffe, men nu 

tager vi morgenkaffen sammen i gruppen. Vi holder også kaffepauser med 

de andre, der er i området.

Medarbejder 2: Vi er blevet et sammentømret hold. Vi ser efter hinanden, 

og opstår der nogle vanskelige situationer, hjælper vi hinanden. 

Medarbejder 1: Vi er blevet tvunget til at interessere os for, hvad hinan-

den laver. Vi er også blevet interesseret i, hvilke arbejdsteknikker de andre 

anvender. Generelt taler vi meget mere sammen.

Medarbejder 3: Det er helt klart positivt, at vi selv er begyndt at planlæg-

ge vores arbejde. Jeg har fået mere indblik i tingene, og nu ved jeg, hvilke 

personer jeg skal gå til, når jeg skal have løst en opgave.

Denne gruppe havde altså i perioden efter formandens afgang gen-
nemløbet en ustyret eller naturlig ændringsproces, hvor den indlej-
rede ledelsesstruktur var ændret fra en passiv lederstyret organisering 
til mere selvorganisering. hvor den pensionerede formand anvend-
te negativ feedback til at fastholde den indlejrede struktur i team-
et, er gruppens udvikling efterfølgende karakteriseret af positiv feed-
back, der har forstørret og udviklet gruppens interne og eksterne dy-
namik. Gruppens nye adfærdsformer er blevet selekteret via et in-
ternt belønningssystem, hvor teammedlemmerne har oplevet, at de-
res arbejdsfunktioner er blevet beriget, og de har påtaget sig et større 
ansvar. Disse ændringer har haft en positiv effekt på den sociale støt-
te og samarbejdsrelationer, og gruppeklimaet er herigennem blevet 
udviklet i positiv retning. De lokale ændringer i dette team har haft 
konsekvenser for resten af virksomheden, da gruppens samarbejdsre-
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lationer er blevet udviklet, og der nu er en større kontakt til de øvrige 
grupper i virksomheden. Den interne ændring i teamets dynamik har 
således påvirket det globale sociale system i virksomheden. 

styrede forandringer

Ovenfor er ustyrede forandringer beskrevet. Disse naturlige og hele 
tiden tilbagevendende forandringer er dog ikke den eneste form for 
forandringer, der kan ske. Der er også muligheder for at lave ændrin-
ger, der er drevet af planer og mål. Denne form for ændringer kan 
beskrives som en styret tilpasningsproces. Den styrede tilpasning dri-
ves hyppigt af ledelsen eller konsulenter, der fremlægger planer, sty-
rer, koordinerer og bevidst arbejder på at påvirke de ansattes motiva-
tions- og belønningsstrukturer. Den direkte og styrede tilpasning bli-
ver specielt kompliceret i de situationer, hvor målene, der ofte er ud-
viklet af gruppe-eksterne personer som ledere, ikke er i overensstem-
melse med gruppens mål, og der ikke gøres nogen aktiv indsats for at 
koordinere dette. Det er ikke sjældent, at der opstår en situation i en 
virksomhed, hvor ledelsen og gruppen har to forskellige opfattelser 
af de ændringer, der skal gennemføres. hvis der ikke foregår en dia-
log mellem ledelsen og gruppen, hvor ændringerne diskuteres og ud-
vikles, gennemfører gruppen ikke nødvendigvis en ændring, der er i 
overensstemmelse med ledelsens planer og ønsker.

vestas Wind systems: indførsel af tPm – en styret 

ændring

I løbet af den periode, hvor vi arbejdede med dele af Vestas-koncer-
nen, besluttede man sig for at indføre selvstyrende grupper ud fra 
det japanske produktionsorienterede teamkoncept Total Productive 
Maintenance (TPM). Baggrunden for beslutningen var, at man øn-
skede at skabe både produktions-, kvalitets- og arbejdsmiljømæssi-
ge forbedringer. Eksempelvis oplevede man en række arbejdsmiljø-
problemer som eksem og ulykker, som man ikke kunne få bugt med. 
Man havde fra ledelsens side i både skrift og tale givet klart udtryk 
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for, at løsningen af disse arbejdsmiljøproblemer havde høj prioritet, 
og prioriteringsrækkefølgen skulle være: 1) arbejdsmiljø og sikker-
hed, 2) kvalitet og 3) produktivitet.
 Afdelingerne var allerede organiseret i grupper på otte-ti medar-
bejdere, men disse grupper havde et meget begrænset ansvar, og der 
var primært tale om lederstyrede grupper, hvor de indlejrede struktu-
rer var rutineprægede, og hvor medarbejderne havde begrænset ind-
flydelse på beslutningsprocesserne. Den organisationsanalyse, vi fore-
tog, viste, at medarbejderne oplevede uklare ansvars- og kompeten-
ceforhold, især i forhold til de to mellemlederlag, der eksisterede i 
form af formænd, der var medarbejdere med ekstra beføjelser, og tra-
ditionelle værkførere. I arbejdet med virksomheden blev det klart, at 
det ikke kun var medarbejderne, der havde en uklar forståelse af le-
delsesansvaret og funktionen. Internt i ledelsesgrupperne var der og-
så uklarhed vedrørende opfattelsen af ledelsesstrukturen mellem mel-
lemlederne og topledelsen. Disse erfaringer var medvirkende til, at 
topledelsen tog beslutningen om at afskaffe formandslaget og entre-
rede med et konsulentfirma for at udvikle og indføre selvstyrende 
grupper ud fra det japanske TPM-koncept. Det var intentionen, at 
den lederstyrede koordinering og kontrol skulle svækkes, så teamene 
i højere grad blev selvorganiserende, og man meldte ud, at ansvaret 
og kompetencerne skulle flyttes ned og ud i organisationen. Dette vi-
ste sig fx ved, at hver enkelt medarbejder i teamene fik tildelt en rol-
le, som betød, at de havde ansvar for en bestemt del af teamets funk-
tionsområde som kvalitet, sikkerhed eller uddannelse. Gennem vel-
fungerende teamarbejde håbede man at skabe større medarbejdertil-
fredshed, bedre samarbejde og større kollegial respekt, personlig og 
faglig udvikling, højere produktivitet, kortere omstillings- og gen-
nemløbstider, større fleksibilitet, færre fejl, højere kvalitet og mindre 
sygefravær. 
 Ved etableringen af TPM-teamene var der kun i meget begræn-
set omfang dialog mellem medarbejderne og ledelsen om projektet. 
Projektet blev besluttet af ledelsen og blev planlagt og udarbejdet af 
ledelsen, en konsulent samt en gruppe ingeniører, der efterfølgen-
de skulle stå for implementeringen. Eksempelvis foregik medarbej-
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dernes introduktion til konceptet, ved at de gennemgik et ugekursus 
med en lærer fra en teknisk skole med vægt på produktionsspil, sam-
arbejde samt de nye roller, som de skulle varetage i teamet. Men der 
foregik ikke meget diskussion om rollefordelingen, der ellers var et 
meget væsentligt element i indførelsen af de selvstyrende grupper. 

Medarbejder: Jeg har været på TPM-kursus, men vi nåede for langt hen 

i kurset, inden vi fandt ud af, hvilken rolle vi skulle have. Vi brugte tre 

dage til at spille produktionsspil, og så fik vi et stykke papir om, hvad rol-

lerne indeholdt. Torsdag eftermiddag, lige inden kurset sluttede, skulle vi 

så fordele rollerne, og det opstod der uenighed om. Den efterfølgende dag 

skulle vi fortælle ledelsen, hvordan vi havde organiseret arbejdet. Nu har 

de startet et nyt hold op, og de begår de samme fejl.

Processen med at gå fra en lederstyret gruppe til et selvstyrende team 
kan ikke klares umiddelbart, da de indlejrede strukturer skal ændres, 
og det tager tid. herudover skal medarbejderne udvikle en forståelse 
for deres nye roller i teamet. Disse interne dynamikker skal håndte-
res i teamet, samtidig med at eksterne faktorer også spiller ind og på-
virker processen.

Medarbejder: Jeg mener, at TPM er kommet ud af fokus på grund af pro-

duktionspres. Der er ikke tid til at interessere sig for de roller, vi har få-

et tildelt. Holdet får hele tiden at vide, at vi er bagud med produktionen. 

Min rolle er planlægger, og jeg mener ikke, at jeg har fået rollen rigtig be-

skrevet. Jeg skal passe på, at jeg ikke agerer som formand, da det er team-

et, der bestemmer. De uoverensstemmelser, der er i teamet, holder vi in-

den for teamet. Det bliver teamlederen ikke blandet ind i. Hvis jeg gik til 

teamlederen med en uoverensstemmelse, ville jeg komme ud i kulden, og 

så kunne jeg ikke klare rollen. Det kan være irriterende, hvis man kan se 

en god fremgangsmåde, og der så kommer nogle kolleger med et andet for-

slag, udelukkende fordi det vil passe bedre med, hvornår vi holder pauser. 

Her savner jeg opbakning fra kollegerne.
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Som tidligere nævnt er indførelsen af team en markant ændring i den 
sociale struktur i en medarbejdergruppe. Dette var også tydeligt på 
Vestas, hvor den ændrede struktur medførte gnidninger hos medar-
bejderne. Udgangspunktet var, at TPM-teamene, ud over det dagli-
ge samarbejde, skulle mødes en time dagligt ved produktionsdagens 
slutning for at diskutere og planlægge arbejdet. I modsætning til for-
ventningerne var teamene på disse møder ikke i stand til at løse alle 
interne problemer selv. Eksempelvis opstod der hurtigt problemer i et 
af teamene, da et af medlemmerne ikke deltog i den daglige planlæg-
ning og kun ydede et begrænset bidrag til gruppen. Det er en fuld-
stændig normal socialiseringsproces i en gruppe, at den øvrige del af 
gruppen vurderer, i hvilket omfang et bestemt teammedlem yder et 
værdifuldt bidrag til gruppen. Det er en følgevirkning af den ændre-
de sociale struktur, der gør de enkelte gruppemedlemmer afhængige 
af hinanden, når man indfører team. hvis et gruppemedlem yder en 
begrænset indsats i gruppen, kan det derfor resultere i konflikt og de-
stabilisering af gruppens funktion. I mange situationer vil det pågæl-
dende teammedlem blive marginaliseret, med tendens til at vedkom-
mende vil blive presset ud af gruppen. 

Medarbejder: Da vi startede på TPM, opstod der et problem i teamet, 

da en af kollegerne meldte sig ud af gruppen og ikke deltog i længere pe-

rioder. Det problem kunne vi ikke selv løse. Vi forsøgte to gange uden re-

sultat at tale med den pågældende kollega, hvorefter resten af teamet blev 

enige om, at vi skulle kontakte teamlederen. Han var hurtig til at hand-

le i situationen, og manden blev overført til et andet hold. Det var en me-

get vanskelig beslutning for teamet, men teamet kom efterfølgende til at 

fungere meget bedre.

Som helhed var indførelsen af TPM-grupper på Vestas en ledersty-
ret ændring, og planen var udarbejdet af personer, der var eksterne 
for medarbejderteamene. I sådanne tilfælde er strategien og målene 
for ændringen hyppigt ikke så klare for teammedlemmerne, da de ik-
ke har været involveret i udformningen af dem. Det var netop pro-
blemet ved den beskrevne ændring, hvor medarbejderne stort set ik-
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ke havde haft nogen dialog med ledelsen om projektets udformning. 
Medarbejdere og ledelsen var således ikke bærere af en fælles vision. 
Det gjorde, at oplevelserne af ændringerne var forskellige, og denne 
divergens forlængede den proces, der skulle føre til en ny struktur i 
gruppen. Ledelsen var mest fokuseret på produktionsresultatet, hvor 
teammedlemmerne i højere grad havde fokus rettet mod de inter-
ne gruppeprocesser. Det var et gennemgående træk, at teammedlem-
merne oplevede rolleuklarhed, dvs. at de var usikre på, hvordan de 
skal udfylde de nye roller. herudover var medarbejderne stadig bange 
for at overtræde de uskrevne kollegiale regler, der var en del af de ind-
lejrede strukturer fra de gamle lederstyrede team. På trods af uklar-
hederne blev de fleste dog tilfredse med den nye organisering, da den 
medførte større indflydelse på eget arbejde.

Medarbejder: Jeg mener, at TPM kan hjælpe med at give den enkelte i 

teamet mere ansvar. Men støttestrukturen fungerer ikke optimalt i øjeblik-

ket. Det kniber fx med at få vedligeholdelsesafdelingen til at beskrive pro-

cedurerne for de opgaver, teamet skal overtage. Jeg er på papiret blevet an-

svarlig for reparation af værktøj, men i praksis føler jeg ikke, at jeg har få-

et udelegeret ansvaret, og jeg har ikke fået instruktioner om de forskellige 

arbejdsgange. Jeg er udlært smed, så jeg kan sagtens løse en del af opgaver-

ne, men ansvarsområdet er noget diffust.

Teammedlemmerne havde i perioden efter ændringen ikke nogen fæl-
les opfattelse af teamets funktion og af de enkelte roller. De havde ik-
ke haft den fornødne tid og havde ikke haft mulighed for at udarbej-
de en fælles strategi, for at de kunne nå målet. Gruppemedlemmer-
ne havde således svært ved at koordinere deres indsats og gennemføre 
de adfærdsændringer, der skulle føre til ændringer i de indlejrede ru-
tiner. Der var opbrud i de gamle strukturer, og medarbejdernes mo-
tivation samt interaktioner viste, at der var begyndt at udkrystallise-
re sig nye handlemønstre, der på sigt kunne føre til nye strukturer i 
teamet. Men det er en proces, der tager tid og ikke nødvendigvis føl-
ger den plan, som er lagt på forhånd af ledere og konsulenter.
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tværfaglige team

Ud fra vores forståelse af organisationer bliver tilgængeligheden af in-
formationer central. hvis medarbejdere og ledere skal kunne agere 
hensigtsmæssigt i et turbulent og komplekst miljø, der hele tiden stil-
ler krav om tilpasning og forandring, er det et krav, at de nødvendige 
informationer er til stede. Når en virksomhed gennemgår store æn-
dringer, er informationstrykket stort, og der er to hovedproblemer, 
som virksomhederne står over for i den forbindelse. For det første 
skal man være bevidst om, hvilke og hvor mange informationer med-
arbejderne har brug for. For det andet skal man arbejde på at målret-
te informationen til de relevante samarbejdspartnere, hverken færre 
eller flere. Virksomheden har altså behov for at målrette og struktu-
rere informationsstrømmen for derigennem at øge den fælles beslut-
ningskompetence hos individerne i virksomheden. 
 Resultaterne fra forskningen i brugen af team viser, at brugen af 
tværfaglige team kan være den rette løsning, når det, der kræves, er ef-
fektivitet, hurtige beslutninger og hurtige handlinger. Disse problem-
stillinger løses hurtigere og bedre i tværfaglige team end via mere tra-
ditionel organisering. Det skyldes, at man gennem en tværfaglig team-
struktur bedre kan styre informationerne i projekter og på den måde 
imødekomme fx kundernes krav om øget interaktion og samarbejde. 
Den største forskel mellem konventionelle team og tværfaglige team 
er naturligvis forskelligartetheden i ekspertise. Sammenlignet med an-
dre team er tværfaglige team i stand til at løse mere komplekse opgaver, 
fordi de enkelte medlemmer er forskellige, hvad angår viden, erfaring 
og funktionel træning. Indførelsen af tværfaglige team kan således re-
ducere medarbejdernes usikkerhed i forbindelse med udvikling, inno-
vation og omstilling til nye projekter, fordi den samtidige anvendelse af 
flersidet viden på komplekse problemstillinger skaber bedre løsnings-
muligheder. Eftersom medlemmerne i et tværfagligt team har forskel-
lige perspektiver, vil der ofte opstå uenigheder. Disse uenigheder be-
høver dog ikke have negative konsekvenser. Forskelligheden kan være 
med til at skabe mere innovative team. Ligeledes kan forskelligheden 
være med til at beskytte teamet mod gruppetænkning, hvor teamet ta-
ger dårlige beslutninger ud fra vanetænkning og konfliktskyhed.
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 Et tværfagligt team kan sammensættes på tværs af afdelingsmæssi-
ge og faglige skel. Dette skaber en mulig konfliktsituation, da de en-
kelte teammedlemmer kan referere til forskellige ledere og ledelsesni-
veauer i virksomheden. Derfor er det en forudsætning for en succes-
fuld indførelse af tværfaglige team, at den øverste ledelse, samt de for-
skellige afdelingsledere, er enige om projektet og er i stand til at afgi-
ve kompetence til teamene. Det er en proces, der hyppigt viser sig at 
være vanskeligere end først antaget. Det er derfor en god ide, at der 
udarbejdes fælles aftaler om kompetence og ansvar, så teamet ikke en-
der med at blive underkendt af de enkelte afdelingsledere. 
 Den konkrete sammensætning af teamene er ligeledes vigtig. Ud 
over at teammedlemmerne skal være i besiddelse af de tekniske fær-
digheder, er det vigtigt, at de besidder sociale færdigheder, så de er i 
stand til at samarbejde. Forskningen i teameffektivitet viser, at hvis 
man undlader at udvikle teammedlemmernes sociale evner, kan det 
få negative konsekvenser for teamets funktion, og der er fare for, at 
interne konflikter dræner teamets energi. Der er dog flere faktorer, 
der kan influere på tilstedeværelsen af konflikter. Konflikter eskale-
rer hyppigt, når der er forskellige måder at gøre ting på og forskel-
lige værdier i gruppen. Da et tværfagligt team er sammensat af folk 
med forskellig uddannelsesmæssig og personlig baggrund, vil der ofte 
være sådanne forskelle til stede. herudover kan der opstå konflikter 
som følge af forskellige mål i gruppen. hvis de enkelte teammedlem-
mer har forskellige dagsordner og ikke er enige om, hvad det er, som 
teamet skal opnå, er det meget svært at etablere et fornuftigt samar-
bejde. Det er derfor afgørende for et teams funktion, at der arbejdes 
på at få etableret et fælles mål. Dette kan være svært, da forskellige 
faggrupper kan have fokus på forskellige mål og processer, og disse 
spørgsmål må derfor afklares, inden projektet startes. 
 Den interne kommunikation kan ligeledes vanskeliggøres af for-
skelligartet sprogbrug og erfaringer. Formålet er ikke at fjerne disse 
konflikter og modsætninger helt, da det jo netop er dem, der skaber 
mulighed for udvikling og nytænkning. I stedet skal man arbejde på 
at gøre teamet rummeligt og bruge konflikter dynamisk i stedet for at 
opfatte dem som negative faktorer, der sætter processen i stå. Forsk-
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ningen i team viser klart, at hvis man sammenligner velfungerende 
team med dårligt fungerende team, så er der ikke forskel på antallet af 
konflikter, der opstår, men på den måde, hvorpå konflikterne hånd-
teres. Velfungerende team forstår at få brugt konflikter som et dyna-
misk brændstof til udvikling af teamet, mens konflikter er brænde 
på et destruktivt bål i dårligt fungerende team. Det er derfor vigtigt 
at forberede projektmedlemmerne på nogle af de vanskeligheder, der 
kan opstå i processen. Det er en fordel at forberede teammedlemmer-
ne på, at det er normalt, at der opstår uenighed i en gruppe, og man 
bør forsøge at styrke teamets evne til konflikthåndtering og samarbej-
de gennem fx kurser i gruppe- eller arbejdspsykologi.
 Det er altså vigtigt at have fokus på de interne processer i team-
et, men et funktionsdueligt tværfagligt team skal have et dobbelt fo-
kus, der både retter sig mod de interne processer i teamet såvel som 
mod det eksterne samarbejde med forskellige afdelinger i virksomhe-
den. Tværfaglige team har vist sig at fungere bedst, hvis de har en ak-
tiv kontakt med topledere, kunder, leverandører samt andre afdelin-
ger i virksomheden. Det er derfor vigtigt at arbejde med relationerne 
mellem teamet og det eksterne miljø. Kommunikationskanalerne til 
de forskellige afdelinger i virksomheden skal udbygges, så teamet kan 
få støtte og feedback i projektfasen. 
 Ledelsesmæssigt har der ikke været meget fokus på tværfaglige team 
ud over en påpegning af vigtigheden af projektledelse. hvorvidt den-
ne rolle varetages bedst af en eller flere personer, hvor opgaven kan gå 
på skift, alt afhængig af hvilke problemstillinger der skal løses, er der 
ikke meget enighed om i forskningslitteraturen. Ud fra vores forståel-
se af ledelse har man generelt ikke haft nok fokus på lederens evne til 
at katalysere og facilitere de nødvendige processer i teamet. Vores ar-
gument er, at den bedste måde at skabe team, der er i stand til at lø-
se opgaverne på en hensigtsmæssig måde, er at gøre dem selvorgani-
serende. I selvorganiserende team føler alle teammedlemmer sig mere 
ansvarlige for gruppens arbejde og deltager i større udstrækning med 
selvstændige initiativer og løsninger. Lederens rolle er derfor at kata-
lysere og skabe de rette betingelser for selvorganisering. 
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vifa/scanspeak: Behov for tværfaglige team

højtalervirksomheden Vifa/ScanSpeak er en af de virksomheder, 
hvor vi har arbejdet med team. Efter flere fusioner inden for en kort 
årrække var man på et tidspunkt nået frem til en situation, hvor man 
havde problemer med at definere ansvaret for projekter internt og få 
dem placeret de rette steder i virksomheden.

