
Arbejdspsykologisk Bulletin. 1989. 5 

KONTROLBEGREBETI 
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

af 

Klaus B. Bærentsen 

I artiklen beskrives først nogle konsekvenser af tilstede
værelse hhv. fravær af kontrolmuligheder og belastnings
faktorer i arbejdet. Herefter skildres grundbegreber i virk
somhedsteorien og handlingsteorien. Heri skelnes der mellem 
forskellige niveauer i den psykiske handlingsregulering, 
svarende til mere eller mindre omfattende kontrol over 
arbejdsforholdene. Til sidst beskrives to instrumenter til 
undersøgelse af kontrolmuligheder , udfordringer og be
lastningsfaktorer i arbejdet. 

Baggrund 

I takt med den teknologiske udvikling og den skærpede inter
nationale konkurrence afløses traditionelle arbejdsmiljø
problemer ("røg, støj og møg") af mere psykologisk betonede 
problemer, såsom monotoni, træthed, og stress. Samtidig 
stilles der stigende krav til personlige egenskaber som initia
tiv, kreativitet, overblik, og selvstændig planlægning af 
arbejdsprocesser. Stadig flere mennesker lægger endvidere 
mere vægt på arbejdets indhold og meningsfuldhed, på 
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personlige udviklings- og karrieremuligheder, end på rene 
lønfaktorer ved valg af erhverv og arbejdsansættelser. 

Disse forskellige forhold peger på, at arbejdets indhold vil 
komme stærkere i fokus i fremtiden. Som konsekvens heraf 
vil også metoder til at måle, beskrive og forbedre arbejdets 
indhold og graden af kontrol over det, få større betydning. 
Dette vil ikke blot medvirke til at forbedre de arbejdendes 
sundhed og personlige udviklingsmuligheder, men kan også 
være til gavn for arbejdsmotivation og produktivitet. 

Konsekvenser af kontrol og belastninger i arbejdet 

Det er kend t fra adskillige undersøgelser, at forskellige grader 
af kontrol over livsomstændigheder har såvel psykiske som 
somatiske helbredsmæssige konsekvenser hos dyr og men
nesker. Eksperimentelle undersøgelser af dyr viser, at krop
pens modstandskraft overfor sygdomme, det generelle 
aktivitetsniveau, initiativ, selvstændighed og indlæringsevne 
mindskes med manglende kontrol over livsomstændighederne, 
der sågar i ekstreme tilfælde kan være en direkte dødsårsag 
(se f.eks. Jantzen 1979; Shors et al. 1989). 

Emnet her er imidlertid ikke ekstreme konsekvenser af 
manglende kontrol over generelle livsomstændigheder , men 
derimod hvordan man kan undersøge, beskrive og forbedre 
menneskers kontrol over deres arbejdsbetingelser. Her har en 
lang række undersøgelser påvist en sammenhæng mellem på 
den ene side kontrolmuligheder (handlingsspillerum) og om
fanget af psykiske krav i arbejdet og på den anden side op
retholdelsen af kvalifikationer, motivationelog intellektuel 
udvik"ling, forekomsten af psykiske og fysiske helbredspro
blemer, samt aktivitetsniveauet i fritiden (se f.eks. Bain
bridge, 1982; Buchanan & Boddy, 1983; Frese, 1982; Karasek, 
1979, og Oesterreich, 1984). 
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Det er således påvist, at mindskelse af indgrebs- og kon
tro 1m uligheder fører til tab af kvalifikationer og mindskelse 
af arbejdsmotivationen. Langvarigt arbejde i simple repetitive 
jobs er korreleret med den mindskelse af det intellektuelle 
niveau, som almindeligvis konstateres med alderen, mens den 
ikke kan konstateres hos arbejdere med intellektuelt krævende 
arbejde. Lav eller ingen kontrol, begrænset variabilitet og 
høje krav i arbejdet kan føre til forringet velbefindende, en 
passiv resigneret holdning (indlært hjælpeløshed), en mere 
passiv fritidsadfærd og et lavere fagforeningsmæssigt og poli
tisk engagement, samt kroniske psykiske og legemlige lidelser 
(depression, apati, hhv. mavesår og hjertesygdomme). 

På den anden side viser det sig, at følelsen af hjælpeløshed 
og resignation kan reduceres ved at øge kontrollen over 
jobsituationen (f.eks. indførelse af selvstyrende arbejdsgrup
per); at der er en positiv sammenhæng mellem på den ene 
side høj grad af kompleksitet, kontrol og krav i arbejdet og 
på den anden side følelse af personlig ansvarlighed og ar
bejdsmotivation, psykisk og fysisk helbred og en mere aktiv 
fritidsadfærd. 

