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Summary 

This master thesis offers an empirical insight into The Danish State Railways (DSB). In 2011 

a business strategy was launched to improveDSB‟s competitiveness. The strategywas called a 

„paradigm shift‟ by the management, due to a higher degree of employee participation in the 

strategy implementation process. We, however, became aware that theinvolvement of some 

employees was sought diminished. Thus, the starting point for this thesis is an interest in 

examining which employees are welcomed to have their say and thereby the opportunity to 

influence DSB‟s development – and which do not. 

The thesis takes a constructivist approach, which assumes that organisational change and 

development arephenomena linked with communication. Also, we adopt a position as second 

order observers and believe, that a study of DSB‟s linguification of the term „employee‟ can 

expose, how the companyperceives its employees. Ourspecific theoretical framework for 

such a study is provided by Niklas Luhmann‟s System Theory. We use it to investigate, how 

membership of DSB is conditioned by certain social expectations, which appear in the 

communication about the employee figure. More specifically, we examine how the 

membership issemantically constructed and uncover whichfunctional systems that motivate 

this construction. 

The empirical basis for the thesis is a study of documents produced by DSB in the year 2011. 

Our source material includes 43 employee magazines, the 2010 annual report, the personnel 

policy, an internal strategy folder plus a selection of texts from the company‟s external and 

internal website. 

Our analysis consists of two parts. In the first part we perform a semantic analysis that 

reveals the meaning structures, which shape the social expectations of DSB, expressed as 

employee qualifications. We find three membershipsemantics: The semantics of performance, 

competence and authenticity. For each semantic we identify a main distinction. The inside of 

this distinction indicates the condensated meaning of the desired employee qualifications, 

while the outside marks the skills, which the organisation is blind to and ignores. 

The findings from the semantic analysis form the foundation for the second part of our 

analysis, a codification analysis. Westudy the motivation behind the meaning structures by 

searching for general symbolic media and binary codes of one or more functional systems. 
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We discover that the membership semantics of DSB are based on multiple logics. At first, we 

notice that the communication performs a structural coupling to three different functional 

systems: The sports system, the pedagogical system and the law system. However, it becomes 

apparent that these systems are support systems for one primary system; DSB uses the 

system of love when constructing communicative expectations to the employee figure. The 

love symbolism implies the need for being as devoted to DSB as to a lover. The employee 

figure is expected to always know and think about what is best for the beloved company. 

Our overallconclusion is that DSB‟s communication only grants membership to certain kinds 

of employees. This thesis can shed light on the blind spots of DSB. Such awareness can be 

useful for the company when making decisions about recruiting and layoffs. 

For further studies we suggest applying a historical and societal perspective. This could create 

a more extensive understanding of how DSB‟s membership has been constructed over time 

and compare these observations to the membership construction of similar public 

organisations. 
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Kapitel 1  
Indledning 

Grundstenen til denne kandidatafhandling blev lagt i foråret 2011. Den ene af afhandlingens 

forfattere gennemførte i denne periode et praktikophold i DSB‟s kommunikationsafdeling. 

Opholdet gav et interessant indblik i, hvordan hverdagen forløber i virksomheden; et indblik, 

som vakte forfatternes nysgerrighed og undren. 
Der blæste nye vinde over DSB i begyndelsen af 2011. Topledelsen havde vedtaget en ny 

forretningsstrategi, DSB+, som mellemledere og medarbejdere aktivt skulle medvirke til at 

implementere. På en række møder, med den arbejdsgruppe som skulle planlægge strategi-

implementeringen, blev den involverende fremgangsmåde omtalt som noget helt nyt. Den 

nye fremgangsmåde skulle sikre, at denne forretningsstrategi ville få større effekt end dens 

forgængere. Tidligere var nye forretningsstrategier med varierende grad af succes blevet 

præsenteret af topledelsen med en forventning om, at strategierne uden videre ville blive 

efterlevet af resten af organisationen. Derfor blev topledelsens aktuelle ønske om aktivt at 

involvere mellemledere og medarbejdere omtalt af arbejdsgruppen som en del af et såkaldt 

„paradigmeskift‟ i DSB. Dette paradigmeskift blev ligeledes nævnt i andre sammenhænge i 

virksomheden. Eksempelvis på kommunikationsafdelingens ugemøder hvor det kom frem, at 
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topledelsen havde til hensigt, at DSB fremover skulle kommunikere mere åbent og troværdigt 

med interne såvel som med eksterne målgrupper. Denne hensigtserklæring blev fremstillet 

som endnu et aspekt af det aktuelle paradigmeskift og medførte megen debat omkring 

kommunikationsindsatsen. Debatten afslørede, at der var tradition for udelukkende at 

anlægge positive frem for kritiske vinkler på virksomhedens aktiviteter. Et paradigmeskift 

ville betyde, at kommunikationsafdelingen i højere grad ville kunne formidle „tidselhistorier‟, 

som ikke var „rosenrøde‟. Med andre ord skulle der nu kommunikeres om en virkelighed, som 

medarbejdere og kunder kunne genkende; en virkelighed, som blandt andet bar præg af 

problematiske sager såsom IC4 og Rejsekortet. 

Samtidig med al snakken om de nye tider i form af en mere involverende og transparent 

tilgang til medarbejderne, blev en modsatrettet tendens dog tydelig. Tendensen dukkede 

blandt andet op i en tilbagevendende diskussion i kommunikationsafdelingen om, hvorvidt 

kritiske stemmer i DSB blev nødt til at gå til de eksterne medier for at blive hørt af 

topledelsen. Dette var tilfældet i flere aktuelle pressesager. I relation til dette blev topledelsen 

og mellemlederne generelt ikke opfattet som særligt villige til at lytte til deres medarbejdere. 

På et tværorganisatorisk netværksmøde påpegede flere medarbejdere således, at deres ledere 

gav sig selv „carte blanche‟ til at opføre sig arrogant og ignorere medarbejdernes synspunkter. 

En sådan opførsel var muliggjort af, at medarbejderne ikke kunne søge andre steder hen, da 

jobmarkedet var så uattraktivt i disse tider. Et andet eksempel på, at lederne ikke udviste 

tilstrækkelig lydhørhed, omhandlede en medarbejder i kommunikationsafdelingen, som 

konsekvent ytrede skepsis og stillede spørgsmålstegn ved ledelsens linje. Dette gjorde han på 

vegne af sine kolleger, der opfattede ham som en slags uofficiel „talsmand‟. Mange delte 

således hans holdninger, men lod ham om at ytre dem. Da denne medarbejder en dag blev 

afskediget med henvisning til „samarbejdsvanskeligheder‟, forstod hans kolleger det som et 

signal fra ledelsen om, at medarbejdernes indvendinger og alternative synspunkter blev 

stemplet som „kværulanteri‟. 

Vores opfattelse af, at DSB‟s ledelse ikke altid vil høre kritiske røster, bygger ikke blot på 

observationerne fra det pågældende praktikophold i virksomheden. I marts 2011 kom det 

frem i pressen, at DSB‟s tre medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ikke var blevet inddraget 

i beslutningen om at afskedige virksomhedens administrerende direktør, Søren Eriksen. 
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Efterfølgende beklagede daværende bestyrelsesformand Mogens Granborg forløbet: 

“Beslutningen om at afskedige Søren Eriksen er nu blevet bekræftet. De tre medarbejderrepræsentanter har 

taget beslutningen til efterretning. Der er enighed om, at fremgangsmetoden frem mod afskeden af Søren 

Eriksen ikke har været fuldt tilfredsstillende” (Politiken 2011a). Samtidig gav en af 

medarbejderrepræsentanterne, Flemming Rasmussen, udtryk for uenighed i selve 

beslutningen: “Beslutningen om fyringen kan vi ikke lave om på, den tager vi til efterretning. Men når vi 

tager beslutningen til efterretning, betyder det ikke, at vi er enige i beslutningen" (Avisen.dk 2011a). 

Utilfredsheden med afskedigelsen afspejlede sig ligeledes i mange af medarbejderes reaktioner 

på DSB‟s Facebookside, eksempelvis: “(…) Dårligt samarbejde mellem DSB og DSB First er ikke 

min opfattelse som ansat lokomotivfører, men der sker jo meget på direktørgangene, som vi ikke ved. Men at 

det skal være skyld i en fyring af en god direktør, i mine øjne, skriger til himmelen” og “Magen til beskidt 

fyring skal man vist lede længe efter? Som ansat kan jeg kun sige, god vind fremover Søren, du vil blive 

savnet” (Facebook 2011). Denne sag bekræfter således vores opfattelse af, at der er en tendens 

til, at DSB-medarbejdernes synspunkter til tider overses og forbigås af ledelsen. 

Et sidste eksempel vedrører DSB S-togs udmeldinger i forbindelse med indførslen af det nye 

it-rapporteringssystem, „Echo.it‟. S-togs salgsdirektør, Niklas Marschall, slog fast at: “Formålet 

er at give indflydelse til de medarbejdere, der bidrager konstruktivt. Det er den type medarbejdere, der skal 

være med til at bygge fremtidens virksomhed” (HK 2012). Formålet med det nye 

rapporteringssystem var således helt i tråd med det førnævnte paradigmeskift: At involvere 

medarbejderne i DSB‟s udvikling. Denne form for involvering blev fremstillet som et tiltag, 

der kunne forbedre virksomhedens rekrutteringsevne og arbejdsmiljø. Medarbejdernes 

„konstruktive‟ bidrag bestod konkret i, at de skulle indrapportere positive initiativer samt give 

ros til kolleger. Denne type rapporteringer skulle derved, ifølge Marschall, gøre op med 

virksomhedens brokkultur: “Når vi åbnede blogs eller holdt møder, var det de samme folk, der rejse sig 

op eller blandede sig” (ibid.). Med det nye rapporteringssystem vil DSB i stedet “(…) give mere 

taletid til dem, der ikke brokker sig” (ibid.). Selvom formålet med tiltaget var at skabe involvering, 

afslører disse udmeldinger, at ikke alle typer af medarbejdere opfattes som værende i stand til 

at komme med konstruktive bidrag; nogle kategoriseres som de, der bare „brokker sig‟ og 

derfor ikke fortjener at blive hørt. 
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Disse eksempler har tilsammen vakt vores nysgerrighed og efterlader os med følgende 

undren: Hvordan kan det være, at DSB‟s ledelse sætter større åbenhed og troværdighed på 

dagsordenen, men kun vil modtage positive input fra medarbejderne? Hvordan bliver det 

afgjort, hvad medarbejderne skal involveres i, og hvad de skal blandes udenom? Og hvordan 

differentierer de konstruktive medarbejdere sig fra brokkehovederne? Vores interesse for at 

skrive denne afhandling er udsprunget af disse uafklarede spidsfindigheder. Vi har helt 

konkret søgt at blive klogere på hvilke medarbejdere, der kan få indflydelse og taletid i 

virksomheden DSB. Før vi tager fat på at udfolde det studie, vi har gennemført, vil vi kort 

beskrive vores genstandsfelt, DSB, i nærmere træk. 

1.1    Virksomheden DSB 

Dette afsnit består af en mere detaljeret casebeskrivelse, som redegør for den historiske og 

nutidige kontekst for afhandlingens genstandsfelt. 