Medarbejder: Det problematiske er, at opgaverne ligger og cykler rundt. 

Ja, de bliver skubbet rundt mellem folk, fordi der ingen er, som vil tage 

ansvar for dem.

Virksomheden havde indtil for nylig været præget af en formel top-
styret ledelse. Der havde været en udpræget grad af kontrol og le-
derstyrede beslutningsprocesser, hvor de ansatte endte med passivt 
at udføre de opgaver, de blev sat til. Topstyringen havde medført, at 
virksomheden var præget af negativ feedback, der fastholdt den tidli-
gere ligevægtstilstand. Det gjorde fx, at man reagerede i overensstem-
melse med det traditionelle lederstyrede koncept, når man blev ud-
sat for nye udfordringer. Dette hæmmede udviklingen og resulterede 
i en økonomisk krise, hvorefter der blev indsat en ny direktør. 
 Den nye direktør satte en organisatorisk kovending i gang. han 
arbejdede målrettet på det forretningsmæssige plan, og der blev gen-
nemført fusioner, rationaliseringer, etableret strategisk samarbej-
de og udviklet nye forretningskoncepter. I forbindelse med alle dis-
se ændringer blev der dog ikke arbejdet på at udvikle medarbejder-
nes kompetencer eller på at udvikle den interne virksomhedsstruk-
tur. De indlejrede strukturer blev derfor langsomt opløst, og der op-
stod en løs og ufokuseret virksomhed, hvor den enkelte medarbejder 
havde svært ved at identificere de relevante arbejdsopgaver og infor-
mationer samt at finde de nødvendige samarbejdspartnere. Virksom-
heden bevægede sig i denne periode i spændingsfeltet mellem nyt og 
gammelt, mellem stabilitet og kaos. Dette var en situation, der øgede 
usikkerheden blandt medarbejderne.
 En kundeundersøgelse viste, at virksomheden var stærk, når det 
drejede sig om teknik og viden, men svag på punkterne projektsty-
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ring, overholdelse af tidsfrister samt udvikling af nye produkter. In-
ternt i virksomheden var der opgaver, der ikke blev koordineret, og 
der var usikkerhed om, hvem der havde ansvaret for de enkelte pro-
jekter, ligesom medarbejderne oplevede, at de manglede de nødven-
dige kompetencer samt den organisatoriske støtte til at gennemføre 
projekterne. 

Medarbejder 1: Vi knokler røven ud af bukserne. Jeg synes ikke, at vi 

får den fornødne information. Det ville pynte, hvis ledelsen synliggjorde, 

hvorfor de trækker så store veksler på os i øjeblikket. Jeg synes, at ledelsen 

skulle komme med en plan og sige:’ Vi har de opgaver, som vi synes er no-

get for dig. Vi har besluttet, at du skal løse dem.’ Nu sidder jeg med en hel 

masse opgaver, som jeg ikke ved, hvem der skal løse, og jeg har ingen kom-

petence til at levere dem videre.

Medarbejder 2: Problemet er, at vi mangler en organisatorisk plan. Vi 

mangler at synliggøre, hvilken afdeling der gør hvad. Vi mangler også at 

få denne synlighed internt i afdelingen. Hvis vi var enige om nogle grund-

læggende værdier, var det nemmere at komme igennem dagligdagen. I ste-

det render vi rundt hele dagen, og jeg spørger mig selv: Er det nu mig, der 

skal gøre det her, eller er det en anden? Ved flere lejligheder er det de for-

kerte, der har startet projekterne op.

Informationsstrømmen var øget væsentligt over den sidste årrække, 
og i nogle situationer var informationstrykket så stort, at medarbej-
derne havde svært ved at finde de relevante informationer. Der mang-
lede ligeledes den fornødne tid samt gensidig interaktion mellem af-
delingerne til at sætte interne læreprocesser i gang, så medarbejder-
ne havde indimellem ikke tilstrækkelig viden til at finde de relevan-
te informationer.

Medarbejder: I øjeblikket søger man informationer, der hvor de er lettest 

tilgængelige, men ikke nødvendigvis der, hvor det var rigtigst at søge den 

pågældende information. Mange medarbejdere mangler viden. De bliver 

forvirrede og ved ikke, hvor de skal henvende sig for at få løst et problem.
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På virksomheden oplevede de, at de ikke var i stand til at modsvare 
de krav, de blev stillet over for fra de nye store kunder, som virksom-
heden var i stand til at tage ind, som følge af fusioner og de strategi-
ske samarbejder man havde etableret. Man befandt sig altså pludselig 
på et helt anderledes marked, der stillede nye krav til virksomhedens 
interne funktion. Det var en svær situation at skulle gennemgå så sto-
re ændringer for en virksomhed, der for kort tid siden kunne karak-
teriseres som traditionel, hierarkisk og autoritært ledet. For at klare 
ændringsprocessen var det derfor nødvendigt, at der skete ændringer 
i ledelsesstrukturen samt det organisatoriske design.
 Den nye direktør forsøgte at arbejde med disse områder. Men 
medarbejderne var stadig fanget i den tidligere traditionelle organisa-
tionsstruktur, hvor de ikke oplevede, at de havde den fornødne kom-
petence til aktivt at overføre opgaver fra en afdeling til en anden. Den 
nye direktør forsøgte i flere omgange at melde ud omkring sin vision 
om en mindre topstyret virksomhed, men han blev efterhånden op-
mærksom på, at ikke alle medarbejdere var klar over, hvor virksomhe-
den var på vej hen. han havde håbet, at funktionærgruppen i højere 
grad selv ville tage initiativer, søge informationer samt påvirke udvik-
lingen. Men dette skete ikke. Funktionærgruppen forholdt sig lige så 
passivt som tidligere, da det var den adfærd, der var blevet indlejret 
hos dem. Direktøren formåede altså ikke at videreformidle sin visi-
on og nedbryde de eksisterende strukturer. Samtidig oplevede medar-
bejderne, at situationen var usikker, og der ikke var nogen synlig plan 
for virksomhedens udvikling.
 På baggrund af denne noget turbulente situation var vi involve-
ret i at starte en medarbejderinvolverende forandringsproces. Et af de 
områder, der blev arbejdet med i den forbindelse, var den fremtidige 
organisatoriske struktur, som blev diskuteret og analyseret i en pro-
jektgruppe bestående af ledere og medarbejdere. Ud fra denne analy-
se foreslog gruppen, at der skulle indføres tværfaglige team, som man 
mente kunne være en god måde at håndtere den mangelfulde infor-
mationsstrøm og den uklare ansvarsfordeling. Samtidig var tværfagli-
ge team, som nævnt ovenfor, velegnet til situationer, hvor projekter-
ne og teknologien hele tiden skifter, og der stilles nye krav fra kun-
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derne. Tværfaglige team på tværs af de enkelte afdelinger gav mulig-
hed for at dele informationer med hinanden og i fællesskab arbejde 
på projekterne, hvilket kunne løse nogle af de problemer med mang-
lende intern kommunikation, som virksomheden stod over for. I den 
gamle struktur oplevede man, at når en afdeling havde færdiggjort sin 
del af projektet, opstod der en forsinkelse, når det skulle flyttes til den 
næste afdeling.

Medarbejder: Vi har det med at være så hamrende fokuseret på vores eget 

område. Vi overvejer ikke, om andre burde informeres om projekternes 

status og fremdrift. Vi arbejder meget her og nu. Det typiske er, at vi kom-

mer farende op ad trappen og siger: ‘Så, nu er vi færdige.’ På det tidspunkt 

skulle vi allerede have forberedt de øvrige afdelinger. 

Virksomheden var således præget af en seriel tankegang. Man færdig-
gjorde en proces, før man påbegyndte den næste. En løsning på det-
te problem var at forsøge på at eliminere den normale serielle tan-
kegang og arbejde hen imod en organisering, der understøttede pa-
rallelle arbejdsprocesser. En af mulighederne for det var indførelsen 
af tværfaglige team, der kunne understøtte denne produktionsform. 
Teamet kunne i højere grad bearbejde flere aspekter af projektet sam-
tidigt, fordi man havde flere forskellige specialister fra forskellige af-
delinger inkluderet i teamet. 

Virtuelle team

En sidste form for teamorganisering, som vi vil diskutere i dette ka-
pitel, er det specielle tilfælde, hvor der er tale om virtuelle team, dvs. 
team, der skal arbejde sammen som et team, men er adskilt i tid og/
eller rum, som fx ved distancearbejde eller hjemmearbejde. Disse ar-
bejdsformer har vundet indpas, i takt med at nye elektroniske infor-
mations- og kommunikationsteknologier har skabt muligheder for 
at ændre arbejds- og organisationsformerne. Udviklingen har skabt 
mulighed for en mere fleksibel organisering af arbejdet i tid og rum, 
og der er opstået nye samarbejdsformer, hvor grupper af medarbejde-
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re arbejder i virtuelle team. Det er blevet muligt at arbejde på tværs 
af grænser og kulturer, hvilket understøtter den globalisering og out-
sourcing, vi i øjeblikket er vidner til. Virtuelle team kan ikke udeluk-
kende karakteriseres på samme måde som traditionelle team. På nog-
le punkter er de mere komplekse, og de adskiller sig specielt på to 
punkter fra traditionelle team.
 For det første er de grænseoverskridende i forhold til organisatio-
nen både i relation til tid og distance. Det er muligt at arbejde uden 
for organisationens fysiske ramme, og det er muligt at arbejde på alle 
tidspunkter af døgnet, og fx samarbejde på tværs af geografi og tids-
zoner.
 For det andet anvender det virtuelle team først og fremmest elek-
tronisk kommunikation. Da medlemmerne ikke opholder sig på sam-
me sted på samme tid, er det nødvendigt at kommunikere gennem 
andre kanaler end den direkte ansigt til ansigt-kontakt. Den moder-
ne informationsteknologi åbner i den forbindelse for en række for-
skellige alternative kommunikationsformer.
 Disse forskelle bliver specielt vigtige, når man ligesom os har fokus 
på de sociale relationer i virksomheder. Den ændrede kommunikati-
onsform påvirker nemlig markant mulighederne for at opbygge so-
ciale relationer. Overordnet kan man beskrive kommunikation ved at 
se på tids- og steddimensionerne:

Synkron kommunikation:
• Samme tid – samme sted (fx møder ansigt til ansigt). 
• Samme tid – forskellige steder (fx videokonferencer eller telefon-

møder). 

Asynkron kommunikation:
• Forskellige tider – samme sted (fx debatfora eller fildeling i et net-

værk). 
• Forskellige tider – forskellige steder (fx brug af e-mail eller voice-

mail).
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De fleste organisationer benytter sig i dag af alle ovennævnte for-
mer for kommunikation, og der foregår mange forskellige varianter 
af elektroniske interaktioner. I traditionelle team er ansigt til ansigt-
kontakt, hvor man befinder sig samme sted på samme tid, den pri-
mære kontaktform i store dele af arbejdstiden, mens virtuelle team 
i højere grad bygger på interaktioner via elektroniske kommunika-
tionsformer. 
 Det, der er vigtigt at bemærke, er, at når vi skal opbygge sociale re-
lationer, er ansigt til ansigt-interaktioner meget bedre end de forskel-
lige former for elektronisk kommunikation. Det skyldes, at vi i den-
ne form for kommunikation sender langt flere signaler end i de elek-
troniske. Ved ansigt til ansigt-kommunikation kan vi aflæse perso-
nens kropssprog og ansigtsudtryk, samtidig med at vi modtager den 
sproglige information, og vi således er i besiddelse af mange informa-
tioner, når vi skal tolke en meddelelse. Samtidig har vi mulighed for 
at stille uddybende spørgsmål og på den måde arbejde os hen mod en 
fælles forståelse. 
 Når vi kommunikerer med hinanden, kommunikerer vi altid på to 
niveauer på en gang. For det første kommunikerer vi på indholdspla-
net (også kaldet indholdskommunikation), hvor vi sender informa-
tioner om den konkrete sag, som interaktionen omhandler. For det 
andet kommunikerer vi på forholdsplanet (kaldet forholdskommuni-
kation), hvor vi sender signaler om relationen mellem interaktionens 
parter. Så samtidig med at vi interagerer om et konkret indhold, sen-
der vi også signaler i forhold til relationen mellem os og den anden 
part. Dette kan være alt lige fra en venskabelig tone til en afvisende 
kropsholdning over for den anden part. Pointen er, at indholdskom-
munikationen primært er sproglig, mens forholdskommunikationen 
primært er nonverbal. 
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Figur 9.1: indholds- og forholdskommunikation

Opbygningen af sociale relationer foregår altså primært gennem de 
ikke-italesatte dele af kommunikationen. En del af disse muligheder 
for at forholdskommunikere forsvinder helt eller delvist, når vi an-
vender elektronisk kommunikation. Især når det drejer sig om asyn-
kron kommunikation, dvs. kommunikation, der foregår med tidsfor-
skydning mellem afsender og modtager, mister vi mange af de eks-
tra informationer i kommunikationen, som er rettet mod opbyggelse 
af sociale relationer. Den synkrone kommunikation, som fx ansigt til 
ansigt-møder, telefonopkald og videokonferencer, understøtter i hø-
jere grad udviklingen af de sociale relationer end den asynkrone. Det 
er derfor ikke overraskende, at forskningen viser, at man igennem 
den synkrone kommunikation hurtigere kan opbygge relationer mel-
lem teammedlemmerne og udvikle den interne struktur i det virtuel-
le team. Ved etableringen af virtuelle team er det derfor af stor betyd-
ning, at der afsættes ressourcer til et eller flere ansigt til ansigt-møder, 
da distancearbejdere først opbygger gode og tillidsfulde sociale rela-
tioner til andre teammedlemmer, når de har været i ansigt til ansigt-
kontakt med dem.
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excel data: Forsøg med virtuelle team

Det tidligere nævnte mellemstore it-firma Excel Data arbejdede også 
teambaseret, og der blev nedsat et projektteam, hver gang der kom en 
ny opgave ind i huset. Teamene var fleksible og omskiftelige, da det 
var den udpegede projektleder, der fandt de teammedlemmer, der var 
behov for i forbindelse med løsningen af den specifikke opgave. Der 
var løbende udskiftninger i teamene, så folk gik ind eller ud, alt efter 
hvornår der var brug for deres kompetencer. Det giver en organisati-
on, hvor de fleste medarbejderes arbejdsfunktioner gør, at de er i in-
teraktion med andre i virksomheden. Nogle medarbejdere kan delta-
ge i mange projekter, hvor andre arbejder med færre store projekter. 

Medarbejder: Det er en meget flydende organisation. Det vil sige, at dem, 

der sidder med opgaverne, er dem, der bliver udnævnt til projektledere. 

Når man sidder med et projekt, kan man sagtens inddrage projektdeltage-

re, der er projektledere i andre projekter. Der er ikke nogen grænser. Har 

vi brug for mange personer til et stort projekt, så rykker vi sammen. Over 

for kunderne er det utrolig godt, for vi har en meget bred viden hele vejen 

rundt. Det giver en god effektivitet.

Der var altså opbygget en velfungerende teambaseret projektorgani-
sation hos Excel Data. I starten af vores kontakt med virksomheden 
befandt hele medarbejdergruppen sig i to åbne kontorlandskaber for-
delt over to etager i et kontorkompleks. Der var således rig mulig for 
at være i direkte ansigt til ansigt-interaktion med de personer, man 
samarbejdede med, samtidig med at virksomheden anvendte en ræk-
ke elektroniske kommunikationsformer som e-mail, voice-mail, tele-
konferencer og fildeling. Virksomhedens erfaringer var også, at selv 
om mange problemstillinger blev løst via elektronisk kommunikati-
on, så var der indimellem behov for at mødes, ligesom man havde op-
levet de negative aspekter af den elektroniske kommunikation. 

Leder: Det farlige ved e-mail – det har jeg oplevet – det er, at de kan mis-

forstås. Det kan ske, at du rykker for en ting eller spørger efter, hvad der 

sker i et projekt. Det er mange gange både nødvendigt og fornuftigt. Men 
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det kan nogle gange blive opfattet forkert, som om man er ude med pisken 

– som om man giver folk en skideballe.

Efterhånden som virksomheden voksede, blev der startet en debat 
om hjemmearbejdspladser. Debatten blev startet af en af de nyansat-
te medarbejdere, der havde langt til arbejde og derfor gerne ville ha-
ve muligheden for at arbejde hjemmefra i et eller andet omfang. Det 
var ikke noget, som man på forhånd havde nogen politik om i virk-
somheden. Man havde derfor heller ikke nogen strategi for, hvordan 
man skulle udvikle en sådan arbejdsorganisering i praksis. I den føl-
gende periode diskuterede man derfor mulighederne i medarbejder-
gruppen og forsøgte at få tilrettet de organisatoriske strukturer. Det 
endte med, at en lille gruppe medarbejdere fik etableret hjemarbejds-
pladser og faste hjemarbejdsdage. Dette skabte dog problemer i for-
hold til de sociale relationer.

Medarbejder 1: Jeg har haft hjemmearbejdsplads i ca. et år, men jeg trives 

ikke specielt godt med det. Min erfaring med hjemmearbejde er, at man 

kommer til at savne den sociale kontakt, man har på en arbejdsplads. 

