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Stress, nye ledelsesformer og intervention – grænseløst arbejde i offentlige 
organisationer  
 
Formål og rationale   
En stor del af management litteraturen har oprindelig rettet sig mod den private sektor, men med 
New Public Managements (NPM) indtog i den offentlige sektor har denne på mange måder fået nye 
præmisser for sin organisering af arbejdet. NPM i den offentlige sektor har indvarslet nye 
styringsformer1. Via en række kontrakter bliver arbejdet omorganiseret, folk skal motiveres af 
performance-indikatorer snarere end resultatmål, opgaverne løses i projekt-baseret teamarbejde, og 
idealet er en åben og løs organisering af arbejdet frem for klare jobbeskrivelser2. Et arbejde ses i 
dette perspektiv ikke længere som et instrument til blot at understøtte de øvrige livsaktiviteter; 
jobbet opfattes nu som hovedmiddel til at udvikle og skabe sig selv. Ledelse iscenesættes i en 
kombination af omsorg og kontrol og sidestiller fleksibilitet med en frisættelse af medarbejderne, så 
de kan lede sig selv og anvende deres tekniske og personlige kompetencer mere kreativt og 
produktivt3. Ledere anvender teknikker som årlige evalueringer, personlig coaching og terapier med 
forskelligt udgangspunkt som en ny form for intervention, der skal opmuntre ansatte til at finde 
hidtil ukendte ressourcer og udvikle deres personlighed. Tids- og rum barrierer, som tidligere 
adskilte arbejde og hjem, bliver i stigende grad ophævet. Men hvorfor kendetegnes en sådan for 
mange udviklende og tilfredsstillende form for arbejde i stigende grad af stress og udbrændthed? 
 
Undersøgelsen fokuserer på organisationer i den offentlige sektor, hvor måden, man anskuer 
arbejde på, ændres dybtgående i disse år. Projektet anvender kvalitative metoder til at undersøge 
ansattes opfattelser af grænseløse og flydende former for arbejde i NPM. Det overordnede mål er at 
identificere, hvordan ansatte opfatter og responderer på stress i de moderne arbejdsorganisationer 
ud fra følgende forskningsspørgsmål: 
  

1. Interventionsbegrebet. (Delprojekt 1.) Hvilke forestillinger ligger i de forskellige former for 
intervention om den kontekst som de intervenerer i og hvilke forestillinger om det nye 
arbejdsliv og den moderne medarbejder bygger de på? 

2. Organisatorisk sammenhæng. (Delprojekt 2) Hvordan fungerer de nye forestillinger og 
teknikker sammen med eksisterende organisatoriske sammenhænge, og hvordan manøvrerer 
og forhandler medarbejdere individuelt og kollektivt i forhold til deres arbejdsmiljø? 

 
Baggrund  
I flere og flere brancher oplever man, at medarbejderne brænder ud eller lader sig sygemelde pga. 
stress4. Dertil kommer, at mobning på arbejdspladserne tilsyneladende er et tiltagende problem. 
Flere undersøgelser leverer dokumentation for, at stress berører flere og flere grupper5 6 7 8. Denne
udvikling kan forekomme paradoksal, idet man på virksomheder i de senere år har haft fokus på 
medarbejderens person, drager omsorg for dennes udvikling, satser på bløde værdier og kollegial 
støtte. Den formelle arbejdstid har aldrig været lavere, alligevel peger nyere forskning på, at 
arbejdet fylder mere og mere 

 

ænseløst. 