Disse indikationer fra feltundersøgelser understøttes af 
resultater fra en eksperimentel undersøgelse af en simuleret 
kontorarbejdsproces. Denne bestod i indtastning af tal, vur
dering af hvilken art beregninger der skulle udføres på dem, 
samt gennemførelse af beregningerne. Det undersøgtes bl.a. 
hvorledes opgavens kompleksitetsgrad (antallet af forskellige 
slags operationer), og evt. computerisering af de forskellige 
typer af operationer spillede ind på præstationernes kvantitet 
og kvalitet, samt på træthed og motivation. Forsøget viste, at 
en høj bestanddel af beslutningsoperationer (dvs. en høj grad 
af egenkontrol) i arbejdet førte til den største effektivitet, det 
mindste antal fejl og den laveste grad af oplevet træthed. 
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Grundbegreber i virksomheds- og handlingsteori 

I det følgende gives en kortfattet fremstilling af relevante 
dele af den psykologiske virksomhedsteori (se f.eks. Leontjev, 
1983) og handlingsteori (se f.eks. Hacker, 1980; Oesterreich, 
1981; Volpert, 1980, 1982, 1987). Der tages ikke hensyn til 
indre problemer i teorien eller eventuelle meningsforskelle 
mellem dens repræsentanter. 

Begrebet virksomhed er et aktivitetsbegreb. Virksomhedsteori
ens undersøgelsesgenstand er først og fremmest processer. For 
psykologien er virksomheden den proces, hvori ydre 
påvirkninger gennem aktiv handlen omsættes til indre 
psykiske afbildninger af verden, og de indre billeder om
sættes i ændringer af omverdenen (Leontjev, 1983, s. 96). 

Denne formulering skal forstås i meget vid forstand, den 
gælder for såvel følelsesmæssige som intellektuelle og 
viljesmæsige forhold, og i en vis forstand for personligheden. 
Ifølge virksomheds- og handlingsteorien udvikles person
ligheden i livsvirksomheden ved at individet aktivt sætter sig 
mål, planlægger hvordan de skal nås, og aktivt forfølger dem. 
Igennem valget af mål og forsøget på at nå dem bliver et 
menneskes værdier, evner og færdigheder anvendt, og her 
igennem fæstnet og videreudviklet. I takt med at individet 
herved mestrer sin tilværelse i samfundet, udvikler det sig 
som personlighedi. (Leitner et al., 1987, s. 9-10; Leontjev, 
1983, s. 178 ff.; Oesterreich & Volpert, 1987, s. 41 ff.) 

Ved alle undersøgelser af konkrete virksomheds processer 
drejer det sig om særlige virksomheder, som "hver især svarer 
til bestemte behov", der kan tilfredsstilles ved hjælp af 
tilsvarende behovsgenstande. Behovsgenstanden er det, der 
giver virksomheden dens retning, og som "er dens virkelige 

l 
Jantzen (1979) har i tilslutning til Seve (1978) formuleret det på den måde, 
at personligheden er den bevidste strukturering i tid og rum af det levende 
system af samfundsmæssige forhold. mellem adfærdsmåderne (Le. virk
somhederne). 
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motiv". "Begrebet virksomhed er således nødvendigvis for
bundet med begrebet motiv". (Leontjev, 1983, s. 106 ff.). 

Enhver virksomhed forløber som en handling eller en serie af 
handlinger, der defineres som processer der er underordnet en 
bevidst forestilling om det resultat der skal nås, dvs. under et 
bevidst mål (Leontjev, 1983, s. 107ff.). Handlinger er en 
specifikt menneskelig dannelse, der har sin oprindelse i den 
arbejdsdelte kollektive forsørgelse, som karakteriserer 
samfundsmæssig menneskelig livsførelse. I kraft af arbejds
delingen kan individernes egne aktiviteter ikke i sig selv føre 
til tilfredsstillelse af deres behov, men denne kan kun finde 
sted som følge af samfundsrnedlemmernes samlede virk
somhed. Som følge heraf udspaltes reguleringen af aktivi
teternes tilskyndelse og målrettethed fra hinanden og tilfalder 
hhv. motiver og mål. Måldannelses- og planlægningsprocesser 
bliver derfor de vigtigste psykologiske processer i relation til 
handlingsreguleringen. 