Modsat kan man sige, at der er nogle fordele ved det. Det, at man kan sid-

de hjemme og arbejde, gør, at man kan arbejde mere effektivt, fordi man 

ikke bliver forstyrret så tit. Men der mangler den sociale dimension.

Medarbejder 2: Når du har hjemmearbejde, bliver arbejdsdagene ikke så 

spændende. Jeg tror så til gengæld, at det er et temperamentsspørgsmål, om 

man trives med det ene eller det andet. Man savner den sociale kontakt, 

plus at man fra organisationens side har en opfattelse af, at når man sid-

der hjemme og arbejder, så vil man helst ikke forstyrres. Det hænger måske 

sammen med, at jeg var en af de første, der havde distancearbejde – det 

har vi ikke rigtig fået talt om i organisationen, at fordi man sidder hjem-

me, er det ikke ensbetydende med, at man ikke vil kontaktes. 

Som følge af disse problemer foreslog en af medarbejderne med hjem-
arbejdsplads, at man i stedet oprettede et satellitkontor i Billund, i 
nærheden af medarbejdernes bopæl, hvor de så kunne arbejde. Ledel-
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sen stillede sig positiv til forslaget, og der var umiddelbart tre medar-
bejdere, der var interesseret i at arbejde på et sådan kontor. Man blev 
dog enige om, at satellitkontoret skulle bemandes med seks til syv 
personer for at sikre den sociale dynamik. Samtidig var man fra ledel-
sens side usikker på, om det ville påvirke organisationskulturen i ne-
gativ retning, hvis for mange valgte af få hjemmearbejde.

Leder: Vi har hovedkontoret Herning, hvor vi alle er i dag, og hvor der 

er en levende debat hele tiden. Det er her, projekterne udvikles, folk taler 

sammen og udveksler meninger. Så jeg kan godt frygte, at man går glip af 

noget, hvis man kommer på afstand og ikke kommer her med jævne mel-

lemrum. Den risiko tror jeg, at de fleste tænker lidt over. Det er det, der 

er udfordringen. Det er den sociale del, men der er også den faglige del. Vi 

skal sikre, at de får mulighed for at komme her og blive stimuleret og får 

mulighed for at bruge deres viden. 

Satellitkontoret blev oprettet, og det var meningen, at medarbejder-
ne på satellitkontoret skulle arbejde på tværs af de geografiske skel, så 
de deltog i projekter på lige fod med de øvrige ansatte i virksomhe-
den. Både medarbejdere og ledere havde store forventninger til den 
nye organisering.

Medarbejder: For det første er det umådeligt praktisk for os, at vi har en 

arbejdsplads i samme by, som vi bor og lever vores liv. Det bliver noget helt 

nyt for mig, for nu har jeg arbejdet i tre år på hovedkontoret. Det er bå-

de en faglig og social udfordring. Det er spændende at være med til at star-

te noget nyt op. Vi vil gøre meget for at få det til at lykkes. Og så forventer 

vi, at vi kan få et velfungerende kontor hernede, som er en del af organisa-

tionen. Et succeskriterium er, at vi ikke bliver en selvstyrende enhed, men 

at vi bliver en integreret del af organisationen både fagligt og socialt. Det 

kræver, at vi har vores gang i hovedafdelingen, og ledelsen kommer ned 

og ser, hvad der foregår. Det vil kræve, at vi organiserer os på tværs af ge-

ografien. Det er vigtigt, at vi finder en måde at flette det sammen på bå-

de fagligt og socialt.
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Da projektet blev evalueret efter nogle år, viste det sig dog, at realite-
terne ikke helt levede op til forventningerne. Satellitkontoret var i høj 
grad blevet en selvstændig enhed, der fungerede delvist uafhængigt af 
hovedkontoret. Dette er fuldt forståeligt ud fra tanken om, at indi-
vider i organisationer har brug for sociale netværk, der primært op-
bygges gennem ansigt til ansigt-kommunikation. For medarbejderne 
på satellitkontorets vedkommende foregik denne kommunikation pri-
mært med de andre medarbejdere på satellitkontoret, og dermed var 
det dem, som de byggede et socialt netværk med. De virtuelle team har 
således ikke bidraget til at udvikle de sociale relationer i organisationen.

Medarbejder: På satellitkontoret bliver vi nok mere og mere betragtet som 

en selvstændig enhed. Jeg er ikke længere en del af hovedkontoret. Jeg er 

kun på hovedkontoret en gang om måneden. De fleste kunder arbejder jeg 

alene med. Jeg føler mig ikke som en integreret del af hovedafdelingen. Der 

er et problem med videns- og erfaringsudvekslingen samt opgavefordelin-

gen mellem hoved- og satellitkontoret. Når man sidder i hovedafdelingen, 

har man bedre føling med, hvad der foregår der, og man kan ikke se, om 

der er nogle ledige ressourcer på satellitkontoret. 

På det sociale felt har medarbejderne fokus på deres nære sociale fæl-
lesskab, hvor det er muligt at forholdskommunikere gennem fx an-
sigt til ansigt-interaktionen. Opbygningen af de sociale netværk fore-
gik derfor primært internt i de to afdelinger, hvilket viste sig også at 
have betydning for de faglige projekter mellem de to afdelinger. Ek-
semplet illustrerer altså, at det er vigtigt at have fokus på de socia-
le processer og mulighederne for at opbygge sociale netværk. Den-
ne netværksbygning foregår hele tiden af sig selv gennem selvorgani-
sering og kan have en afsmittende virkning på det faglige felt. Så et 
manglende fokus på det sociale felt kan medføre dårlige resultater på 
det faglige felt. Dette fokus er naturligvis ikke kun vigtigt ved virtu-
elle team, men ved alle team. Problematikken er dog forstørret i vir-
tuelle team, der gennem deres struktur har nogle væsentlige mangler 
i forhold til muligheden for at opbygge relationer og sociale struktu-
rer gennem forholdskommunikation.
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Udfordringer ved brugen af team

I dette kapitel har vi præsenteret forskellige eksempler på brugen af 
team i organisationer. hvis man anvender team på den rette måde, 
kan det være en effektiv måde at modsvare de krav om fleksibilitet og 
nytænkning, som der i dag stilles til virksomheder, som opererer på et 
hele tiden foranderligt marked. Det blev fint demonstreret i eksem-
plet fra Vifa/ScanSpeak. Men som vores eksempler også har vist, så 
kan indførelsen af team samtidig medføre nye problemer, som man 
måske ikke lige har overvejet, hvilket det sidste eksempel fra Excel 
Data demonstrerede.
 For at øge sandsynligheden for succes med team er det derfor vig-
tigt, at man er opmærksom på, at team ikke bare er en organisatorisk 
forandring, men også en forandring af det sociale system i en virk-
somhed. I vores forståelse af organisationer er der netop fokus på det 
sociale, da det er igennem de sociale interaktioner, at organisationer 
udvikler sig. Når man ændrer på det sociale system, ændrer man sam-
tidig på det psykosociale arbejdsmiljø, og dermed er der potentiale 
til både positive og negative forandringer. I eksemplet fra York Refri-
geration så vi, hvordan en naturlig forandring gennem en formands 
pensionering skabte en helt anden dynamik og et helt andet psyko-
socialt arbejdsmiljø i en produktionsgruppe. Sådanne ændringer sker 
hele tiden uden for lederes og organisationers kontrol. Men i de til-
fælde, hvor der er tale om bevidste ændringer fra ledelsens eller virk-
somhedens side, er det vigtigt, at man medtænker ændringernes be-
tydning for den sociale dimension i arbejdet, hvilket fx manglede i 
Vestas-eksemplet.
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iscenesættelse af læring

Mange af de virksomheder vi har mødt gennem årene har haft pro-
blemer på uddannelses- og læringsfronten. Ofte har de hængt fast 
i et envejskommunikerende uddannelseskoncept, der har svært ved 
at matche det kontinuerligt skiftende vidensbehov, der karakterise-
rer det globale marked, de eksisterer på. Ligeledes har flere af de stør-
re internationale industrivirksomheder, vi har arbejdet med, haft et 
stort behov for at kunne begå sig i den internationale konkurrence og 
have velfungerende systemer til vidensoverførsel fra danske moder-
virksomheder til udenlandske faciliteter. De fleste virksomheder op-
lever, at efterhånden som globaliseringen tager til, bliver vidensbeho-
vet større og mere omskifteligt.
 Ligegyldig om der er tale om industrielle produktionsvirksomhe-
der, videnstunge virksomheder eller offentlige institutioner, er det 
derfor afgørende for dagens danske virksomheder, at de er i stand til 
at skabe udviklende læringsforløb for medarbejderne gennem enten 
interne uddannelsestiltag eller ved samarbejde med eksterne uddan-
nelsesinstitutioner. På den måde optimerer virksomheden sit videns-
grundlag og bliver i højere grad parat til at møde kravet om kontinu-
erlige forandringer og fleksibilitet. 
 Iscenesættelse af læring kan være en svær opgave, og der er man-
ge faldgruber. Eksempelvis er det vigtigt at være opmærksom på, om 
man har inddraget de rette personer. Ideelt set skal læring foregå på 
både det organisatoriske og det individuelle niveau, så både medar-
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bejdere og virksomheden oplever en gavnlig effekt. For at det kan la-
de sig gøre, er det vigtigt, at nye uddannelsesinitiativer ikke udeluk-
kende skabes i hovederne på folkene i uddannelsesafdelingen. Med-
arbejderne i både det produktionsudførende og administrative led 
bør involveres i planlægningen af indholdet i og opbygning af læ-
ringsforløb. For godt nok er det virksomheden, der til en vis grad 
kender behovet for ny viden og nye kompetencer, men det er samti-
dig medarbejderne, der besidder erfaringen i, hvordan denne nye vi-
den kan omsættes i praksis og blive til forandringer på gulvet. Så hvis 
man ønsker, at uddannelsesinitiativer skal igangsætte en læringspro-
ces, der kan brede sig som ringe i vandet til øvrige medarbejdere og 
resten af virksomheden, er det vigtigt at have involveret de medarbej-
dere, der ved, hvordan det kan ske. Uddannelsesafdelingen bør altså 
ikke møde medarbejderne med et fikst og færdigt koncept, men ind-
drage medarbejderne i udviklingsarbejdet og have øjnene åbne for, at 
det skal være en proces, hvor indhold og kurs løbende justeres, efter-
hånden som nye behov viser sig. På den måde kan skræddersyede ud-
dannelsesforløb udvikles i en dialog mellem medarbejdere, uddan-
nelsesafdeling og eventuelle eksterne uddannelsesudbydere.
 

læring 

Der er forskellige måder at tænke om læring, der har betydning for, 
hvordan man vælger at iscenesætte læreprocesser. De klassiske læ-
ringsteorier handler om at fylde informationer på den enkelte med-
arbejder. Medarbejderen er et tomt kar, som læreren eller undervise-
ren hælder viden i, på samme måde som man fylder benzin på en bil. 
Indlæring er altså en passiv aktivitet fra medarbejderens side, der ba-
re skal være til stede, mens underviseren fylder viden på ham. Ifølge 
disse teorier foregår indlæring i højere grad på skolebænken end i den 
praktiske dagligdag i virksomheden. Der er altså tale om en lærings-
proces, som foregår løsrevet fra den sociale arbejdsmæssige sammen-
hæng, som medarbejderen befinder sig i til daglig.
 I dag ved man, at de traditionelle læringsmetoder præget af envejs-
kommunikation bør suppleres med mere virkelighedsnære og pæda-
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gogiske læringsmetoder baseret på dialog. Men der er stadig lang vej 
igen, inden vi kan sige, at vores opfattelse af læring stemmer overens 
med den komplekse hverdag, som virksomheder lever i. Foruden ind-
læring, hvor de ansatte bliver tanket op i forhold til et fag eller et em-
ne, er det vigtigt, at vi også forstår læring som en grundlæggende so-
cial praksis, hvor medarbejderne udveksler erfaringer og i fællesskab 
løser problemer og lærer af hinandens praksis. Viden er blevet langt 
mere dynamisk i dag, og behovet for viden vokser ekspotentielt, ef-
terhånden som virksomhederne bliver mere og mere komplekse. Me-
dierne spiller fx en rolle, når vi skal forstå, hvor komplekst læringsbe-
hovet er. hos Vestas oplevede vi, at en gruppe medarbejdere beskrev, 
at de havde brug for at have mere generel viden om vindmøller samt 
virksomhedens nationale og internationale marked. Grunden til den-
ne efterlysning viste sig at være, at Vestas var en kendt virksomhed, 
der ofte blev nævnt i medierne. Det betød, at medarbejderne tit ople-
vede, at venner og bekendte stillede interesserede spørgsmål om vind-
møller og Vestas’ situation, og dem ville medarbejderne gerne kun-
ne besvare. Medarbejderne havde altså på grund af mediebevågenhed 
fået et behov for viden af en anden art end den, de automatisk fik til-
budt.

læringsmiljøer

Læring opstår i både formelle og uformelle læringsmiljøer i virksom-
heder og for at forstå, hvor og hvorledes læring foregår, må man af-
dække den måde, man kommunikerer på i forbindelse med det sam-
arbejde, der er. hvem er i dialog med hvem? hvem taler? hvem er 
tavse? hvem bliver inkluderet, og hvem ekskluderes? hvorledes ud-
vikler dialogen sig i arbejdsgruppen? hvilke formelle og uformelle 
sociale fællesskaber bestemmer disse samspil? Kort sagt skal fokus ret-
tes mod, hvad medarbejderne faktisk gør for at udføre deres arbejde 
korrekt. Man skal lære at forstå, at læring også sker i arbejdsproces-
serne og i den sociale omgang medarbejderne imellem. Eksempelvis 
viste pauserne sig at være et vigtigt dialog- og læringsforum på Vestas 
vingefabrik i Lem. her var arbejdsteamene på otte-ti ansatte samlet 
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under former, der lagde op til andre typer diskussioner end de rent 
arbejdstilrettelæggelsesmæssige. Mange holdningsspørgsmål, herun-
der forhold vedrørende arbejdsmiljø, blev vendt og i realiteten be-
sluttet her på mere eller mindre kollektiv basis. Pauserne fik en så-
dan status, at alle følte, de var nødt til at deltage, sågar i rygepauser-
ne, hvor ikke-rygerne trak med ud i rygerummene.
 Den uformelle kommunikation, smalltalk, myterne og rygterne 
spiller en vigtig rolle i medarbejdernes sociale liv. De er med til at tol-
ke og give mening i forhold til usikre, farlige eller uforståelige pro-
cesser i organisationen. hos Vestas var flere medarbejdere i en perio-
de utrygge i forhold til eksponeringen for kemiske stoffer i forbindel-
se med produktionen af vinger. De modtog vingerne fra en søsterfa-
brik, og her skulle de ifølge proceduren have stået og hærdet i seks ti-
mer, før man måtte arbejde videre med dem. Men der bredte sig det 
rygte, at man ikke kunne stole på, at proceduren blev overholdt af sø-
sterfabrikken:

Medarbejder: Står vingerne med varme på i seks timer på den anden fa-

brik? Jeg tror ikke på det. Jeg føler mig ikke tryg ved det. 

Dette resulterede i, at man for en sikkerheds skyld valgte at lade vin-
gerne hærde endnu en gang, inden man videreforarbejdede dem. Det 
medførte naturligvis tilsvarende forlængelse af produktionstiden. Via 
dialogen i gruppen gav medarbejderne sig selv magten til at ændre på 
deres handlinger og skaffede sig på den måde kontrol over en usik-
ker situation. I dette tilfælde var det en relativ simpel problemstilling, 
der efterfølgende let kunne løses af Vestas gennem et bedre kommu-
nikationssystem. Men der findes masser af eksempler på sådanne my-
ter og rygter i alle virksomheder, som ikke kommer op til overfladen 
og derfor ikke bliver løst, fordi virksomhederne ikke er tilstrækkelige 
opmærksomme på betydningen af de uformelle læringsmiljøer.
 Udfordringen for virksomheder og ledere er ikke at eliminere dis-
se uformelle læringsmiljøer, da det er umuligt, eftersom læring er en 
naturlig del af praksis. Udfordringen er at sørge for, at den læring, 
der foregår, er gavnlig for både virksomheden og medarbejderne. Det 
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kan derfor være nødvendigt at sørge for, at den korrekte viden er til-
gængelig, så myter og rygter ikke tager over. En måde at gøre det på 
er, ved at ledelsen skaber mulighed for, at de kan påvirke den læring, 
der foregår i dagligdagen. Det kan de fx gøre ved selv at indgå i de 
uformelle læringsmiljøer eller etablere formelle læringsmiljøer, hvor 
det er muligt at skabe dialog og dermed videreformidle viden og ska-
be afklaring om usikkerhed. En simpel måde at gøre det på, som og-
så blev anvendt af Vestas, er ved at afholde korte afdelingsmøder. På 
Vestas holdt lederne et 15 minutters møde med medarbejderne i de-
res afdeling hver tredje dag, hvor formålet ikke var envejsinformati-
on, men dialog mellem ledere og medarbejdere. her blev emner som 
produktionsdeadlines, materialekvalitet, kommunikationen mellem 
afdelinger og arbejdsmiljøproblemer taget op både fra lederens og 
medarbejdernes side. På den måde kan man foregribe myter og ryg-
ter, inden de bider sig fast, naturligvis under forudsætning af at der 
er et åbent klima for kommunikation.

Vestas Wind systems: Fra industrivirksomhed til 

læringsorganisation

En af de virksomheder, hvor vi har set den største udvikling på læ-
ringsområdet, er Vestas vingefabrik i Lem i Vestjylland. Da vi star-
tede vores samarbejde med Vestas i slutningen af 90erne, kunne ny-
ansatte i princippet komme ind fra gaden og starte i afdelingen efter 
to timers møde med værkføreren og rundvisning ved en sikkerheds-
repræsentant.
 Uddannelse af nye medarbejdere bestod primært af to initiativer. 
For det første et lovpligtigt to-dages epoxy-kursus til medarbejde-
re, der skulle arbejde med epoxy (hvilket var de fleste produktions-
medarbejdere på vingefabrikken, da der blev anvendt epoxy til frem-
stillingen). Det kursus blev afholdt af et AMU-center. For det andet 
bestod uddannelsen af sidemandsoplæring, hvor den nyansatte blev 
parret med en erfaren medarbejder, der så havde ansvaret for at vi-
se ham, hvordan arbejdet skulle foregå. Der var dog problemer med 
begge disse uddannelsestiltag, og der opstod let usikkerhed om ar-
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bejdsmiljøet og de stoffer og materialer, man anvendte. Nye medar-
bejdere fortalte, at der gik nogen tid, før de blev klar over, hvilke ar-
bejdsmiljøproblemer der var vigtige på virksomheden, og man var 
usikker på, hvordan man skulle håndtere stoffer og materialer på en 
forsvarlig måde. 
 Denne usikkerhed omkring stoffer og materialer kunne bl.a. spo-
res tilbage til de lovpligtige epoxykurser. Det viste sig, at undervisnin-
gen på AMU-centret langtfra var opdateret med viden om de konkre-
te kemiske stoffer, der blev arbejdet med på virksomheden. hudek-
sem var det mest omfattende problem, og der blev fra AMU-centrets 
side kommunikeret simple fejlagtige oplysninger om, hvordan man 
kunne pådrage sig eksem. 

