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Intimsfæren 

Princippet for ledelsesteknologiernes udvikling i det 20. århundrede kan med Peter Miller og Ted 

O’leary formuleres således: ”In order for the corporation to be manageble, it must first be 

knowledgeble” (Miller 1989: 251). Spørgsmålet er så, hvad det er, som skal vides, hvilken 

karakter genstanden for viden har? Visionen for et helt nyt vidensfelt inden for moderne industri 

blev præsenteret i begyndelsen af 1920’erne. John Child fremhæver i sin bog om British 

management Thought John Lee som managementdiskursens profet (Child 1969: 61). Hvad angår idé 

og vision for management synes denne påstand plausibel. I 1921 udgav Lee bogen, Management: a 

Study in Industrial Organization, som på idéplan præsenterede mange af de kvasi-demokratiske 

ledelsesprincipper, som i ”bølger” (jf. Barley 1992) har domineret organisations- og ledelses-teori 

indtil i dag: Management havde ifølge Lee til opgave at omskabe arbejdspladsen til en levende 

organisme: ”an actual and living organism in which each living unit is compelled, and is glad to 

be compelled, to offer his best” (Lee 1921: 16). Organisation er et spørgsmål om ”ånd”, snarere 

end om ”maskineri”, og manageren skal derfor uddannes i adskillige teknikker lige fra bogføring 

til psykologi. Kernen i ledelsestanken, primærgenstanden for viden og ledelsesteknologi, er 

gruppen og gruppementaliteten: ”Autocracy is no longer possible either in politics or in industry. It 
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seems clear that the group mind will take the place of the old discipline.” (Lee 1921: 16; jf. Child 

1969: 60-62)  

Denne forestilling vandt i de følgende årtier udbredelse og blev efterhånden også 

implementeret i den industrielle organisation. En af hovedaktørerne bag denne udvikling, Elton 

Mayo, fik øje på, at netop virksomheden, og ikke staten, måtte være den organisation, der pådrog 

sig ansvaret for at varetage og drage omsorg for de nære, sociale relationer, som den politiske og 

økonomiske udvikling de foregående 150 år havde opløst:  
The living reality of active, intimate collaboration between persons must forever lie outside the sphere 
of political control […] the state cannot organize the intimate daily life (Mayo 1962 [1946]: 8)  

 
Intimsfæren, som her bliver nævnt, vil stå i centrum for artiklens tredelte argumentation: I det 

følgende vil gruppeintimitetens idéhistorie i mellem- og efterkrigstidens socialpsykologi og 

managementteori blive udlagt for dermed at påvise, hvordan det ”humane” ved livet, som så ofte 

hævdes at være underkendt i den videnskabelige, teknologiske og industrielle verden, har 

fungeret som omdrejningspunkt for organiseringen af menneskelig praksis. Det skal vises, 

hvordan det gik til, at samfundskritikkens ontologiske og etiske fundament – idéen om den 

uformelle sameksistens – blev inkorporeret og videnskabeliggjort som både legitimeringsgrundlag og 

central parameter for kontrol og produktionseffektivitet i den industrielle organisation.  

Dermed argumenteres også for tesen om, at det netop har været idealet om en organisation 

skabt omkring et livsdueligt intimmiljø – ”an environment for living” (Taylor 1950: 20) –, som har 

muliggjort en stigende organisatorisk kontrol med livet i alle det former.  

For både denne Human Relations-bevægelse og nye moderniserede idealer for medarbejder-

participation gælder det altså, at det er det ”humane” ved livet – følelser, emotioner, tanker, 

sociale relationer – som gøres til primærgenstand for styringsrationalerne. Forskellen ligger ikke i 

genstanden for viden og teknologi, dvs. organisationen og intimrelationen (i forholdet til sig selv og 

andre), men i hvilken natur genstanden tildeles. 

I den tidlige fase, i mellem- og efterkrigstiden, forstås organisationen som et lukket system, 

som skal holdes i socialt ”ækvilibrium” for dermed at skabe trygge rammer og varige relationer med 

arbejdere og organisation; her legitimeres medarbejderparticipation med termer som sikkerhed, 

tryghed og samhørighed. Nutidens organisationsidealer, derimod, knytter participation til 

forestillingen om hhv. den åbne, tilpasningsdygtige netværksorganisation og det åbne og 

projektorienterede liv. 
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Argumentationen følger altså tre trin: 1) Kritik og ontologi; 2) inkorporation af ”teorien om 

det intime” i organisations- og managementtænkning; 3) Organisationsidealets udvikling: a) Den 

lukkede organisation og b) Den åbne organisation. 

 

I Mellem menneske og miljø  

Inden for de moderne metafysik- og kapitalismekritiske traditioner har det været fristende at 

fastholde den selvforståelse, at kritikken har sit eget liv, at den tænkes og udvikles uafhængigt af sin 

genstand og som noget, der hverken er videnskabelig, politisk eller økonomisk interesse i. Men 

som forskellige samtidsdiagnoser af nyere dato peger på, så mister kritikken ofte, snarere end at 

mangle anerkendelse, sit potentiale, fordi den er eller bliver integreret i den organisering af 

menneskelig praksis, som kritikken rettede sig imod. Eksempler på dette er kritikken af den 

seksuelle undertrykkelse (jf. Foucault 1976) og den såkaldte ”kunstneriske kritik” af kapitalismen 

(jf. Boltanski 1999). En lignende, simpel pointe vil udgøre denne artikels første tese. Kritikken af 

industrialiseringens sociale og kulturelle følger og genopdagelsen af intimrelationen mellem 

menneske og miljø var ikke alene forbeholdt kunsten, antropologien eller den kritiske filosofi. 

Den blev også gjort til ontologisk fundament og etisk legitimeringsgrundlag for en positiv 

videnskab, kendt som Human Relations, der sigtede på effektiv organisering og ledelse af arbejdet. 

Derfor skitseres indledningsvist forskellige fagområder, hvori man samtidigt, men næsten 

uafhængigt af hinanden, beskæftiger sig intenst med det, jeg her kalder ”intimsfæren” mellem 

menneske og miljø. Centralt i denne fremstilling står ”gruppen” og dens nærrelationer. Gruppen, 

som hidtil havde repræsenteret en trussel i politik og politisk tænkning eller et eksotisk og 

mystisk subjekt/objekt inden for etnologien og antropologien, blev mod slutningen af 1920’ern 

genopdaget som primærenhed for social kontrol i kraft af dens selvgenererende uformelle 

styringsmekanismer.  

1927  

De første årtier af det 20. århundrede var set i industriens perspektiv ekstraordinære. 

Virksomhederne forandrede sig hastigt i størrelse, omfang og struktur, hvilket nødvendiggjorde 

en fundamental ny teoretisk forståelse af og praktisk tilgang til organisationen. Hvordan 

organisere og lede hundredvis af arbejdere med forskellig ekspertise, i forskellige positioner, 

placeret forskellige steder, men producerende de samme ting? Denne nye situation blev inden for 
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de spirende managementteorier problematiseret i forhold til den generelle sociale og økonomiske 

udvikling. Mennesker var kommet i klemme under industrialiseringen, fx fordi deres færdigheder 

blev overflødige eller forældede, fordi de blev købt til at arbejde under umenneskelige forhold, 

eller fordi de blev tvunget til byen og frarevet traditioner og sociale bånd. Erfaringen af at 

kapitalismen gennemtrængte alle sociale sfærer, nedbrød sædvane, tradition, nærhed, fællesskab 

og erstattede dem med egoisme, et distanceret samfund og upersonlige kontrakter, smittede af på 

de tanker, som kom til at dominere managementteorierne.  

Siden sidste halvdel af det 19. århundrede var en bredt forankret mistillid til den ”vilde” 

kapitalisme som socioøkonomisk orden opstået. Fx opfattelsen af, at ”markedets ånd” rummede 

en tendens til ”selvdestruktivitet” (Hirschman 1992: 111) vandt indpas fra Marx til Schumpeter. I 

denne kontekst og denne periode, fra midten af det 19. århundrede, opstod etnologien og 

sociologien som videnskabelige discipliner. Discipliner, hvor spørgsmålet om social 

sammenhængskraft, om forholdet mellem formelle og uformelle mellemmenneskelige relationer, 

stod centralt. Hvad angår spørgsmålet om uformel social kontrol vendte man sig ofte mod 

etnologiens studier af kultureksterne grupper netop for at søge bag om det avancerede sociale 

system.  