Udover begreberne virksomhed og handling anvendes i 
teorien begrebet operation, der betegner aktivitetens konkrete 
forløbsform (udførelsesmåde), som afhænger af de 
omstændigheder hvorunder den forløber. En og samme 
konkrete aktivitetsproces kan anskues fra disse tre forskellige 
perspektiver, og de tilsvarende beskrivelser kan opfattes som 
svar på spørgsmål om hhv. hvorfor den pågældende aktivitet 
foregår, hvad det er for en aktivitet, dvs. hvilket mål den har, 
og hvordan den udføres. Enhver konkret aktivitetsproces 
forløber som handlinger, der realiseres ved hjælp af opera
tioner, og indgår i en eller anden virksomhed. Disse tre 
aspekter er ikke identiske, og kan ikke reduceres til hinanden 
(jvf. Leontjev, 1970, s. 7; 1983, s. 109, 112, 114). 

En beskrivelse af arbejde ud fra et virksomhedsaspekt vil ek
sempelvis berøre arbejdsvirksomhedens samfundsmæssige be
tydning og dens personlige mening (dvs. de behov og motiver 
som ligger bag den). Ud fra et handlingsaspekt vil beskriv
elsen dreje sig om arbejdsopgavernes kompleksitet, deres ind
hold af selvstændige og fremmedbestemte målsætninger, 
planlægningsprocesser, koordinering med kolleger etc .. Ud fra 
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et operationelt aspekt vil det dreje sig om arbejdets ud
førelsesmåde under specifikke arbejdsbetingelser, såsom red
skaber, maskiner og fysiske omgivelser. 

Psykisk regulering af handlinger 
I handlingsstrukturteorien beskrives den psykiske (kognitive) 
kontrol af handlingsudførelsen ved hjælp af en hierarkisk 
sekventiel model. Det antages, at der "bag" de iagttage lige 
sekvenser af handlinger ligger systemer af over- og under
ordnede planer, som regulerer handlingsforløbet (Jvf. Oester
reich, 1981; Volpert, 1980, 1982, 1987). Herved opdeles det 
samlede forløb i mindre enheder, som er lettere overskuelige 
end en simpel sammenkædning af aktivitetsenheder. Opmærk
somheden kan vendes mod hver enhed efter tur, således at 
selv meget fjerntliggende mål kan forfølges uden at bevidst
hedens begrænsede planlægningskapacitet overskrides. For det 
andet er det muligt løbende at kompensere for planlægnings
fejl og forhindringer under udførelsen, uden at det er 
nødvendigt at ændre på den samlede plan. Hvis et aktionspro
gram i en underordnet enhed ikke kan udføres, kan det være 
tilstrækkeligt at ændre de lavere aktionsprogrammer, mens de 
overordnede planer kan bibeholdes. 

Rækkefølgen af processer: måldannelse - udførelse - tilba
gemelding beskrives som en cyklisk enhed, der er 
handlingsstrukturens grundeenhed (jvf. Oesterreich 1981). 
Denne grunden hed kan betegnes som basalhandling, hvis den 
forløber som en samlet enhed, der ikke kan afbrydes og 
modificeres bevidst i løbet af udførelsen, mens aktivitets
forløbet kan afbrydes og skifte retning som følge af bevidste 
overvejelser ved begyndelsen og afslutningen. 

Udgangspunkt for handlingen er dannelsen af et mål, en 
ønsket tilstand i omverdenen. Ud fra en orientering om den 
aktuelle situation dannes derefter en grov (psykisk) skitse af 
aktiviteter, et aktionsprogram, som skridtvis skal føre til 
målet. Dette program omsættes ved realiseringen i et 
sekventielt forløb af udførelsesoperationer (bevægelser) som 
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svarer til de aktuelle omverdensbetingelser. Når aktionspro
grammet er udført i virkeligheden, indløber en tilba
gerne/ding om den opnåede sluttilstand, som kan sammen
lignes med det oprindelige målbillede, så det kan konstateres 
om resultatet er tilfredsstillende, og det videre forløb af 
aktiviteter kan besluttes. 