Medarbejder: Produkterne, vi arbejder med, skulle ikke være farlige, hvis 

de håndteres rigtigt. Men jeg har læst i en bog, at det kan skade nervesy-

stemet. Jeg spurgte om det på et AMU-kursus, men læreren vidste ikke, om 

det var rigtigt. Jeg har ikke fået sikre svar på mine spørgsmål, så jeg tager 

mine forholdsregler.

Et andet område, hvor AMU-centrets viden var utilstrækkelig, var 
ved epoxy, hvor det blev fortalt, at det var kræftfremkaldende, hvilket 
naturligvis gav anledning til uro hos kursusdeltagerne. 

Medarbejder: Jeg overvejede da, om jeg turde i starten. Der var snart ik-

ke det, man ikke skulle tage sig i agt for. Man skulle pakkes helt ind. Det 

lød meget risikofyldt.

Men der var tale om forældet viden. Der har tidligere været mistan-
ke om, at epoxy kunne give kræft, men der har i en årrække eksiste-
ret solid viden, der afkræfter denne mistanke. Ud over disse fejlagtige 
informationer blev dele af kurserne også oplevet som kedelige og ir-
relevante for medarbejderne. 

Medarbejder 1: Undervisningsstoffet er alt for tørt, og der er svært at få no-

get ud af det, når det handler om noget, som man ikke har erfaring med.
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Medarbejder 2: Nogle undervisere er så kedelige. De læser bare op af et 

stykke papir. De kommer med en masse oplysninger, som man ikke kan 

huske bagefter.

Når sådanne ting kunne forekomme, skyldes det bl.a., at samarbejdet 
mellem Vestas og AMU-centret var mangelfuldt, hvilket havde kon-
sekvenser for tilfredsheden med samarbejdet for såvel uddannelsesin-
stitutionen som for virksomheden. Vestas oplevede, at AMU-centret 
havde svært ved at følge med i de ændringer, der skete på virksomhe-
den, og honorere kravet om at levere et opdateret uddannelsestilbud. 
AMU-centret oplevede på sin side, at det var vanskeligt at komme i 
kontakt med virksomheden, da den uddannelsesansvarlige på Vestas 
primært arbejdede som ingeniør og derfor havde svært ved at priori-
tere uddannelsesområdet tilstrækkeligt.
 Som nævnt kom nye medarbejdere efter en kort introduktion af 
en sikkerhedsrepræsentant efterfølgende i sidemandsoplæring hos en 
af de erfarne medarbejdere i en arbejdsgruppe, hvor en stor del af læ-
ringen skulle foregå. Ved sidemandsoplæringen havde nye medarbej-
dere mulighed for at tilegne sig den tavse viden, der var tilknyttet ar-
bejdsprocessen, og igennem observationer af erfarne medarbejdere 
gøre brug af dennes færdigheder. Den erfarne tjente som rollemodel, 
idet han synliggjorde de opgaver, der skulle læres, samtidig med at 
han gjorde opmærksom på de arbejdsmiljømæssige aspekter, som den 
uerfarne skulle være opmærksom på. I samarbejdet mellem en lære-
mester og en nyansat skete der en løbende forhandling om måderne, 
arbejdet blev udført på. Forhandlingerne var drevet af såvel den ny-
ansattes som læremesterens engagement. En god sidemandsoplæring 
kræver en god læremester, der via fortællinger og handlinger kan illu-
strere, hvad man gør i forskellige situationer. Et af problemerne ved 
sidemandsoplæringen på Vestas var, at de erfarne medarbejdere, der 
blev tildelt rollen som læremester, ikke nødvendigvis var interessere-
de i denne rolle. En del personer manglede den nødvendige motiva-
tion og lyst til at engagere sig i opgaven, mens andre manglede ba-
sal viden. Det var heller ikke alle, der havde den pædagogiske forstå-
else, der er en forudsætning for en god oplæring. Kvaliteten af side-
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mandsoplæringen varierede derfor afhængig af det engagement og 
de pædagogiske kompetencer, som den ældre medarbejder havde. Si-
demandsoplæringen fungerede derfor ikke altid optimalt. Flere nye 
medarbejdere beskrev, at oplæringen var sporadisk. De mente ikke, 
at de folk, de gik sammen med, var interesserede i at bruge tid på op-
læringen, og dermed lærte de ikke de færdigheder, der var nødvendi-
ge for at udføre deres job på tilfredsstillende vis. Eksempelvis frem-
førte en af de nye medarbejdere, at han efter kort tid fik at vide af sin 
læremester, at han spurgte for meget til de arbejdsrelaterede opgaver, 
og at han burde have lært tingene indenfor de første par uger. 
 Introduktion og oplæring var således et svagt punkt i Vestas, som 
øgede både risikoen for at pådrage sig en arbejdsbetinget lidelse, for-
di man fik fejlagtige oplysninger, og påvirke produktkvaliteten i nega-
tiv retning. Uddannelse var altså et væsentligt område at sætte ind på, 
hvilket også blev gjort. I erkendelse af disse forhold vedrørende den 
daglige praktiske læring såvel som den formelle skole- og kursuslæring 
blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle sætte fokus på læring i 
virksomheden. Gruppen bestod, ud over et par af os, af timelønnede, 
en sikkerhedsrepræsentant, en tillidsmand, en sekretær samt to team-
ledere. Denne gruppe satte fokus på samarbejdet med AMU-centret 
og inkluderede derfor en person derfra i arbejdsgruppen for at sikre 
en bedre koordinering af samarbejdet. På den måde kunne AMU-cen-
tret også hele tiden være opdateret omkring virksomheden, så de kur-
ser, de afholdt, var tidssvarende og tilpasset de faktuelle produktions-
forhold og -situationer på Vestas. Desuden sørgede vi forskere for, at 
AMU-centret blev vidensmæssigt opdateret på både det fysiske og psy-
kiske arbejdsmiljø, så de oplysninger, de videregav, var korrekte.

Fra sidemandsoplæring til moderne supervison

Et andet område, uddannelsesgruppen satte fokus på, var mesterlæ-
rerrollen. hvor der i den traditionelle mesterlærerfunktion ikke blev 
stillet krav til ensartethed og pædagogisk kunnen, ønskede man at 
starte en udvikling hen imod en mere professionel vejlederrolle. En 
vejleder eller supervisor skulle fungere som både rådgiver og rollemo-
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del og være en person, der kritisk kunne iagttage og styre en nybegyn-
ders aktiviteter i forhold til at lære et fag. Uddannelsesgruppen frem-
kom derfor med et forslag om at etablere en decideret supervisor-ud-
dannelse for de medarbejdere, der skulle løfte opgaven med oplæring 
af nyansatte.
 Ideen om supervisorer blev grebet af topledelsen, da en række for-
hold gjorde, at virksomheden kunne gøre god brug af disse folk. Vestas 
var på dette tidspunkt inde i stor vækst og der blev ansat mange nye 
medarbejdere, samtidig med at der blev etableret flere udenlandske 
søstervirksomheder. I forbindelse med etableringen af de udenland-
ske fabrikker blev de mest erfarne medarbejdere trukket ud af pro-
duktionen for at arbejde med teknologioverførsel til de nye fabrikker. 
Moderorganisationen oplevede således en reduktion af erfarne med-
arbejdere, samtidig med at der blev ansat mange nye. Det reducere-
de produktiviteten og produktkvaliteten og resulterede endvidere i, 
at der opstod en række arbejdsmiljøproblemer med uerfarne medar-
bejdere med mangelfuld sikkerhedstræning og problemfyldt sikker-
hedsadfærd. På den baggrund var der et organisatorisk behov for at 
opkvalificere en gruppe medarbejdere, så man kunne fastholde kva-
liteten og forbedre arbejdsmiljøet. Uddannelsesgruppens idé om en 
supervisoruddannelse modsvarede dette behov perfekt, da man gen-
nem et sådant uddannelsestiltag kunne styrke moderorganisationen, 
samtidig med at man kunne kvalificere teknologioverførslen.
 Gruppen blev nu yderlige styrket af, at fabrikschefen blev inklu-
deret i arbejdet med at etablere en supervisoruddannelse. Det blev 
diskuteret, hvordan uddannelsesprogrammet skulle se ud, og hvil-
ke synlige faglige og usynlige personlige kvalifikationer supervisorer-
ne skulle være i besiddelse af. Man anså en supervisor som en person, 
der skulle være en god håndværker og problemløser, samtidig med at 
han skulle kunne forklare omgivelserne, hvordan man griber tinge-
ne an. Supervisorerne skulle have stor viden om arbejdsinstruktio-
ner, arbejdsrutiner, forståelse for kvalitet samt være gode rollemodel-
ler for organisationen. Fra den traditionelle oplæring af medarbejde-
re via rollen som læremester skulle supervisorerne nu fungere i inter-
aktion med medarbejderne.
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 Man valgte dog at undlade at udarbejde et færdigt uddannelses-
program. I stedet lavede man en overordnet profil for de faglige og 
personlige kvalifikationer, supervisorer skulle have, og bad teamle-
derne på fabrikken finde 50 medarbejdere, der passede på profilen og 
var interesserede i at gennemføre en uddannelse til supervisor. Man 
indkaldte så både disse kommende supervisorer og teamlederne til 
en uddannelseskonference, hvor der i fællesskab gennem gruppear-
bejde og plenumdiskussioner blev udarbejdet en faglig og personlig 
profil for en supervisor, samt udviklet en skitse til en uddannelses-
plan. Denne strategi var i overensstemmelse med kompleks organisa-
torisk tankegang, hvor man antager, at løsningen på problemet ud-
vikles igennem dialog med de implicerede medarbejdere. Det er der-
for ikke nødvendigt at trække på en udefrakommende ekspert for at 
udvikle et nyt uddannelsesinitiativ. Desuden er det motiverende for 
medarbejderne selv at være med til at udvikle uddannelsestilbuddet, 
så den modsvarer både virksomhedens og medarbejdernes behov.
 Uddannelsesgruppen brugte inputtet fra konferencen til at plan-
lægge det egentlige uddannelsestilbud til supervisorerne. hovedele-
menterne i supervisoruddannelsen kom til at bestå i en procesuddan-
nelse samt en kvalitetsuddannelse. herudover skulle der gennemfø-
res et kursus i arbejdspsykologi, voksenpædagogik samt sprog. Super-
visoruddannelsen blev dog ikke betragtet som en færdig uddannelses-
pakke. Der blev gennemført evaluering efter hvert kursusforløb, og 
uddannelsen blev løbende tilrettet efter kursisternes forslag samt de 
ændrede behov, der opstod i virksomheden. 
 Supervisorerne evaluerede uddannelsen positivt. Især arbejdspsy-
kologi syntes at udfylde et behov, der kunne bruges til at forme hen-
sigtsmæssige læringsforløb og bidrage til at udvikle et godt samarbej-
de i medarbejdergruppen.

Supervisor 1: Der er en del af uddannelsen, det er godt at have, især ar-

bejdspsykologi. Jeg er blevet bedre til at hjælpe med at løse konflikter. Jeg 

har lært at tale ordentligt til folk. Jeg har også lært at blive bedre til at si-

ge noget og lære fra mig.
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Supervisor 2: Sprogundervisningen har jeg fået en del ud af, bl.a. teknisk 

engelsk. Man får også bedre kendskab til tekniske instrukser. Det var rart 

at få mere indblik i helheden.

Efter at der var gennemført uddannelse af 50 supervisorer, skulle de 
nyuddannede medarbejdere finde deres plads i organisationen. Det 
forløb imidlertid ikke helt problemfrit. Først og fremmest oplevede 
de, at deres nye kompetencer ikke blev brugt i helt så høj grad som 
ventet, hverken på de danske fabrikker eller de udenlandske destina-
tioner. Alle skulle først vænne sig til, at man nu havde medarbejdere 
med specifikke kompetencer på bestemte områder. Efterhånden som 
det skete, blev de brugt flere og flere steder.

Fabrikschef: Vi har brugt supervisorerne til oplæring af nye, og vi har 

brugt dem til at få ensrettet nogle ting mellem holdene, samt til audite-

ring af vores processer. Ud over at de oplærer nye, bruger vi dem også som 

medarbejdende kvalitetsfolk. De kan lave løbende kontroller og afvigelses-

rapporter uden at skulle hente en tredje person.

Fra lokalt initiativ til organisatoriske ændringer

Ud fra kompleksitetstankegangen er det forventeligt, at lokale initia-
tiver på enkelte fabrikker kontinuerligt videreudvikles og generalise-
res til globale aktiviteter på organisationsniveau. Det var også tilfæl-
det på Vestas. Supervisoruddannelsen blev startet som et lokalt ini-
tiativ på vingefabrikken i Lem, da der var brug for at forbedre nyan-
sattes oplæring. Men på grund af organisatoriske udfordringer med 
at vidensoverføre og opretholde kvalitet endte det med at have et me-
re globalt sigte. Men det var ikke den eneste af uddannelsesgruppens 
initiativer, der havde konsekvenser på organisationsniveau. 
 Supervisoruddannelsen var blot et af de kurser, som uddannelses-
gruppen etablerede. Der blev oprettet en række kursustilbud for at 
modsvare medarbejdernes ønske om mulighed for at lære om bl.a. 
kommunikation, konflikthåndtering og generel viden om virksom-
heden og dens produkter. Ligeledes blev der etableret et egentligt 
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introduktionskursus for nye medarbejdere, der bestod af halvanden 
uges undervisning i arbejdsmiljø, kvalitet og samarbejde. Da de øv-
rige fabrikker i koncernen og koncernledelsen blev opmærksomme 
på fordelene ved uddannelsesinitiativerne, bredte de sig til hele or-
ganisationen og blev en integreret del af virksomhedens uddannel-
sestilbud. Efterhånden som uddannelsestilbuddene blev øget, kun-
ne de lokale uddannelseskoordinatorer på de enkelte virksomheder 
ikke længere magte opgaven. Virksomheden ansatte derfor en fuld-
tids-uddannelseskoordinator, der i løbet af et halv år blev udnævnt til 
koncernuddannelseschef, og der blev opbygget en egentlig uddannel-
sesafdeling, samtidig med at personaleafdelingen blev styrket. Det lo-
kale uddannelsesbehov på vingefabrikken endte altså med at få globa-
le konsekvenser for hele koncernen.
 I den videre udvikling fortsatte Vestas med at have fokus på læ-
ringsområdet. Der blev bl.a. på opfordring fra mellemlederne ud-
viklet en lederuddannelse, som efterfølgende blev gjort obligatorisk. 
I forbindelse med etablering af selvstyrende team blev værkførerrol-
len revurderet. Der blev udviklet en særlig uddannelse til funktionen 
som coach og teamleder. I forlængelse af lederuddannelsen blev der 
dannet et ledernetværk på tværs af organisationen, så disse mellem-
ledere kunne få gavn af erfaringsudveksling. For topledere blev der 
planlagt en individuel tilrettelagt masteruddannelse.

ledelse og læring

På dagens komplekse arbejdsmarked er alle medarbejdere, også i pro-
duktionsvirksomheder, vidensarbejdere, der har et løbende behov for 
opkvalificering og uddannelse. Det er vigtigt for ledere at være op-
mærksomme på, at der i alle virksomheder er et behov for konkret 
vidensoverførsel og iværksættelse af læringsprocesser, også på det ar-
bejdsmiljømæssige område. Arbejdet med uddannelse skal sætte fo-
kus på, at viden og læring er en af grundpillerne i udviklingen af et 
godt fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø. Vestas erfarede, at klassisk 
læring på en skolebænk ikke slog til i forhold til at udvikle medar-
bejdernes viden og kunnen. Virksomheden erkendte behovet for at 
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sætte kontinuerlig læring på dagsordnenen på alle niveauer. Eksem-
plet fra dem har vist, hvordan man gennem et fokus på læring og ud-
dannelse af medarbejdere har været med til at igangsætte ændringer 
i virksomheden.
 Ledere spiller en vigtig rolle i at erkende og anerkende behovet for 
læring både generelt i organisationen, men også specifikt hos de en-
kelte medarbejdere. Læring er en proces, der hele tiden foregår, men 
det er ledelsens opgave at påvirke disse processer i en gavnlig ret-
ning for virksomheden. Virksomheden skal hele tiden være i stand 
til at modsvare det vidensbehov, som den bliver stillet over for af bå-
de eksterne og interne aktører. Ved at være opmærksom på, hvorvidt 
de rette rammer eksisterer for både formel og uformel læring, kan le-
dere være afgørende for, om den nødvendige viden og de nødvendi-
ge kompetencer udvikles i organisationen. Etableringen af de rette 
læringsprocesser og -miljøer er den ledelsesmæssige nøgleopgave på 
dette område.