9. Nye teknologier gør det muligt at arbejde hvor som helst og når 
som helst indenfor en lang række erhverv. Netop den manglende balance mellem familieliv og 
arbejdsliv har i de senere år givet anledning til debat10 11. Arbejdet bliver i den forstand gr
 
Et af målenemed NPM er at sikre, at ingen offentlige midler går til spilde men at alle ressourcer 
bliver brugt på at optimere de udadvendte ydelser. Nye ledelsesteknikker som medarbejdersamtaler, 
kompetenceudvikling, teambuilding og kurser i personlig udvikling bliver taget i anvendelse for at 
sikre, at medarbejderne udvikler sig i den ønskede retning12. Nye specialister: konsulenter og 
terapeuter, der dækker et bredt spektrum af retninger og metoder, rådgiver om, hvordan man kan 
optimere sin arbejdsindsats og håndtere stress. Disse nye forestillinger om arbejdet og de dertil 
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knyttede former for intervention implicerer en ny slags mere diskret form for magtudøvelse, som er 
tvetydig i den forstand, at den gennem både omsorg og kontrol søger at ’opmuntre’ de ansatte til at 
virkeliggøre deres eget − og dermed organisationens − vækst- og udviklingspotentiale. Det er blevet 
mere og mere udbredt at se på organisationer ikke som bureaukratiske hierarkier, men som 
’netværk’ med deraf følgende ændrede krav til medarbejderne. Hvor nøglekriteriet i det klassiske 
bureaukrati var den absolutte adskillelse mellem ’det personlige’ og ’det professionelle’ (Weber), er 
det netop sammenblandingen af det personlige og det professionelle, der impliceres i ’netværket ’. 
Det at etablere kontakter og forbindelser (’networke’) kræver mobiliseringen af sociale og 
psykologiske ’ressourcer’ og kompetencer (Glahn 2004). I takt med disse strukturelle ændringer 
bliver spektret for terapeutiske og ledelsesmæssige interventioner også udvidet. 
 
De enkelte terapeutiske og ledelsesmæssige interventioner bygger på forskellige ideer om det 
moderne arbejde og den ideelle medarbejder. Nogle trækker på ideer fra ledelsesteorier, 
psykologisk videnskab, psykoterapier, andre på religiøs- filosofi og praksis. Hver især forsøger 
interventionsformerne at omsætte disse forestillinger og at gøre dem til anvendelige redskaber i den 
fleksible, netværksbaserede organisation i arbejdet med at motivere og udvikle den ideelle 
medarbejder. Disse ideer etablerer tillige forventninger om, hvilke former for stress den ideelle 
medarbejder kan møde, og hvordan de kan håndteres. De leverer et rationale for intervention. 
Delprojekt 1. handler om at undersøge de ideer, som ligger bag udformningen af specifikke 
interventionsformer og at udforske i hvilken kontekst, de bliver anvendt.  
 
Meget af de senere års litteratur om medarbejderne i moderne organisationer fokuserer på 
individet13. Denne litteratur understreger den enkelte medarbejders evne til at være fleksibel, 
selvkørende, forandringsparat, og  dermed impliceres det også, at det er op til den enkelte 
medarbejder at håndtere den stress, der er forbundet med tidspres, multi-tasking, ustabile sociale 
miljøer og en usikker fremtid. I det grænseløse arbejde opstår der en særlig form for "social stress". 
Afregulering af arbejdet betyder nemlig, at samarbejdet i projektgrupper og netværk i højere grad 
kommer at basere sig på kompetence og person, frem for funktion og position. Det betyder, at de 
sociale relationer omkring arbejdet bliver mere forudsætningsløse, komplicerede og ambivalente14. 
Arbejdet i selvstyrende grupper, hvor medarbejdere skal samarbejde i projekter, opsætte fælles mål 
og planlægge, hvordan de nås, giver nye typer af stress, der også er genstand for intervention. 
Delprojekt 2. er etnografisk baserede analyser af tre arbejdspladser indenfor den offentlige sektor. 
Formålet er at indfange kompleksiteten i en situation, hvor der sættes nye krav til medarbejderens 
evne til at indgå i sociale relationer. Hvilke interventionsteknikker – med fokus på henholdsvis 
individuel udvikling eller sociale relationer - introduceres i organisationen? Hvilke former for stress 
kan disse nye kombinationer af samarbejde og konkurrence medføre? Hvilke individuelle og 
kollektive manøvrerum findes for at håndtere den negative stress? Hvilke potentialer ligger der i de 
nye organisationsformer? 
 