Resultaterne fra etnologiens udforskning af stammesamfundene bredte sig også til 

filosofien. Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen bruger således 2. del af værket på 

fortolkningen af den mytiske erfaring. Idet Martin Heideggers hermeneutiske fænomenologi 

beskæftigede sig med den fundamentalontologiske intimsfære, ”Sorge-strukturen”, som 

grundlaget for enhver psykologi, antropologi og sociologi, havde også han gjort sig bekendt med 

den etnologiske opdagelse af ”de primitive”. Han var klar over, at de etnologiske 

feltundersøgelser pegede på nogle af de samme fænomener, som lå ham på sinde. Men til trods 

for det sympatiske i hensigterne – nemlig at komme bag om og forstå baggrunden for den 

moderne rationaliserede tanke- og organisationsstruktur – var han skeptisk over for etnologiens 

formåen.1
 For hvordan tolke erfaringer og omgangsformer i et stammefællesskab, hvis det er 

selve forestillingsverdenen og begrebsapparatet, hvorigennem man tilstræber at analysere 
                                                 
1 Heidegger var af den opfattelse, at beskæftigelsen med ”de primitive folk” var frugtbar, men mangelfuld, så 

længe det empiriske materiale var i hænderne på etnologerne, som ”bevæger sig […] i bestemte forbegreber og 
udlægninger af den menneskelige eksistens.” (Heidegger 2001: 51, min oversættelse) Og han tilføjer, at det ikke 
virker sandsynligt, at sociologer og psykologer, som baserer deres analyser på disse undersøgelser, vil kunne opnå en 
mere formålstjenlig adgang til fænomenerne (Ibid.). Dette var i øvrigt hans centrale kritikpunkt overfor filosoffen 
Ernst Cassirer og hans værk om de symbolske former, som stadig bevægede sig i omkredsen af Kants 1. kritik: En 
antropologi ville forudsætte en fundamentalontologisk Daseinsanalyse, advarede Heidegger Cassirer (Heidegger 
1998; også Heidegger 2001: 51, note 1). 
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stammefællesskabet, der adskiller os så radikalt fra stammefolkene. I stedet for denne „ontiske 

forskning“ behøvedes et ”ontologisk arbejde af filosofien” (Heidegger 2001: 51-52).  

Sideløbende med Heideggers stigende berømmelse i løbet af 1920’erne, blev også en fransk 

filosof, Lucien Levi-Bruhl, i vide kredse berømmet for sit opgør med tankestrukturen, som havde 

præget den vesterlandske kultur siden Platon. Levi-Bruhl gjorde imidlertid netop det at tænke de 

primitives sociale eksistens hinsides det logocentriske begrebsapparat til sit livsværks primære 

formål. Det drejede sig altså om grupper, hvis kommuniale eksistens og erfaringsverden skulle 

udgøre foliet for hans ”participationsontologi”, som blev præsenteret 1927 i værket L’aime 

primitive (Levi-Bruhl 1996), omhandlende de primitives ”sjæl”. Han havde siden begyndelsen af 

det 20. århundrede, inspireret af etnologien, sat sig for at beskrive det for det metafysiske 

begrebsapparat ubeskrivelige: han ville eksplicitere menneskets intime sammenvævning med dets omverden.  

Det samme skulle Heideggers ”Daseinsanalytik”, som ligeledes blev publiceret i 1927. Her 

skal kort fremhæves nogle særtræk, som indkredser det genstandsområde, som fænomenologien 

har til fælles med både etnologien og den samtidige industrielle socialpsykologi og 

managementteori. For Heidegger kendetegner det den menneskelige eksistens at ”skabe” nærhed: 

Nærhed til omverdenen, til tingene, til de andre og til sig selv: „Im Dasein liegt eine Wesenhafte 

Tendenz auf Nähe”, hedder det i Sein und Zeit (Heidegger 2001: 105). Denne ”nærhed” er 

imidlertid en måde at eksistere på, en måde at forholde sig på – ikke noget, som først etableres. Derfor 

går første del af Sein und Zeit ud på at grundlægge et nyt filosofisk terræn, et vidensfelt, ved at 

eksplicitere menneskets implicitte involvering i dets ”verden” hhv. ”omverden”. Her udlægges fakticitetens 

”passion” (jf. Agamben 2005), som hensætter os i en stemning, udkaster en forståelseshorisont, 

motiverer til handling og gør den sociale relation uundgåelig (tilnærmelse, fravigelse, udnyttelse, 

kontrol – om den anden er fysisk tilstede eller ej).2
 Den intime og relationelle forbundethed 

mellem menneske og miljø giver os evnen til at orientere og engagere os i en verden.  

Heidegger og Levi-Bruhl, to for deres tid radikale tænkere, blev drevet af en erfaring, som 

de havde til fælles med en lang række forfattere i deres samtid:3
 Man havde oplevelsen af noget, 

                                                 
2 Vi forstår os altid på vores verden (Heidegger 2001: §31); vi er altid intimt forbundet med mennesker (om de 

er til stede eller ej), som vi ”sørger for” (enten igennem kærlighed, tilnærmelse, forgribelse, undgåelse, udnyttelse 
eller kontrol) (Heidegger: 2001: 121); vi begår os altid i vores omverden, er altid i gang med ”besørge” tingene, som vi 
for det meste med selvfølgelighed håndterer, fordi de henviser relationelt til hinanden i en situeret helhed (Heidegger 
2001: §15). 

3 Det var ikke kun filosofien og videnskaberne om mennesket, som i denne periode genopdagede denne ur-
menneskelige relation mellem menneske og miljø. Foruden psykoanalysen er zoologen Jakob von Uexküll, som også 
Heidegger læste med stor interesse, i denne henseende interessant. Han udgav i 1934 bogen Streifzüge durch die 
Umwelten von Tieren und Menschen (Uexküll 1956), der præsenterede en for sin tid radikal bestemmelse af differensen 
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både politisk, socialt og kulturelt, var gået tabt siden den franske revolution, den moderne 

naturvidenskabs udbredelse og industrialiseringens indtog. Den logocentriske arv havde skabt 

distance, disintegration og linearitet; skarpe begrebslige skel mellem realitet og fantasi, mellem 

indre og ydre, mellem nutid, fortid og fremtid, mellem årsag og virkning og menneske og 

menneske imellem. Ligesom de metafysiske kategorier ikke indfangede, hvad Heidegger kaldte 

fundamentalontologi og Levi-Bruhl præ-logisk participation, ligesådan erfarede man, at den 

moderne rationalitet fragmenterede den sociale orden og instrumentaliserede den menneskelige 

praksis. Man oplevede fremmedgørelse over for fundamentale ”væremåder”: ”glemsel” af det 

”nære”, af den pre-objektive intimsfære: “participationernes sted” mellem menneske og miljø 

(Levi-Bruhl 1996: 251). Derfor var intimitet, nærhed, betydningshelhed grundkategorier i den 

metafysikkritiske nærhedsontologi, der blev præsenteret i værkerne, som de to filosoffer 

uafhængigt af hinanden udgav i 1927.  

De nye socialantropologiske videnskaber og den radikale filosofi var imidlertid ikke alene 

om deres genstandsfelt. Også den hurtigt voksende industrielle psykologi og managementteori 

gjorde op med instrumentalismen og genopdagede det menneskelige nærmiljø. Og dermed fandt 

teorien om organiseringen af menneskelig praksis fælles fodslag med den kulturelle og sociale 

kritik netop i samme periode, som filosofien som metafysikkritik revolutioneredes. Man vil 

kunne indvende, at teorierne, hvad angår skarpsindighed og dybde, er næsten usammenlignelige. 

Set i nærværende problemstillings perspektiv er den væsentligste forskel mellem disse tænkere 

imidlertid ikke dybden i analyserne, men i hvilken kontekst de udvikles, og hvordan de finder anvendelse.  