K a p i t e l  1 1

den aktive 
sikkerhedsorganisation

Sikkerhedsorganisationen er en vigtig aktør i virksomheders arbejds-
miljøarbejde og bør spille en nøglerolle i udviklingen af arbejdsmil-
jøet. Desværre er der i mange virksomheder en tendens til, at sikker-
hedsorganisationen i højere grad er en passiv modtager af medarbej-
dernes problemer og klager end en aktiv part i virksomhedens ud-
vikling. Det er et problem, da arbejdsmiljøforbedringer er en natur-
lig del af de løbende forandringsprocesser i en virksomhed, og det er 
derfor vigtigt, at sikkerhedsorganisationen er en aktiv og integreret 
del af virksomhedernes aktiviteter. Sikkerhedsorganisationen skul-
le gerne fungere som et fleksibelt netværk af ledere og medarbejde-
re, der påvirker alle relevante udviklingsprocesser i virksomheden. På 
den måde kan sikkerhedsorganisationen komme til at spille en mere 
central rolle i virksomhedens udvikling, end det er tilfældet i dag.

sikkerhedsorganisationens problemer

hvis man betragter det rent lovmæssigt, så er sikkerhedsorganisati-
onen placeret som den centrale enhed i virksomheders arbejdsmil-
jøarbejde. Det er det sted, hvor ledere og medarbejdere skal disku-
tere og udvikle arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden samt kortlæg-
ge og løse de problemer, der findes. Det er sikkerhedsudvalget, der 
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har den overordnede funktion at styre og koordinere virksomheder-
nes arbejdsmiljøindsats, hvilket indebærer både at planlægge og ko-
ordinere arbejdsmiljøarbejdet, kontrollere, at arbejdsmiljøforskrifter-
ne overholdes, sikre undersøgelse af årsager til arbejdsbetinget syge-
fravær, ulykker og skader, gennemførsel af forebyggende tiltag samt 
sørge for tilstrækkelig oplæring og instruktion af de ansatte. På det 
konkrete plan er det de enkelte sikkerhedsgruppers opgave at løse de 
arbejdsmiljømæssige problemer, der findes i det område, som grup-
perne dækker. Eftersom sikkerhedsorganisationen består af både le-
dere og medarbejdere, er det et ideelt sted at arbejde med medarbej-
derinvolvering og skabe dialog på tværs af de hierarkiske skel i virk-
somheden.
 I praksis har der dog været problemer med at få sikkerhedsorgani-
sationen til at fungere ordentligt i mange virksomheder. Ofte ender 
sikkerhedsorganisationen med at være en passiv skydeskive for med-
arbejdernes problemer, krav eller brok, uden at tingene løses på en 
konstruktiv måde. Nogle af de væsentligste problemer har været, at 
sikkerhedsorganisationen ofte er afhængig af enkelte ildsjæle for at få 
tingene gjort og dermed arbejder usystematisk på en ad hoc-præget 
facon, der medfører en begrænset forebyggende indsats. 
 Erfaringerne fra både danske og internationale undersøgelser viser, 
at sikkerhedsorganisationen i høj grad har udviklet sig som en paral-
lelorganisation i virksomheden, der fungerer uafhængigt af linjeorga-
nisationen. Det, at sikkerhedsorganisationen ikke er integreret i lin-
jeorganisationen, gør, at den har problemer med at påvirke de beslut-
ninger, der tages i linjeorganisationen. Da linjeorganisationen ofte 
er det primære i en virksomhed og drivkraften bag udviklingen, har 
sikkerhedsorganisationen dermed problemer med at påvirke den or-
ganisatoriske udvikling. Sikkerhedsorganisationen halser derfor ofte 
efter det organisatoriske udviklingstog. At sikkerhedsorganisationen 
ikke er integreret i virksomhedens primære funktioner, kan måske 
skyldes, at den er oprettet på grund af et eksternt krav fra myndighe-
derne og ikke på grund af et internt naturligt opstået ønske fra virk-
somhedernes side. Sikkerhedsorganisationer er altså i udgangspunk-
tet måske ikke noget, som virksomheder ønsker at have, men noget, 
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lovgivningen siger, de skal have. Det nødvendige ledelsesmæssige en-
gagement er derfor ofte ikke til stede, da man ikke nødvendigvis kan 
se noget (økonomisk) incitament til at inddrage sikkerhedsorganisa-
tionen i produktionsmæssige forhold. Andre forhold prioriteres hø-
jere, og dermed hensygner sikkerhedsorganisationen. Samtidig er der 
ikke noget reelt pres for at udvikle sikkerhedsorganisationen, da den 
ineffektive ad hoc-prægede sikkerhedsorganisation i større eller min-
dre grad bliver accepteret af alle parter lige fra medarbejdere over le-
delse til myndighederne.

nye tider for sikkerhedsorganisationen 

Som vist gennem de tidligere kapitler kan man ikke adskille udvik-
ling, produktion og arbejdsmiljø. De produktionsmæssige forhold 
skaber nogle arbejdsmiljømæssige vilkår, som skal håndteres på kon-
struktiv vis, hvis medarbejderne og dermed virksomheden skal være 
i stand til at modsvare kravene om udvikling og fleksibilitet. Ud fra 
vores forståelse af organisationer og deres udvikling er det derfor vig-
tigt, at sikkerhedsorganisationen ikke betragtes som en særskilt del af 
virksomheden, der fungerer adskilt fra produktionen. Sikkerhedsor-
ganisationen skal ud fra vores tilgang ses som et integreret fleksibelt 
netværk, der er i interaktion med og øver indflydelse på alle proces-
ser i virksomheden. Den bagvedliggende tankegang er, at løsninger 
på arbejdsmiljøproblemer ikke kun bør komme fra sikkerhedsorga-
nisationen, men opstå gennem dialog og samarbejde mellem sikker-
hedsorganisationen, ledelse og medarbejdere. I en tilgang baseret på 
selvorganisering og medarbejderinvolvering er der derfor brug for en 
aktiv sikkerhedsorganisation, hvor medarbejderne inddrages i løsnin-
ger, da arbejdsmiljøforbedringer er en naturlig del af og forudsætning 
for de løbende forandringsprocesser, virksomheder gennemgår. 
 Sikkerhedsorganisationen skal altså ikke bare være en passiv mod-
tager af medarbejdernes problemer, men en aktiv medspiller for bå-
de ledere og medarbejdere i den organisatoriske hverdag. Sikkerheds-
organisationen kan dermed udvikle sig til en aktiv og dynamisk kraft 
i virksomheden og på den måde være med til at kvalificere de lø-
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bende ændringsprocesser. Efterhånden som virksomhedernes behov 
for konstante ændringer øges, kan sikkerhedsorganisationen således 
komme til at spille en stadig mere central rolle i virksomhedens liv. 
Dette stiller naturligvis nye krav til de ledere og medarbejdere, der er 
en del af sikkerhedsorganisationen. De bør i højere grad fungere som 
forandringsagenter, der er med til at sikre et godt både fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø, der øger organisatorisk trivsel og udvikling. 
 Sikkerhedsorganisationens opgave bliver i vores forståelse at hjæl-
pe virksomheden med at skifte fokus, ændre samarbejdsrelationerne 
og skabe nye ideer, så virksomheden kan udvikle nye handlestrategi-
er til løsning af gammelkendte såvel som nye arbejdsmiljøproblemer. 
Sikkerhedsorganisationen bør således anlægge et bredere perspektiv 
på arbejdsmiljøet og ikke kun arbejde med det traditionelle fysiske og 
kemiske arbejdsmiljø. Som beskrevet tidligere er realiteten, at enhver 
forandringsproces påvirker det psykosociale arbejdsmiljø, og det bur-
de derfor være naturligt, at sikkerhedsorganisationen blev inddraget i 
enhver ændringsproces. Noget, som man desværre sjældent ser i dag. 
En aktiv sikkerhedsorganisation bør ikke stå på sidelinjen og forblive 
marginal i forhold til virksomheden. Den må tage initiativ til at stille 
de kritiske spørgsmål samt være garant for, at enhver forandringspro-
ces bliver medarbejderinvolverende og understøttes af lokale aktivi-
teter. Det er derfor sikkerhedsorganisationens opgave at hjælpe med 
at udbygge relationen mellem ledelsen og medarbejderne, sætte fokus 
på medarbejderinvolvering og selvorganisering for at være med til at 
skabe en mere fleksibel virksomhed. På den måde bør sikkerhedsor-
ganisationen spille en vigtig rolle i organisatoriske ændringer. En ak-
tiv sikkerhedsorganisation kan altså komme til virke som en katalysa-
tor for selvorganiseringen i virksomheden.
 Sikkerhedsorganisationen er central for en række af de temaer, som 
er blevet præsenteret i denne bog. Det er sikkerhedsorganisationens 
opgave hele tiden at skabe dialog med ledelsen om kontrol og sty-
ring, da for meget kontrol har en negativ effekt på det psykosocia-
le arbejdsmiljø og kan resultere i stressede medarbejdere. Sikkerheds-
organisationen skal aktivt bruge sin viden, så ledelse og medarbejde-
re løbende bliver informeret om, hvordan arbejdsmiljøet udvikler sig 
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i virksomheden. Sikkerhedsorganisationen skal være en aktiv spar-
ringspartner for både ledelsen og medarbejdere, så de arbejdsmiljø-
mæssige aspekter af enhver forandringsproces bliver diskuteret både 
internt i sikkerhedsorganisation og generelt i virksomheden.
 Ligeledes skal sikkerhedsorganisationen være i stand til at under-
støtte læreprocesser, så fx nye medarbejdere får en god introduktion 
til virksomheden, samtidig med at nye nødvendige kompetencer he-
le tiden udvikles hos både medarbejdere og ledere. Sikkerhedsorgani-
sationen skal sørge for, at det psykosociale arbejdsmiljø er så trygt, at 
medarbejderne tør bevæge sig ud i det usikre og ukendte univers, der 
opstår ved enhver større ændring. hvis dette skal lykkes, skal der væ-
re en grundlæggende tillid mellem de forskellige aktører i virksom-
heden. Sikkerhedsorganisationen, medarbejderne og ledelsen har så-
ledes en fælles opgave, der består i at skabe et trygt og udviklende ar-
bejdsmiljø for alle. 
 Der er flere måder, hvorpå sikkerhedsorganisationen kan udfylde 
denne nye rolle. En mulighed er at tage en mere positiv indgangsvin-
kel til arbejdsmiljøet. De fleste sikkerhedsorganisationer arbejder ude-
lukkende med problemer og mangeltilstande, men for at skabe udvik-
ling og energi bør de måske i stedet rette fokus mod ressourcerne og 
de dynamiske kræfter i virksomheden. Det kan gøres ved at evalue-
re både større organisatoriske ændringer og mindre lokale aktiviteter, 
så man kan uddrage læring af de processer, virksomheden gennemlø-
ber. På den måde kan sikkerhedsorganisationen være med til at for-
midle viden om succesfulde lokale initiativer, så de bliver tilgængelige 
for hele virksomheden. Så ud over at rette fejl og mangler kan sikker-
hedsorganisationen fortælle om de gode historier på arbejdsmiljøom-
rådet. hvad er det, der lykkes? hvad er det, som fungerer, og hvorfor? 
De gode historier kan fungere som øjenåbnere for nye muligheder og 
dermed være med til at katalysere organisatorisk udvikling.
 Det er også sikkerhedsorganisationens opgave at følge op på, hvor-
dan det psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel udvik-
ler sig over tid. I større virksomheder kan dette gøres gennem spørge-
skemaundersøgelser samt indsamling af data om fx sygefravær. Igen-
nem disse overordnede evalueringer er det muligt at afdække områ-
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der, som virksomheden må arbejde med. Det er dog vigtigt at væ-
re opmærksom på, at spørgeskemaer ikke fanger nye problemer og 
trends i virksomheden. Derfor bør spørgeskemaer og andre kvanti-
tative data suppleres af kvalitative interview med udvalgte medarbej-
dergrupper, så man får et billede af, hvordan medarbejderne oplever 
arbejdet og det organisatoriske liv. Dette behøver ikke at være nogen 
stor ekstraopgave, men noget, som kan udføres samtidig med de lov-
pligtige arbejdspladsvurderinger (APV). APV var oprindeligt tænkt 
som en proaktiv metode til at opdage og afdække problemer, før de 
blev en alvorlig trussel for arbejdsmiljøet. Desværre er det sjældent, 
at gennemførelsen af en APV er med til at skabe større ændringer i 
virksomheder. Man har i de enkelte virksomheder en tendens til at 
anvende de standardredskaber, som forskellige myndigheder og bran-
cheorganisationer har udarbejdet uden at diskutere, om de metoder 
når frem til virksomhedens specifikke behov for fx at sætte fokus på 
bestemte områder. Ved at gøre en aktiv indsats og forholde sig til de 
vidensbehov sikkerhedsorganisationen har i forhold til at kunne ud-
vikle arbejdsmiljøet, vil der være muligt at skabe en mere hensigts-
mæssig brug af de lovpligtige APVer, der kan være udviklende for ar-
bejdsmiljøet og virksomheden. 

Konkrete fokuspunkter for 

sikkerhedsorganisationen

Tankerne om en aktiv og integreret sikkerhedsorganisationen vil vir-
ke tillokkende for de fleste virksomheder, men i praksis kan det na-
turligvis være svært at få det til at fungere. Det kan virke uoverskue-
ligt at skabe en sådan organisation, hvis udgangspunktet er en typisk 
passiv og ad hoc-præget sikkerhedsorganisation. Det kan være nød-
vendigt at tilføre ekstra ressourcer til sikkerhedsorganisationen, for at 
den kan udfylde en mere aktiv rolle. Vores erfaringer viser dog, at der 
er visse ting, man som leder kan gøre for at påvirke sikkerhedsorga-
nisationen i retning af at blive mere aktiv og opnå større integration 
i virksomheden, uden at det nødvendigvis kræver en større ressour-
cetilførsel. Omsat til generelle retningslinjer er der to konkrete områ-
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der, som ledelsen skal have fokus på i forhold til sikkerhedsorganisa-
tionen: hvilke signaler ledelsen sender gennem deres daglige praksis, 
og om de rette relationer og kompetencer er til stede i sikkerhedsor-
ganisationen. Disse fokusområder skal ikke ses isoleret, men som en 
del af et sammenhængende hele. hvis man ønsker at påvirke måden, 
sikkerhedsorganisationen fungerer i en virksomhed, er det nødven-
digt med et vedvarende fokus på disse områder. 

ledelsens signaler og daglige praksis

Det første, ledelsen skal være opmærksom på for at skabe en mere 
aktiv sikkerhedsorganisation, er, hvordan ledelsen i alle former er en 
central aktør i de prioriteringer, der foregår i virksomheden. Når sik-
kerhedsorganisationen får lov til at være domineret af manglende sy-
stematik, ildsjæle og ad hoc-løsninger, er det sandsynligvis sympto-
mer på, at ledelsen ikke prioriterer arbejdet i sikkerhedsorganisatio-
nen højt nok. Det er svært at forestille sig, at man som ansvarlig le-
delse ville lade fx produktions- eller kvalitetsområdet være domineret 
af tilfældige løsninger og enkeltpersoners præferencer. Men dette er 
ikke desto mindre ofte tilfældet på arbejdsmiljøområdet, hvilket sen-
der et klart signal om, hvor den ledelsesmæssige prioritering ligger.
 For at undgå at arbejdsmiljø bliver noget, der udelukkende vare-
tages i en parallelorganisation, uden væsentlig kontakt med resten af 
virksomheden, er det derfor væsentligt, at ledelsen og medlemmerne 
af sikkerhedsorganisationen målrettet arbejder på at få arbejdsmiljø 
til at blive en del af den daglige (ledelses)praksis. 
 Som en leder, der vil gøre noget ved sikkerhedsorganisationens rol-
le, gælder det altså om at se på, hvilke signaler ledelsen sender i det 
daglige om prioriteringen af arbejdsmiljøområdet. Ikke kun i ord, 
men i handlinger. Det er nemlig ikke gennem store forkromede po-
litikker, at medarbejderne og prioriteringerne i dagligdagen påvirkes, 
men gennem måden, hvorpå specielt virksomhedens ledelse vælger at 
omsætte politikker og procedurer til praksis i det daglige. Det er gen-
nem den daglige praksis og de daglige interaktioner mellem ledere 
og medarbejdere, at prioriteringer og adfærd påvirkes. Det gælder li-
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ge fra topledelsens kontakter med mellemledere til førstelinjelederes 
kontakter med medarbejderne på gulvet. hvis sikkerhedsorganisati-
onens arbejde og arbejdsmiljøområdet ikke prioriteres på linje med 
andre områder som produktion og kvalitet i disse kontakter, er det 
naturligt, at der ikke er fokus på arbejdsmiljø i det daglige og dermed 
heller ikke findes noget incitament for medarbejdere og lederne til at 
engagere sig og blive aktive på området. Det ledelsen har fokus på i 
dagligdagen, er det ledelsen måler og følger op på. hvis det, ledelsen 
belønner, er produktivitet, så bliver produktivitet omdrejningspunk-
tet for virksomhedens hverdag.

Højbjerg maskinfabrik: skift i den ledelsesmæssige 

prioritering

En af de virksomheder, hvor vi har arbejdet mest med sikkerhedsor-
ganisationens funktion, er højbjerg Maskinfabrik (hMF) i århus, 
der producerer lastbilsmonterede kraner. Inden vi fik kontakt til virk-
somheden, havde den over en flerårig periode oplevet en del udskift-
ninger i topledelsen, og prioriteringen af arbejdsmiljø havde ikke væ-
ret lige stor hos alle de tidligere ledere. Det havde medført, at arbejds-
miljøområdet havde været en smule forsømt i virksomheden fra le-
delsesmæssig side. 
 Det gav sig fx til udtryk ved, at rollen som daglig sikkerhedsleder 
var blevet placeret i en stabsfunktion hos en medarbejder i den pro-
duktionstekniske afdeling. Ligeledes var der ingen førstelinjeledere, 
der deltog i sikkerhedsudvalgsmøderne, og arbejdsmiljø og sikkerhed 
var ikke emner, der blev drøftet i de daglige interaktioner og møder 
mellem linjelederne og fabrikschefen.

Fabrikschef: Sikkerhed er ikke på den måde noget, der indgår i den dag-

lige prioritering. Hvis vi snakker om at få varerne ud af døren, så er der 

to ting, vi typisk prioriterer på. Det ene er, at vi skal levere til tiden, og det 

andet, at vi skal lave det i den rigtige kvalitet. Og det er jo typisk der, hvor 

jeg er med inde og prioritere. Vil vi acceptere, at vi sender det her? Så man 

kan sige, at sikkerhed dukker ikke op på den måde hos mig.
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Kort inden vi begyndte at arbejde med hMF, var der blevet ansat en 
ny koncerndirektør, der kom fra en anden virksomhed, hvor der hav-
de været stort fokus på arbejdsmiljø. Dette fokus viderebragte han til 
hMF, hvor han som den første direktør nogensinde opstillede spe-
cifikke målsætninger på arbejdsmiljøområdet. Dette var med til at 
bringe fokus på arbejdsmiljø i virksomheden, og gennem et længe-
re forløb arbejdede vi med at få ledelsen til at signalere højere priori-
tering af arbejdsmiljø og sikkerhed gennem deres daglige praksis. Et 
af de tiltag, der blev gjort for at skabe ændringer, var, at fabriksche-
fen sørgede for at have sikkerhed på dagsordnen til en del af sine mø-
der med linjelederne. På disse møder præsenterede han nogle ugent-
lige arbejdsmiljøtemaer, som linjelederne skulle arbejde med og ha-
ve fokus på i deres afdelinger. På den måde blev arbejdsmiljø meget 
konkret sat på den ledelsesmæssige dagsorden. Det betød, at både fa-
brikschefen og linjelederne begyndte at signalere et fokus på arbejds-
miljø i deres daglige praksis, hvilket tidligere havde manglet. Vores 
undersøgelse viste, at dette ledelsesmæssige fokus som forventet hav-
de en positiv afsmittende effekt på medarbejderne, der i højere grad 
begyndte at anvende værnemidler og udføre arbejdet på sikkerheds-
mæssig forsvarlig vis. Det øgede ledelsesmæssige fokus på arbejdsmil-
jø skabte altså forbedringer på arbejdsmiljøområdet.

Fokus på relationer og kompetencer

hvis der skal skabes en aktiv sikkerhedsorganisation, er det også væ-
sentligt at have for øje, om de rette rammer for selvorganisering eksi-
sterer i sikkerhedsorganisationen. To af de væsentlige elementer, der 
påvirker muligheden for selvorganisering, er antallet og kvaliteten af 
eksisterende relationer. Det er derfor vigtigt at have fokus på, om de 
rette relationer eksisterer både internt og eksternt i sikkerhedsorga-
nisationen. De personer, der indgår i sikkerhedsorganisationen, skal 
have mulighed for at skabe ændringer. hvis sikkerhedsorganisatio-
nen ikke har nogen relationer til de personer, der træffer beslutnin-
ger, bevilliger ressourcer eller skal føre beslutninger ud i livet, kan det 
være svært påvirke disse ting og dermed skabe ændringer. Det kan 
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være mange forskellige relationer, der mangler eller halter, og det er 
derfor vigtigt, at sikkerhedsorganisationen og ledelsen overvejer, om 
sikkerhedsorganisationen mangler relationer til relevante parter. Det-
te kan også indebære relationer til eksterne konsulenter, der kan se 
med nye øjne på sikkerhedsorganisationens virke og hjælpe den med 
at komme på rette spor. hvis en sikkerhedsorganisation fx er dårligt 
fungerende internt eller er fastgroet i et problemfokus, kan det være 
vanskeligt for den at trække sig selv op, og i de tilfælde kan det være 
nødvendigt med ekstern assistance.
 I forbindelse med fokus på, hvilke relationer der eksisterer eller 
mangler, er det centralt at have fokus på og sikre, at også de rette 
kompetencer er til stede i sikkerhedsorganisationen. Dette gælder bå-
de videns- og handlekompetencer. hvis ikke de personer, der indgår i 
sikkerhedsorganisationen, har den rette viden om, hvilke muligheder 
der findes eller kompetencerne til at skabe nye løsninger, er det svært 
at skabe udvikling. hvis de rette kompetencer ikke er til stede i virk-
somheden, kan det derfor også på dette område være nødvendigt at 
inddrage eksterne parter, der besidder disse, eller sørge for at udvikle 
kompetencerne gennem uddannelse af interne folk.