1.1.1  DSB’s historie 

De Danske Statsbaner (DSB) blev stiftet i 1885 ved sammenlægningen af Det Jydsk-Fynske 

og Det Sjællandske Jernbaneselskab, som i årene før var blevet overtaget af staten (DSB 

2011a). DSB blev ikke anlagt og drevet med henblik på at tjene penge, men blev anset som en 

nødvendighed for godstransporten, der ikke forventedes at være økonomisk rentabel (Marfelt 

2005). Den økonomiske ramme for DSB blev fastlagt via finansloven, hvor regeringen og 

Folketinget traf de endelige beslutninger om statsbanerne (Frandsen 2008). I 1993 ændrede 

DSB status fra departement til statsvirksomhed under Trafikministeriet, og DSB fik sin første 

administrerende direktør (Marfelt 2005; Frandsen 2008). Med omlægningen påbegyndtes en 

udvikling, som skulle forbedre DSB‟s forretningsmæssige drift. I 1998 besluttede politikerne 

således, at DSB udelukkende skulle drive forretningsorienteret virksomhed, og året efter blev 

statsvirksomheden omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed; en SOV (DSB 2011b). 

Den nye selskabsform indebar, at DSB skulle drives af en direktion, der stod til ansvar over 

for en bestyrelse. Transportministeren kunne betragtes som eneaktionær og fungerede derfor 

som DSB‟s ejer (Folketinget 1998). SOV-statussen gav DSB flere muligheder for at agere på 

markedsvilkår, selv om virksomheden forsat var underlagt politiske interesser og hensyn 

(DSB 2011c). DSB ophørte med at ansætte tjenestemænd i 1996 og har efterfølgende forsøgt 
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at overtale de ansatte tjenestemænd til at overgå til andre typer ansættelsesforhold (DSB 

2011d). 

1.1.2  DSB i nutiden 

I dag er DSB, som SOV, et 100 % statsejet aktieselskab med datterselskaber i Danmark, 

Sverige og Tyskland. DSB har monopol på hovedbanerne i Danmark, mens lokalbaner og 

togstrækninger i Midt- og Vestjylland er udliciterede til andre aktører. Virksomheden har ca. 

10.000 medarbejdere og en omsætning på godt 11 mio. kroner (DSB 2012a). 

2011 var et interessant år i DSB‟s 127årige levetid – på godt og ondt. Virksomheden vandt 

Institut for Menneskerettigheders pris for mangfoldighed og lige muligheder i arbejdslivet 

(DSB 2011e). Endvidere blev DSB‟s administrerende direktør, Søren Eriksen, udnævnt af 

ligestillingsministeren som én af 10 ligestillingsambassadører i Danmark (DSB 2011f). DSB 

havde netop afsluttet en flerårig strategiproces, Sporskifte 2010, som skulle omdanne 

„transportvirksomheden‟ til en „moderne, kommerciel service virksomhed‟ med „international 

forgrening og godt omdømme‟ (DSB 2008). I starten af 2011 skulle implementeringen af den 

nye forretningsstrategi, DSB+, forberede virksomheden på et stadigt mere 

konkurrencepræget marked (DSB 2011g). Den nye strategi nåede dog knapt at blive 

præsenteret for DSB‟s ledere og medarbejdere, før den blev sat på hold i forbindelse med, at 

bestyrelsen afskedigede Søren Eriksen. Årsagen til afskedigelsen var ifølge 

bestyrelsesformanden “(…) nogle revisionspåtegninger i regnskabet med utilfredsstillende formuleringer om 

samarbejdet mellem DSB og DSBFirst” (Politiken 2011b). DSBFirst-sagen førte til en større 

ledelsesudskiftning: Yderligere fem direktører blev afskediget, mens to af 

medarbejderrepræsentanterne forlod bestyrelsen, og bestyrelsesformanden selv fratrådte sin 

post af helbredsmæssige årsager (Berlingske 2011a; Avisen.dk 2011b; DR 2011a). I efteråret 

2011 fik DSB en ny bestyrelsesformand og ny ejer som følge af folketingsvalget. En nytiltrådt 

administrerende direktør tog sin afsked efter kun tre måneder på posten, og i maj 2012 

tiltrådte den nuværende administrerende direktør, Jesper T. Lok. 

DSBFirst-sagen kombineret med en problematisk IC4-leverandøraftale har givet 

nyhedsmedierne mulighed for at dykke ned i „rækken af DSB-skandaler‟ og kalde situationen 

en „farce uden ende‟, et „DSB-cirkus‟ og rent „kaos‟ (Børsen 2011; TV2 2011; DR 2011b). 

DSB har efterfølgende måttet konstatere alvorlige økonomiske problemer med et underskud 



 

Kapitel 1  

13 

 

på 858 mio. kroner. Dette har medført et fokus på effektiviseringer og rationaliseringer: 

Virksomheden har påbegyndt en reduktion af medarbejderstaben på 1.000 personer og har 

skrinlagt planerne om international ekspansion (Politiken 2011c; DSB 2012a; Berlingske 

2011b). Den nye direktør vil nu føre DSB tilbage til kerneydelsen; at drive pålidelig togtrafik 

og skabe trafikal sammenhæng i Danmark (Berlingske 2012). 

Vi har hermed beskrevet de historiske og nutidige træk ved vores genstandsfelt og vil nu 

introducere afhandlingens teoretiske fundament. 

1.2    Systemteoretisk organisationsforståelse 

Dette afsnit præsenterer det teoretiske perspektiv, som vi vil anvende til at belyse 

afhandlingens genstandsfelt. 

Med denne afhandling indskriver vi os i en konstruktivistisk tradition. Konstruktivistiske 

studier foretager en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi til epistemologi; fra væren til 

tilblivelse (Andersen 1999). Vi bevæger os dermed væk fra realisme, som antager eksistensen af 

en virkelighed forud for al erkendelse, og hen mod idealisme, som afviser, at der findes en 

sådan objektiv virkelighed. Kort sagt, fra dette videnskabsteoretiske ståsted forstår vi al 

kognition som en konstruktion. Vores erkendelsesinteresse er dermed, hvordan afhandlingens 

genstandsfelt konstrueres, og ikkehvad der eksisterer. 

Det specifikke teoretiske perspektiv, vi anvender i denne afhandling, leveres af Niklas 

Luhmann. Luhmann har udviklet en teori om sociale systemer, som kan placeres et sted 

mellem yderpunkterne realisme og idealisme. Han betegner selv systemteorien som operativ 

konstruktivisme (Borch 2011). Luhmann betoner således, at enhver iagttager aktivt konstruerer 

virkeligheden igennem selve iagttagelsesoperationen. Han afviser dog ikke, at der findes en 

objektiv virkelighed, men mener, at ingen iagttager har direkte adgang til denne. 

Med valget af det systemteoretiske iagttagelsesapparat får vi ikke blot mulighed for at studere, 

hvilke medarbejdere, der tildeles indflydelse og taletid i DSB, men ligeledes for at belyse, 

hvem der ikke gør. En nærmere udredning af dette undersøgelsespotentiale foretages i kapitel 

2: Formål og problemformulering. Først vil vi præsentere de for afhandlingen centrale 

systemteoretiske begreber. 



 

Indledning 

14 

 

1.2.1  Organisationen - et socialt system 

Systemteorien tilbyder et nuanceret iagttagelsesapparat, som Luhmann selv kalder for 

enlabyrint(Luhmann 2000). Vi forstår dette som en henvisning til, at systemteorien rummer en 

myriade af begreber, som henholdsvis konstituerer hinanden og fremstår forskelligt alt 

afhængigt af, hvilket begreb, der tages udgangspunkt i. Da vores genstandsfelt er en 

virksomhed, vil vi begynde med at udfolde begrebet organisation. 

Systemteorien er blot ét blandt mange mulige iagttagelsesapparater, som organisationer kan 

studeres med. Hvor andre teorier definerer organisationen som eksempelvis en input-output 

maskine, en enhed af økonomiske transaktioner eller et kontraktfælleskab mellem 

opportunistiske aktører, anlægger Luhmann et noget andet blik på organisationen som 

fænomen. Faktisk beskæftiger Luhmann sig slet ikke med organisationer, men anvender 

betegnelsen organisationssystemer. Dette begreb skal, som det er karakteristisk for systemteorien, 

forstås i sammenhæng med en række andre begreber. Vi vil her tage udgangspunkt i, at 

organisationssystemer kan forstås som sociale systemer. Systemteorien opererer med fire 

systemformer: Tekniske systemer (maskiner), biologiske systemer (organismer), psykiske systemer 

(tanker) og sociale systemer (kommunikation). De sociale systemer består af kommunikation og 

intet andet (Luhmann 2000). Når vi anvender Luhmanns organisationsforståelse iagttager vi 

således udelukkende kommunikation. 

Selvkonstruktion og reproduktion 

I systemteorien forstås kommunikation som en begivenhed, der dukker op og forsvinder i 

samme øjeblik. Den kommunikative begivenhed må erstattes af følgekommunikation for at 

opretholde det sociale system. Systemet sørger selv for denne opretholdelse; det skaber 

kontinuerligt sig selv som kommunikation gennem kommunikation. Systemet betegnes derfor 

som autopoietisk; selvskabende og reproducerende (Luhmann 2000). Den autopoietiske proces 

består i, at systemet løbende konstruerer sig selv ved at iagttage sig selv i relation til 

omverdenen. Ved hjælp af denne form for iagttagelsesoperationer differentierer systemet sig 

fra sin omverden; systemet bestemmes som værende dét, omverdenen ikke er. Et socialt 

system kan dermed forstås som en kommunikativ sondring mellem system og omverden. 
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Systemet trækker selv sine grænser og er dermed lukket for sin omverden. Da 

kommunikation udgør det sociale systems mindsteenhed, konstitueres alle andre fænomener, 

herunder mennesker og ting, som systemets omverden. Omverdenen kan dog ikke uden 

videre ignoreres, eftersom den omfatter forhold, som kan være af betydning for systemet; 

lovkrav, økonomiske tilskud, produktefterspørgsel, etc. Et system kan således åbne op for sin 

omverden gennem strukturelle koblinger, som tager form af irritation. Sådanne koblinger vil 

altid være systeminterne operationer; systemet kan vælge at irritere sig selv på baggrund af sin 

iagttagelse af omverdenen (Kneer & Nassehi 1997). Omverdenen kan således aldrig foretage 

direkte kausale indgreb i systemet. 

Vi kan illustrere denne teoretiske forestilling i forhold til vores case: DSB lader sig typisk 

irritere af politiske udspil fra Transportministeriet, mens lovgivning fra eksempelvis 

Kirkeministeriet kan iagttages som støj og kan dermed ignoreres af organisationssystemet. 

DSB er, så at sige, strukturelt koblet til Transportministeriet, uden at dette ministerium har 

direkte adgang til at konstruere organisationssystemets kommunikation. 