1926-27 holder den engelske socialarbejder, konsulent og organisationsteoretiker Mary 

Parker Follett nogle forelæsninger om administrativ kontrol og menneskelig organisation (se også 

Child 1969; Homans 1962; Miller 1989). Her er genstanden hverken den primitive kommune, 

bondens færdigheder eller das Man, men arbejdssituationen. Ikke desto mindre udfolder Follett 

på elegant vis en analyse af organiseringen af arbejdet, som minder ikke så lidt om de 

antropologiske og fænomenologiske tiltag. Første præmis er for Follett, at social aktivitet bør 

studeres som en ”total situation”; men for at forstå dette, må man studere denne ”totalitets 

natur”:  
We are speaking of a unity which is not the result of an interwieving, but is interwieving. Unity is always a 
process, not a product […] I have been saying that the whole is determined not only by its constituents, 

                                                                                                                                                        
mellem dyret og mennesket ud fra deres relation til omverdenen. Også kunsten revolutioneredes i denne periode. I 
Surrealismen var det netop denne implicitte intime sammenvævning i tiden og rummet, som blev sat i scene (jf. 
Sloterdijk 2004). 
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but by their relation to one another. I now say that the whole is determined also by the relation of whole 
and parts […] It is the same activity which is making the whole and the parts simultaneously (Follett 1946: 
183-185).  

 
Denne “enhed”, som Follett her omtaler, er hverken individ, samfund eller stat; den eneste 

empiriske størrelse, som kan siges at eksistere individuelt er ”gruppen og gruppeenheden – det 

sociale individ” (Follett 1918: 21).  

Netop disse grundelementer i den menneskelige eksistens og erfaring: involveringen i 

situation og miljø, den gensidigt konstituerende relation mellem situationens del og helhed og 

situationens grundlæggende sociale karakter – disse fænomener viste sig at blive opdaget som de 

grundlæggende faktorer i effektiviseringen af industriel produktion ved Western Electric 

Company, Chicago, et industrielt eksperiment initieret september 1927. Mens den såkaldte 

”armchair anthropologist” Levi-Bruhl nøjedes med at studere antropologernes feltundersøgelser 

af fjerne, kultureksterne grupper, og mens fænomenologen Martin Heidegger gav eksempler på, 

hvordan bonden beboer sin verden af betydningssammenhænge i omegnen af Todtnauberg,4
 

blev der i 1927 iværksat et konkret eksperiment med den uformelle nærrelation. Her, som indenfor 

antropologien og fænomenologien, stillede man sig spørgsmålene: Hvad stemmer og stimulerer 

mennesket mentalt? Hvad retningsgiver og styrer dets participation og perception? Hvad 

motiverer og regulerer dets engagement? 

The test room: Hawthorne-eksperimentet 1927-1932  

Før vi skal stifte bekendtskab med den teoretiske baggrund for denne nye tilgang til problemet 

om organisering og ledelse af menneskelige praksis, eksemplificeret ved arbejdet, vil jeg forsøge 

at give et indblik i den praktiske kontekst (det ovennævnte eksperiment), som opdagelsen af den 

intime relation mellem menneske og miljø opstod i.  

En gruppe forskere ved Harward University udførte på den store virksomhed, Western 

Electric Company, en række eksperimenter fra 1923 til 1932 kaldet Hawthorne-eksperimenterne, 

dokumenteret detaljeret i Roethslisberger & Dickson (1939). Det var Elton Mayo, som i 1933 

med sine analyser af eksperimenterne gjorde Hawthorne-eksperimenterne kendte, uden dog at 

være direkte involveret. Dette skyldes, at han formåede at forbinde de socialpsykologiske 

arbejdsvilkår med produktionseffektivitet. I 1927, efter at Hawthorne-eksperimentets 2. 

undersøgelse var sat i gang, blev ”gruppen” og dens ”non-logiske” sociale dynamik ifølge Mayo 

                                                 
4 Her følger jeg Heideggers eget udsagn: ”Meine ganze Arbeit (…) ist von der Welt dieser Berge und Bauern 

getragen und geführt” (Heidegger 1983). 
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opdaget som et primærobjekt for social kontrol. Eksperimenterne foregik i et dertil indrettet 

”experiemental room”, også kaldet ”test room,” hvor en gruppe kvinder skulle producere 

telefonrelæer.  

Alle eksperimentelle forandringer, som man siden Frederick W. Taylors Scientific 

Management (se nedenfor) havde forsket i og gjort til determinerende faktorer for øget 

produktion inden for den industrielle psykologis såkaldte ”laboratorier” og ”klinikker”, blev 

gennemført i dette testrum: Justering af belysning, temperatur, pauser, arbejdstider, lønninger, 

aflønningsmetode, kvalitet og kvantitet af mad og drikke, indbyrdes placering af arbejdere, 

indretning af faciliteter og materiel. Der blev altså udarbejdet et teknisk design for arbejdet, for 

relationen mellem adfærd og materielt miljø, ud fra datidens ingeniør-mekaniske og psyko-

fysiologiske metoder.  

Efterhånden som man gennem nøje afmålte testperioder inkluderede de forskellige 

parametre observeredes da også en øget kvalitet og kvantitet i produktionen af telefonrelæer 

(Mayo 1946/[1933]: 56-64). Det skulle imidlertid vise sig – følger man Mayos udlægning – at 

disse traditionelle metoder kun havde en ringe betydning (Mao 1946: 73).  
It had become clear that the itemized changes experimentally imposed, although they could perhaps be 
used to account for minor differences between one period and another, yet could not be used to explain 
the major change – the continually increasing in production (Mayo 1946: 65).  

 
Alle de ”eksperimentelle” justeringer, dvs. fysiske, fysiologiske, materielle, teknologiske faktorer, 

kunne ikke forklare den ”nye situation,” som på en eller anden måde blev skabt i perioden fra 

april 1927 til midt-1932. Selve de materielle forandringer blev nemlig allerede fuldt ud gennemført 

fra april 1927 til september 1928. Men fra september 1928 påbegyndte man en 

undersøgelsesperiode, hvor eksperimenterne nulstilledes, dvs. man genetablerede de traditionelle 

arbejdsvilkår, og indførte til gengæld et interviewprogram. Mod forventning øgedes produktionen af 

relæer i denne periode, hvor man ellers turde forvente en brat nedgang. Og da man i en 

efterfølgende periode i 1929 forbedrede de materielle vilkår, gav det blot desto større output.  

Jeg skal ikke komme ind på detaljerne i de mange forskellige eksperimenter, men kun slå 

fast, at der ifølge Mayos opfattelse her er gjort en epokegørende opdagelse, som både vil kunne 

revolutionere organisationen og redde samfundet fra ”social opløsning”. Mayo observerer nemlig 

ud fra rapporterne “a remarkable change of attitude in the group” (Mayo 1946: 71). Dette 

skyldtes, hævdede han, at arbejderne for det første blev inddraget i noget, altså selve 

eksperimentet, der forekom som et særligt projekt med et særligt mål, hvis resultat var afhængigt 

af netop dem. For det andet blev de konsulteret og involveret i beslutningsprocessen.  
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Before every change of the programme, the group is consulted. Their comments are discussed; 
sometimes their objections are allowed to negative a suggestion. The group unquestionable develops a 
sense of participation in critical determinations and become something of a social unit (Mayo 1946: 72).  

 
I eksperimentet var der til at begynde med to sammenhængende elementer, hvis fundamentale 

betydning man slet ikke havde overvejet: at forsøgsobjektet var en gruppe, og ikke et antal 

individers arbejde (Mayo 1946: 116), og at denne gruppe netop i kraft af at være et eksperiment 

blev sat i scene i en afsondret rumlig indretning, hvori et særligt socialt og normativt intimmiljø 

blev skabt.  
What the company actually did for the group was to reconstruct entirely its whole industrial situation. 
[…] The consequence was that there was a period during which the individulal workes and the group 
had to re-adapt themselves to a new milieu, a milieu in which there own self-determination and their 
social well-being ranked first and the work was incidental (Mayo 1946: 73).  

 
Her fungerede de “eksperimentelle” forandringer kun som en materiel bistand, mens arbejdernes 

tilpasning til det sociale og normative miljø efterhånden bevirkede en stigende produktion (ibid.).  

Det, som Mayo hævdede at kunne bevise til forskel fra sine kollegers tidligere resultater, var, 

at man må betragte arbejdssituationen i sin totalitet. ”Helheden” ser Mayo – inspireret af 

Durkheim – som en ”organisme”. Og organismen, for så vidt den er en social størrelse, kan kun 

realiseres som ”gruppe-enhed”. Dermed er han nået frem til en konklusion, som fik afgørende 

betydning for idéen om den industrielle organisation: ”the major difficulty was no mere simple 

error of supervision, no easily alterable set of working conditions; it was something more intimately 

human” (Mayo 1946: 97-98, min fremhævelse)  

Der er altså to grunde til at gruppen bliver primærobjekt for socialpsykologien og 

managementteorien: 1) Den er simpelthen mindste sociale enhed (historisk og logisk), hvor 

betingelserne for et uformelt intimmiljø, et ”normal-liv”, er indfriede. 2) Den er som 

mindsteenhed en ”altid allerede” eksisterende ”subjektivitet,” der udøver uformel selvkontrol i 

enhver organisation, og som derfor også er kilden til uro og modmagt, hvor den ikke er under 

kontrol, men hvis potentiale og loyalitet til gengæld kan orienteres mod organisationens målsætninger.  