Højbjerg maskinfabrik: relationer og kompetencer 

i sikkerhedsudvalget

For at der kan skabes en aktiv sikkerhedsorganisation, er det altså 
afgørende, at de rette arbejdsmiljømæssige relationer og kompeten-
cer er til stede. På hMF havde man som nævnt valgt ikke at have 
linjeledelsen repræsenteret i sikkerhedsudvalget, ligesom rollen som 
daglig sikkerhedsleder blev udfyldt af en stabsmedarbejder. Denne 
manglende tilstedeværelse af linjeledelsen i sikkerhedsudvalget skab-
te problemer med sikkerhedsudvalgets evne til at udfylde sin funkti-
on. De problemstillinger, der blev drøftet i sikkerhedsudvalget, ved-
rørte nemlig ofte førstelinjeledelsen på den ene eller anden måde. En-
ten fordi det var op til førstelinjelederne at implementere løsninger-
ne, eller fordi det var nødvendigt med input fra disse for at løse pro-
blemerne på den mest konstruktive måde. Men da førstelinjelederne 
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ikke var til stede og dermed ikke kunne deltage i diskussionerne og 
være med til at finde løsninger, blev der ofte ikke fundet løsninger på 
problemerne. Samtidig betød den manglende deltagelse også, at før-
stelinjelederne ikke blev engagerede i løsningen af arbejdsmiljøpro-
blemer, og dermed var implementeringsgraden lav, da de prioritere-
de andre ting som produktivitet og kvalitet højere. Sikkerhedsudval-
get blev da også oplevet som meget passivt, og møderne som mere el-
ler mindre tidsspilde.

Sikkerhedsrepræsentant: Min betragtning af sikkerhedsudvalget indtil 

dags dato har været, at det er en diskussionsklub og ikke andet. En kaffe-

klub. Der er ikke kommet konkrete handlinger ud af møderne.

De rette relationer til at skabe udvikling på arbejdsmiljøområdet var 
altså ikke til stede i sikkerhedsudvalget. Det tydeligste bevis på dette 
var, at hMF gennem en årrække ophobede en del påbud fra Arbejds-
tilsynet, som ikke blev løst. Selv ikke når en ekstern myndighed påpe-
gede konkrete problemstillinger, var man altså i stand til at løse dem. 
For at rette op på dette og skabe en mere aktiv sikkerhedsorganisation 
blev der foretaget fire ændringer på hMF. For det første blev sikker-
hedsudvalget udvidet med to førstelinjeledere, så man fik deres per-
spektiv repræsenteret. For det andet valgte man at sikkerhedsudval-
get skulle mødes oftere. I stedet for de lovpligtige fire gange om året 
blev det besluttet, at udvalget skulle mødes ca. hver måned. Dermed 
blev der kortere opfølgningstid fra møde til møde, og det blev lettere 
at følge problemstillinger og deres løsninger tæt. 
 Det tredje, man gjorde, var at ændre på rollen som daglig sik-
kerhedsleder, så den ikke længere blev udfyldt af en stabsmedarbej-
der, men i stedet lagt over i linjeorganisationen, hvor den først blev 
udfyldt af en sikkerhedsrepræsentant og siden af en førstelinjeleder. 
Dermed fik man styrket den rolle og fik gjort den til en del af den 
daglige ledelsesmæssige praksis. 
 Endelig var man også blevet opmærksom på, at en del af proble-
met i sikkerhedsudvalget ikke skyldtes manglende lyst eller vilje, men 
manglende viden om, hvad der var af problemer, og hvad der skulle 
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gøres for at løse dem. Personerne i sikkerhedsudvalget var hverken vi-
dens- eller ressourcemæssigt klædt godt nok på til at håndtere de pro-
blemer, der dukkede op. Ofte kom man til kort og kunne ikke finde 
konstruktive løsninger på de problemer, der blev behandlet. Derfor 
valgte man at tilknytte en person fra virksomhedens eksterne arbejds-
miljørådgiver til sikkerhedsudvalget for på den måde at styrke de vi-
densmæssige kompetencer. 
 Gennem disse fire ændringer fik man altså styrket både sikkerheds-
udvalgets relationer og kompetencer. Nu var både de rette personer 
og de rette kompetencer til stede i sikkerhedsudvalget til at håndtere 
arbejdsmiljømæssige problemstillinger, ligesom rammerne nu under-
støttede et aktivt handlekraftigt udvalg.
 Resultatet af ændringerne var markant. De nye rammer for sikker-
hedsudvalget skabte et langt mere aktivt udvalg, hvor der var livlige 
diskussioner. Tilstedeværelsen af de rette folk gjorde, at man nu var i 
stand til at handle. Deltagerne oplevede en klar forbedring af udval-
gets funktion.

Sikkerhedsrepræsentant: Der sker noget på sikkerhedsudvalgsmøderne 

nu. Især fordi værkførerne er kommet med. Så kan de selv gå ud og tage 

initiativ til at løse nogle ting i stedet for bare at sidde og vente på, at vi 

andre gør det. Der er kommet mere gang i det.

Det mere aktive sikkerhedsudvalg medførte også, at en langt stør-
re andel af arbejdsmiljøproblemerne blev løst. I løbet af få måneder 
lykkedes det faktisk hMF at få løst alle de udestående påbud fra Ar-
bejdstilsynet samt en række andre arbejdsmiljøproblemstillinger. Ne-
denstående tabel illustrerer denne udvikling. Tabellen viser antallet af 
sikkerhedsudvalgsmøder der blev holdt over en femårig periode, samt 
antallet af problemer, der blev diskuteret, og hvor mange der efter-
følgende blev løst. De tre første år kørte man med den gamle struk-
tur, og der blev generelt diskuteret mellem fem og ti emner per møde, 
men der blev ikke fundet løsninger på ret mange af problemerne.
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Gammel struktur Ny struktur

antal møder 4 4 3 8 9

Unikke emner behandlet 23 12 18 62 115

løste emner 2 2 2 32 50

Tabel 11.1: møder og emner behandlet i sikkerhedsudvalget over en femårig periode

Efter at den nye struktur blev indført, steg antallet af møder, og det 
samme gjorde antallet af problemer, der blev diskuteret. Grunden 
til det var, at man nu havde fået inddraget personer som fx arbejds-
miljørådgiveren, der havde de rette kompetencer til at spotte de pro-
blemstillinger, der var i virksomheden. Desuden var der også en selv-
forstærkende effekt i, at når man fik løst nogle problemer og kun-
ne se, at det gav en gevinst, så blev man interesseret i at få løst flere 
problemstillinger. Endelig havde sikkerhedsudvalget også fået tilført 
de nødvendige kompetencer til at kunne forholde sig til den mæng-
de af informationer, der allerede eksisterede i virksomheden (og i al-
le andre virksomheder) i form af fx APVer, ulykkesanmeldelser, til-
synsrapporter og lignende. Det aktive og handlekraftige sikkerheds-
udvalg var nu i stand til at sikre, at denne information blev anvendt 
målrettet i forhold til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemstil-
linger. Derfor blev disse ting sat på dagsordnenen og løst. Dette in-
debar ikke blot løsningen af konkrete aktuelle problemer, men også 
det at forholde sig til det overordnede mønster i de tilgængelige in-
formationer, så fx ulykkesforebyggelse ikke blev reduceret til udpeg-
ning af ulykkesfugle, men i stedet at man ledte efter bagvedliggen-
de årsager. Dermed kunne sikkerhedsudvalget indtage sin tiltænk-
te funktion som den koordinerende instans i sikkerhedsorganisatio-
nens arbejde.
 Men det var ikke blot antallet af identificerede problemstillinger 
der steg iøjnefaldende. Løsningen af identificerede problemstillinger 
var det område, hvor udviklingen i sikkerhedsudvalget var mest mar-
kant. I andet år med den nye struktur blev der løst næsten lige så 
mange arbejdsmiljøproblemer per møde, som der blev løst i alt gen-
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nem de sidste tre år med den gamle struktur. Det viser tydeligt, hvor-
dan sikkerhedsudvalget fuldstændig ændrede karakter, da strukturen 
blev ændret, så den understøttede et aktivt og handlekraftigt sikker-
hedsudvalg.
 Udviklingen på hMF er et eksempel på, hvordan det at have blik 
for at have de rette relationer og kompetencer repræsenteret i sikker-
hedsorganisationen og -udvalget kan være katalyserende for udvik-
lingen af en aktiv sikkerhedsorganisation. Dette gælder både i for-
hold til interne og eksterne relationer. I sådanne udviklinger kan der 
opstå en selvforstærkende effekt, hvor det at oplever at være en del 
af et handlekraftigt og aktivt udvalg styrker medlemmernes engage-
ment og motivation og dermed skaber yderligere udvikling. Desværre 
er det oftere forekommende, at sikkerhedsorganisationerne er i den 
modsatte udvikling, hvor oplevelsen af passivitet og manglende gen-
nemslagskraft er med til yderligere at mindske motivationen og en-
gagementet hos medlemmerne. hos hMF så vi, hvordan den mere 
aktive sikkerhedsorganisation medførte, at udviklingen vendte på ar-
bejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøproblemer blev løst, medarbejderne 
blev mere sikkerhedsbevidste, og graden af usikker adfærd faldt lige-
som antallet af arbejdsulykker. 

sikkerhedsorganisationen og udvikling

Når arbejdsmiljøet bliver centralt, bringer det automatisk sikkerheds-
organisationen i fokus. Sikkerhedsorganisationen burde derfor være 
en naturlig part i organisatoriske udviklingsprocesser. Strukturelt er 
den ideelt opbygget til at sikre medarbejderinvolvering og skabe ram-
merne for selvorganisering i virksomheder. Desværre har mange virk-
somheder problemer med for passive sikkerhedsorganisationer. Vores 
erfaringer viser, at det afgørende ofte er den ledelsesmæssige priorite-
ring, samt om de rette relationer og kompetencer er til stede. Ledel-
sen spiller altså en afgørende rolle for at få sikkerhedsorganisationen 
til at være aktiv og fungere optimalt. Men i en travl hverdag kan lede-
re ofte forsømme sikkerhedsorganisationen, da andre ting presser på. 
Dette kan dog vise sig at være en forkert prioritering. Da arbejdsmil-
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jøet spiller en stor rolle i forhold til virksomheders evne til at imøde-
gå kravene om fleksibilitet og udvikling, er det nødvendigt at priori-
tere det ledelsesmæssigt for at kunne klare sig på et globalt marked. 
Den mest oplagte måde at gøre det på er ved, at ledelsen giver arbej-
det i sikkerhedsorganisationen bevågenhed og prioritet. Det er vig-
tigt for ledere at finde metoder eller fremgangsmåder, hvorpå sikker-
hedsorganisationen kan blive mere integreret i virksomhedernes dag-
lige praksis. Dermed kan sikkerhedsorganisationen være med til at 
iscenesætte selvorganisering, som vil styrke virksomhedens evne til at 
imødegå forandringer og udvikle sig.





K a p i t e l  1 2

Fremtidens 
arbejdsmiljøudfordringer

Forandringer er blevet et vilkår, som virksomhederne skal imødegå 
gennem øget fleksibilitet og tilpasningsevne. Den stigende og pris-
billige konkurrence, som virksomheder møder i dag, medfører krav 
om, at medarbejderne skal være villige til at lære nyt, påtage sig nye 
opgaver og indgå i ændrede arbejdsformer. De skal vise større initi-
ativ og påtage sig mere ansvar end tidligere. Det sætter fokus på le-
dernes evne til at udvikle virksomhedernes arbejdsmiljø, så det un-
derstøtter forandringsprocesserne. Uden et godt arbejdsmiljø er virk-
somhederne ikke i stand til at præstere under forandringernes vilkår, 
da arbejdsmiljøet påvirker medarbejdernes evne til at lære og udvik-
le sig. Den måde, man traditionelt har tænkt på arbejdsmiljø, er ik-
ke tilstrækkelig, når vi ser på moderne komplekse virksomheder. Vo-
res erfaring er, at det er vigtigt ikke at betragte arbejdsmiljø som et af-
grænset felt bestående af specifikke problemfelter som kemikalier, en-
sidigt gentaget arbejde, stress eller tunge løft. I stedet er det nødven-
digt at betragte arbejdsmiljøet ud fra et helhedsperspektiv, hvor det 
kemiske, fysiske og psykosociale arbejdsmiljø hænger sammen og står 
i et gensidigt påvirkningsforhold til generelle organisatoriske forhold 
som læring, ledelse, arbejdsorganisering og organisationsudvikling.
 hvis vi kigger lidt frem i tiden, kan vi allerede nu begynde at ane 
nogle af de tendenser, der vil gøre sig gældende i fremtiden i forhold 



F O R A N D R I N G  S O M  V I L K å R240

til arbejdsmiljø. Klassiske arbejdsmiljøproblemer relateret til kemiske 
eller biologiske påvirkninger vil formentlig stadig fylde noget også i 
fremtiden. Man må tage relevante arbejdsmiljømæssige forholdsreg-
ler over for velkendte eksponeringer, som den aktuelle arbejdsstyrke 
måske ikke er fortrolige med at omgås. Ligeledes vil der til stadighed 
inden for industri og håndværk komme nye stoffer og produkter på 
markedet, og der vil naturligvis altid være behov for at overvåge ind-
førelsen af nye teknologier og deres betydning for mere traditionel-
le arbejdsmiljøbelastninger. Eksempelvis er nanoteknologi et vækst-
område, som man i dag ikke kender de arbejdsmiljømæssige konse-
kvenser særlig godt af. Men også på andre områder vil der ske en ud-
vikling. Den ændring i jobtyper, der har foregået de sidste 20 år, hvor 
flere og flere ufaglærte job er forsvundet til udlandet og blevet erstat-
tet af job, der kræver flere kvalifikationer, vil fortsætte. Når en stor 
del af den manuelle produktion erstattes af mere vidensmæssig pro-
duktion, betyder det, at de arbejdsmæssige belastninger ændres. Den 
umiddelbare fysiske nedslidning vil aftage, men til gengæld vil de 
psykosociale belastninger øges. Lidelser relateret til de psykologiske 
aspekter af jobbets udførsel, som fx stress, vil derfor sandsynligvis sta-
dig være et stigende problem i de kommende år. 
 Det betyder dog ikke, at arbejdsmiljørelaterede lidelser, der i dag er 
udbredte, som fx smerter i bevægeapparatet, vil forsvinde. Som dis-
kuteret tidligere i bogen så skyldes disse lidelser ikke altid objektive 
fysiske belastninger, men kan have rod i forhold af mere psykologisk 
karakter. Importen af arbejdskraft og dermed sammenstødet mellem 
forskellige kulturers sygdomsopfattelse og vanskelighederne med til-
pasning til det danske arbejdsmarked er noget af det, vi i vores klini-
ske praksis allerede i dag ser give sig udslag i problemer med bevæge-
apparatsmerter hos nogle personer med anden etnisk baggrund. Det 
problem vil sandsynligvis stige i en periode på grund af en stigende 
import af arbejdskraft.
 hvis tendensen med manglende arbejdskraft fortsætter, vil virk-
somhederne efterhånden også have brug for at kunne indoptage 
grupper, der ellers er blevet marginaliseret på arbejdsmarkedet. Det 
kan fx komme til udtryk ved, at der designes job, som personer med 
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forskellige former for helbredsproblemer er i stand til at klare med 
den arbejdsevne, de besidder. Sådanne job kan både være en del af en 
fastholdelsesindsats på virksomheder, hvor man forsøger at beholde 
de medarbejdere, man har på trods af nyopståede skavanker, men det 
kan også være en rekrutteringsstrategi i forhold til vækst og nyansæt-
telser.
 Som et resultat af denne udvikling med ny teknologi, ændrede job-
typer, øgede psykosociale belastninger og arbejdsstyrkens sammen-
sætning vil arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder derfor i højere og hø-
jere grad få fokus på det psykologiske område, hvor der i dag er en 
stor mangel på viden og metoder. De fleste virksomheder vil opleve et 
stort behov for at blive opkvalificeret for at kunne takle de problem-
stillinger, der vil dukke op.

internationale udfordringer

Den billige arbejdskraft i bl.a. østeuropæiske og asiatiske lande gør, 
at flere og flere virksomheder vælger at henlægge en del af produkti-
onen til disse lande. Det gælder ikke bare den manuelle produktion, 
hvor ufaglærte arbejdspladser outsources, men også den vidensmæs-
sige produktion, som det fx er tilfældet for den tidligere nævnte it-
virksomhed Excel Data, der har programmører siddende i Ukraine. 
Denne generelle trend med strategiske partnerskaber med leverandø-
rer eller direkte opstart af egne produktionsfaciliteter i andre lande vil 
sandsynligvis øges i de kommende år og give de danske virksomhe-
der nye udfordringer både på det organisatoriske niveau og specifikt 
på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljø er nemlig i stigende grad ble-
vet en vigtig del af virksomheders samlede prospekt og en af de para-
metre, virksomheder vurderes ud fra.
 Det er ikke nok, at virksomhederne har et godt arbejdsmiljø i de 
danske virksomheder. Virksomheder bliver i stigende grad stillet til 
regnskab for, at der også er et godt arbejdsmiljø på produktionsfaci-
liteterne i de mindre udviklede lande, og at produktionen foregår på 
forsvarlig vis. Inden for de seneste år har vi set eksempler på, hvor-
dan den danske koncern Jysk og den amerikanske sko- og tøjprodu-
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cent Nike er kommet i mediernes og forbrugernes søgelys på grund 
af brugen af børnearbejde og dårlige arbejdsmiljøforhold hos deres 
underleverandører i tredjeverdenslande. Det handler i dag i stigende 
grad om, at man som virksomhed kan demonstrere bæredygtighed, 
ikke kun på det miljømæssige, men også på det arbejdsmiljømæssi-
ge område. Det er en vigtig del af det image, man skaber over for in-
vestorer, markeder og kunder. Men det handler også om det interne 
arbejdsmiljø på de enkelte faciliteter, som man må søge at optime-
re, uanset om det foregår i Danmark, USA eller Kina. Arbejdsmiljø, 
trivsel og virksomhedens præstation hænger sammen, uanset hvilket 
land det foregår i. 
 En af de udfordringer, der i den forbindelse allerede har ramt man-
ge virksomheder, men som ikke vil blive mindre i fremtiden, er ev-
nen til at håndtere de kulturelle forskelle mellem vesteuropæiske, øst-
europæiske og asiatiske destinationer. Selv inden for Vesteuropa – ja, 
selv inden for Norden – er der store kulturelt betingede forskelle på, 
hvordan arbejdsmiljø prioriteres og håndteres. Et interessant dansk 
eksempel er, da man byggede øresundsbroen mellem Danmark og 
Sverige. Det arbejde foregik som et samarbejdsprojekt mellem lande-
ne, og der var derfor ansat både danske og svenske bygningsarbejde-
re. Selv om disse arbejdede side om side under samme ledelse og med 
nøjagtig det samme arbejde, så havde danskerne mellem dobbelt og 
fire gange så mange arbejdsulykker som svenskerne. En forskel, der 
bl.a. skyldes kulturelle forhold, hvor svenskere er mere regelrette end 
danskere, der gerne tager flere chancer og ikke følger sikkerhedsreg-
lerne så nøje. Disse kulturelle forskelle bliver endnu større, når man 
ser på kulturer, der ligger længere fra hinanden end den danske og 
svenske, og kan være enorme, når man går på tværs af kontinenter. 
Normer og værdier er forskellige fra Europa til Asien, og det kan have 
stor betydning for, ikke bare hvordan man skal arbejde med arbejds-
miljø, men hvordan man generelt skal håndtere organisatoriske for-
hold. I Danmark er vi vant til en demokratisk involverende tradition, 
hvor medarbejderne oplever stor frihed til at give deres besyv med, 
mens man i andre lande har et langt mere autoritært hierarki, hvor 
det måske vil blive oplevet direkte fornærmende, hvis medarbejdere 
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forsøgte at give ledere råd og ideer. Derfor er medarbejderne i disse 
lande heller ikke interesserede i at give deres mening til kende, og det 
kan være svært som leder at få dem engageret ved at anvende de me-
toder, man ville bruge i Danmark. 
 Når man etablerer sig i nye lande, kan det derfor være en idé at 
indtænke antropologiske og psykologiske analyser blandt de medar-
bejdere, man ansætter, ligesom en god forståelse af den nationalkul-
tur, man kommer til, er nødvendig. På nyetablerede virksomheder 
har man muligheder for at arbejde med problemstillingen, før der 
danner sig en virksomhedsintern kultur. Sværere er det, når man op-
køber lokale virksomheder, hvor vaner og rutiner i højere grad er ind-
arbejdet fra den tidligere produktion. heller ikke her er det naturlig-
vis umuligt, men det kræver, man har en strategi, når man etablerer 
sig i udlandet, også på det arbejdsmiljømæssige område.
 Mange danske firmaer, der opererer internationalt, har udviklings-
virksomheder i Danmark. her designes, fremstilles og afprøves proto-
typer. Det kan være hensigtsmæssigt at medtænke arbejdsmiljøaspek-
ter allerede i designfasen – det synes måske indlysende, men forsøm-
mes ofte. Et andet forhold vedrører, at den danske afdeling typisk har 
de bedste ressourcemæssige forudsætninger for at løse og endog være 
på forkant med de problemer, der kan være knyttet til nye produkter 
og produktionsmetoder. Den viden, der her skaffes om sikkerhed og 
arbejdsmiljø, kan almindeligvis et langt stykke af vejen overføres til 
de udenlandske enheder. her taler vi primært om det fysiske arbejds-
miljø, som forsat vil være en væsentlig del af megen industriel pro-
duktion.