Mening og beslutning 

Udover at være selvskabende er et socialt system selvreferentielt (Luhmann 2000): Systemet 

rummer en sammenhæng af kommunikationer, der knytter an til og griber tilbage til 

hinanden. Sammenhængen består i, at alle kommunikationer bidrager meningsfuldt til 

systemets reproduktion. Mening er i Luhmanns univers en betegnelse for, at nogle 

kommunikationer kan aktualiseres i systemet, mens andre potentielle kommunikationer må 

ekskluderes. Med en aktuel kommunikation følger således en forventning om hvilke 

potentielle kommunikationer, den meningsfuldt kan efterfølges af. Samtidig er 

kommunikationen selv et produkt af sådanne forventninger. Over tid udvikler systemet 

herved en intern forventningsstruktur, som selekterer og begrænser de meningsfulde 

anknytningsmuligheder for kommunikation (Kneer & Nassehi 1997). Systemets reproduktion 

er på én gang konditioneret af og med til at konditionere denne struktur. 

I systemteorien opfattes organisationssystemer, som én af tre sociale systemformer. De to 

andre former er samfundssystemer og interaktionssystemer. Et organisationssystem er kendetegnet 

ved beslutningskommunikation. Denne systemform opererer, med andre ord, gennem 
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beslutninger. Ligesom al anden kommunikation er beslutningskommunikation 

meningsskabende: En beslutning selekterer én mulighed blandt en horisont af alternativer 

(Tække & Paulsen 2008). Luhmann antager, at kun principielt ubesluttelige beslutninger kan 

besluttes, ellers ville der være tale om simple beregninger. Det betyder, at det altid vil være 

muligt at beslutte anderledes. Til forskel fra den almene brug af ordet knytter systemteorien 

ikke beslutninger til personer; en beslutning forstås som en funktion, der indsnævrer 

systemets forventninger til kommunikation. Organisationssystemet lukker, så at sige, sit 

mulighedsrum igennem beslutninger. 

Igen kan vores case anvendes til at forklare den systemteoretiske organisationsforståelse. 

Siden DSB blev etableret har virksomheden praktiseret togdrift. Det kan tænkes, at 

organisationssystemet gennem tiden har udviklet en struktur af forventninger, som betinger, 

at det kan være en meningsfuld beslutning at ekspandere forretningen på det internationale 

marked. Derimod er det ikke forventeligt, at systemet beslutter at udvide sin forretning til at 

omfatte driften af private sygehuse, hvorfor kommunikationen ikke kan knytte meningsfuldt 

an til denne mulighed. 

1.2.2  Sammenfatning af systemteorien 

Med valget af Luhmanns systemteoretiske organisationsforståelse studerer vi ikke DSB som 

en objektivt eksisterende virksomhed med et fysisk materiel og medarbejdere i „kød og blod‟. 

Vi adopterer derimod en forståelse af DSB, som et organisationssystem. 

Organisationssystemet, som udgør en meningssammenhæng, konstruerer sig selv gennem 

fortløbende selviagttagelse. Selviagttagelsen kommer i stand som kommunikation. Der er 

nærmere bestemt tale om beslutningskommunikation; organisationssystemet reproducerer sig 

selv ved kontinuerligt at træffe beslutninger, der knytter an til tidligere beslutninger. I denne 

proces dannes en meningssammenhæng, der karakteriserer systemet og differentierer det fra 

omverdenen. Selvkonstruktionen er således struktureret af organisationssystemets 

forventninger til, hvilke kommunikationer, der kan aktualiseres meningsfuldt. 

Vi har hermed redegjort for de centrale elementer af Luhmanns organisationsforståelse. I det 

følgende kapitel vil vi forklare, hvorfor vi finder det frugtbart at anvende det systemteoretiske 

iagttagelsesapparat i denne afhandling. Endvidere opstilles den problemformulering, som vi 

vil søge at besvare. 
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Kapitel 2  
Formål og problemformulering 

Det er nu på sin plads, at formålet med denne afhandling præciseres. „Formål‟ refererer her 

til, hvilken type af spørgsmål vi kan besvare ved hjælp af den systemteoretiske optik. 

Afslutningsvist i kapitlet opstilles afhandlingens problemformulering. 

Vores konstruktivistiske tilgang har betydning for, hvordan vi kan studere genstandsfeltet for 

afhandlingen. Denne tilgang indebærer, at vi forstår os selv som andenordensiagttagere, der 

træder „et skridt tilbage‟ for at studere, hvordan genstandsfeltet konstrueres af andres 

iagttagelser. Da vi i denne afhandling studerer DSB, er vi udelukkende interesserede i 

virksomhedens selviagttagelser. Vi må derfor frigøre os fra vores egen forforståelse og 

almene „common sense‟ opfattelser af DSB. Det er afgørende, at vi på forhånd aflægger os 

enhver antagelse om, at virksomheden er på en given måde, såsom „bureaukratisk‟, 

„miljøvenlig‟, „kriseramt‟ eller lignende. 

I forhold til hvilken type konklusioner vi kan forpligte os på, og hvilke vi må afskære os fra, 

må vi understrege, at vi ikke søger at afdække nogen objektiv sandhed. Vi kan ikke sige noget 

om, hvad DSB „i virkeligheden‟ er, eller hvad der generelt forstås ved DSB. Med anvendelsen 

af den systemteoretiske optik kan vi udelukkende iagttage DSB‟s selviagttagelser for herved at 
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slutte noget om organisationssystemets selvkonstruktion. Som andensordensiagttagere kan vi 

ikke fortolke på hvilke motiver, der ligger bag denne konstruktion. Vores opgave er ikke at 

fortolke noget „ind‟ i systemets selviagttagelser, men snarere at læse noget „ud‟ af dem. Vi kan 

således studere, hvordan DSB konstruerer sig selv, men vi kan ikke afgøre hvorfor. Ej heller kan 

vi foretage normative domme over denne selvkonstruktion: Vi kan ikke vurdere, hvorvidt 

den er problematisk, eller anbefale hvordan den bør tage form i fremtiden. Dét, vi til gengæld 

kan tilbyde med denne tilgang, er et indblik i DSB‟s blinde pletter. 

For at forstå, hvad vi mener med „blinde pletter‟, må vi kort introducere Luhmanns 

iagttagelsesbegreb. I systemteorien er iagttagelseen operation, der markerer et fænomen inden 

for rammen af en forskel; det er en „betegnelse-ved-hjælp-af-en-skelnen‟ (Kneer & Nassehi 

1997). Eksempelvis betegner DSB‟s selviagttagelser organisationssystemet som forskelligt fra 

sin omverden. Luhmanns iagttagelsesbegreb udgør således enheden af forskellen indikeretikke 

indikeret. Det er kun indersiden af forskellen, der betegnes. Ydersiden forbliver altid 

umarkeret og udgør iagttagelsens blinde plet (Tække & Paulsen 2008). En iagttagelse 

konstruerer dermed ikke blot mening, men fravælger samtidig alle andre meningstilskrivelser. 

Det betyder i praksis, at når DSB iagttager sig selv som en virksomhed med specifikke 

omverdensvilkår, udelukkes og fortrænges alle andre potentielle selviagttagelser. Det er dog 

muligt for os som andenordensiagttagere at se hvilken forskel og dermed hvilken blind plet, 

DSB opererer med i sin reproduktion. 

Formålet med denne afhandling er således dels at besvare vores egen undren og dels at 

bidrage til det akademiske felt i form af et empirisk indblik i virksomheden DSB. Derudover 

kan vi tilbyde DSB at få indsigt i hvilke forventninger, som præger virksomhedens 

beslutningsgrundlag. Det er muligt, at afhandlingen afdækker elementer af DSB‟s 

selvkonstruktion, som virksomheden ikke selv er opmærksom på eller reflekteret omkring i 

sin beslutningsproces. I denne forstand udgør afhandlingen et spejl, hvori DSB kan iagttage 

egne iagttagelser og måske opdage sider af sig selv, som virksomheden hidtil har været blind 

for. Denne indsigt kunne, eksempelvis, komme DSB til gavn i forhold til gennemførslen af de 

aktuelle og forestående afskedigelsesrunder. 
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2.1    At studere blinde pletter 

På baggrund af formålsbeskrivelsen finder vi det hensigtsmæssigt at orientere vores 

andenordensiagttagelse mod de blinde pletter i DSB‟s reproduktive selviagttagelse. Før vi kan 

opstille en konkret problemformulering, må vi derfor specificere hvilke systemteoretiske 

begreber, som er anvendelige i et studie af sådanne pletter. 

Vores udvælgelse af velegnede systemteoretiske fokuspunkter starter med begrebet 

beslutningspræmisser. Vi forstår beslutningspræmisser som et synonym for 

organisationssystemets institutionaliserede forventningsstruktur: Ligesom beholdningen af 

kommunikative forventninger, tegner og strukturerer beslutningspræmisserne systemets 

beslutningsgang. Præmisserne kompleksitetsreducerer beslutningsgangen ved at forklare og 

legitimere visse beslutningsmuligheder frem for andre. De betinger, hvordan systemet kan 

beslutte om sig selv i relation til omverdenen, og giver herved systemet dets særegne karakter. 

Præmisserne sætter, kort sagt, rammen for organisationssystemets fortløbende 

selvkonstruktion (Thyssen 2003). 

Overført til vores case er det DSB‟s beslutningspræmisser, der dels afgør, hvordan 

organisationssystemet eksempelvis lader sig irritere af Transportministeriet, og dels 

bestemmer, om DSB skal foretage sygehusdrift. 

Ifølge systemteorien kan beslutningspræmisser enten være besluttede eller ubesluttede (ibid.). Vi 

vil derfor beskrive disse to systemteoretiske begreber nærmere. 

2.1.1  Besluttede beslutningspræmisser 

Besluttede beslutningspræmisser emergerer som en særlig type kommunikationer, som for 

eksempel forretningsstrategier og handlingsplaner. I denne type strategiske kommunikationer 

vægtes rationel planlægning samt tilskrivning af ansvar. De besluttede beslutningspræmisser 

kan inddeles i fire kategorier:1) medlemskab, 2)program, 3)stillinger og personale, samt 

4) beslutningsform (Andersen & Born 2001). 

Medlemskab er den mest afgørende præmis, eftersom den bestemmer organisationssystemets 

meningsgrænse. Det er således med beslutningen af denne præmis, at systemet definerer grænsen 

for sine beslutningers gyldighed. Med andre ord opstiller medlemskabet forventninger til 

hvem, der er berettiget til at kommunikere i systemet. Medlemskabet lukker sig således om 
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systemets sociale meningsdimension. Dette henviser til, at organisationssystemets 

meningssammenhæng består af tre dimensioner: En saglig, som rummer forventninger om 

hvad, der kan gøres til tema for kommunikation; en social, som omhandler hvem, der kan 

forventes at kommunikere; og en temporal, som fortæller hvornår noget er forventeligt 

(Luhmann 2000). Både beslutningspræmissen medlemskab og den sociale meningsdimension 

betegner således forventninger til hvem. Hermed er vi nået frem til den del af systemteorien, 

som har særlig værdi i forhold til vores indledningsvist beskrevne undren over DSB‟s 

medarbejdersyn. Når vi interesserer os for hvilke medarbejdere, som kan få indflydelse og 

taletid i virksomheden, retter vi således vores blik mod kommunikationens hvem. 