Derfor slutter Elton Mayo også af Hawthorne-eksperimenternes 2. undersøgelse, at de 

uformelle mellemmenneskelige nærrelationer er selve nøglen til forståelsen af organisationen og 

fundamentet for udviklingen af ledelsen af arbejdet.  

Eksplicitering af det implicitte  

Det teoretiske begrebsapparat, som Mayo præsenterer i bøgerne The Human Problems of Industrial 

Civilization og The Social Problems of Industrial Civilization med hjælp fra etnologien, sociologien 
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(Durkheim), psykologien (Freud, Piaget) og retstænkningen (Edward Jenks), bliver altså dels 

anvendt som kritisk arsenal mod fragmenteringen og instrumentaliseringen af samfundet, dels sat 

i scene som det teoretiske grundlag for en ny organisering af arbejdslivet.  

Mennesket forstår Mayo som et socialt væsen, der som individ bliver hvad det er i kraft af 

emotionelle og uformelle normative bånd til sin gruppe. Hvor der naturligt lever mennesker, er der ikke 

”enkeltindivider”, men organiserede grupper (Mayo 1946: 116).  
Management, in any continuously successful plant, is not related to single workers but always to worker 
groups. In every department that continues to operate, the workers have – whether aware of it or not – 
formed themselves into a group with appropriate customs, duties, routines, even rituals; and 
management succeeds (or fails) in proportion as it is accepted without reservation by the group as 
author and leader.  

 
Denne implicitte dynamik i gruppen repræsenterer for Mayo og den ”Human Relations-

movement”, som han var med til at grundlægge, et helt felt af fænomener, som ikke ville kunne 

gøres til genstand for viden, hvis ”individet” eller ”samfundet” havde udgjort den videnskabelige 

genstand.5
 Med gruppen som genstand kunne man på den ene side bedre forklare hidtil uløste 

psykologiske problemer så som udmatning, miljøskader og neuroser. På den anden side, og langt 

væsentligere, opstod en række nye videnskabelige parametre inden for rammerne af det sociale 

arbejdsklima: Det drejede sig først og fremmest om de såkaldte ”attitudes,” som havde 

domineret forskningen inden for industriel psykologi i 1920’erne, men som her blev tænkt inden 

for gruppedynamikkens rammer: fornemmelse af kontrol og autonomi, følelsen af tilhørighed og 

samhørighed, medbestemmelse, ansvarsfølelse, motivation og samarbejde. Ledelsen af gruppen, 

som ikke mindst ”personalelederen” skulle have til opgave at varetage, skulle sørge for mental 

sundhed, social sammenhængskraft, konstruktivt samarbejde, god kommunikation og 

arbejdsmotivation (jf. Rose 1998 139-40) – en Ledelsesform, som ifølge Mayo endnu (dvs. 1933) 

kun kunne udforskes ved at analysere samarbejdsformer i de primitive samfund, som fx Malinowski 

havde studeret (Mayo 1946: 179).  

I centrum for bestemmelsen af denne gruppedynamik står begrebet om de ”non-logiske”, 

dvs. uformelle normative, styringsmekanismer (Mayo 1946: 164), et begreb, som Mayo henter fra 

biologen og psykologen Jean Piaget. Mennesket omgås som handlende væsen først og fremmest 

sine omgivelser ved hjælp af før-teoretisk indlevelse og færdighed: Som det gælder for Levi-

Bruhls begreb om den ”præ-logiske participation”, så er mennesket ifølge Mayo primært 

                                                 
5 For Mayo kunne man kun rekonstruere, forstå og analysere ”menneskelige faktorer” – frygt, had, vilje, 

holdninger, motivation, engagement, tilhørighed – i gruppen, fordi intet individ lever isoleret og fordi alle andre 
sociale enheder må karakteriseres som abstraktioner. 
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karakteriseret ved dets ”non-logiske” relationer til gruppen. Og ligesom i Heideggers berømte 

hammer-eksempel, har mennesket via sin ”non-logiske” praksis en fortrolighed med sin verden; en 

verden, som først og fremmest må være beboelig, altså rumme et livsdueligt subjektivt miljø, før 

mennesket kan agere og arbejde fornuftigt og produktivt: ”The point to be remarked is that 

scientific abstractions are not drawn from thin air or uncontrolled reflection: they are from the 

beginning rooted deeply in a pre-existent skill.” (Mayo 1962: 16)  

Hvor det hos Heidegger og Levi-Bruhl drejede sig om at eksplicitere det, som videnskaben 

er blind for, det implicitte epistemologiske og ontologiske eksistensniveau, så gjaldt det i 

Hawthorne-eksperimenterne om at gøre det implicitte til genstand for en videnskab og således 

gøre det ekspliciterede kontrollerbart. Men måske endnu vigtigere: hvor Heidegger og Levi-Bruhl 

så det som deres opgave at afdække de ontologiske primærforhold, så Mayo og Human Relations-

bevægelsen det som deres opgave at skabe og stimulere dette implicitte miljø.  

Kampen mod social opløsning  

Et livsdueligt miljø, hvor relationen mellem menneske og omverden er optimeret relativt til 

situationen, forudsætter den rette ”mentale atmosfære,” fremgik det af socialpsykologien (jf. Rose 

1999: 69). Men dette miljø var ifølge Mayo ildestedt i moderne tid. Ligesom for fænomenologien 

er det for den eksperimenterende praktiker ud i Human Relations rationaliseringen af de 

menneskelige vilkår og instrumentaliseringen af menneskelig handling, som fravrister mennesket 

dets oprindelige intimsfære, in casu på arbejdspladsen. Nærhedsontologien, som disse ellers så 

forskellige tænkere havde til fælles, kan gengives: ”Hvor mennesker opholder sig, hvor de føler 

sig hjemme, der eksisterer uformelle intimsfærer, og hvor industrialiseringens og teknologiens 

tidsalder raser, der destrueres intimrelationerne og mennesker reduceres til isolerede hjul i 

maskineriet.6  

Industrialiseringens konsekvenser for det sociale ”kaos” (Mayo 1962: 9) skyldes ifølge Mayo 

især det økonomiske menneskesyn rodfæstet i den liberalistiske ideologi fra fysiokraterne over 

Smith til Mill og Ricardo (Mayo 1962: 31ff). Managementtænkningen skal nu for alvor bryde med 

den såkaldte ”rabble hypothesis” (Mayo 1962: 33) om, at grundmotivet for menneskelig handling 

udelukkende er egeninteresse, endsige at denne egeninteresse kan beskrives økonomisk: 

”Economic theory in its human aspect is woefully insufficient; indeed it is absurd. Humanity is 

                                                 
6 Heidegger kaldte det den „planetarische Organisationsform alles Vorstellens” (Heidegger 1984, 145). 

 11



not adequately described as a horde of individuals, each actuated by self-interest, each fighting 

his neighbour for the scarce material of survival.” (Mayo 1962: 51) Den videnskabelige 

primærgenstand for management må altså redefineres: Den mindste selvregulerende enhed, som en 

videnskab om arbejdet kan identificere, er gruppen. Derfor drejer det sig for manageren om, at 

”transform a horde of ”solitaries” into a social group.” (Mayo 1962: 58)  

Dermed skulle det gerne være blevet vist, hvordan kritikken af industrialiseringen og 

funderingen af en ny industriel organisation blev tænkt i 1920’erne – hvordan det nye fundament 

for effektiv industriel produktion blev tænkt som selve menneskets og samfundets oprindelige 

grundlag: de sociale intimrelationer som bæredygtigt arbejdsmiljø. Denne sammenhæng mellem kritik og 

organisering i 1920’ernes Europa og USA skal underbygge og lede frem til dette papers 

hovedtese: I det følgende skal det vises, at det netop har været anerkendelsen og integrationen af 

den ”sociale etik” (jf. Whyte 1956) i den industrielle organisation, som medførte at hele livet, eller 

det ”totale livsrum” (Lewin 1936: 193f), nu skulle overvåges og underlægges organisering og 

kontrol. Yderligere argumenteres for, at der ud af denne nye managementtanke skabes en 

forestilling om den industrielle organisation som et lukket system; et system, som opløser den 

gamle magtfordeling, kontraktforholdet, mellem arbejdere og arbejdsgiver, som ekskluderer 

eksterne aktører så som fagforeningerne, og som nedbryder etikkens evne til social kritik af 

organisationen. 