en truende fedmeepidemi

Livsstilssygdomme som fedme vil være noget af det, der inden for 
en forholdsvis kort årrække sandsynligvis vil komme på den orga-
nisatoriske dagsorden herhjemme. Ligegyldigt om man anser fed-
me og overvægt som et privat anliggende, der kun vedrører den en-
kelte eller ej, så kan det ikke undgås også at blive et samfundsmæs-
sigt problem. Fedme anses i dag for at være en meget alvorlig trus-
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sel mod folkesundheden, og et af de væsentligste sundhedsproble-
mer i verden. Internationale forskere har ligefrem udtalt, at fedme 
og overvægt er et problem i samme størrelsesorden som den globale 
opvarmning. Det store problem med fedme er, at det er et problem, 
der er i kraftig vækst. Britiske forskere har estimeret, at hvis udvik-
lingen i Storbritannien forsætter uhindret, vil over halvdelen af bri-
tiske voksne og hvert fjerde britiske barn være helbredstruende over-
vægtige i 2050. 
 USA er måske det land, der er hårdest ramt på nuværende tids-
punkt, og her har fedmeepidemien udviklet sig med foruroligende 
hast. Over en 20-årig periode er der nærmest sket en eksplosion, såle-
des at fedme og de dertil knyttede sygdomme er et generelt problem 
for det amerikanske samfund. For 20 år siden var der kun seks stater, 
hvor der var mere end 10-15 % af befolkningen, der kunne karakteri-
seres som kraftigt overvægtige (BMI over 30). I dag er 23 stater i den-
ne kategori, mens der i alle de resterende stater er over 20 % af befolk-
ningen, der er overvægtige (BMI mellem 25 og 30). De sundheds-
mæssige konsekvenser af denne udvikling er kolossale, og det hyppig-
ste kirurgiske indgreb i USA i dag er operation for slidgigt i knæene 
på grund af fedme. 
 hvis denne udvikling over de kommende år overføres til Dan-
mark, har vi selvsagt et sundhedsproblem, som hele samfundet må 
forholde sig til. Der er allerede flere undersøgelser, der viser, at fed-
me er i vækst i Danmark. Ikke bare i den voksne befolkning, men 
også blandt børn og unge. Undersøgelser af skolelægers journaler vi-
ser, at overvægt og fedme er mangedoblet blandt skolebørn over de 
sidste 40 år, ligesom unge mænds vægt ved session viser en stor stig-
ning i overvægt og fedme. Der er altså klare signaler om, at fedme bli-
ver mere og mere udbredt, og at det er et problem, der vil vokse i de 
kommende år. Fedme er dog ikke kun et samfundsmæssigt problem, 
men også noget, der får konsekvenser i virksomheder. Personer med 
svær overvægt vil have svært ved at klare kravene i de mere fysisk kræ-
vende job, ligesom fedmerelaterede sygdomme som smerte i knæ og 
ryg, diabetes og hjerte-kar-sygdomme vil påvirke overvægtiges evne 
til at udføre bestemte former for arbejde.
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 hvis fedmeproblematikken skal løses, skal arbejdspladserne spille 
en rolle. Vel at mærke en rolle, der ikke begrænser sig til sund kost i 
kantinen og et motionsrum. Der må gøres en langt større gruppeori-
enteret indsats. Det kan være sports- og motionsarrangementer, der 
kan nå en stor del af medarbejderne, eller familieorienterede aktivi-
teter, der fokuserer på sund livsstil. Arbejdspladsen er et vigtigt so-
cialt rum, hvor samspil mellem medarbejdere kan betyde ganske me-
get på dette område. Man skal være varsom med at individualisere 
problemet, men på virksomheder, hvor man har adgang til kvalifice-
ret sundhedspersonale, kan der opnås effekt med rådgivning og vej-
ledning af den enkelte, hvilket nogle større virksomheder allerede gør 
med succes i dag. 

ledelsens rolle i fremtidens arbejdsmiljø

Ledere spiller en afgørende rolle i at udvikle et arbejdsmiljø, hvor 
medarbejdere trives, og læringen maksimeres, så virksomheden er i 
stand til at tilpasse sig de uforudsigelige og foranderlige krav, som det 
globaliserede marked indebærer. Medarbejderne er måske nok virk-
somhedernes vigtigste ressource, men uden dygtige og engagerede le-
dere, går store dele af denne ressource meget let til spilde. Ledelsen 
vil altså også i fremtiden spille en central rolle i arbejdsmiljøarbejdet 
og skabelsen af succesfulde virksomheder.
 Vi har gennem bogen ridset en række kompetencer op, som lede-
re efter vores overbevisning skal være i besiddelse af, hvis de skal væ-
re i stand til at få det optimale ud af medarbejderne. Disse ledelses-
kompetencer er meget fokuseret på, at lederne skal skabe gode vilkår 
for medarbejdernes selvorganisering, da det er gennem selvorganise-
ring, at virksomheder opnår den største fleksibilitet og tilpasningsev-
ne. Vores ledelsesforståelse er mere fokuseret på lederens sociale kom-
petencer, og hvordan han kan facilitere sociale processer, end lede-
rens tekniske eller kognitive færdigheder. Det er naturligvis ikke, for-
di disse færdigheder er ligegyldige, men i vores erfaring er det på det 
sociale område, at der er størst udviklingspotentiale for ledere.
 Ledere skal selvfølgelig til stadighed udfylde basale ledelsesmæssige 
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funktioner, som at sikre en klar ansvars- og rollefordeling i virksom-
heder, så alle kender deres ansvarsområder og ved, hvad de skal gøre. 
Ligeledes er det en klar ledelsesopgave at stå for den daglige fordeling 
af arbejdet inden for de rammer, der nu engang er i virksomheden, 
ligesom der er en række grundlæggende driftsroller, som enhver leder 
skal udfylde.
 Men ud over det ligger den største udfordring for ledere både nu 
og i fremtiden i at have fokus på skabelsen af trygge og tillidsful-
de samarbejdsrelationer, ikke bare mellem ledere og medarbejdere, 
men også internt mellem medarbejderne. Trygge og tillidsfulde sam-
arbejdsrelationer er afgørende for, at det kan lade sig gøre at skabe 
læring og støtte kompetenceudvikling på medarbejderniveau. Læring 
og udvikling foregår i et gensidigt påvirkningsforhold mellem ledere 
og medarbejdere, men det er en ledelsesopgave at sørge for, at virk-
somheden understøtter disse processer. Dette gøres gennem et fo-
kus på arbejdsmiljøet, der har direkte påvirkning på mulighederne 
for organisatorisk læring og udvikling. hvis ikke der er et godt (psy-
kisk) arbejdsmiljø, bliver stress-processer dominerende i forhold til 
læringsprocesser, og den organisatoriske fleksibilitet og præstations-
evne mindskes. 
 Ledernes opgave i den forbindelse er at skabe tid og rum i virksom-
heden til dialog. Det er gennem dialogen, at det er muligt at påvirke 
hinanden og skabe nye og udviklende svar på de krav, som forandrin-
ger stiller en virksomhed over for. Lederne skal ikke bare skabe plads 
til dialogen i virksomheden, men også selv deltage aktivt i den, både 
for at modtage informationer fra medarbejderne og for at give dialo-
gen en overordnet retning og dermed måske påvirke medarbejderne. 
Lederne skal naturligvis ikke være manipulerende og styrende, men 
i stedet lytte aktivt til medarbejderne og anerkende deres kompeten-
cer, forslag og viden. Ved at indgå i udviklingsprocesserne er lederne 
i stand til at påvirke udviklingen indefra og i samarbejde med med-
arbejderne udvikle nye og overraskende løsninger, som er bedre end 
dem, som ledere eller medarbejdere kunne have skabt hver for sig. 
 hvis der skal være de bedste betingelser for, at nye overraskende 
løsninger skabes, er det vigtigt, at lederen aktivt søger at skabe plads 
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til forskellighed og lader den forskellighed, der er mellem medarbej-
derne, komme til udtryk. Det er i mødet mellem forskellige perspek-
tiver, holdninger, værdier og normer, at der kan skabes innovative 
forslag. Men forskellighed er også kimen til konflikt, og det er ledel-
sens rolle at sørge for at demontere potentielle konflikter, inden de 
eskalerer og bliver ødelæggende for både læring og udvikling i virk-
somheden. Arbejdsmæssige konflikter kan sagtens være udviklende, 
hvis de håndteres korrekt, men personlige konflikter kan være brem-
sende for al dynamik i en gruppe.
 Ledernes kerneopgave er at involvere medarbejderne. Engagement 
skabes gennem involvering, og engagerede medarbejdere er ofte go-
de til at håndtere de forandringer, der er blevet et vilkår i nutidens 
virksomheder. Involvering kan ske på mange måder, og vi har gen-
nem bogen givet flere eksempler på, hvordan virksomheder har skabt 
engagerede medarbejdere ved at involvere dem i arbejdsmiljøaktivite-
ter og lytte til deres indvendinger, forslag og holdninger. For at få det 
størst mulige udbytte af medarbejderinvolvering skal medarbejderne 
have den nødvendige viden til at kunne agere formålstjenligt. Derfor 
skal ledere sikre en god informations- og videnspredning i virksom-
heden, så de relevante oplysninger er tilgængelige for medarbejder-
ne. Dette kan både gøres gennem formaliserede informationssyste-
mer som tavler, nyhedsbreve, kantine- og afdelingsmøder, men også 
gennem mere uformelle kontakter, hvor lederne gennem deres dag-
lige interaktion med medarbejderne deler deres viden og går i dialog 
med medarbejderne. På den måde sikres der et informationsflow ikke 
kun fra ledelsen og til medarbejderne, men lige så vigtigt den anden 
vej fra medarbejderne til lederne. For ligesom medarbejderne skal ha-
ve den rette information for at kunne agere på fornuftig vis, er leder-
ne også afhængige af at vide, hvordan tingene ser ud fra et medarbej-
derperspektiv, hvis de skal kunne lede på en fornuftig måde. 
 Medarbejderinvolvering betyder også, at medarbejderne skal ha-
ve adgang til og indflydelse på relevante beslutningsprocesser. Re-
el medarbejderinvolvering indebærer en åbenhed fra ledelsens side 
for, at medarbejdernes forslag kan påvirke de beslutninger, der tages. 
Dermed ikke sagt, at de skal påvirke beslutningerne, men hvis med-
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arbejderne gentagne gange oplever, at deres råd og ideer ikke har no-
gen betydning i sidste ende, og ledelsen alligevel beslutter ting på 
egen hånd, vil det virke demotiverende og gøre, at medarbejderne ef-
terhånden vil trække sig. Det er derfor vigtigt, at ledere sørger for at 
gøre beslutningsprocessen gennemskuelig, så medarbejderne kan se, 
på hvilke betingelser og hvorfor beslutninger træffes, herunder også 
hvorfor deres forslag ikke bliver til noget. Der kan jo sagtens være go-
de grunde til, at et medarbejderforslag ikke kan gennemføres og der-
for ikke fører til nogen beslutning, men der kan være en verden til 
forskel på, hvordan en sådan afvisning opleves, alt efter om medar-
bejderen føler sig velinformeret om årsagerne eller ikke kan gennem-
skue, hvorfor hans forslag er blevet skrottet.
Som konsekvens af alt dette byder fremtiden på nogle store udfor-
dringer på arbejdsmiljøfronten for ledere. De kommer til at arbej-
de med at forebygge arbejdsbetinget stress, hvilket vi i dag ikke har 
nogen sikker viden om, hvordan man gør. En mulig indgangsvinkel 
er et forebyggende arbejde rettet mod at skabe trivsel hos både med-
arbejdere og ledere. En sådan indsats, hvor trivslen i virksomheden 
øges, vil sandsynligvis ikke kun nedbringe forekomsten af stress, men 
også sygefraværet generelt. Vores erfaringer peger på, at det bedste re-
sultat opnås, hvis ledere imødegår disse krav ved at analysere og lø-
se virksomhedens arbejdsmiljøproblemer i et helhedsorienteret per-
spektiv og inddrager medarbejderne i de løbende arbejdsorganisato-
riske ændringer. 



a p p e n d i K s

de deltagende 
virksomheder 

Igennem bogen har vi anskueliggjort en del af vores pointer ved brug 
af eksempler fra både navngivne og unavngivne virksomheder, som vi 
har arbejdet sammen med. Disse virksomheder repræsenterer et bredt 
udsnit af brancher og ydelser. Gennem bogen er virksomhederne lø-
bende blevet kort introduceret, og nogle af dem er velkendte virk-
somheder både inden for deres egen branche og i samfundet gene-
relt. Kendskabet til virksomhederne er dog næppe lige stort for alles 
vedkommende, og derfor vil vi i dette appendiks give en lidt længere 
præsentation af de virksomheder, som har givet tilladelse til, at erfa-
ringerne fra vores samarbejde er blevet beskrevet i denne bog. 

excel data 

Excel Data er en førende leverandør af Business Intelligence- og 
CRM-løsninger til mellemstore virksomheder. Visionen for løsnin-
gerne er at skabe værditilvækst hos kunderne gennem understøttelse 
af strategi og optimering af forretningsprocesserne, også kaldet ‘Per-
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formance Management’. Løsninger anvendes på alle niveauer i orga-
nisationen og dækker alle områder i en virksomhed, lige fra traditi-
onel statistik og økonomisk rapportering til budgettering og aktivi-
tetsstyring, for at organisationen kontinuerligt kan forbedre ydeev-
nen frem mod målet om at nå mere med den samme indsats.
 Excel Data har hovedsæde i herning, har egen softwareudvikling 
og beskæftiger ca. 50 medarbejdere på otte europæiske lokaliteter, er 
velkonsolideret og har siden 1989 leveret intelligent information til 
mange tusinde daglige brugere, der bl.a. befinder sig inden for de-
tailhandel, distribution, produktion og serviceerhverv og repræsen-
terer et bredt udsnit af europæisk erhvervsliv. Excel Data har gene-
relt valgt at gå forrest med nye og fleksible arbejdsformer til gavn for 
såvel medarbejdere som virksomheden. Som et af de nyeste tiltag er 
Excel Data blevet certificeret som en af de få virksomheder, der giver 
rum for særlige arbejdstider for B-mennesker, og der er indgået kon-
trakt med flere medarbejdere om B-arbejdstider i respekt for, at disse 
medarbejderes døgnrytme.
 I vores samarbejde med Excel Data trådte det tydeligt frem, at 
virksomheden arbejdede med værdibaseret ledelse. I forbindelse med 
virksomhedens etablering i 1989 var de grundlæggende holdninger 
til medarbejdere, kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere og det 
omkringliggende samfund i øvrigt blevet nedfældet. Det var disse 
værdinormer, virksomheden blev bygget på og styret efter.
 Excel Data var opbygget med en flad struktur, men efterhånden 
som virksomheden voksede, blev det vanskeligere at fastholde en helt 
flade organisationsform. Det førte til et behov for at redefinere orga-
niseringen og udvikle en ny organisationsform, der sikrede nærhed 
til ledelsen uden samtidig at opbygge afdelingsskel. Løsningen blev 
etableringen af team på seks-otte medarbejdere, der havde en team-
leder (kaldet MI for Medarbejder Interface), som skulle fungere som 
bindeled mellem ledelsen og teamet og i øvrigt udøve den daglige 
personaleledelse. 
 En anden af de udfordringer, som Excel Data stod over for, var 
etableringen af et satellitkontor, da flere af medarbejderne havde lang 
transporttid. Det førte til oprettelse af et kontor i Billund, hvor med-
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arbejderne mødte ind på arbejde og havde et socialt og fagligt fælles-
skab, men i øvrigt indgik i organisationen i herning. Det viste sig at 
være en optimal løsning, der som sideeffekt udvidede rekrutterings-
området mod syd. Siden vores samarbejde sluttede, er satellitkonto-
ret flyttet til Kolding, fordi de fleste medarbejdere på kontoret nu bor 
i trekantsområdet.
 Eksemplerne fra vores samarbejde med Excel Data kan læses i ka-
pitel 6, hvor der er fokus på brugen af nye ledelsesformer samt i ka-
pitel 9, hvor temaet er brugen af virtuelle team.