Det bør her bemærkes, at det systemteoretiske „hvem‟ ikke refererer til „individer‟ eller 

„personer‟ i gængs forstand, men til kommunikative konstruktioner. Da organisationssystemet 

udelukkende består af beslutningskommunikation, tilhører alle andre fænomener 

omverdenen. Når systemet kommunikerer om sine „medarbejdere‟ er det derved blot et 

udtryk for en iagttagelse af en bestemt omverden, som rummer psykiske og biologiske 

systemer (Luhmann 2000). En „medarbejder‟ vil således altid være en systemintern 

kommunikativ konstruktion, der kan tage form af „arbejdskraft‟, „brokkehoveder‟ eller noget 

helt tredje. 

I vores studie af DSB‟s selvkonstruktion er det således organisationssystemets 

betydningsfulde medlemskabskabspræmis og kommunikationens hvem, vi vil spørge ind til. 

Før vi kan opstille en problemformulering, må vi dog tillige behandle systemets ubesluttede 

beslutningspræmisser. 

2.1.2  Ubesluttede beslutningspræmisser 

Denne type præmisser har en mere uformel karakter end de besluttede præmisser, men er 

ikke mindre afgørende: Ingen beslutning kan synliggøre alle sine forudsætninger, idet enhver 

forudsætning blot er en ny beslutning, som igen skal forudsættes igennem en ny beslutning, 

osv. Denne regres stoppes dog af de ubesluttede beslutningspræmisser, der udgør 

organisationssystemets sidstebegrundelser (Kneer & Nassehi 1997). Disse præmisser betegner de 

særegne og systemunikke selvfølgeligheder, der former organisationssystemets kommunikative 

videreførelse. Når systemet i sin reproduktionsproces refererer til interne og eksterne vilkår, 

er der således tale om forhold, det selv har skabt og gjort selvfølgelige. Alle systemets 



 

Formål og problemformulering  

22 

 

beslutninger kan, kort sagt, føres tilbage til dets ubesluttede beslutningspræmisser.Dette 

gælder ligeledes beslutninger om præmissen for medlemskab; enhver diskussion om hvem, 

der er berettiget til at kommunikere i organisationssystemet, kan således afsluttes med 

henvisning til de anerkendte og indlysende meningsfulde sociale forventninger, som udgør 

sidstebegrundelserne for medlemskab. 

Det er de selvfølgelige, men ubesluttede sidstebegrundelser bag DSB‟s medlemskabspræmis, 

vi kan identificere som organisationssystemets blinde pletter. Med det systemteoretiske 

analyseapparat har vi mulighed for at studere disse sidstebegrundelser i form af semantikker. 

En semantik er kondenseret, generaliseret og gentagelig meningsform, der dels står til rådighed for 

og dels begrænser systemets kommunikative reproduktion. Semantikbegrebet refererer 

således tilbage til organisationssystemets grundlæggende forventningsstrukturer, som 

bibeholdes over tid og lukker systemets beslutningsrum (Kneer & Nassehi 1997). Ved at 

spørge til de semantikker, som former DSB‟s medlemskabspræmis, får vi mulighed for at 

studere de mest betydningsfulde elementer i organisationssystemets selvkonstruktion. Disse 

semantikker, behøver ikke kun være organisationssystemets selvudviklede meningsformer; 

DSB kan gøre brug af generelle plejede semantikker, udviklet over tid af samfundets 

funktionssystemer. 

2.1.3  Funktionssystemer 

Ifølge Luhmann er det moderne samfund uddifferentieret i en række delsystemer med hver 

deres funktion, såsom ret, politik, sundhed og økonomi. Disse funktionssystemer er ikke sociale 

systemer; de kan ikke iagttage, træffer ingen beslutninger, har ingen substantiel 

enhedskarakter og kræver ikke medlemskab. Et funktionssystems kommunikation lukker sig i 

stedet om den saglige meningsdimension ved at tematisere ét symbolsk generaliseret medie 

(Luhmann 2000). Funktionssystemet kondenserer således mening i et bestemt symbol, som er 

generelt i den forstand, at alle former for kommunikation kan anvende det som medie. Der 

kan eksempelvis kommunikeres om alt i penge, som er det økonomiske systems medie. Alt kan 

prissættes og kan dermed købes af den, der har råd. 

Antallet af funktionssystemer er et empirisk spørgsmål, men vi opstiller her en ikke-

udtømmende liste over denne type systemer og deres medier: 
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Funktionssystem Medie 

Det økonomiske system Penge 

Retssystemet Gældende ret 

Det politiske system Magt 

Det pædagogiske system Barnet 

Sundhedssystemet Diagnose 

Tabel 1Kilde: Andersen & Born 2001 

Der er intet overlap mellem de forskellige funktionssystemer, da hvert system udelukkende 

tematiserer sit eget medies problemer og løsninger: Det økonomiske system interesserer sig 

kun for økonomiske problemer, mens det politiske system kun tager politiske hensyn 

(Thyssen 2008). Hvad der er centralt for økonomien er dermed perifert for politikken. 

Modsat funktionssystemer har organisationssystemer ikke deres eget symbolsk generaliserede 

medie. I stedet kan et organisationssystem koble sig strukturelt til et funktionssystem ved at 

knytte kommunikativt an til dets medie (Andersen & Born 2001). Fordelen ved en sådan 

kobling er, at funktionssystemer tilbyder „normale‟ og „alment anerkendte‟ symbolske værdier, 

der kan fungere som selvfølgelige præmisser og logiske begrundelser for organisations-

systemets beslutninger. De funktionelle symboler er med andre ord redskaber, der kan skabe 

grundlag for forståelse og accept af en beslutning, uden at samtlige mellemregninger og 

bagvedliggende faktorer skal kommunikeres hver gang. 

Et organisationssystem kan være polyfont i den forstand, at det kan anvende forskellige medier 

i sine kontinuerlige og reproduktive iagttagelsesoperationer (Andersen 2003). Hver iagttagelse 

kan dog kun forme ét medium, mens en efterfølgende iagttagelse kan gøre brug af en anden 

mediering. Det iagttagende organisationssystem beslutter selv, hvilket medium det finder 

betydningsfuldt; funktionssystemerne er således sideordnede, idet ingen symboler er af en 

universelt højere eller lavere værdi end andre. Nogle organisationssystemer opererer 

konsekvent inden for det samme funktionssystem. Det gælder eksempelvis banker 

(økonomi), skoler (pædagogik) og Folketinget (politik). Selvom et organisationssystem knytter 
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an til ét primært funktionssystem, må det dog stadig gøre brug af andre støttesystemer (Thyssen 

2008). For eksempel må alle virksomheder medtænke økonomiske hensyn, eftersom alle 

aktiviteter koster penge. 

Vi slutter hermed, at DSB‟s semantiske sidstebegrundelser kan være knyttet til et eller flere 

funktionssystemer. Eksempelvis kunne vi antage, at DSB‟s strukturelle kobling til 

Transportministeriet indebærer, at organisationssystemet lægger politiske præmisser til grund 

for sine beslutninger. Det er dog ikke ensbetydende med, at det politiske system dermed 

udgør det primære funktionssystem for DSB, eller at organisationssystemets 

medlemskabspræmis formes af en politisk semantik. Vi finder det produktivt at spørge til 

sådanne funktionelle koblinger, da vi hermed får mulighed for at specificere, hvordan DSB 

konstruerer sit medlemskab og reproducerer sin meningsgrænse. 

2.2    Problemformulering 

På baggrund af denne uddybning af dynamikkerne bag et organisationssystems 

selvkonstruktion kan vi præcisere, hvordan vi vil studere de blinde pletter i DSB‟s 

selviagttagelse: Vi retter vores blik mod de sociale forventningsstrukturer, der betinger, hvem 

der kan og ikke kan deltage i organisationssystemets beslutningsproces. Herved vil vi belyse, 

hvordan DSB skaber sin meningsgrænse til omverdenen ved at lukke sin sociale dimension 

og sit medlemskab om bestemte selvfølgelige sidstebegrundelser. Dette finder vi interessant, 

da ethvert organisationssystem er blindt for de anerkendte, men ubesluttede præmisser, som 

begrunder og former de beslutninger, som systemet kontinuerligt træffer. Da disse præmisser 

udgør selvfølgeligheder, bliver de ikke diskuteret eller draget i tvivl.  Med andre ord kan 

systemet ikke se, at dets anknytningsmuligheder for meningsfuld kommunikation er 

begrænsede, og at dets reproduktion kunne være anderledes. Organisationssystemets 

sidstebegrundelser tager form af semantikker. Når vi undersøger DSB selvkonstruktion samt 

de blinde pletter, som denne konstruktion indbefatter, studerer vi dermed semantikker. 

Semantikkerne kan på én gang være særegne for systemet og knytte an til generelle 

funktionelle symbolikker. 

  



 

Kapitel 2  

25 

 

På baggrund af denne specifikation kan vi opstille en overordnet problemformulering med to 

undersøgelsesspørgsmål: 

 

Undersøgelsesspørgsmålene skal strukturere vores besvarelse af problemformuleringen. I 

følgende kapitel vil vi således opstille en strategi for, hvordan vi vil kombinere teori og empiri 

i to analysedele, som besvarer hver deres undersøgelsesspørgsmål. 

  

Hvordan konstruerer DSB sin meningsgrænse gennem præmissen for 

medlemskab? 

 Hvilke semantikker former organisationssystemets medlemskab? 

 Hvilke funktionssystemer kan begrunde disse medlemskabssemantikker? 
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Kapitel 3  
Analysestrategi 

I dette kapitel præsenteres den strategi, som vi anlægger for besvarelsen af afhandlingens 

problemformulering. 

Afhandlingen rummer ikke en metode i klassisk forstand, da en sådan typisk indskriver sig i 

den ontologisk orienterede videnskabstradition. I den tradition afgør faste metoderegler hvad, 

der eksisterer, og hvori „virkeligheden‟ består. Konstruktivistiske studier anvender ikke en 

sådan generel fremgangsmåde, da der i dette perspektiv ikke findes én korrekt standard for en 

eviggyldig analysestrategi, hvormed „sand viden‟ kan indfanges (Andersen 1999). 

Problemformuleringen vil kunne besvares på utallige måder, hvorfor afhandlingens 

konklusioner udelukkende bør forstås som et produkt af vores valg af videnskabelig 

fremgangsmåde. Som konstruktivister er vi bevidste om, at ikke blot DSB men også vi selv 

har blinde pletter. Vores udsyn, som andenordensiagttagere, er begrænset af de teoretiske og 

empiriske valg, vi træffer. Disse valg medfører, at noget bliver synligt, mens andet forbliver 

skjult. Systemteoretisk formuleret, kan et øje iagttage andre øjne og se dét, som disse øjne 

(ikke) ser. Øjet, der iagttager, vil dog aldrig kunne betragte sig selv eller se, hvad det ikke kan 

se. 
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Vi kan ikke få vores egne blinde pletter til at forsvinde, men i dette kapitel vil vi gøre det klart 

hvilke valg, vi har truffet, og dermed synliggøre det grundlag, vores konklusioner bygger på. 