  

II Organisationen som livsverden  

Management som tredje part: Legitimering  

Managementfortalerne stod overfor at skulle retfærdiggøre deres profession og praksis. 1) De 

skulle argumentere for evnen til at varetage et socialt ansvar. 2) De skulle legitimere deres 

position i virksomheden som magtudøvere. 3) Og de skulle retfærdiggøre deres profession ved at 

dokumentere øget produktionseffektivitet. Det særlige ved den nye managementdiskurs knyttet 

til Human Relations-bevægelsen er, at den formår at forbinde disse tre kriterier i ét 

overbevisende argument:  

Management som profession og som en tredje part mellem arbejder og ejer blev diskuteret 

intensivt i løbet af 2. og 3. årti af det 20. århundrede. Dette dokumenterer udgivelsen fra 1916, 

The Works Manager To-day, hvor Management promoveres som særskilt profession (Webb 1917), 
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tillige med oprettelsen i 1920 af Englands Institute of Industrial Administration, i hvis tidsskrift 

management ofte blev præsenteret som den nye nødvendige ”tredje part” i virksomheden (jf. 

Child 1969: 52).  

Men det var først da man inden for den industrielle psykologi måtte opgive idéen om at 

kortlægge menneskelig adfærd (forestillingen om at arbejdet kunne håndteres og planlægges rent 

teknisk), at management-fortalerne fik et afgørende kort på hånden. Først da management som 

”tredje part” mellem arbejder og arbejdsgiver blev modstillet en arbejdslivets ”tredje faktor” 

mellem menneske og miljø blev det evident, at management nødvendigvis måtte udgøre en egen 

ekspertprofession med egen uddannelse. Modsat det formelle kontraktforhold i dets rene 

kapitalistiske form mellem arbejder og arbejdsgiver var idealet for management at etablere et 

mere uformelt socialt bånd mellem lederne og de ledte. Management blev gjort til eksponent for den 

”menneskelige faktor” i produktionen; en faktor, som begrebet om homo oeconomicus og den 

psykofysiologiske adfærdslogik ikke kunne redegøre for. Dens metode bestod således i at 

integrere emotionelle, mentale og moralske aspekter i dens metode og praksis. Dens ekspertise bestod 

i videnskabelig indsigt i og håndtering af den socialpsykologiske relations uformelle og normative 

styringsmekanismer. Det var denne indistinktion mellem det rationelle og det normative, mellem 

etik og kontrol og mellem velfærd og produktionseffektivitet, som styrkede 

managementfortalernes position.  

I det følgende skal sammenhængen mellem de tre kriterier for managements legitimering 

kort rekonstrueres:  

1. Etikken. I kølevandet på industriens vokseværk og dermed voksende problemer med 

organisering af storindustrielle virksomheder opstod allerede fra omkring 1880 langsomt en 

bølge af mere etisk bevidste holdninger til arbejdsvilkårene, særligt kvækerne argumenterede for 

en social bevidst organisation følgende princippet om den såkaldte ”industrial betterment.” 

(Child 1969; Kunda 1992). De ville gøre op med laissez-faire-økonomien.7
 Men ikke før omkring 

1. verdenskrig vandt ”industrial betterment” bredere tilslutning blandt de mere prominente 

                                                 
7 Dens kerneidé bestod i antagelsen af, at enhver, når bare han besad den rette moral, dvs. flid og 

sparsommelighed, kunne opnå rigdom og status; og at en sådan ”entrepenørhelt”, som havde slidt sig til rigdom og 
status, også var moralsk herrer over det arbejde, som han købte. Man skulle altså helt og aldeles holde sig til det frie 
markeds lov: ”that Grand law, which we all beleive to be of divine origin, by which every one who promotes his 
own true interest necessarily promotes, at the same time, the interests of society at large.” (F. Hill, citeret i Child 
1969: 33) 
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arbejdsgivere (Child 1969: 35-37): Man observerede nu en tættere sammenhæng mellem velfærd 

og produktionseffektivitet – såvel velfærd på og udenfor arbejdspladsen.8
  

Hvad angår spørgsmålet om forståelsen af arbejderens adfærd, så etablerede den industrielle 

psykologi sig også omkring 1. verdenskrig i England. Ledt af C. S. Myers forskedes i ”fatigue” på 

psykofysiologiske præmisser, og man udvidede snart scopet til undersøgelser af ”individuel 

forskellighed” og ”mentalhygiejne” med det formål at udarbejde et design af arbejdet (Rose 1999 

65-67).  

Disse forskellige tiltag følger dog i det store og hele principperne i Frederick W. Taylors 

Scientific Management publiceret 1911 (Taylor 1967). Hans pionerarbejde med videnskabelig 

management gik ud på at undersøge og styre de tekniske og fysiologiske forhold mellem 

menneske og miljø.9
 Til trods for sit opgør med Laissez-faire-ideologien forholder disse nye 

metoder sig imidlertid ikke til de normative aspekter af livet som en genstand for kontrol og som et 

styringsteknologisk middel.10
 Videnskabeligt set holdes de ”normative” og de ”rationelle” aspekter, 

og dermed det etisk legitime og det teknisk set produktive, adskilt. Arbejdsetikken fungerer 

dermed i forhold til det ”rationelt” kontrollerede arbejde som en overbygning, der sekundært kan 

give økonomisk afkast.11

Etikken i forestillingen om industriel velfærd var altså tænkt og problematiseret i en ganske 

anden kontekst end den normative ledelsesteknologi, som blev videnskabeliggjort mod 

slutningen af 20’erne. Den holder ”det humane”, normativitet, og viden om 

produktionseffektivitet adskilt. Den sidstnævnte funderer ledelsesteknologien på en videnskab om 

menneskers ”non-logiske” og normative relationer; dvs. den gør selve det uformelle normative aspekt af 

livet til genstand for videnskab og ledelsesteknologi.  

2. Neutralitet. Kendetegnende for managementbevægelsen i sin helhed er, at den legitimerer 

sin position med henvisning til sin funktion som et videnskabeligt baseret og dermed neutralt 

                                                 
8 Man begyndte at anvende ”velfærdsarbejdere”, som vejledte og hjalp mennesker i sygdom og nød. Men 

sandsynligvis pga. statens mere og mere intervenerende rolle i sociale forhold blev denne etik dog hurtigt 
udkonkurreret af ”socialøkonomien” (jf. Rose 1989: 63). 

9 Taylor forudsatte et mekanisk og behavioristisk menneskesyn, der artikuleredes dels i ingeniør-terminologi, 
dels i en psyko-fysiologisk terminologi. 

10 Selv om man også inden for Scientific Management og den tidlige industrielle psykologi beskæftigede sig med 
fysisk og mental hygiejne, og selv om det også i denne periode var afgørende for professionens legitimitet, at den var 
socialt ansvarlig (se Child 1969: 23) 

11 Arbejdet er ikke defineret i videnskabelige termer, der identificerer aspekter af livet, som vi normalt forstår 
det: samvær, omsorg, venskab, lyst, angst, mening, frihed, motivation, deltagelse etc. Man har en oplevelse af, at man 
”lever” i familien, på torvet, i det offentlige bad. Arbejdspladsen, derimod, udholder man en rum tid, før man må ud 
derfra igen for at restituere. ”Det humane” ved livet og det ”tekniske” ved arbejdet opdeles i hver sin sfære. 