Højbjerg Maskinfabrik a/s

højbjerg Maskinfabrik er blandt de førende producenter af lastbil-
monterede kraner på verdensmarkedet. Det er en position, der er op-
nået ved, at virksomheden altid har stået for innovation og fornyelse. 
Med sans for markedets trends og kundernes ønsker har hMF for-
mået at levere teknologi, der er et skridt foran. Virksomheden produ-
cerer desuden tippelad, wirehejs samt påhængsvogne.
 højbjerg Maskinfabrik blev etableret i 1945 af Arne Bundgaard 
Jensen og er et aktieselskab ejet 100 % af grundlæggerens efterkom-
mere. Der eksporteres til mere end 50 lande i Skandinavien, Euro-
pa, Nordamerika, Fjern- og Mellemøsten samt Australien. Koncer-
nen har i dag omkring 800 ansatte, der arbejder i afdelingerne i høj-
bjerg, Nørresundby, Galten, Rødekro og Roskilde samt datterselska-
ber i England, Tyskland og Sverige.
 Virksomhedens kompetente medarbejdere og samarbejdspartne-
re har været med til at gøre hMF til en mærkevare, der er kendt for 
en høj kvalitet og finish, for innovative løsninger og måske mest af 
alt for at levere ekstremt slidstærke produkter, som bliver ved med at 
løfte tunge opgaver overalt på kloden. Derudover er funktionalitet og 
sikkerhed vigtige faktorer for alle hMF-produkter. Som noget unikt 
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har hMF udviklet RCL- og EVS-systemerne, der sikrer kranen mod 
overbelastning og maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens ar-
bejdsområde.
 En periode med svigtende økonomiske resultater og hyppige skift 
på topledelsesposterne gjorde, at arbejdsmiljøarbejdet var blevet ned-
prioriteret i virksomheden, da det ledelsesmæssige fokus var mere på 
indtjening end arbejdsmiljø. Derfor var der brug for at få optimeret 
sikkerhedsorganisationens funktion og få arbejdet med organisatio-
nens evne til at håndtere arbejdsmiljøproblemer. Gennem et flerårigt 
samarbejde mellem os og hMF blev der sat fokus på den ledelses-
mæssige prioritering af sikkerhed på hMF, og sikkerhedsorganisati-
onens funktion blev undersøgt. Udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet 
på hMF indebar nye ledelsesmæssige roller på sikkerhedsområdet, 
etablering af nye relationer til eksterne samarbejdsparter på arbejds-
miljøområdet samt interne organisatoriske ændringer. Etableringen 
af de rette relationer på arbejdsmiljøområdet både internt og eksternt 
var med til at vende en negativ udvikling til en positiv, og hMF viste 
klar fremgang på alle områder i løbet af samarbejdsperioden.
 Eksemplerne fra vores samarbejde med hMF, der fokuserede på 
udvikling af sikkerhedsorganisationen og den ledelsesmæssige priori-
tering af arbejdsmiljø, kan læses i kapitel 11

Vestas Wind systems

Vestas Wind Systems er verdens førende producent af højteknologi-
ske vindkraftsystemer. Kerneområderne omfatter udvikling, fremstil-
ling, salg, markedsføring og vedligeholdelse af vindkraftsystemer, der 
udnytter vindens energi til at producere elektricitet.
  Vestas begyndte produktionen af vindmøller i 1979 og har siden 
spillet en aktiv rolle i den dynamiske vindindustri. Fra at være en pi-
oner i branchen med en medarbejderstab på ca. 60 i 1987 er Vestas 
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i dag en global markedsleder med en markedsandel på 23 % og ca. 
18.000 medarbejdere. Der installeres i gennemsnit en ny vindmøl-
le hver femte time døgnet rundt og i alt har Vestas installeret 35.500 
vindmøller i 63 lande på 5 kontinenter. 
 Vindmøller fra Vestas generer mere end 50 millioner MWh energi 
om året. Eller nok strøm til at forsyne millioner af husstande. 
 Som markedsleder har Vestas et ansvar for at fastholde og udbyg-
ge vindkraft og moderne energi som et reelt supplement til konventi-
onelle energiformer, så som olie, gas og kul. Meget tyder på, at bud-
skabet er ved at slå igennem globalt. Vindkraft spås således en central 
rolle i fremtidens energiforsyning. 
 De eksempler vi bruger i denne bog stammer fra et flerårigt sam-
arbejde med Vestas’ oprindelige vingefabrik i Lem i Vestjylland. Ind-
gangsvinklen til samarbejdet var i udgangspunktet eksem- og aller-
giproblemer, der var opstået som resultatet af et teknologiskifte ved 
produktionen af vindmøllevingerne. Men det blev hurtigt klart, at 
det problem ikke kunne forstås og løses uafhængigt af en lang række 
andre faktorer, som kommunikation, læring, arbejdsorganisering og 
ledelsesforhold. Da ledelsen på Vestas var meget opsatte på at få løst 
eksisterende problemer og udvikle organisationen i den rigtige ret-
ning, endte det med et vidt forgrenet samarbejde, der havde positi-
ve konsekvenser ikke bare på de oprindelige eksem- og allergiproble-
mer, men også på en række andre områder som uddannelse og ulyk-
ker. På grund af den ledelsesmæssige åbenhed overfor at skabe udvik-
ling på arbejdsmiljøområdet, er Vestas sandsynligvis den virksomhed, 
hvor vi gennem vores samarbejde er kommet længst med en helheds-
orienteret tilgang til arbejdsmiljø. Det er derfor også den virksom-
hed, hvorfra der bruges flest eksempler.
 Det omfattende samarbejde vi havde med Vestas er brugt som et 
samlet eksempel på den helhedsorienterede tilgang til arbejdsmiljø i 
kapitel 3, mens indførslen af selvforvaltende grupper er beskrevet i 
kapitel 9 og udviklingen på læringsområdet i Vestas er beskrevet i ka-
pitel 10
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Vifa/scanspeak (nu scanspeak) 

Vifa/ScanSpeak A/S er en danskejet højttalerfabrik, der opstod i 
1999 gennem Videbæk højttalerfabriks (VIFA) opkøb af virksom-
heden ScanSpeak (hvoraf navnet Vifa/ScanSpeak A/S udspringer). 
Videbæk højttalerfabrik blev grundlagt i 1933 i Videbæk uden for 
herning og havde siden midten af 1960’erne haft en dansk medar-
bejderstyrke i størrelsesordenen 200 beskæftiget inden for produkti-
on, salg og udvikling. VIFA lavede kvalitetshøjttalere til det globale 
marked med en betydelig eksportandel. Scan Speak var også lokalise-
ret i Videbæk og var en førende dansk producent af håndlavede kvali-
tetshøjtalerenheder, der havde eksisteret siden 1970, og havde ca. 50 
medarbejdere på fusionstidspunktet. 
 I år 2000 opkøbte Vifa/ScanSpeak konkurrenten Peerless Fabrik-
kerne A/S på Sjælland. I den forbindelse foretog Vifa/ScanSpeak en 
navneændring til Danish Sound Technology (DST). DST bestod her-
efter, ud over de danske aktiviteter på Sjælland og i Videbæk, desuden 
af egen ISO-certificeret fabrik i Kina samt to joint venture-selskaber 
med kinesiske samarbejdspartnere. DST påbegyndte i 2004 en ud-
flytning af væsentlige dele af produktionen i Danmark til fabrikken i 
Kina, hvorved den danske del af organisation blev reduceret. 
 I 2005 blev DST opkøbt af det amerikanske selskab Tymphany 
Corporation med henblik på en yderligere vækst baseret på ameri-
kansk venture-kapital, vesteuropæisk ledelse og udviklingskompeten-
cer kombineret med moderne og optimerede kinesiske produktions-
faciliteter. Tymphany er i dag en førende leverandør på verdensmarke-
det af innovative højkvalitetshøjttalerenheder og skræddersyede aku-
stiske løsninger til producenter af både livsstils forbrugerelektronik 
og auditive high-end løsninger. Tymphany har i dag 950 medarbej-
dere på verdensplan, heraf ca. 850 i Kina og ca. 70 i Danmark. Der 
produceres stadig højkvalitetshøjtalerenheder af mærket ScanSpeak 
i Videbæk. VIFA-brandet benyttes også stadig af Tymphany, da det 
er et etableret kvalitetsmærke. I foråret 2009 kom Scanspeak igen på 
danske hænder, da en lokal gruppe af danske investorer sammen med 
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den danske ledelse købte Scanspeak af Tymphany-koncernen, så det 
igen blev et selvstændigt danskejet selskab.
 Vores erfaringer fra samarbejdet med Vifa/ScanSpeak er brugt som 
gennemgående eksempel i kapitel 5 om psykisk arbejdsmiljø, mens de 
forhold, der førte til brugen af tværfaglige team på Vifa/ScanSpeak, 
er beskrevet i kapitel 9.

York Refrigeration (nu Johnson Control) 

York Refrigeration er verdens største producent af industrielle og ma-
ritime kølesystemer. 
 Vores samarbejde foregik med afdelingen i holme ved århus, der er 
en jern- og metalvirksomhed. Inden den blev opkøbt af den amerikan-
ske York-koncern i 2000, var holme-afdelingen bedre kendt som Sa-
broe, en dansk producent af kølesystemer, der blev grundlagt i 1897. 
York i holme havde ca. 700 medarbejder, heraf 500 i produktionen. 
Efter vores samarbejde ophørte, blev York opkøbt af den amerikan-
ske koncern Johnson Controls, der har over 140.000 ansatte på mere 
end 1.300 lokaliteter i 125 lande. Johnson Controls er en global mar-
kedsleder inden for Interior Experience, Building Efficiency og Po-
wer Solutions. Johnson Controls leverer nyskabende interiør til auto-
industrien, der gør kørsel mere komfortabel, sikker og fornøjelig. Til 
bygninger tilbyder Johnson Controls produkter og serviceydelser, der 
optimerer energiforbrug og forbedrer komfort og sikkerhed. Johnson 
Controls leverer også batterier til biler og hybridelektriske køretøjer 
tillige med system-knowhow og serviceekspertise. Johnson Controls, 
der blev grundlagt i 1885, har hovedkvarter i Milwaukee, Wisconsin. 
 Af Johnson Controls’ vision fremgår det, at “produkter, serviceydel-
ser og arbejdspladser afspejler vor overbevisning om, at hvad der gav-
ner miljøet, sundheden og sikkerheden gavner Johnson Controls”. 
I overensstemmelse med denne vision forpligter Johnson Controls i 
Danmark sig til at overholde gældende lovgivning og gennem en pro-
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aktiv indsats forbedre såvel det interne som det eksterne miljø, således 
at der skabes en sikker og sund arbejdsplads. Medarbejdernes sundhed 
og sikkerhed har sammen med miljøbeskyttelse den højeste prioritet 
hos Johnson Controls og derfor er kun et sikkerhedsniveau, som for-
hindrer medarbejderen i at komme til skade, acceptabelt for Johnson 
Controls. Ledere på alle niveauer er ansvarlige, for at medarbejderne 
i deres organisation udfører arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt, og at høje miljømæssige standarder indføres og overholdes
 Vores samarbejde med York var fokuseret på forebyggelse af ar-
bejdsulykker, hvilket var et stigende problem for dem. For at vende 
denne udvikling blev der lavet en række tiltag, hvilket bl.a. inklude-
rede afholdelsen af arbejdsmiljøseminarer for en stor del af medar-
bejdergrupperne. På arbejdsmiljøseminarerne blev der skabt mulig-
hed for, at medarbejderne kunne gå i dialog om arbejdsmiljø og sik-
kerhed både internt, men også med deres sikkerhedsrepræsentant og 
nærmeste leder, der begge deltog aktivt på seminarerne. Formålet var 
at skabe et større engagement i sikkerhedsproblematikken hos med-
arbejderne ved at involvere dem i sikkerhedsarbejdet og påvirke de-
res holdninger til forebyggelse, værnemidler, registrering af ulykker 
og sikkerhed generelt gennem dialog. Vi oplevede generelt en positiv 
udvikling på York, hvor medarbejderne blev aktivt handlende i for-
hold til at løse arbejdsmiljøproblemer og tage ansvar på sikkerheds-
området. Effekten varierede dog fra gruppe til gruppe meget afhæn-
gig af, hvorvidt lederen var i stand til at facilitere og fremme grup-
pens udvikling. York har, efter at vores samarbejde sluttede, fortsat 
med en stigende prioritering af arbejdsmiljøområdet bl.a. gennem 
etablering af deciderede arbejdsmiljøstillinger, uddannelse af medar-
bejdere og en øget ledelsesprioritering og kan i dag fremvise et impo-
nerende fald i antallet af arbejdsulykker over en flerårig periode.
 Vi bruger en række eksempler fra de arbejdsmiljøseminarer, vi af-
holdte på York, til at illustrere pointerne om selvorganisering i kapitel 
7, ligesom York er det gennemgående eksempel i kapitel 8, der hand-
ler om det konkrete indhold i disse seminarer. Yderligere har vi i ka-
pitel 9 om teamorganisering brugt udviklingen i en af de grupper, vi 
arbejdede med, til at vise hvad der sker, når der laves om på den ufor-
melle ledelsesstruktur i en gruppe.



udvalgt litteratur

Den oplyste litteratur er ikke udtømmende, da der så vidt muligt er 
lagt vægt på, at de oplyste kilder skal være frit tilgængelige i form af 
bøger, rapporter eller hjemmesider i stedet for artikler fra videnska-
belige tidsskrifter, der ikke er umiddelbart tilgængelige for alle og en-
hver. Yderligere litteratur om specifikke emner kan oplyses ved hen-
vendelse til forfatterne.

kapitel 1

Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik 2006. www.at.dk
Danmarks Statistik: Arbejdsmarkeds forhold, Arbejdskraftundersøgelsen 

1995-2007. www.statistikbanken.dk
Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte – NAK, Arbejdsmiljø i Danmark 

2005. www.arbejdsmiljoforskning.dk
European Foundation for the improvement of living and working con-

dition, Annual review of working condition in EU 2006-2007. 
www.eurofound.europa.eu

Lund, T., Labriola, M., Christensen, K.B., Bültmann, U., Villad-
sen, E. & Burr, h. “Psychosocial work environment exposures as 
risk factors for long-term sickness absence among Danish emplo-
yees”, Occupational and Environmental Medicine, 47 (11): 1141-
1147, 2005.



F O R A N D R I N G  S O M  V I L K å R258

Pedersen, Torben: Danske virksomheders etableringer i udlandet, 
handelshøjskolens Forlag, 1993.

Ugebrevet A4, LO nr. 42 og 44, 2004.

kapitel 2

Analyse af sygefraværet. Beskæftigelsesministeriet. Rapport 
2008.10.21

Ekholm og medarbejdere: Sundhed og sygelighed i Danmark – 2005 
og udviklingen siden 1987. Rapport, Statens Institut for Folke-
sundhed, 2006.

haahr, J. P. og medarbejdere: FAUST. Forebyggelse og udstødning af 
personer med bevægeapparatssymptomer ved tidlig indsats. Rapport, 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet herning, 2006

hiyama, T. & Yoshihara, M.: “New occupational threats to Japa-
nese physicians: karoshi (death due to overwork) and karojisatsu 
(suicide due to overwork)”. Occupational environmental Medicine. 
2008; 65: 428-9. 

Johansen, Kristina og medarbejdere: “Trends in sickness absence”. 
Videnskabelig artikel. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet 
herning, 2008.

Labriola, Merete og medarbejdere: Resultater i sygefraværsforskning 
2003-07. Der Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rap-
port 2007.

Mortensen, Ole Steen og medarbejdere: Hvidbog om sygefravær og 
tilbagevenden til arbejde ved muskel- skeletbesvær. Årsager og hand-
lemuligheder. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
Rapport 2008.

kapitel 3

Ingen



259U D VA L G T  L I T T E R AT U R

kapitel 4

Anderson P: “Complexity Theory and Organization Science”. Orga-
nization Science 10:216-232, 1999.

Dooley KJ: “A complex adaptive systems model of organization 
change. Nonlinear Dynamics”, Psychology, & Life Sciences 1:69-
97, 1997.

Marion R: The Edge of Organization. SAGE Publications Inc Thou-
sand Oaks, California, 1999.

Olson EE, Eoyang Gh: Facilitating Organization Change. San Fran-
cisco, Jossey-Bass/Pfeiffer, 2001.

Stacey RD, Griffin D, Shaw P: Complexity and Management. Fad 
or Radical Challenge to Systems Thinking? London & New York, 
Routledge, 2000.

Waldrop MM: Complexity: The Emerging Science at the edge of Or-
der & Chaos. New York, Simon and Schuster, 1992.

kapitel 5

Karasek, R. & Theorell, T. Healthy work: Stress, productivity, and the 
reconstruction of working life. New York: Basic Books, 1990.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. Stress, appraisal and coping. New York: 
Springer, 1984.

kapitel 6 

Antonakis J, Cianciolo AT, Sternberg RT: Leadership: “Past, Pre-
sent, and future”, i Antonakis J, Cianciolo AT, Sternberg RT 
(red.): The Nature of Leadership, kap.1. Thousand Oaks, Sage 
Publications, pp 3-15, 2004.

Marion R, Uhl-Bien M: “Leadership in complex organizations”. 
Leadership Quarterly 12:389-418, 2001.

Marion, Russ and Uhl-Bien, Mary. Complexity v. transformation: 
The new leadership revisited. Presented at Managing the Complex 
Iv – Conference on Complex Systems and the Management of 
Organizations, Ft. Meyers, FL. 2002.



F O R A N D R I N G  S O M  V I L K å R2�0

Schein Eh: Organizational Culture and Leadership. San Francisco, 
Jossey-Bass, 2004.

Streatfield PJ: The Paradox of Control in Organizations. London, 
Routledge, 2001.

Yukl GA: Leadership in Organizations (International Edition). New 
Jersey: Prentice-hall International, 2002.

kapitel 7

Stacey RD: Experiencing Emergence in Organizations. Local inter-
action and the emergence of global pattern. New York, Routledge, 
2005.

kapitel 8

Ingen

kapitel 9 

Katzenbach JR, Smith DK: Wisdom of teams: Creating the high-per-
fomance organization. London, McGraw-hill, 1993.

Nielsen KJ, Trillingsgaard AR: “Myter om team – organisationsp-
sykologiske erfaringer med problemer i team”, i Stelter R, Ber-
telsen M (red.): Team. Udvikling og læring, kap. 8. København, 
Dansk Psykologisk Forlag, pp 241-264, 2005.

Robbins h, Finley M: The new ‘Why teams don’t work, what goes 
wrong and how to make it right’. San Francisco, California, Ber-
rett-Koehler, 2000.

West MA: Teamwork – Metoder til effektivt samarbejde. København, 
Dansk Psykologisk Forlag, 2001.

kapitel 10

Argyris C, Schön D: Organizational Learning. Reading, MA, Addi-
son-Wesley, 1978.



2�1U D VA L G T  L I T T E R AT U R

Argyris C, Schön D: Organizational Learning II. Theory, Method, 
and Practice. Reading, MA. Addison-Wesley, 1996.

Wenger E: Praksisfællesskaber – Læring, mening og identitet. Køben-
havn, hans Reitzels Forlag, 2004.

kapitel 11

Bottrup, B., hasle, Peter, Jensen, P. L., Broberg, O., hvenegaard, 
h., Knudsen, C. B. En lærende sikkerhedsorganisation. Køben-
havn, Arbejdstilsynet, 2002.

hasle P: “Sikkerhedsorganisationens lange vej”. Tidsskrift for AR-
BEJDSLIV 2:95-110, 2001.

Nielsen, K. J. Den kulturformende sikkerhedsorganisation. 2008. 
Ph.d.-afhandling. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 