Teoretisk tilgang  
Undersøgelsen af forbindelser mellem diskurs, praksis og kontekst er grundstenen i antropologisk 
forskning og muliggør mange forskellige teoretiske tilgange. Dette forskningsprojekt foreslår 
litteratur om ’governmentality’ som det teoretiske udgangspunkt for at afsøge projektets 
problemstillinger.   
 
Foucault udviklede begrebet ‘governmentality’ for at beskrive et skift væk fra ledelse af 
befolkninger ved at bruge ydre former for disciplin15. Det, som han kaldte den nye ’regerings-
mentalitet’ (’govern-mentality’) var baseret på et økonomisk rationale, som handlede om at lede 
individer og ressourcer effektivt. Snarere end at gøre dette gennem åbenlys kontrol, så virker denne 
form for styring gennem det, Foucault kalder ’politiske teknologier’; det vil sige tilsyneladende 
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neutral professionel ekspertise. Ved at acceptere de krav om effektivitet etc. som disse 
ledelsesformer opstiller, underkaster individet sig, ofte uden at lægge mærke til det, de kategorier 
og normer, de styres efter. En sådan form for styring kræver med andre ord, at folk ser sig som selv-
kørende og frie aktører, som gennem en etik, hvis omdrejningspunkt er ’personlig udvikling og 
ansvarliggørelse’16 motiveres til at forandre og lede sig selv med henblik på at give det bedste, de 
har til arbejdspladsen. Fleksible medarbejdere trækker løbende og uden at nogen tilsyneladende 
tvinger dem til det på deres evner og udvikler deres potentialer, styret af den tidligere mellemleders 
stemme, som nu er indopereret i deres egne hoveder17. Styrken ved at anvende en governmentality-
tilgang i studiet af ansattes erfaring med og håndtering moderne ledelsesformer består i, at dette 
perspektiv giver et sofistikeret begrebsapparat til at analysere forholdet mellem diskurs, teknikker 
og praksis med henblik til at udforske magt-, normaliserings- og subjektivitetsformer.  
 
Denne litteratur har dog også en række svagheder, som projektet søger at imødekomme og bevæge 
sig udover. En svaghed ved tilgangen er, at den forudskikker systemer, som er alt for lukkede og har 
forudsigelige virkninger. Man må derfor også spørge til, hvad der sker, når folk ikke identificerer 
sig med ledelsens filosofier, og når den moderne ledelsestænknings normative greb i ansatte 
svækkes? Når ansatte begynder at kritisere New Public Management og taler distanceret om dens 
‘buzz-words’ kan de så udvikle moddiskurser18? Har ansatte ressourcer til at udforske alternativer – 
eller er disse også blokeret af det dominerende sprog om frihed og frisættelse; du er fri, du er fri til 
at bevæge dig til en arbejdsplads hvor du er værdsat! Hindrer de nye former for sociale relationer – 
både det selv-hvilende, selvberoende, konkurrencebetonede individ og den kollegiale supervision i 
teams – udviklingen af samarbejde og tillid, som kræves for at udforske alternativer?19  
 
Forskningsdesign  
Denne undersøgelse hviler derfor på to dele. 1. Det analyserer interventionsbegrebets betydning og 
den måde, hvorpå den ideelle medarbejder i moderne arbejdsorganisationer bliver tegnet under 
indflydelse af herskende forestillinger om ledelse; 2. Hvordan ansatte i forskellige 
organisationssammenhænge opfatter og håndterer den kombination af måder, de bliver ledet på. 
Disse to dele repræsenterer forskellige vinkler på det centrale spørgsmål om, hvordan ansatte i 
moderne offentlige organisationer opfatter og håndterer stress således som det fremgår af modellen 
nedenfor: 
 
 
  

Delprojekt 1               Delprojekt 2 
Interventionsbegrebet -  

 Forestillinger om arbejde,                  Nye organisationsformer 
 stress og den ideelle ansatte    Universitet, skoler og kommuner 
   

      
 Mulige forståelser og 
 håndteringer af stress   
 på offentlige arbejdspladser   
 i Danmark i dag     

    
    
  

 
 