 14



regime i virksomheden. Inden for Taylors Scientific Management kom dette til udtryk i et 

koncept om den effektive drifts afhængighed af et funktionelt miljø ledet på basis af fakta og 

teknikker (fx tids- og bevægelsesstudier) (fx Taylor 1967: 68-69). Blandt managementfortalere, 

som advokerer for uformel normativ kontrol, finder man derfor i reglen også understreget 

grundigt, at management er en videnskabeligt baseret profession, som arbejder objektivt, og 

manageren en neutral aktør på arbejdspladsen, der altså blot arbejder følgende en videnskabelig 

baseret ekspertise. Ledelsesfunktionen er neutral, idet den retter sig mod afkodning af 

arbejdssituationen, hvis spilleregler både arbejder, manager og arbejdsgiver bør rette sig efter 

(Follett 1946; Mayo 1946: kap. VIII). Manageren var altså ifølge denne forståelse ikke en autoritet 

i traditionel fortand: det var den nye leders opgave at skabe en win-win-situation, en situation, 

som var optimal for alle parter. Således dukker også nye buzz-words op, som signalerer de mere 

menneskelige og normative sider af det organiserede liv, fx ”team-play”, ”co-worker”, ”respectful 

affection”, ”democratic leader” etc. (Child 1969: 78). Manageren respekterer arbejdssituationens 

tekniske, sociale og normative spilleregler.  

3. Produktionseffektivitet. I denne retorik ligger imidlertid allerede en tredje og ikke mindre 

vigtig retfærdiggørelse af managerens funktion: Den nye terminologi blev anvendt som 

signalement af en ledelsesteknologi, der stod i organisationens tjeneste i form af øget kontrol og 

effektivitet. Fx refererede ”demokratisk” her til en ”motivational technigue”, som John Child 

formulerer det (Child 1969: 78). Snarere end blot at fungere som en legitimering over for 

fagforeningers og arbejderes krav om bedre arbejdsforhold og rettigheder, legitimerede 

managementdiskursen sig nu først og fremmest med henvisning til øget performance. E.T.Kelly 

sætter det på spidsen i 1928: ”a state of efficiency can never be attained by purely logical and 

impersonal methods […] To be really efficient, management must take account of this emotional 

element” (citeret i Child 78-79). Det fundamentalt nye ved Human Relations-bevægelsen bestod 

i, at man betragtede organisation som en socialt skabende faktor i et kontrolleret miljø: Særlige 

former for organisering af praksis kunne skabe og stimulere et miljø, hvor mental sundhed, 

participation og produktivitet spillede sammen og akkumulerede til et hidtil uhørt niveau.  

Det lukkede system  

Som sagt præsenterede Mayo et opgør med det naive entreprenørideal, som hviler på 

forudsætningen om, at menneskehedens ”naturtilstand” består af egoistiske enkeltindivider 

kæmpende for overlevelse. Den politiske og økonomiske udvikling havde skabt ”extensive social 
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disintegration” og dermed et samfund og en arbejdsplads ”where one perhaps lives and moves but 

certainly has no being” (Mayo 1946: 136, min fremhævelse). Det ”naturlige” liv er for Mayo det 

organiserede liv; uden organisering, intet samliv og samarbejde. Dette gav sig udslag i en 

idealistisk forestilling om nødvendigheden af et stabilt nærmiljø for menneskelig eksistens; en 

organisering af sociale relationer, som den industrielle tidsalder havde fragmenteret og dømt 

irrationelle.  

Mayo ser det derfor som den industrielle organisations primære mål at genskabe et levedygtigt 

intimmiljø, et miljø, hvori mennesker som mennesker kan leve, dvs. hvori de kan plejes som en 

social organisme, selvregulerende og resistent over for eksterne påvirkninger. Hans mission var 

således at skabe organisationen som et ”lukket system” (Child 1969: 62).12
 Management skulle 

følgelig forstås som en ledelsesteknik, hvor nye sociale og mentale aspekter introduceres, plejes 

og styres i organisationen, så arbejdspladsen kunne fungere som et socialt system (velvære, 

mental hygiejne, social stimulans, mening, motivation, loyalitet), der regulerer individet i dets 

relation til fællesskabet som helhed, ensretter gruppens loyalitetsbånd og dermed ekskluderer eksterne 

påvirkninger (så som fagforeningen eller ghettomiljøet), men omvendt vil kunne have en positiv 

afsmittende effekt på de eksterne sociale miljøer.  

Organisationen blev altså tænkt som en selvregulerende organisme, en organisme med et 

”indre ækvlibrium”, der hvis det stabiliseres skaber resistens mod eksterne forstyrrelser: ”By 

strengthening the ”temperamental” inner equilibrium of the workers, the company enabled them 

to achieve a mental ”steady state” which offered a high resistance to a variety of conditions,” 

konkluderer han af Hawthorne-eksperimenterne (Mayo 1946: 75).  

”An environment for living”: Gruppen i den lukkede organisation  

Mayo i USA og Follett i England var dog langt fra alene om dette syn på samfund og industri. 

Blandt den nye managementteoris frontfigurer kan nævnes Chester Barnard og Wallace Donham.  

Donham skrev, at Amerikas vigtigste fremtidige opgave lå i på basis af de sammenvævede 

”menneskelige emotioners kraft” at skabe et samarbejde mellem individer orienteret mod en 

stærk social orden (Donham 1936; se også Miller 1989: 260). I overensstemmelse med Mayo 

hævdede Barnard, at den Store Depression kun på overfladen var af økonomisk karakter; den 

                                                 
12 Forestillingen om et lukket system er sikkert også den primære grund til, at managementteoretikerne i den 

efterfølgende periode ignorerede fagbevægelsen, som jo netop var en ekstern aktør, hvis hele eksistensgrundlag 
beroede på arbejdernes afhængighed. De foregående årtiers bølger af strejker bevidnede, at gruppen jo også kunne 
udgøre en trussel for organisationen. 
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nationale katastrofe i USA bundede i, at samfundet havde mistet sit sociale ”ækvilibrium” 

(Barnard 1938: 6).  

Human relations blev hurtigt det dominerende videnskabelige grundlag for 

virksomhedsledelse og vedblev med at være det indtil midten af 1950’erne, hvor den bl.a. mødte 

kritik fra den empiriske sociologi. Nikolas Rose har beskrevet gruppeidealets udvikling og 

udbredelse i mellem- og efterkrigstiden (Rose 1998: 136-149).13
 Man får her et udmærket overblik 

over, hvor udbredt og afgørende Human Relations og Gruppekonceptet har været: En af 

hovedpersonerne var Kurt Lewin, en amerikansk psykolog, der i tiden omkring 2. verdenskrig 

udviklede en feltteori, som han efter krigen anvendte i The National Training Laboratories in 

Group Development, og som han selv var stifter af. Han udviklede en Typological psychology over 

”miljøet” og ”livsrummet” (Lewin 1936); og med koncepter som ”gruppe-atmosfære”, ”gruppe-

værdier”, ”vi-følelse” skabte han en teori om kræftfelterne i grupperelationen, gjort op i 

diagrammer over det sociale rum (Lewin 1948; se også Rose 1998: 141). Særligt forbindelsen 

mellem teamwork, moral, overvågning og produktivitet blev studeret (Rose 1998: 146). Også i England 

fandt gruppen anvendelse under krigen, særligt inden for socialpsykiatrien, hvor en 

hovedskikkelse var Wilfred Bion, der udviklede sine metoder på Training Wing of Northfield 

Military Hospital (Rose 1998: 141).  

I første halvdel af 1950’erne, hvor Human Relations nåede sit højdepunkt, dedikerede 

sociologen George C. Homans et helt værk til spørgsmålet om The Human Group med 

Hawthorne-eksperimenterne, en ghetto-bande og et stammesamfund som case-studier (Homans 

1951). Det var dog især den industrielle psykologi, som arbejdede videre med gruppeidealet ud 

fra Mayos initierende analyser og Lewins principper. På grundlag af psykoanalysen blev The 

Tavistock Institute of Human Relations etableret i England mod slutningen af krigen, i nær 

tilknytning til Lewins center. Særligt bemærkelsesværdige er socialpsykologerne J. A. C. Brown og 

G.R. Taylor. Førstnævnte på grund af udgivelsen The Social Psychology of Industry fra 1954, som 

måske er det mest indflydelsesrige værk inden for sin genre med et utal af genudgivelser mellem 

1955 og 1980; han demonstrerer dermed det socialpsykologiske gruppeideals idéhistoriske 

betydning. I bogen præsenteres en længere redegørelse for den “intime primærgruppe” som 

“fundamental enhed for kontrol”: “In attempt to change human behaviour, the attack must be 

                                                 
13  ”The idea of the group provided a means of visualization, representation, and intervention in a range of 

different fields.” (Rose 1998: 142) 
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made through the medium of the group rather than the individual” (Brown 1980: 126).14
 

Sidstnævnte, G. R. Taylor, skal her citeres, fordi hans forestilling om den ideelle arbejdsplads 

understreger dette papers tese:  
We must consider the factory not so much as a place where things are produced as a place in which 
people spend their lives: an environment for living […] The work situation meets many basic human 
needs in a way which no other situation can approach […] In short, the problem with which we are 
faced is the humanization of work (Taylor 1950: 20).  