Vores hensigt med denne analysestrategi er således at undgå, at vi havner i en „anything goes‟ 

position. Validiteten af vores konklusioner skal sikres ved, at vi opstiller en række kriterier 

for, hvordan DSB‟s selviagttagelse kan konstrueres som objekt for vores 

andenordensiagttagelse. Kort sagt skal analysestrategien forklare, hvordan vores teoretiske 

blik gøres empirifølsomt. Afhandlingens empiriske genstandsfelt kan ikke selv fortælle, 

hvordan det skal eller vil iagttages. Vi må blot forsøge at få empirien i tale på en sådan måde, 

at vi kan besvare problemformuleringen. 

3.1    Operationalisering af systemteorien 

Luhmann tilbyder ingen konkret handleforskrift i forhold til anvendelsen af det 

systemteoretiske iagttagelsesapparat. Til udarbejdelsen af en analysestrategi har vi i stedet 

fundet inspiration i Niels Åkerstrøm Andersens (1999) iagttagelsesanalytiske 

operationalisering af teorien. Han anbefaler, at en analysestrategi redegør for tre elementer:  

1) valg af ledeforskel, 2) konditionering af ledeforskel og 3) iagttagelsespunkt (Andersen 1999). 

Analysestrategien skal således konkretisere, hvordan vi vil iagttage (ledeforskel); hvordan vi 

kan genkende det, vi søger (konditionering af ledeforskel); og hvilket empirisk genstandsfelt 

vi vil studere (iagttagelsespunkt). Det bør bemærkes, at Andersens operationalisering kun 

skitserer analysestrategien i overordnede træk. Analysestrategien i denne afhandling udtrykker 

således vores egen udlægning og praktiske videreførelse af systemteorien. 

Analysestrategien redegør for to analysedele; en semantisk analyse og en kodificeringsanalyse. 

Først udvælges og konditioneres en ledeforskel for den semantiske analyse. Derefter opstiller 

vi vores kriterier for valg og konditionering af en ledeforskel for kodificeringsanalysen. 

Analysestrategien afrundes med en beskrivelse og begrundelse af det empiriske genstandsfelt, 

vi har valgt som iagttagelsespunkt for begge analysedele. 
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3.2    Kriterier for semantisk analyse 

For at besvare det første undersøgelsesspørgsmål – hvilke semantikker former organisationssystemets 

medlemskab?– vil vi foretage en semantisk analyse. I dette afsnit vil vi først præsentere den 

semantiske analyses ledeforskel. Dernæst udfolder vi, hvordan vi konditionerer denne 

ledeforskel. 

3.2.1  Valg af ledeforskel 

Ledeforskellen er den analytiske distinktion, der styrer vores andenordensiagttagelse ved at 

bestemme, hvordan noget kan anskues som udtryk for DSB‟s semantiske meningsskabelse. 

Vores valg af ledeforskel bygger på Luhmanns forståelse af, at semantikker er relativt 

situationsuafhængige og opnår deres konkrete indhold i de kommunikationer, der knytter an 

til dem. Dette betyder, at vi ved at studere DSB‟s enkeltkommunikationer kan udlede, hvilke 

kondenserede sociale forventninger (semantikker) som strukturerer og konstruerer 

organisationssystemets medlemskabspræmis. Vi kan mere specifikt iagttage, hvordan en 

semantik tager form ved at kondensere mening i ting eller begreber (Andersen 1999, 2010).En 

ting betegner indersiden i en forskel med uspecificeret yderside; tingalt andet. Et begreb udgør 

enheden af forskellen begrebmodbegreb, hvor modbegrebet sætter restriktioner for begrebet. 

Det er af afgørende analysestrategisk betydning, hvilken af disse semantiske forskelle, vi 

vælger. Når mening eksempelvis kondenseres omkring en „medarbejder‟ som en ting, 

konstrueres „medarbejderen‟ overfor „alt andet‟. Herved opstilles forskellen medarbejderikke 

medarbejder, og „medarbejder‟ bliver ikke betydningsladet af et specifikt modbegreb. 

Det er i organisationssystemets tilskrivning af mening til begreber, at systemets 

selvfølgeligheder kan studeres. Disse selvfølgeligheder bliver synlige for os, når de træder 

frem ved hjælp af modbegreber: Et modbegreb udgør den specifikke, men umarkerede yderside 

til det begreb, der indikeres i organisationssystemets selviagttagelse. Systemet er ikke 

reflekteret omkring, at begrebet kunne konstrueres på andre måder. I forhold til det 

foregående eksempel vil modbegrebet gøre det muligt at forstå „medarbejder‟ som et helt 

særligt fænomen, der blandt andet vil kunne betegnes med begrebsparret medarbejderkunde 

eller medarbejderleder. Hvordan, systemet vælger at betydningslade sine semantiske begreber 

ved hjælp af modbegreber, er et empirisk spørgsmål. 
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På denne baggrund opstiller vi begrebmodbegreb, som ledeforskellen for vores semantiske 

analyse. Med valget af denne ledeforskel har vi øje for, hvad organisationssystemet ikke selv 

kan se (de blinde pletter). I denne analysedel undersøger vi således, hvordan meningsfulde 

forventninger kondenseres i forskellige semantiske begrebspar, der tilsammen etablerer 

systemets præmis for medlemskab. 

3.2.2  Konditionering af ledeforskel 

I dette afsnit opstiller vi retningslinjerne for vores andenordensiagttagelse af DSB‟s 

selviagttagelse. Vi forklarer således, hvordan ledeforskellen konkret vil blive anvendt til at 

analysere semantikkerne i DSB‟s kommunikation. 

Inklusion og eksklusion 

Vi vil studere, hvordan organisationssystemets medlemskabskonstruktion er præget af en 

række semantikker, som kondenserer mening om ledeforskellen begrebmodbegreb. Vi iagttager 

en semantik, når vi kan identificere et begrebspar (bestående af ét begreb og ét modbegreb), 

som fortæller, hvordan systemets medlemskab lukkes om den sociale dimension. Når 

systemet lukker sig om beslutningspræmissen medlemskab kondenseres mening ud fra 

dikotomien inklusioneksklusion (Kneer & Nassehi 1997). Vi kobler denne skelnen med vores 

ledeforskel og udleder, at begrebet markerer det ønskværdige og dermed inkluderede 

organisationsmedlem, mens det umarkerede modbegreb betegner en figur, som findes 

irrelevant for kommunikationen og derfor ekskluderes af systemet. Dét begreb, vi interesserer 

os for, når vi betragter DSB‟s sociale dimension er „medarbejder‟ eller tilsvarende markeringer 

af organisationssystemets medlemmer. Den medarbejderfigur, som italesættes i 

kommunikationen, forstås som et semantisk trick eller etidentifikationspunkt, der indfanger og 

fastholder systemets sociale forventninger (ibid.). Inklusion og eksklusion drejer sig således 

ikke om, hvilke medarbejdere, der i „virkeligheden‟ er ansat i DSB, men om hvilken 

kommunikation, der tegner organisationssystemets meningsgrænse. 

Ækvivalensværdier og karakteristika 

Vores videre konditionering af ledeforskellen bygger på den systemteoretiske forståelse af, at 

et begreb aldrig er entydigt definerbart. Dette skyldes, at et begreb udgør en 
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forventningsstruktur, som rummer en mængde andre begreber (Andersen 2010). Ethvert 

begreb refererer således til og indholdslades af en række „sub-begreber‟, som kan betegnes 

ækvivalensværdier. Denne forståelse har implikationer for, hvordan vi kan afdække DSB‟s 

semantiske begrebspar. Vi iagttager, at det indikerede begreb og dets umarkerede modbegreb 

hver især udgør summen af flere ækvivalensværdier. En semantik kan dermed udledes på 

baggrund af en afdækning af de ækvivalensværdier, der henholdsvis optræder på 

begrebsparrets inder- og yderside. For at kunne foretage en sådan afdækning, må vi redegøre 

for, hvordan vi i praksis kan identificere en ækvivalensværdi. Når vi vil studere 

ækvivalensværdierne til de semantiske begrebspar, som former DSB‟s medlemskabspræmis, 

søger vi efter inkludererende og ekskluderende karakteristika. Organisationssystemet lukker, 

med andre ord, sit medlemskab om udvalgte kvalifikationskrav eller adfærdsforventninger 

(Luhmann 2000; Thyssen 2000). Ækvivalensværdierne kommer således til udtryk i systemets 

italesættelse af ønskværdige evner og handlemåder hos „medarbejderen‟ eller andre tilsvarende 

medlemskabsinkluderede figurer. Systemet beslutter kontinuerligt hvilke aspekter ved disse 

figurer, der er kommunikationsberettigede, og hvilke, der på den anden side, selvfølgeligt 

afskrives som irrelevante. 

Illustrativt eksempel 

Hvilken betydning, den foregående konditionering har for vores analysestrategiske 

fremgangsmåde, kan illustreres ved hjælp af et konkret eksempel: Iagttagelsesobjektet er her 

et parforhold, som kondenserer mening omkring det semantiske begrebspar kvindemand. Vi 

stiller skarpt på begrebet „kvinde‟, som emergerer og opnår sin særegenhed gennem relationen 

til modbegrebet „mand‟. Kvindefiguren tager i denne sociale meningssammenhæng form af en 

specifik størrelse kendetegnet ved en række fysiske, psykiske og sociale karaktertræk. Når vi 

leder efter de ækvivalensværdier, der kendetegner kvinden, leder vi ikke efter negationer 

bestående af en positiv og negativ værdi, fx femininufeminin eller smukgrim, men efter 

egenskaber, som i kraft af deres lighed eller forskellighed skaber en særlig forståelse, fx 

femininmoderlig eller smukklog. En „smuk‟ kvinde er jo netop kendetegnet ved ikke at være 

„grim‟, hvorfor „grim‟ vil være et intetsigende modbegreb. Derimod er det interessant, hvis dét 

at være „smuk‟ bliver konstrueret som forskelligt fra dét at være „klog‟ - en sådan skelnen vil 

indikere en forventning om skønhed og afskrive intelligens som irrelevant. I relation til denne 
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illustrative meningsskabelse er det værd at bemærke, at etableringen af kvindefigurens 

karakteristika afhænger af, hvilken social sammenhæng der studeres. Forventningerne ville 

således være anderledes, hvis der i stedet var tale om en kvindelig læge overfor en mandlig 

patient. 

Opstilling af semantikker 

For at vi kan fastslå, at der er tale om en semantik, må vi belyse, at mening kondenseres 

omkring begge sider af vores ledeforskel. Det semantiske begrebspars inderside skal således 

markere nogle ønskede medlemsinkluderende karaktertræk, mens ydersiden rummer nogle 

selvfølgelige og umarkerede ekskluderende kendetegn. Denne type ækvivalensværdier kan 

findes i kommunikationer, der tematiserer „den gode medarbejder‟ eller andre emner, som 

aktualiserer forventninger til medarbejderfigurens karakteristika. Vores blik er rettet mod de 

ækvivalensværdier, som disse kommunikationer henholdsvis knytter an til og afviser. Det vil 

sige, at vi på den ene side iagttager, hvordan medarbejderfiguren forventes at være og agere, 

samt på den anden side, hvordan den forventes ikke at være og agere. 