Metodologi  
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Metodologien implicerer at forskerteamet arbejder med de samme kvalitative metoder på 
forskellige lokaliteter. De indebærer, at projektets to delprojekter kan bruges som basis for 
sammenligning af data. De to delprojekter vil gøre brug af en klassisk kombination af kvalitative 
metoder:  

• Diskursanalyse af dokumenter og præsentationer af interventionsteknikker. 
• Observationsundersøgelser af centrale begivenheder og interaktion på udvalgte 

arbejdspladser, specielt iagttagelser af konkrete teknikker og interventionsforløb.  
• Semistrukturerede interviews, udformet med udgangspunkt i den samme 

forskningsinteresse; men således, at informanterne også har mulighed for at forhandle 
rammen og relevanskriterierne. I enkelte tilfælde vil også blive anvendt 
fokusgruppeinterview. 

• Deltagerobservation i hverdags- og interaktionssammenhænge på arbejdspladsen for at 
udforske kompleksiteten i de måder som ideer og praksis kombineres og udfolder sig på.  

 
Lighed i metoder er en vigtig tilgang for de to delprojekter til at generere sammenlignelige 
resultater. En anden måde at lave sammenligning mellem de to delprojekter udgår fra valget af 
forskningslokaliteter, dvs. skoler, kommuner og universiteter.  
 
Projektet er designet til at foretage kvalitativ sammenligning af resultaterne. Hvert delprojekt 
udforsker den centrale problemstilling fra forskellige indgange til feltet og leverer hvert sit 
perspektiv på det centrale problemfelt: hvordan stress defineres og håndteres på offentlige 
arbejdspladser i dag. De to forskellige perspektiver kan, når de lægges sammen, bidrage med 
forklaringer, som kan befrugte og belyse hinanden og herved bidrage til en dyb og rigt 
kontekstualiseret analyse af problemfeltet.  
 
Sammenligning vil finde sted på forskellige stadier under hele projektet Således anvendes de 
foreløbige resultater iterativt til løbende at reflektere over, sammenligne og forbedre feltarbejde og 
dataindsamling 20.   

• Ideer og forskningsresultater fra delprojekt 1, som angår de diskurser, som eksplicit 
omhandler forestillinger om den nye medarbejder, moderne arbejde og dets organisering, vil 
blive formidlet til det andet delprojekt med henblik på, om de pågældende diskurser kan 
identificeres i de konkrete organisationssammenhænge.  

• Omvendt kan materialet fra delprojekt 2 om de mere implicitte ideer om den nye arbejder og 
moderne arbejde og dets organisering, som er indlejret i den konkrete interventions-praksis 
specifikke teknikker blive sammenlignet mellem forskellige forskningslokaliteter og 
udvekslet med det andet delprojekt, specielt for at delprojekt 1 kan undersøge, om der er 
belæg for de diskurser, delprojektet har identificeret i konkret interventionspraksis.  

 
Forskningsdesignet, der anvender en sammenlignelig vifte af forskningsmetoder på 
sammenlignelige lokaliteter og iterativ justering af forskningen, som det skrider frem giver en større 
sikkerhed for validiteten af undersøgelsens resultater og efterfølgende konklusioner21. Hensigten 
med disse metoder er at etablere en ny, en præcis viden om og dybere forståelse af forholdet mellem 
nye måder at organisere arbejdet på, herunder interventionsformer i forhold til stress med henblik 
på at pege på manøvrerum i forhold til håndtering af stress i de organisationer, der danner rammen 
om ’det grænseløse arbejde’.  
 
Nyhedsværdi  

• Der har os bekendt ikke tidligere være foretaget en større antropologisk studie i 
arbejdsmiljø. En kvalitativ analyse af de fremherskende ideer om arbejdets natur, den ideelle 
medarbejder og den moderne arbejdsorganisation mener vi vil leverer nye inputs til 

 4



DPU - Ansøgning om tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, april 2006 

arbejdsmarkedsforskningen, som har været domineret af kvantitativ forskning. De enkelte 
delprojekter giver et eksemplarisk indblik i det moderne arbejdslivs udfordringer, som også 
vil kunne bruges af mere kvantitativt orienterede forskere, når man i fremtiden skal 
tilrettelægge undersøgelser, som skal afdække, hvordan medarbejdere opfatter og håndterer 
stress.  