Mere komplekse handlinger kan indeholde rækker af bevidste 
delmål. Disse kræver tilsvarende en mere kompliceret plan
lægning, som omfatter flere forskellige niveauer i handlings
reguleringen, hvortil der er knyttet forskellige typer af kogni
tive processer2. Oesterreich (1981) udskiller 5 kvalitativt for
skellige niveauer i den individuelle psykiske handlingsregu
lering, hvilket kan illustreres med følgende skitse (fig. l). For 
de to øverste niveauers vedkommende (4 & 5) drejer det sig 
om udvikling og koordinering af aktiviteter indenfor forskel
lige handleområder (særlige virksomheder) typisk f.eks. ar
bejde og fritid, eller f.eks. produktion af elektricitet og 
fjernvarme på et kraftværk. De to midterste regulerings
niveauer (2 & 3) vedrører fastlæggelsen af handlings mål og 
den rækkefølge hvori de skal nås for handlinger af mere eller 
mindre kompliceret karakter indenfor et givet handlingsom
råde. Det kan f.eks. være planlægning af en omfattende pro
ces som en anlægsopstart, eller en mindre ændring af pro
duktionen (lastændring). Endelig drejer det sig for det neder
ste reguleringsniveaus vedkommende om den løbende 
sensomotoriske regulering af mere eller mindre automatisk 
forløbende handlinger (operationskæder) som realiserer 
bestemte mål under givne materielle betingelser (f.eks. start 
eller stop af anlægsdele gennem tryk på kontrolpultens knap
per). 

2 
For8kelli~e teorier udskiller forskellige antal kvalitativt forskellige niveauer. 
Hacker l1980) skelner således mellem tre reguleringsniveauer, sensomo
torisk, perceptuelt-begrebsmæssigt, og intellektuelt. Lomov (1911) anvender 
begreberne sensomotorisk, billedlig-konceptuel og intellektuel. Inden for 
andre traditioner, som er uden forbindelse med den her skildrede handlings
teori, skelner Jacques (1918) mellem fem niveauer af handlingskontrol, der 
betegnes som hhv. perceptuelt konkret, konkret forestillet, konceptuel scan
ning, abstrakt modellering og teoretisk konstruktion. Rasmussen (1986) an
vender betegnelserne færdighedsbaseret, regelbaseret og vidensbaseret ad
færd. 
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Med udgangspunkt i Oesterreich og Volperts (1987) for
klaringer, kan reguleringsniveauerne beskrives nøjere i termer 
af de objektive arbejdsforhold som reguleringen sker i forhold 
til (Se Oesterreich 1981 for en generel teoretisk forklaring af 
processerne). For at en arbejdsvirksomhed kan blive "regu
leret" på et bestemt "niveau", skal der selvsagt være mulighed 
for at den arbejdende kan træffe beslutninger angående de 
tilsvarende aspekter ved arbejdsforholdene. Tilstedeværelsen 
af sådanne muligheder (udfordringer) kan betegnes som 
mulighed for kontrol over de pågældende aspekter (Karasek), 
som handlingsspillerum (Ulich) eller frihedsgrader (Hacker). 
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Reguleringsprocesser på niveau 5 vedrører arbejdsopgaver 
hvis resultat ikke er fastlagt på forhånd, og kun kan nås ved 
at skabe nye produktionsmuligheder. Det drejer sig altså om 
at åbne et nyt produktionsområde gennem fastlæggelse af 
betingelser for udvikling af nye aktionsprogrammer. Dette 
sker gennem anticiperende efterprøvning af helt nye mål og 
planer, som enten fuldstændiggør eller integrerer andre 
allerede eksisterende produktionsområder på nye måder, eller 
som i det mindste skal tage hensyn til dem. 

På niveau 4 er resultatet af arbejdsopgaven heller ikke fast
lagt i alle detaljer på forhånd. Det gælder her om at op
retholde eller igangsætte en eksisterende arbejdsproces som 
omfatter flere forskellige områder. Dette sker gennem 
fastlæggelse af flere gensidigt forbundne og supplerende 
delmålsplaner, som enten frembring~3 af den arbejdende selv, 
eller som vedkommende skal sætte sig ind i. Opfyldelsen af 
andre delmålsplaner indenfor allerede eksisterende produk
tionsområder må ikke bringes i fare, og det er nødvendigt at 
koordinere arbejdet med de der arbejder indenfor andre ar
bejdsområder. 

Også for niveau 3 gælder det, at resultatet af arbejdsopgaven 
ikke på forhånd er fastlagt i alle detaljer, og kun kan nås ved 
først at nå en række delmål, som heller ikke er fastlagt i alle 
enkeltheder på forhånd. Til forskel fra niveau 4 er arbejdsop
gaven imidlertid begrænset til et område. Det aktionsprogram, 
som frembringes på niveau 3, består af en løst skitseret 
rækkefølge af delmål, som den arbejdende selv har planlagt, 
eller - hvis det er fastlagt af andre - skal gennemtænke på 
forhånd. Indledningsvis fastlægges det første delmål, og på 
niveau 2 planlægges et handlingsprogram, der rækker frem til 
næste delmål. Efter udførelsen af handlingsprogrammet bliver 
planerne for de følgende delmål efterprøvet og evt. korri
geret. Derefter fastlægges det næste delmål osv .. 