Vores opgave bliver dernæst at sammenfatte organisationssystemets sociale forventninger, det 

vil sige rækken af italesatte inklusions- og eksklusionskriterier, i ét begrebspar for hver 

semantik, vi finder. Systemets medlemsskabssemantikker er, som nævnt, kendetegnet ved ét 

begreb, der begrænses og skærpes af ét modbegreb. Modbegrebet viser, hvordan systemets 

meningsgrænse skabes og afslører derved organisationssystemets blinde plet. Hvis det ikke er 

muligt for os at finde et modbegreb, er der ikke tale om en semantik, da enhver 

meningsskabende iagttagelsesoperation altid markerer noget indenfor rammen af en forskel. 

Kort sagt, uden et begrebspar kan vi ikke slutte, at medlemskabskonstruktionen formes af en 

semantisk meningssammenhæng. 

Vi leder ikke efter begrebspar, hvor „medarbejder‟ betegner indersiden; for 

eksempelmedarbejderikke medarbejder eller medarbejderleder, men efter begrebspar, hvor begge 

sider tegnes af specifikke karakteristika ved medarbejderfiguren. Vi navngiver de 

identificerede semantikker på baggrund af det emne, som både begreb og modbegreb 

henviser til. Eksempelvis kunne man forestille sig et organisationssystem, hvis medlemskab 

præges af en „helsesemantik‟ med begrebsparret træningsnørdmotionist. Hvor træningsnørden 
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kendetegnes af ækvivalensværdierne seriøsitet og lidenskab, betegner motionisten en afslappet og 

social tilgang til fysisk udfoldelse. I dette tænkte eksempel tager træningsnørdens kendetegn 

form af inklusionskriterier, mens motionistens karaktertræk udgør eksklusionskriterier. 

For kort at opsummere: Vores konditionering af ledeforskellen betyder, at vi studerer, 

hvordan DSB‟s medlemskabssemantikker kondenserer mening omkring forskellige 

begrebspar. Et begrebspar består af et begreb og et modbegreb, som sammenfatter organisations-

systemets etablerede forventninger om henholdsvis ønskede og irrelevante karakteristika ved 

den italesatte medarbejderfigur. Et sådan studie gør det således muligt at belyse hvilken type 

medarbejdere, der tildeles plads i kommunikationen, og derved hvordan DSB drager sin 

meningsgrænse. 

3.3    Kriterier for kodificeringsanalyse 

Vi vil besvare problemformuleringens andet underspørgsmål – hvilke funktionssystemer kan 

begrunde disse medlemskabssemantikker? – ved at foretage en kodificeringsanalyse, som bygger på 

den semantiske analyses resultater. For at kunne gøre dette må vi opstille endnu en 

ledeforskel og desuden forklare, hvad det betyder at kodificere. Efterfølgende vil vi 

konditionere denne ledeforskel samt specificere, hvordan vi vil kodificere DSB‟s semantikker. 

3.3.1  Ledeforskel 

Vi vil nu opstille den ledeforskel, som skal styre vores andenordensiagttagelse i studiet af dét 

eller de funktionssystemer, som DSB kobler sig strukturelt til i sin medlemskabskonstruktion. 

Vores valg af ledeforskel bygger på en forståelse af, at funktionssystemer udgør et semantisk 

program eller et sprog i sproget (Thyssen 2008). Vi kan afdække dette program eller sprog ved at 

kodificere de semantikker, som vi finder i den semantiske analyse. Kodificeringen består i, at vi 

undersøger, hvordan organisationssystemet i sin selviagttagelse knytter an til ét eller flere 

funktionssystemers binære koder. Et funktionssystem kan således både tilskrives ét medium og 

én binær kode, som tilsammen former det semantiske program. Den binære kode rummer en 

positiv og en negativ værdi, som bestemmer de symbolske kriterier for henholdsvis succes og 

fiasko. Kodens positive værdi definerer den grundlæggende stræben eller motivet for 

kommunikationen. Den negative værdi danner grundlag for refleksion; den kan bruges til at 
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kontrollere aktiviteter ud fra hvad, der ikke bør gøres eller siges (Andersen 1996). En binær 

kode kan kort sagt forstås som distinktionen motivationrefleksion. 

Når organisationssystemet i sin reproduktion knytter an til én eller flere generelle funktionelle 

logikker, farves systemets optik af disse logikkers binære koder. Ved at studere sådanne koder 

i DSB‟s kommunikation, kan vi få et indblik i, hvad organisationssystemet (ikke) kan se. I 

denne sammenhæng vil DSB‟s blinde pletter bestå i, at der kan knyttes an til andre koder end 

dem, som kommunikationen er motiveret af og reflekteret omkring. Med dette for øje 

opstiller vi motivationrefleksion som ledeforskellen for vores kodificeringsanalyse. Det indblik i 

DSB‟s selvkonstruktion, som vi opbygger med den semantiske analyse, kan herved 

understøttes og suppleres af en forståelse for organisationssystemets strukturelle kobling til 

forskellige funktionssystemer. Vi kan mere konkret iagttage hvilke(t) symbolske rationale(r), 

der kan begrunde, at nogle karakteristika ved medarbejderfiguren markeres som ønskede, 

mens andre afskrives som irrelevante. 

3.3.2  Konditionering af ledeforskel 

I dette afsnit opstiller vi de konkrete retningslinjer for, hvordan ledeforskellen vil blive 

anvendt til at analysere de funktionelle anknytninger i DSB‟s selviagttagelse. 

Når organisationssystemet iagttager ved hjælp af et funktionssystems binære kode kløves 

verden i to dele. Systemets kommunikation må således enten knytte an til den ene eller den 

anden side af koden. Et eksempel på en sådan distinktion er det økonomiske systems kode 

haveikke have. Logikken i denne meningssammenhæng betyder, at alle beslutninger, 

grundlæggende handler om dét (ikke) at have penge. Af logikken følger det, at det er bedre at 

have end ikke at have. 
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For overblikkets skyld føjer vi de binære koder til listen med gængse funktionssystemer: 

 

Funktionssystem Medie Kode 

Det økonomiske system Penge Have ikke have 

Retssystemet Gældende ret Ret uret 

Det politiske system Magt Styrer styret 

Det pædagogiske system Barnet Bedre dårligere dannelse 

Sundhedssystemet Diagnose Rask syg 

Tabel 2. Kilde: Andersen & Born 2001 

I sin iagttagelse af sig selv og omverdenen kan organisationssystemet kun operere med ét 

funktionssystem ad gangen. Hver enkelt kommunikation kan således kun knytte an til ét 

medium og én kode. Organisationssystemet kan dog, som tidligere nævnt, koble sine 

fortløbende kommunikationer til forskellige funktionssystemer og dermed veksle mellem 

koderne. Alternativt kan systemet beslutte at specialisere sig inden for ét primært 

funktionssystem. 

Illustrativt eksempel 

Igen vil vi anvende et eksempel til at illustrere, hvad det er muligt at studere med denne 

analyseform: Et hospital kan iagttages som et organisationssystem, der primært opererer med 

sundhedssystemets kode rasksyg og kommunikerer gennem mediet diagnose. Hospitalet 

stræber efter at gøre sine patienter raske, og succeskriteriet er dermed helbredelse. Hvis en 

patient ikke længere kan betegnes som syg, ekskluderes denne figur fra diverse 

behandlingsprogrammer. Ikke-patienten er således ikke kommunikationsrelevant for 

hospitalet. Det kan endvidere tænkes, at hospitalet løbende må trække på økonomien som 

støttesystem. Nogle kommunikationer vil, i så fald, benytte økonomiens symbolsk 

generaliserede medie og binære kode. Hospitalet kan eksempelvis kommunikere, at der 

mangler sengepladser til alle patienter, og at budgettet er stramt. Dette kan forstås som en 

refleksion over, at hospitalet ikke har (kode) ubegrænset med penge (medium) til sine 
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aktiviteter. Beslutningen om, hvorvidt der skal brugespenge på ekstra sengepladser, viser, 

hvilke hensyn hospitalet tager og afslører derved organisationssystemets sidstebegrundelse. 

Da hospitalet stræber efter at helbrede sine patienter, vil det ikke være meningsfuldt at 

hjemsende alvorligt syge patienter, som derved risikerer aldrig at blive raske. En overbelægning 

af stuerne vil i disse tilfælde være at foretrække. Sundhedslogikken vil i så fald vægtes højere 

end det økonomiske rationale. Hvis det iagttages som „helbredsmæssigt forsvarligt‟, kan 

hospitalet dog beslutte at udskrive nogle patienttyper for at spare penge.Beslutningen 

kanderved knytte an til den økonomiske logik uden at gå på kompromis med 

sundhedsrationalet. 

Identificering af funktionelle logikker 

Vi vil skærpe vores indblik i organisationssystemets selvkonstruktion ved at kodificere denne. 

Herved vil vi afdække de funktionelle aspekter af organisationssystemets sidstebegrundelser, 

som præger konstruktionen af medarbejderfigurens karekteristika. Udgangspunktet for 

kodificeringsanalysen er således, at medlemskabssemantikkerne vil knytte an til forskellige 

funktionssystemer. Den analysestrategiske fremgangsmåde, vi vil anvende til at identificere 

disse funktionssystemer, fokuserer ikke på at opstille semantikker. Vi søger i stedet at 

afdække den eller de symbolske logikker, som kan begrunde og belyse det meningsfulde ved de 

semantiske begrebspar og deres tilhørende ækvivalensværdier.  

Nærmere bestemt vil vi med vores ledeforskel studere hvilke motivations- ogrefleksionsværdier, 

som præger organisationssystemets sociale forventningsstruktur. Vi vil således iagttage 

hvilken stræben og hvilke hensyn, der forventes af „medarbejderen‟. Dette gør det muligt at 

udlede hvilke binære koder, og derved hvilke funktionssystemer, som præger den semantiske 

inklusion og eksklusion af forskellige egenskaber. Samtidig studerer vi, hvordan 

kommunikationen om „medarbejderen‟ formes af symbolsk generaliseredemedier. Identifikationen 

af sådanne medier kan underbygge vores forståelse af, at DSB gør brug af en eller flere 

funktionelle logikker. 

For yderligere at skærpe vores kodificering vil vi undervejs i analysen uddybe den 

systemteoretiske udlægning af de specifikke funktionelle logikker, vi kommer på sporet af. 
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3.4    Empirisk genstandsfelt 

I dette afsnit præsenteres det empiriske genstandsfelt, som udgør voresiagttagelsespunkt i 

denne afhandling. Ved at redegøre for vores valg og fravalg af kildemateriale synliggør vi 

vores systemreference, som er det udsnit af DSB‟s kommunikation, vi vil studere for at belyse 

organisationssystemets selvkonstruktion. 

Vores konstruktivistiske tilgang har betydning for, hvordan vi opfatter vores kildemateriale. 