 
“An environment for living” bliver her citeret som slagordet for den managementideologi, der så 

det som sin fornemste opagave at omskabe virksomheden til et selvregulerende system funderet 

på et humant intimmiljø. Hvor denne managementforestilling sedimenterer sig, mister den 

traditionelle, upersonlige kontrakt mellem arbejder og arbejdsgiver betydning. I stedet skabes en 

anden implicit kontrakt: I bytte for anerkendelse af menneskets “livsverden” på arbejdspladsen, 

overlader arbejderne deres intimsfære – følelser, tanker, værdier, intentioner, sociale relationer – 

til videnskabelig observation og kontrol. ”All the individuals deepest feelings take place within 

the bounds of the primary groups of which he is a member; he cannot love, hate, or feel any 

other emotion at first hand towards the state, the army, the church, or the large industrial 

concern, which only arouse emotions in so far as their goals are seen to coincide, or clash with, 

those of the primary group”, skriver Brown og konkluderer om gruppen: “it is the fundamental 

source of discipline and social control.” (Brown 1980: 125-26)  

Participationsidealet  

Det siger sig selv, at disse nye ledelses-metoder ikke med det samme kom til reel udfoldelse eller 

blev spredt til virksomhedernes guldniveau. Men der hersker ikke megen tvivl om, at de har haft 

en paradigmatisk virkning på forståelsen og ledelsen af organisationen indtil i dag. I virkeligheden 

var det først efter 2. verdenskrig, at virksomhedsledere i almindelighed begyndte at tage 

metoderne i anvendelse – filtreret til mindre nuancerede principper. Man kan, ud fra følgende 

instrukser formuleret i 1951 af F. J. Burns, få et indtryk af, hvordan Human Relations-metoderne 

i deres storhedstid blev overtaget af mere praksisorienterede formidlere:  
The foreman is expected to be the father of the flock, to be the natural as well as the appointed leader 
to whom people may turn with confidence for advice and guidance. On the foreman will depend the 
degree of enthusiasm for the job […] As a leader in the workshop the foreman should: a) weld the 
group together as a harmonious whole, (b) maintain authority in the democratic group, (c) encourage 

                                                 
14 Brown understreger i øvrigt den grundlæggende forskel på menneskemassen, som vi kender bl.a. fra 

kulturkrtikken, og gruppen: ”What is known as a crowd or mob is entirely different from either primary or 
secondary group-formation, and, in fact, can only exist in their absence. The characteristic relationship of the mob is 
that no personal inter-relationsships exists between its members.” (Brown 1980: 127) 
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spontaneous discipline, (d) accept full responsibility for the group, (e) establish firm, fair, friendly, 
treatment of employees, (f) raise morale, and create enthusiasm, (g) inspire security, certainty and 
confidence (citeret i Child 1969: 119)  

 

Set i forhold til ledelsesteknologiernes udvikling siden begyndelsen af 1980’erne, som 

afslutningsvist vil blive skitseret, kan man af ovenstående udpege nogle helt væsensforskellige 

elementer, som alle er knyttet til nøglebegrebet ”participation”. Participation blev fortolket 

indenfor nogle ganske snævre rammer til trods for den megen tale om demokratisk ledelse (se 

Child 1969: 124-130). To sæt af nøglebegreber illustrerer dette:  

1) Medarbejdergruppens participation blev først og fremmest tilstræbt med henblik på at 

skabe en ”atmosfære” (Brown 1980: 236) af sikkerhed, tilhørighed, social tilfredsstillelse, loyalitet og 

motivation, og for at sikre samarbejde og disciplin.  

2) Participation skulle sikres ved hjælp af overvågning, kontrol, psykologisk kalkulation og 

kommunikation. Af nogle, herunder af J. C. Brown, blev ”participation” og ”demokrati” sågar 

direkte defineret som kommunikations- og motivations-teknik (Brown 1980: 236-37).  

Denne ledelsesmetode blev derfor kaldt ”persuasive leadership”. Participationsidealet var altså 

ikke så demokratisk inkluderende, som det umiddelbart kunne give indtryk af. Medarbejdernes 

primære interesser og intentioner var trods alt stadig tænkt i overensstemmelse med forestillingen 

om, at den almindelige borger i det utrygge industrisamfund først og fremmest har behov for 

tryghed, sikkerhed og samhørighed – og ikke med- eller selvbestemmelse. Af samme grund 

mødte denne ledelsesstrategi i de følgende årtier hård kritik – såvel fra liberalistisk som 

socialistisk side.  

Det afsluttende kapitel forsøger at skitsere, hvordan forestillingen om organisationen, som 

har præget såvel managementlitteraturen som virksomhedsledere siden 1980’erne, har taget form 

på baggrund af helt andet og mere radikalt participationsideal, som tilstræber en åben og 

risikobetonet, og ikke en lukket og tryghedssikrende, organisering.  

 

 

III Den åbne organisation  

Fra midten af 1950’erne begynder kritikken af Human Relations-ideologien og dens praktiske 

konsekvenser at vokse. En af de indflydelsesrige kritikere af udviklingen var William H. Whyte. 

Et slagkraftigt opgør med netop den ovennævnte sammenhæng mellem intimsfære, manipulation 
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og kontrol finder man i hans bestseller The Organization Man fra 1956. Som benævnelse for det 

intime bruger Whyte ordene ”sjæl” og ”ånd”. Således påstår han, at virksomheder ikke længere 

køber arbejdskraft, men arbejdernes sjæle. Den enkeltes frihed underlægges gruppenormer og 

organisatoriske konventioner; privatsfæren gøres til genstand for kontrol; individernes følelser, 

viljer og holdninger manipuleres. Industriens udvikling væk fra den gamle markedslogiks ”kølige 

kontrakter” (Christiansen) hen imod uformelle sociale bånd som grundlag for arbejdslivet huede 

ikke Whyte. Den ophævede nemlig den klare opdeling af interesser mellem individ og 

organisation. Nu var der tendentielt kun én interesse tilbage, nemlig organisationens (Whyte 

1956: 397). John Lee’s profetiske ord om en ”group mind” som kernen i den fremtidige 

organisation repræsenterede idealet om en forening og ensretning af det åndelige liv i urolige 

tider:  
As prophets of belongingness have maintained, greater fealty to The Organization can be viewed as a 
psychological necessity for the individual. In a world changing so fast, in a world in which he must 
forever be on the move, the individual desperately needs roots, and Organization is a logical place to 
develop them (Whyte 1956: 161). 
  

Næsten sarkastisk rekonstruerer Whyte her den socialkritiske baggrund for Lees og Mayos vision 

om og legitimering af fremtidens organisationsform. Det har vist sig, at fremtidens organisation 

formåede at kombinere Whytes individualistiske frihedsideal med et intensiveret fokus på 

regulering af de dynamiske effekter, som uformelle sociale relationer producerer; ”in a world 

changing so fast, in which he must forever be on the move” – denne forståelse af 

samfundsudviklingen, som Mayo ville værne mennesket imod, gentages i dag alle steder i verden, 

hvor man har nyt godt af industrialiseringen, men nu som en positiv identifikation af 

verdensborgeren. ”Organisationsmennesket” behøver i dag ingen ”rødder”, og organisationen 

skal ikke længere lukke sig og være et værn mod omgivelserne; den åbner sig gerne mod den 

”globaliserede verden”.  

Det nye organisationsideal  

Som følge af den økonomiske, teknologiske og kulturelle udvikling, som går under 

samlebetegnelsen globalisering, har den nyere managementlitteratur siden midten af 1980’erne 

forsøgt at gøre op med ”industrisamfundets” menneskesyn og forestillinger om organisation og 

ledelse. Man forkaster idealer knyttet til forestillinger om sikkerhed, autoritet, hierarki, 

standardisering, systematisering, substans og materialitet. (Alvesson 2001; Ghoshal 1997; Jacques 

1996). Begreber som decentralisering, selvledelse, frigørelse, åbenhed, autonomi, kreativitet, 
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fleksibilitet, personlig udvikling, kompetenceudvikling bliver efterhånden fast bestanddel af 

vokabularet hos enhver ledelsesguru. I managementlitteraturen iagttages således et nyt og mere 

kulturliberalt menneskeideal, et socialkonstruktivistisk syn på identitet og værdier samt en 

forestilling om innovative processer som produkt af decentraliserede og åbne netværksrelationer.  