Reguleringsniveau 2 vedrører arbejdsopgaver hvor resultatet 
er fastlagt, men ikke kan frembringes ved hjælp af et enkelt 
bevægelsesprogram, men kun ved at kombinere flere 
bevægelsesprogrammer på nye måder. Aktionsprogrammet 
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består på dette niveau af et handlingsprogram, som den ar
bejdende enten selv planlægger, får overgivet fra andre, eller 
som er givet i kraft af arbejdsmaterialernes konstruktion og 
anordning. Den arbejdende skal på forhånd gennemtænke 
forskellige muligheder for sammenknytning af bevægelses
programmer , og så fastlægge et handlingsprogram som rækker 
frem til arbejdsresultatet, eller i det mindste gøre sig den 
givne række af delmål bevidst. 

På det laveste reguleringsniveau (l) består aktionsprogrammet 
af et bevægelsesprogram, som udløses bevidst, og så forløber 
automatisk frem til arbejdsresultatet. Det kan være nødven
digt at tage hensyn til bevægelsesprogrammer, som fører til 
andre arbejdsresultater, eller som anvendeler andre 
arbejdsredskaber. For de simpleste handlinger kan 
handlingsprogrammet evt. udløses uden bevidst kontrol og 
forløbe automatisk frem til arbejdsresultatet. Dette er typisk 
tilfældet, hvis det aldrig er nødvendigt at tage hensyn til 
bevægelsesprogrammer, som fører til andre arbejdsresultater, 
eller kræver anvendelse af andre arbejdsredskaber. 

Instrumenter til undersøgelse af kontrol i arbejdet 

Inden for det arbejdspsykologiske område har handlings
reguleringsteorien tre målsætninger: 1) Formulering af kri
terier for humant arbejde. 2) Undersøgelse og betoning af ar
bejdets betydning for personligheden. 3) Undersøgelse af ar
bejdsbetingelser, idet der skelnes mellem a) positive krav som 
udfordring og udviklingspotentiale b) negative krav som be
lastninger (Leitner et al., 1987, s. 10). 

Som følge af handlingsreguleringsteoriens grundlæggende syn 
på mennesker anses arbejdsbetingelser, som stiller krav om 
anvendelse og udvikling af kundskaber, evner og 
færdigheder, for positive og ønskværdige. Kravene betragtes 
som udfordringer, der giver den arbejdende mulighed for ud
vikling af nye kompetencer, og virker befordrende på 
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personlighedsudviklingen. Derimod anses tilstedeværelsen af 
få postive udfordringer for at være skadelig. 

Udover disse positivt vurderede arbejdsbetingelser og krav, 
findes der også sådanne som må vurderes negativt. Disse be
tegnes belastninger, der forhindrer en fagligt korrekt ud
førelse af arbejdet, nødvendiggør en større indsats af kræfter, 
og kan have negative virkninger på den arbejdendes sund
hedstilstand. Belastninger opstår ofte som følge af mindre 
stadigt tilbagevendende daglige ærgrelser, dårligt værktøj, 
manglende eller fejlagtige oplysninger, uregelmæssigheder i 
maskinforløb osv .. (Leitner et al., 1987, s. 13). Hvis de belas
tende forhold ikke kan ændres grundlæggende af den arbej
dende, men kræver et bestandigt merforbrug af energi, eller 
risikobetonede arbejdsformer, betegnes de som regulerings
indskrænkninger (i.e. de indskrænker kontrollen i arbejdet). 

Reguleringsindskrænkninger betragtes som resultater af den 
specifikke partialisering (vertikal arbejdsdeling), der bevirker, 
at den arbejdende er afskåret fra selvstændigt at opstille 
målsætninger, samt udvikle, afprøve og korrigere tilsvarende 
fremgangsmåder i arbejdet (jvf. Volpert, 1980 s. 131f.). 
Herudfra afledes tre former for reguleringshæmmende forhold 
(Leitner et al., 1987, s. 17f.): 

1. Afskæring af højere reguleringsniveauer. En udviklet 
menneskelig handling indeholder en række processer, som 
måldannelse, handlingsplanlægning, udførelse og kontrol 
af det opnåede resultat. Under industrielle arbejdsforhold 
er planlægnings- og kontrolprocesser i stor udstrækning 
adskilt fra arbejdsudførelsen. 