Vi forstår, at der ikke findes nogen „sande‟ kilder, som venter på at blive studeret af os. Det er 

derved ikke på forhånd givet, hvilke kilder vi skal iagttage for at kunne besvare vores 

problemformulering. I tråd med denne forståelse har vi ikke foretaget en egentlig 

dataindsamling, eftersom dette ville forudsætte, at iagttagelsesobjektet udgjorde en fast og 

„virkelig‟ størrelse, som eksisterer uafhængigt af vores iagttagelse (Andersen 1999). Der er 

derimod tale om en dataproduktion(ibid.), hvilket betoner, at vi selv har spillet en aktiv rolle 

ved at udvælge nogle kilder frem for andre. Vi anerkender, at vi i vores subjektive søgen efter 

mening selv er med til at påvirke og skabe den mening, vi finder. I relation til dette, har vi 

valgt at arbejde med kvalitativ frem forkvantitativ empiri. Kvantitative kilder (statistikker, 

surveys, etc.) tilhører den ontologiske retning, hvilken antager, at de studerede objekter har en 

håndgribelig og målbar form. Vi vurderer derfor, at kvalitative kilder (dokumenter, interviews, 

observationer, etc.) i højere grad vil kunne indfange og repræsentere vores genstandsfelt, som 

består af en række interrelaterede, abstrakte og socialt konstruerede fænomener såsom 

meningssammenhænge, selviagttagelser og forventningsstrukturer. 

3.4.1  Et dokumentstudie 

Vi har valgt at gøre denne afhandling til et dokumentstudie, da vi finder et sådant studie 

velegnet til en systemteoretisk analyse af DSB‟s selvkonstruktion. Denne formodning bygger 

til dels på Luhmanns anvisning af, at organisationssystemets selvbeskrivelser især optræder i 

tekster (Tække 2008). Derudover giver skriftlige kilder os mulighed for at iagttage 

selviagttagelserne i den form, som de i sin tid er blevet kommunikeret. Dette kildemateriale er 

således ikke er blevet skabt med henblik på at indgå i denne afhandling. Det må med andre 

ordbetegnes som sekundær empiri. Generelt anses det som en svaghed ved denne type kilder, at 

deres meningsskabelse kan studeres løsrevet fra deres sociale kontekst. Kontekst refererer her 
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til de samtidige forhold, hvorunder teksterne er blevet produceret, anvendt og fortolket. For 

at opveje for denne svaghed lægger konstruktivistiske studier ofte vægt på, at konteksten for 

den sekundære empiri skal medtænkes (Vallentin 2005; Dahler-Larsen 2005). Vi finder dog, at 

dette kun er muligt til en vis udstrækning ved brug af Luhmanns optik: Konteksten for en 

given tekst kan kun iagttages og behandles i det omfang en sådan kontekst italesættes i 

teksten. Som andenordensiagttagere har vi dermed ikke mulighed for at fortolke på forhold 

„uden for‟ de enkelte tekster. Dette refererer tilbage til, at vi blandt andet ikke kan tilskrive 

DSB implicitte motiver for at kommunikere på en særlig måde (jf. Kapitel 2). 

Med valget af et skriftligt kildemateriale fravælger vi samtidig at udvikle primær empiri, såsom 

interviews og feltobservationer. Dermed giver vi afkald på visse muligheder for at formgive 

empirien: Interviews ville gøre det muligt for os at spørge ind til emner, som vi selv udvælger, 

samt for at bore i interessante meningssammenhænge med henblik på at afdække konflikter 

eller irrationaliteter. Med et observationsstudie ville vi „med egne øjne‟ kunne iagttage, 

hvordan DSB selvkonstruktion emergerer i dagligdagens praksis af uformelle 

kommunikationer. Hermed ikke sagt, at vi ved at foretage et dokumentstudie fraskriver os al 

kontrol over kildematerialet og indtager et objektivt ståsted, hvorfra vi kan iagttage 

afhandlingens genstandsfelt uden selv at konstruere dette. Vi har stadig magten over hvilke 

tekster, vi vil studere. 

Vi retter blikket mod DSB‟s officielle selviagttagelser og studerer således udelukkende, hvad 

organisationssystemet formelt har valgt at kommunikere. Dette valg bygger på to argumenter: 

1) Organisationssystemets besluttede beslutningspræmisser, herunder præmissen for 

medlemskab, italesættes typisk i formelle tekster (strategier, politikker, etc.). Med denne type 

kilder får vi således mulighed for at studere hvilke ubesluttede beslutningspræmisser, 

medlemskabet refererer tilbage til; og 2) De formelle tekster kan forstås somplejede, idet de er 

sprogligt gennemarbejdet og må forventes at bruge begreber med omhu. Denne type officiel 

kommunikation rummer således ikke tilfældige selvbeskrivelser, men strategiske og 

strømlinede konstruktioner af organisationssystemet. Vi antager, at systemet i sin fulde 

meningssammenhæng kan rumme en mængde divergerende selviagttagelser, hvoraf nogle 

måske vil være direkte modstridende. I stedet for at søge efter sådanne konflikter finder vi det 

interessant at afdække selvfølgelighederne i den formelle del af DSB‟s selvkonstruktion; 
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selvfølgeligheder, som tager form af grundlæggende og kollektive blindheder, der, som ringe i 

vandet, kan tænkes at sprede sig til systemets andre, formelle som uformelle, 

kommunikationer. 

Vi har haft et utal af valgmuligheder i forhold til hvilke specifikke tekster, som skulle 

repræsentere DSB‟s formelle selviagttagelser. Som udgangspunkt havde vi de bedste 

intentioner om at inddrage og anskueliggøre et yderst omfattende kildegrundlag. Undervejs i 

processen har vi dog måttet erkende det hensigtsmæssige i at studere et nøje afgrænset 

empirisk udsnit. 

3.4.2  Specificering af iagttagelsespunkt 

Det skriftlige kildemateriale er udvalgt efter en gennemlæsning af en stor mængde tekster, 

som hver især rummer DSB‟s selviagttagelser. Teksterne omfatter primært virksomhedens 

pressemeddelelser og årsrapporter samt eksterne avisartikler, der citerer DSB. Da vi ikke 

interesserer os for samfundets forståelse af DSB, har vi set bort fra alle omverdensiagttagelser 

af virksomheden. Vores gennemlæsning dækker en periode, der starter ved DSB‟s overgang 

fra statsinstitituon til selvstændig offentlig virksomhed i slutningen af 1990‟erne og strækker 

sig op til i dag. Derudover har vi orienteret os om DSB‟s godt 125 leveår i flere bøger om 

virksomhedens historiske udvikling. Vi har på denne baggrund valgt at fokusere på en 

afgrænset tidsperiode fra januar 2011 til og med december 2011. Dette analytiske 

nedslagspunkt er valgt af tre grunde: 1) Den forholdsvis korte tidsperiode giver os mulighed 

for at gå i dybden med materialet; 2) Den undren, der vakte vores interesse for at studere 

DSB, opstod på baggrund af forhold i virksomheden, som vi identificerede i første halvår af 

2011 (jf. Kapitel 1); og 3) Med et studie af året 2011 har vi mulighed for at vise et nutidigt 

øjebliksbillede af organisationssystemets medlemskabskonstruktion. 

Vores interesse er rettet mod DSB‟s selviagttagelser, hvorfor vi har valgt at studere 

organisationssystemet, som det træder frem i dets egne tekster. Da vi endvidere vil studere 

systemets medlemskabskonstruktion, har vi udvalgt disse tekster ud fra det kriterium, at 

DSB‟s medarbejdere bliver italesat. I søgningen efter relevante udsagn, som kan understøtte 

vores besvarelse af afhandlingens problemformulering, har vi minutiøst gennemgået følgende 

kildemateriale: DSB‟s årsrapport 2010 (som blev publiceret i 2011), forretningsstrategien 

“DSB+” fra februar 2011, personalepolitikken fra 2010 (som var den gældende udgave i 
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2011); alle numre af medarbejderbladet ”DSB i dag” fra 2011 (43 stk.), diverse supplerende 

politikker og internt rettede dokumenter, som primært er hentet på DSB‟s hjemmeside og 

intranet. En digital version af årsrapporten samt de udvalgte medarbejderblade er tilgængelige 

på www.dsb.dk. Forretningsstrategien, personalepolitikken og øvrige tekster, som ikke er 

offentligt tilgængelige, er vedlagt som bilag. Når citater fra medarbejderbladene anvendes i 

analysen, angives de med kildebetegnelsen “bladnummer: side”. 

3.5    Analysestruktur 

I dette kapitel har vi opstillet en analysestrategi for henholdsvis en semantisk analyse og en 

kodificeringsanalyse. Disse systemteoretiske analyseformer beskæftiger sig med det samme 

iagttagelsespunkt, men anlægger hver deres ledeforskel og dertilhørende konditionering. Vi vil 

nu afslutningsvist præsentere afhandlingens struktur for besvarelsen af 

problemformuleringen. 

Afhandlingens analyse spænder over kapitel 4-8. Første analysedel består af kapitel 4, 5 og 6, 

der omhandler den semantiske konstruktion af DSB‟s meningsgrænse. Hvert af disse kapitler 

belyser en semantik, som præger organisationssystemets medlemskabskonstruktion. I kapitel 

7 sammenfattes de centrale pointer fra den semantiske analyse i en delkonklusion. Kapitel 8 

rummer afhandlingens anden analysedel. Her kodificeres de tre semantikker og det afdækkes, 

hvorledes kommunikationen knytter an til ét eller flere funktionssystemer. På baggrund af de 

to analysedele er det muligt for os, i kapitel 9, at konkludere, hvordan DSB‟s præmis for 

medlemskabkonstruererorganisationssystemetsmeningsgrænse. I kapitel 10 skitseres to 

perspektiver, som kan være relevante for videre studier. 
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Kapitel 4  
Præstationssemantikken 

Vi iagttager, at DSB‟s medlemskabspræmis formes af en semantik, der kondenserer mening 

omkring dét at vinde. Den sociale dimension lukkes således om en forventning om, at 

medarbejderfiguren yder en vinderpræstation. Vi vælger derfor at navngive denne semantik 

„præstationssemantikken‟ og betegner begrebsparrets værdiside „vinderen‟. Dette begreb 

markerer en medarbejderfigur med nogle specifikke karakteristika, som vi vil belyse i første 

del af dette kapitel. Derefter identificerer vi en række eksklusionskriterier, der tilsammen 

former et modbegreb, som sætter restriktioner for dét at være en vinder. 

4.1    Begreb 

Begrebet vinderen formes af tre inklusionskriterier, som hver især bidrager til forståelsen af 

organisationssystemets medlemskabskonstruktion. 

 



 

Kapitel 4  

41 

 

4.1.1  Første inklusionskriterium 

Indledningsvist vil vi præsentere et inklusionskriterium, som gennemgående præger 

kommunikationen om dét at vinde. Vores afdækning af dette kvalifikationskrav begynder 

med organisationssystemets tematisering af juletrafikindsatsen: 

“Julen bød på mange udfordringer i det hårde vintervejr, og jeg ved, at alle jer, der var på arbejde julen over, 

har ydet en kæmpe indsats for at få kunderne frem så godt som overhovedet muligt (…) det er faktisk 

lykkedes DSB‟s ansatte med en heroisk indsats at få de fleste tog gennem sneen og få danskerne frem til jul”  

(1:3) og “Mere vinderkultur: »Da sneen væltede ned i december, gjorde vi en kæmpe indsats for, at kunderne 

trods udfordringerne fik en god oplevelse med DSB. Vi er verdensmestre i at slukke brande her og nu. Men vi 

skal være meget dygtigere til at vinde kunderne i dagligdagen«” (6:4). 