• En analyse af specifikke teknikker og hvordan de implementeres i konkrete 
interventionsforløb samt de komplekse måder, hvorpå de spiller sammen med hinanden i 
konkrete organisationssammenhænge, mener vi vil give en ny platform for debatten om 
intervention i forhold til stress på arbejdspladsen. 

• Begrebet om ’råderum’ vil blive udforsket for at se, hvornår og hvordan medarbejdere finder 
måder at maksimere de positive aspekter ved arbejdet og minimere den negative stress. En 
teoretisk analyse af, hvordan dem, som bliver gjort til genstand for interventionerne, selv er 
aktive i at håndterer det moderne arbejdsliv, herunder deres placering og rolle i det, mener vi 
vil føre til nye indsigter i, hvordan stress kan opstå og håndteres på arbejdspladser. 

 
Projektets betydning for arbejdsmiljøet 

• Projektet vil skabe viden om, hvordan teknikker, som umiddelbart opfattes som gode og 
stressreducerende, også kan fungere som stress-skabende. Det betyder større bevidsthed om, 
hvordan man skal arbejde med og udvikle sådanne teknikker.  

• En kontekstualiseret viden om relationer mellem medarbejdere og medarbejdergrupper kan 
danne grundlag for en kritisk vurdering af konkrete interventioner, specielt med henblik på 
at bidrage til en kvalificeret vurdering af, om og hvordan interventioner i forhold til 
arbejdsmiljø, som indeholder elementer af omsorg og ’empowerment’, samtidig kan 
indeholde elementer, som virker stressende i negativ forstand. 

• Projektet kan give viden om, hvordan disse teknikker virker i organisatoriske 
sammenhænge, og på baggrund heraf kan forskningsprojektet generere viden om de sociale 
forudsætninger, som skal være til stede for, at de fungerer godt.  
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Noter 
                                                 
1 Rennison, 2004 
2 Sennett, 1998, Pedersen, 2004 
3 Andersen, 2004 
4 Verdenssundhedsorganisationen WHO har peget på, at stress vil blive et at de væsentligste sygdomsfremkaldende 
faktorer i 2020 (Teknologirådet, 2005). 
5 Teknologirådet, 2005; Baldurson, 2005  
 
7 Der er en stigning i sygemeldinger og ansøgninger af førtidspension på grund af stress (Teknologirådet, 2005, 
Rosenkrands, 2001). Flere end 40 mio. mennesker i EU angiver, at de har stress som følge af deres arbejde (LO, 2003). 
Alene i Danmark er 140000 mennesker sygemeldt på deres arbejde hver dag året rundt, heraf regner man med, at en 
tredjedel er stressrelateret (Beskæftigelsesministeriet, 2005). Dertil kommer at ca. 5000 melder sig syge på grund af 
mobning og chikane på arbejdspladsen (Lauersen, 2002).  
8 Formand for Psykiatrifonden, overlæge Jes Gerlach, skønner at hver femte dansker er stresset i et omfang, der går ud 
over livskvaliteten og truer helbredet (Kragh og Mørup Sonne, 2002). 
9 Bruttoarbejdstiden for de 16-74-årige er steget med ½ time om dagen fra 1987 til 2001 ifølge Bonke (Bonke, 2002). 
10 Eksempelvis har Teknologirådet i 2004 og 2005 udarbejdet en rapport om forholdet mellem arbejdsliv og andet liv 
med to tilhørende konferencer på Christiansborg. Fagforbundet FTF har afholdt konference om ”Det hele liv” i 2005.  
11 Hochschild, 1997. 
12 Tynell, 2003 
13 Andersen og Born, 2001: Bovbjerg, 2001;  
14 Allvin et al 2006:153 
15 Foucault, 1991 
16 Rose 1992: 7, 1989 
17 Martin, 1997 
18 Scott, 1985 
19 Abu Lughod 1990, Scott 2003 
20 Ibid. 
21 Kvale, 2000 
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