Skulle man med ét antonym-par beskrive den essentielle forskel på forestillingen om 

organisationen under Human Relations-æraen og den førende managementdiskurs i dag, så 

kunne man bruge antonymerne åben/lukket. ”Intimsfæren” (herunder følelsesliv, personlig 

identitet, sociale relationer osv.), er stadig – om end i endnu højere grad – primærobjekt for 

ledelsesteknologierne, hvilket fænomenet ”coaching” (livscoaching, ledelsescoaching, 

teamcoaching, familiecoaching etc.) illustrerer. Der skal ”frigøres energi” i organisationen vha. af 

nye mere uformelle og participatorisk orienterede ledelsesstrategier, som det hedder i bestselleren 

The Individualized Corporation (Ghoshal 1997). Gruppen er stadig et afgørende organisatorisk 

instrument: Vigtigheden af ”teamwork” og ”projektteams” fremhæves overalt i litteraturen. Men 

ikke kun retorisk har ”gruppen” vundet indpas: I 2001 anvendtes således ”selvstyrende grupper” 

i 41,4 % af virksomheder med over 20 ansatte i den danske privatsektor (Voxted 2005). Endelig 

er kommunikation nu i langt højere grad end tidligere et helt centralt organisatorisk instrument, 

som grundet dens stigende kompleksitet hævdes at true med at udvikle sig til en flaskehals i 

organisationen (Deetz 1994: 34).  

Men den helt afgørende forskel ligger i organisationens orientering. I gennem det meste af det 

20. århundrede vendte virksomhedsorganisationen (og organiseringen af samfundet) sig, som vi 

har set, indad. Hvorimod de ”moderniserede” virksomheder så at sige vender vrangen ud. Overalt i 

managementlitteraturen og blandt virksomhedsledere bliver det betonet, at den globaliserede 

virksomhed skal kunne tilpasse sig og være åben overfor ethvert miljø (geografisk, kulturelt, 

økonomisk) og omstille sig til tidernes skiften. Som blandt andre Boltanski og Chiapello har gjort 

opmærksom på, så tænkes og iscenesættes denne opløsning af organisationsstrukturen med 

billedet af det åbne netværk, der kun er konstrueret og opretholdt af omskiftelige sociale 

relationer og projektaktiviteter som kontingente knudepunkter (Boltanski 1999: kap. 1,2). Med 

”kommunikation” forstår man derfor også i høj grad aktiviteter rettet mod ”eksterne” aktører, 

mod kunder og i forhold til ”interne” aktører, som er lokaliseret andetsteds. Sociale aktiviteter 

både eksternt og internt vurderes i det hele taget som potentielt produktive aktiviteter for 

organisationen. Forskellige casestudier og studier af managementlitteratur viser derfor også, at 

man i dag generelt har nogle ganske andre forventninger til medarbejderen, og til personer i al 
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almindelighed, end tidligere (Boltanski 1999; Dean 1994; Miller 1995; Kärreman 2004; Roberts 

2005). Den ideelle karakter er kendetegnet ved at være fleksibel, socialt tilpasningsdygtig, god til 

at skabe ”forbindelser”, villig til at udvikle sig, ansvarlig men ambitiøs, foretrækkende frihed frem 

for sikkerhed, ”rodfæstet i sig selv” og ikke i en autoritetsgivende kategori (race, køn, profession, 

stilling) (se fx Boltanski 1999; kap. 1,2). Derfor er ”identitet” ikke noget man (blot) har, ikke 

noget man kan være sikker på – det er noget man skal ”arbejde med” (Watson 2008) i forhold til 

sine sociale og kulturelle omgivelser; om det gælder organisationens ”kulturelle identitet” (Alvesson 

2001) eller medarbejderens personlige identitet (Alvesson 2002; Deetz 1994; Kärreman 2004).  

Strukturen skal altså være åben (nedbrydning af vertikale strukturer og konstant tilpasning til 

miljø og situation), kommunikationen skal være åben (alle skal have adgang, alle skal kunne deltage i 

kommunikationen), og livet skal være åbent (personlig profil tilgængelig, personlig og 

karrieremæssig udvikling under stadig forandring, personlige relationer udskiftelige, hverdagen 

indrettes efter fleksibilitet og omstillingsparathed, privatliv og profession falder sammen).15

 

IV Afrunding 

 
Wir leben inmitten einer individualistischen Revolution, die 
bewirkt, daß Menschen ihr immunologisches Optimum künftig 
eher in kleinen Gruppen und in persönlichen Arrangements 
suchen werden. Man versichert sich heute besser, bewußter, 
wählerischer als früher. Man treibt mehr Sport, man verfolgt eine 
diätetische Linie, man nimmt die eigene Fitneß als Aufgabe ernst, 
was soviel bedeutet wie, daß man nicht mehr nur einfach hin 
arbeitet, sondern daß man an der Erhöhung seiner 
Arbeitsfähigkeit arbeitet 

- Peter Sloterdijk 
 

Mellemkrigstiden var præget af en skepsis over for den rationalistiske tankegang og af såvel en 

klassekamp som intellektuel kamp imod instrumentaliseringen af menneskelig adfærd. Særligt 

inden for filosofien kom det til udtryk i en metafysikkritik, hvis ærinde det var at påvise det 

glemte, ”værensglemslen” (Heidegger) og det ”præ-logiske” (Levi-Bruhl), som et historisk 

fænomen, der som en understrøm konstituerer den vestlige forestillingsverden. Det glemte er, for 

                                                 
15 Derfor ser man også ofte at management-retorikken er udstyret med et vokabular hvis positive signaler 

direkte eller indirekte henviser negativt til en forældet normativ sfære: ”Industrisamfundets” eller ”bondesamfundets” (jf. 
Boltanski 1999). 
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både Lee, Follett, Mayo, Heidegger, Levi-Bruhl og mange andre samtidige, det situerede, nære, 

intime rum-tidsligt sammenvævede. Det var imidlertid netop denne ”understrøm”, som blev 

ekspliciteret og gjort til fundament for den moderne industris udvikling, altså den udvikling, som 

var kritikkens genstand. Således har videnskaben om og praktiseringen af den indirekte ledelse af 

uformelle normative styringsmekanismer blandt organiserede teams siden slutningen af 1920’erne 

til i dag i bølger vundet indpas inden for den industrielle organisation. Organisationsidealet var 

præget af forestillingen om nødvendigheden af at organisere og lede et aflukket, levedygtigt miljø. 

Men hvor vi i løbet af det 20. århundrede så en stigende tendens til at inkorporere intimsfæren, 

”sjælelivet” eller sagt med Lewin, totaliteten af livsrummet, i organiseringen af arbejdet qua et 

lukket, kontrolleret system, så synes vi at kunne observere den modsatte bevægelse siden 

begyndelsen 1980’erne. Alt i organisationen skal være åbent og vende vrangen udad. Den ideelle 

medarbejder og det ideelle projektteam er ”helt ude” ved kunden, plejer sine netværksrelationer, 

er konstant disponibel og online (om på ferie, hjemme hos familien eller til business-middag), har 

en tilgængelig personprofil, coaches i alle livets facetter, udvikler sig, kan omstille sig (geografisk 

og arbejdsmæssigt) og tilpasse sig socialt og kulturelt – alt bør være under forandring.  

At skabe et ”invironment for living” har været målet, både hvad angår organisationsidealet 

knyttet til Human Relations, og hvad angår idealet om netværksorganisationen. Den første lukkede sig 

mod omverdenen for at konstruere det ideelle miljø, en ”humanisering af arbejdet”, og fastholdt 

dermed nogle forholdsvist klare grænser mellem privatsfære og offentlig sfære, privatliv og 

arbejde, organisation og omverden. Den sidste åbner organisationen mod omverdenen. Den er 

altså ikke kun kendetegnet ved at ”humanisere arbejdet” og dermed ”kapitalisere det humane” 

(Christiansen & Thorup 2006): selve livet er nu noget man arbejder på for at øge arbejdsevnen og 

realisere livsprojektet. Der skabes altså et potentielt ”environment for work” på alle livets 

områder, og alle steder, hvor der er liv. 
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