2. Ensformighed resulterer af den vidtgående opdeling af 
arbejdsprocesser i små stadigt gentagne delarbejder, 
hvorved der sker en indskrænkning af den viden og kun
nen som forlanges af arbejdet (og udvikles i det). 

3. Tidsbinding er ligeledes et resultat af opdelingen af ar
bejdet i små delarbejder, som i stor udstrækning gør det 
muligt at specificere og foreskrive den tid som kræves til 
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udførelsen af delopgaverne. Længden af de tidsrum som 
herved står til rådighed er et udtryk for de tidsmæssige 
bindinger som arbejdet er underlagt. 

I det følgende beskrives to metoder (VERA og RHIA) til 
systematisk undersøgelse af specifikke sammenhænge mellem 
kontrol muligheder, intellektuelle udfordringer og ar
bejdsmiljøproblemer, som er udviklet med grundlag i 
handlingsteorien. Ved hjælp af disse kan der udledes forslag 
til forbedring af specielt de kognitive aspekter i det psykiske 
arbejdsmilø. 

Undersøgelsesmetoden VERA 
På grundlag af Oesterreich (1984), Oesterreich & Volpert 
(1987), samt Volpert et al. (1983) kan opridses følgende 
karakteristika ved VERA som undersøgelsesinstrument: 

VERA er ing. Oesterreich & Volpert (1987, s. 32 f.) udviklet 
som instrument for forskning mhp. a) Systematisk analyse af 
det omfang hvori arbejdsvirksomheder giver muligheder for, 
eller stiller krav om selvstændige beslutninger og planlægning; 
b) Vurdering af enkelte arbejdsvirksomheder mhp. 
nødvendighed af jobændringer; c) Vurdering af effekten af 
jobændringer gennem sammenligninger af jobbet før og efter 
gennemførelse af foranstaltningerne. Ud over denne anven
delse af "eksperter", kan VERA også anvendes af f.eks. 
sikkerhedsrepræsentanter for d) at afdække behov for æn
dring af enkelte jobs, og e) at kunne foretage vurderinger af 
påtænkte ændringsforanstaltningers konsekvenser. 

Med VERA undersøges objektive (i betydningen person
uafhængige) reguleringskrav, dvs. krav om planlægning og 
tænkning, som en arbejdsopgave stiller alle udførende per
soner overfor. Teoretisk set er det krav som gælder for ide
altypiske arbejdere, i praksis arbejdere som a) ikke længere 
er under uddannelse eller oplæring, b) af kollegerne 
bedømmes som værende rutinerede. (Volpert et al., 1983 s. 7). 
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Undersøgelsesmetoden ved anvendelse af VERA består i 
observationsinterviews, dvs. observation af arbejdsudførelse 
med samtidig udspørgen om arbejdet. 

Undersøgelsesmaterialet til VERA består af tre dele. 
Fremgangsmåden ved anvendelse af VERA består i at der 
først ("Del A") gennemføres en almen orientering om arbejdet 
som helhed, herunder rumlige og arbejdsorganisatoriske 
aspekter. Herefter opdeles den samlede arbejdsvirksomhed i 
"arbejdsopgaver", relativt selvstændige bestanddele i jobbet. 
Det er disse arbejdsopgaver som derefter enkeltvis un
dersøges, beskrives og vurderes således som der gøres rede 
for nedenstående. Efter at alle arbejdsopgaver er blevet un
dersøgt særskilt, kan der foretages en samlet vurdering af ar
bejdsvirksomheden som helhed, gennem en tidsvægtet adde
ring af vurderingsresultaterne for enkeltopgaverne. 

I den specielle orientering ("Del B") stilles undersøgeren 
overfor en række spørgsmål om de krav til tænkning og 
planlægning som hver arbejdsopgave stiller. Disse spørgsmål 
søges nu besvaret gennem observation af arbejdsudførelsen, 
og udspørgen af den arbejdende. 

Når alle spørgsmålene er besvaret foretages der en vurdering 
af de kognitive reguleringskrav i arbejdsopgaverne ved at 
besvare spørgsmålene i en "spørge algoritme" ("Del C"). Resul
tatet heraf er en indplacering af opgaven på et af de skil
drede reguleringsniveauer. Differentieringen mellem de 
forskellige kontrolniveauer følger de kriterier som opridses i 
den følgende figur 2. 
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NIVEAU 5: UDVIKLING AF NYE ARBEJDSPROCESSER 

Trin 5: Planlægning af nye arbejdsprocesser, som griber ind i hinanden, samt 
planlægning af deres indbyrdes koordination og deres materielle 
betingelser. 

Trin 5R: Som trin 5, men de nye arbejdsprocesser er supplementer til allerede 
eksisterende arbejdsprocesser, som skal forandres mindst muligt. 

NIVEAU 4: KOORDINERING AF FLERE ARBEJDSPROCESSER 

Trin 4: Det er nødvendigt at koordinere flere planer for opnåelse af delmål 
(svarende til niveau 3) fra forskellige dele af arbejdsprocessen, som 
gensidigt betinger hinanden. 

Trin 4R: Det er kun nødvendigt at planlægge i forhold til et delmål, men der 
skal talJes hensyn til betingelserne for andre planer til opnåelse af 
delmål tsom man ikke selv skal nå). 

NIVEAU 3: PLANLÆGNING AF DELMAL 

Trin 3: Grovplanlægning af en række delvirksomheder, der hver især fordrer 
en selvstændig detailplanlægning (svarende til niveau 2). Efter afslut
ning af en delvirksomhed må den videre fremgangsmåde gen
nemtænkes på ny. 

Trin 3R: En rækkefølge af delvirksomheder foreligger fastlagt på forhånd. Hver 
delvirksomhed kræver selvstændig planlægning. 

NIVEAU 2: HANDLINGSPLANLÆGNING 

Trin 2: Rækkefølgen af arbejdsskridt må planlægges på forhånd. Planlægnin
gen rækker helt frem til arbejdsresultatet. 

Trin 2R: Rækkefølgen af arbejdsskridt er fastlagt på forhånd. De er dog altid så 
forskellige fra gang til gang, at de må gennemtænkes på forhånd. 

NIVEAU l: SENSOMOTORISK REGULERING 

Trin l: Der kræves ingen bevidst planlægning af den række af 
arbejdsbevægelser, som skal reguleres, selvom der indimellem skal an
vendes et andet stykke værktøj. 

Trin IR: Som trin l, det er dog altid det samme værktøj som skal anvendes. 

Fig. 2: Oesterreichs lO-trin til vurdering af kognitive krav 
arbejdsvirksomheder (Oesterreich, 1984a, s. 218f.). 
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Efter gennemførelsen af niveauvurderingen stilles tre 
yderligere spørgsmål om arbejdsopgaven, som er møntet på l) 
at kontrollere gyldigheden af niveauvurderingen, 2) at 
identificere karakteristika ved opgaven som ikke må falde 
bort, hvis det aktuelle reguleringsniveau skal opretholdes, og 
3) identificere karakteristika ved arbejdsopgaven som kan 
hæve denne mindst et trin op på skalaen over regule
ringsni veauer. 

VERA metoden er afprøvet på 260 arbejdsopgaver indenfor 9 
forskellige industri brancher, og der er gennemført omfattende 
tests af metodens objektivitet, reliabilitet og validitet. Meto
den har senere været anvendt i forbindelse med indførelse af 
ny teknologi (se Kotter & Gohde 1989; Moldaschl & Weber 
1986; Volpert et al. 1989). 

Undersøgelsesmetoden RHIA 
Med RHIA undersøges objektive omstændigheder som kan 
hæmme opnåelse af arbejdsresultatet (f.eks. dårligt værktøj 
eller råmaterialer, mangelfulde oplysninger, forstyrrelser), 
samtidig med at den arbejdende er nødt til at overvinde dem 
for at nå arbejdsresultatet. Sådanne arbejdsbetingelser kan 
være belastende hvis de er karakteriseret ved at a) arbejdets 
målsætning ligger fast, og skal nås uden forsinkelse; b) hand
lingsvejen er foreskrevet, eller der er kun få alternative 
handlemuligheder; c) foranstaltninger, som kan medvirke til 
en grundlæggende og langsigtet overvindelse af 
forstyrrelserne, ligger uden for den arbejdendes ansvarsom
råde. (Leitner et al. 1987, s. 19). 

Hvis de konkrete arbejdsbetingelser på denne måde er i 
modstrid med målopnåelsen, er der tilbage for den arbejdende 
kun at forsøge at overvinde forhindringerne gennem merfor
brug af kræfter, eller ved at tage chancen med risikobetonede 
handlinger. Det er imidlertid også muligt, at de hæmmende 
forhold overstiger den arbejdendes almene præstationsforud
sætninger. (Leitner et al. 1987, s. 19). Der skelnes mellem to 
typer belastninger, der optræder som følge af sådanne mod-
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sætninger mellem arbejdets udførelsesbetingelser og mulig
hederne for at nå arbejdets målsætninger. Disse betegnes som 
hhv. reguleringshindringer og reguleringsoverskridelser. 

Reguleringshindringer er begivenheder eller tilstande, som er 
umiddelbart forbundne med opgaven, og forhindrer arbejds
forløbet direkte. De kan underopdeles i a) vanskeligheder af 
motorisk eller orienteringsmæssig karakter (der begge er 
knyttet til bestemte arbejdsoperationer); og b) afbrydelser som 
følge af forstyrrelse fra andre personer, funktionsforstyrrelser 
eller blokeringer af materialeforløb etc. (afbrydelser specifi
ceres efter forstyrrelsens årsag). 

Belastninger optræder som resultat af reguleringshindringer , 
idet overvindelsen af dem fordrer, at arbejderen reagerer på 
kort sigt, enten gennem anvendelse af flere kræfter eller ved 
anvendelse af risikobetonede arbejdsmåder. Anvendelsen af 
flere kræfter kan ske derved, at enten a) handlingerne afbry
des, og der skal startes helt forfra; b) enkelte arbejdsskridt 
må gentages; c) der skal udføres flere uforudsete arbejds
skridt (omvej); eller d) der skalopbydes flere kræfter. 
Risikobetonede handlinger forekommer, når den arbejdende 
omgår nødvendige sikkerhedsbestemmelser, og dermed 
bringer sin egen eller andres sundhed i fare. Faren kan også 
bestå i, at den arbejdende risikerer produktskader, der er 
forbundet med sanktioner fra firmaets side. (Leitner et al. 
1987, s. 21). 

Anvendelse af flere kræfter er empirisk set den mest almin
delige følge af hindringer. De sundhedsmæssige konsekvenser 
er desto alvorligere, jo strammere tidsgrænser der er for ar
bejdet. (Leitner et al. 1987, s. 22). 

Hvis de begivenheder, som hindrer målopnåelsen, ikke kræver 
anvendelse af flere kræfter, eller tvinger til risikobetonede 
handlinger, betragtes de ikke som belastende. Hvis den arbej
dende har mulighed for at gennemføre grundlæggende 
løsninger af problemerne ved at træffe organisatoriske, 
materialemæssige eller andre foranstaltninger, betragtes de 
som udfordringer. 
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Reguleringsoverskridelser er hindringer hvis virkning først ses 
i løbet af arbejdsdagen. Det drejer sig om vedvarende til
stande, som ikke umiddelbart påvirker arbejdshandlingerne, 
men virker formidlet gennem deres effekt på opmærksomhed 
og koncentrationsevne. Reguleringsoverskridelserne opdeles i 
opgaveimmanente og opgaveeksterne. (Leitner et al., 1987, s. 
23). 

Opgave immanente overskridelser kan være hhv. monotoni og 
tidspres. Monotoni foreligger, når et indholdsmæssigt ens
formigt arbejde ikke kræver nogen planlægning eller beslut
ninger af den arbejdende, men udelukkende reguleres senso
motorisk, og alligevel ikke er automatiserbart, men kræver 
vedvarende opmærksomhed (Leitner et al. 1987, s. 24). Tids
pres optræder som belastning, når det er vedvarende og parret 
med et højt arbejdstempo, så arbejdshastigheden ikke kan af
passes efter fysiologiske svingninger i præstationsevnen (Leit
ner et al., 1987, s. 25). 

Opgaveeksterne overskridelser er enhver omgivelsesbetingelse, 
som alle personer i nærheden af den arbejdende er udsat for, 
uden at udføre den pågældende opgave. Det drejer sig her om 
forhold som larm, hede, kulde, træk, fugtighed o.l. (Leitner 
et al., 1987, s. 25). 

Undersøgelsesmetoden ved anvendelse af RHIA er ligesom 
ved VERA observationsinterviews, og omfanget af belast
ninger i de undersøgte arbejdsopgaver fastslås ligeledes ved, 
at undersøgeren besvarer en række spørgsmål i en 
spørgealgoritme. RHIA er i forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af validitets- og reliabilitetstests blevet an
vendt ved undersøgelse af mere end 400 arbejdspladser inden 
for 12 industrigrene. 
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Udvikling af supplerende undersøgelsesinstrumenter 

Ud over de nævnte undersøgelsesinstrumenter er der indenfor 
samme teoriramme for øjeblikket instrumenter under ud
vikling til undersøgelse af kontorarbejde, kommunikations
krav i arbejdet, samt til undersøgelse af intellektuelt arbejde 
(Leitner et al., 1987; Moldaschl & Weber, 1986; Resch, 1988). 
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