Systemet iagttager her den „kæmpe‟ og „heroiske‟ indsats i forbindelse med juletrafikken som 

udtryk for et eksemplarisk eksempel på at vinde. Der opstilles samtidig et krav om, at 

systemets operationer generelt skal kunne betegnes som vinderpræstationer, og ikke blot 

indsatser i særligt udfordrende situationer. Den sociale dimension lukker sig således om en 

forventning om at kunne mestre og udøve denne disciplin i det daglige arbejde. I tråd med 

denne opfattelse, tager organisationssystemet afstand fra den sportslige forståelse af vinder-

kultur og iagttager, at begrebet blot er en ny betegnelse for et velkendt faktum: 

“Vinderkultur? Glimrende brik i spillet Bullshit Bingo - Vinderkultur er et begreb fra sport. I DSB gælder 

det om at gøre det rigtige, til den rigtige tid, 365 dage om året, de næste 138 år. Hvis det er vinderkultur - så 

værs´go. I gamle dage hed det „god service‟” (DSB 2011h). 

Mening kondenseres her omkring, at den „rigtige‟ og „gode‟ service skal ydes i alle situationer. 

Med andre ord kobles vinderkultur med en forventning om et højt og stabilt serviceniveau. 

Systemet iagttager generelt serviceniveauet som værende proportionalt med togenes 

rettidighed, hvilket kan iagttages i nedenstående kommunikationer: 

“Vores succeskriterium er tog til tiden. Det er den bedste service, vi kan give” (15:5),  

“Tog til tiden er det allervigtigste for vores kunder, og at sikre en høj rettidighed for kunderne er blevet et 

altoverskyggende mantra for arbejdet i DSB” (20:2), og “DSB‟s interne slogan „Hvert sekund tæller – og 

skal tælles‟ slår fast med syvtommerssøm, at præcision skal gennemsyre samtlige aktiviteter i servicekæden” 

(DSB 2011i:6). 



 

Præstationssemantikken 

42 

 

Rettidighed italesættes således også i forhold til den førnævnte juletrafikindsats: 

“Særligt i det sidste halvandet år har vi i DSB arbejdet intensivt og målrettet med at styrke rettidigheden. 

Derfor glæder vi os også over, at vi trods et hårdt vintervejr fik danskerne igennem sneen rettidigt” (20:2) og 

“Når jeg som kunde ser en medarbejder kæmpe mod snemasserne for at få toget af sted til tiden, så udstråler 

det ægte vinderkultur. Christina Schmidt, pendler” (DSB 2011j). 

I sidstnævnte kommunikation iagttager DSB, at kunderne anerkender den rettidige juletrafik 

som et udtryk for vinderkultur. Et andet eksempel på en indsats, som tilskrives betydning i 

forhold til at sikre en rettidig togdrift på trods af udfordrende vilkår, finder vi i denne 

kommunikation: 

“Antallet af tog på Hovedbanegården blev kraftigt reduceret i efterårsferien. De ekstraordinære tilstande på 

Hovedbanegården opstod fordi Banedanmark skulle udskifte centralapparatet i Kommandoposten (…) Til 

trods for de store udfordringer er det gået over al forventning, fortæller Dennis A. Jørgensen, afdelingschef i 

Trafikal Support: »Der var tryk på, men det gik fantastisk. Vi var både på Hovedbanen, i Kastrup og i 

Høje Taastrup. Vores medarbejdere gjorde en stor indsats og fik rigtig god hjælp af folkene fra 

Togproduktion. Lukningen af Storstrømsbroen gav os nogle udfordringer, men generelt kom toget af sted til 

tiden” (35:8). 

Vi iagttager, at organisationssystemet kontinuerligt reproducerer forståelsen af, at en stabil 

togdrift udgør en afgørende succesfaktor. Eksempelvis indeholder alle medarbejderblade en 

oversigt over præcisionstallene på de forskellige togstrækninger, som DSB betjener. For at 

kunne specificere det inklusionskrav, som kan spores i systemets tematisering af vinderkultur, 

vender vi blikket mod italesættelsen af et eksemplarisk „vindertalent‟: 

“DSB har mange unge talenter, men få af dem kommer ligefrem på en officiel liste. Maya Tuyen Le er ét af 

dem. Det skete, da Berlingske Nyhedsmagasin i onsdags for ottende gang kårede 100 unge talenter i dansk 

erhvervsliv. Kåringen af det unge talent spiller fint sammen med, at DSB i forvejen har fokus på at udvikle 

vinderkultur. »At vinde ser jeg som udtryk for at skabe resultater. Jeg har fokus på fremdrift. Selvfølgelig 

møder man udfordringer hele tiden. Dem skal man ikke undgå, men fokus skal være på at håndtere dem«” 

(12:6). 

Her kommunikeres en forståelse af, at „dét at vinde‟ betyder at opnå resultater. Samtidig 

konstrueres udfordrende situationer som noget selvfølgeligt, der hyppigt bliver aktualiseret i 
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DSB. Herved udleder vi, at den sociale dimension lukker sig omkring et krav om, at en vinder 

skal besidde en konstruktiv tilgang til udfordringer for at kunne skabe resultater. Denne 

medlemskabskonstruktion kommer ligeledes til udtryk i DSB‟s kommunikation om 

DSBFirst-sagen: 

“Men selvom situationen for DSB og ikke mindst DSBFirst er alvorlig, er det Klaus Pedersen 

magtpålæggende at fastholde, at der fortsat er god grund til at ranke ryggen og gå på arbejde hver dag for at 

levere en god indsats for DSB's kunder. »Selvom situationen er meget alvorlig, må vi ikke synke hen i apati. 

Der er fortsat rigtig mange ting i DSB, vi gør rigtigt, og vi har fremdeles en halv million kunder hver eneste 

dag, som skal have den ypperste service (…) Det er vigtigt, at vi fortsætter den store indsats også i denne svære 

tid«” (14:1). 

Den sociale dimension lukker sig her om en forventning om ikkeat forholde sig apatisk, men 

konstruktivt til den udfordrende situation. Medarbejderfiguren skal „ranke ryggen‟ ogforsætte 

arbejdet for at sikre den bedst mulige service. Hvad der mere specifikt kan forstås ved en 

konstruktiv håndtering af udfordringer, kan vi udlede af systemets tematisering af juletrafik-

indsatsen: 

“Kulde, fygning og snestorm udfordrede DSB på nogle af årets travleste rejsedage lige før jul (…) Vi kan 

ikke trylle, men vi kan gøre meget (…) det handler meget om at sætte sig selv i kundens sted og tænke, 'hvad 

ville man selv synes om det her?' og så finde løsninger” (1:6) og “Det sagde kunderne: »Det var 

umenneskelige arbejdsvilkår for jeres medarbejdere, der behændigt og tålmodigt svarede på spørgsmål og kritik 

fra mange utilfredse rejsende. Jeres medarbejdere fortjener stor ros, for de skulle stå model til meget og klarede 

det rigtigt flot«” (3:6). 

Her markeres værdien af at agere velovervejet og holde hovedet koldt i udfordrende 

situationer. Denne egenskab betydningslades samtidig af dét at kunne reflektereover kunders 

servicebehov og finde passende løsninger på disse. Betydningen af at besidde refleksionsevne 

kan forstås i relation til, at DSB iagttager kundernes servicebehov og de potentielle løsninger 

som værende mangeartede: 

“Vi er nødt til at forstå kundernes forskellige behov (…) Kunderne har forskellige behov, som alle skal 

tilgodeses, understregede koncerndirektørerne Gert Frost og Frank Olesen i deres indlæg på Forretningsdøgnet 

for DSB's chefer og ledere (…) Især grundproduktet skal være tiptop. Tog til tiden, rengjorte og klargjorte tog 
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og pålidelig trafikinformation er eksempler på det, der er vigtigst for kunderne (…) Vi skal tilbyde kunderne 

noget mere end tog til tiden” (6:4) og“Det er kunderne, DSB lever af. Derfor gør vi os umage for at yde en 

god service i alle led – at give kunderne „det lille ekstra‟, som de ikke har bedt om, men som får dem til at føle 

sig godt tilpas” (DSB 2011i:9). 

Der åbnes her op for, at et bredt spektrum af mulige ydelser kan bidrage til at skabe en god 

service. I relation til dette former kommunikationen et krav om at kunne forholde sig til 

kundernes „forskellige behov‟. Endvidere fremgår det, at kunderne skal tilbydes „noget mere 

end tog til tiden‟ og „det lille ekstra‟. Herved konstrueres en forståelse af, at kundernes 

forventninger ikke blot skal opfyldes, men overgås. Organisationssystemet italesætter løbende 

eksempler på denne meningskondensering: 

“Vi har også til opgave at hjælpe handicappede ind og ud af toget. Nogle handicappede bryder sig ikke om 

liften, når den kører. Så lægger jeg lige hånden på deres skulder, så de mærker, at de ikke behøver at være 

bange. Det er det lille ekstra, som folk kan huske og som gør dem tilfredse med DSB” (4:8) og “Det lille 

ekstra i Esbjerg. Lederne tog en dag på perronen og kunne sammen med de øvrige kolleger give kunderne 

service ud over det sædvanlige. »Eftermiddagen gav os mange positive samtaler med kunderne, og de oplevede, 

at DSB tilbød en god service lidt ud over det sædvanlige. Et af målene for os var også at få alle tog af sted til 

tiden. Og det lykkedes. Også selv om flere tog ankom for sent til Esbjerg og dermed havde kortere tid til at 

blive klar til næste tur«” (35:8). 

Begge indsatser betegnes som „det lille ekstra‟, der skaber et højt serviceniveau og dermed 

sikrer kundetilfredsheden. Kommunikationen konstruerer forventninger omkring evnen til at 

identificere og opfylde kundernes specifikke behov – hvad enten situationen omhandler 

handicapassistance,kundesamtaler eller rettidig togdrift. Der konstrueres således en forståelse 

af, at præstationerne er muliggjort af en konstruktiv reflekteret tilgang til arbejdet. 

Organisationssystemet finder det dog ikke tilstrækkeligt udelukkende at kunne forholde sig til 

en aktuel situation. Vi iagttager således, at systemets forventning om konstruktivitet ligeledes 

kan betegne en tilgang, som blandt andet kommer til udtryk i denne fortælling: 

“En hurtig overmaling af smædeord på Glostrup Station forhindrede slagsmål mellem FCK- og 

Brøndbytilhængere sidste søndag (…) »Jeg så sådan en lille film i mit hoved med kæmpe slagsmål. Derfor tog 

jeg fat om problemet med det samme. For mig handlede det om, at både kunder og personale skulle kunne føle 

sig trygge. Desuden ville jeg forhindre, at fodboldfansene smadrede hele stationen og lavede mere hærværk. Det 
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kunne også komme til at genere trafikken hele dagen for resten af vores kunder,« siger Rene Grunov (…) 

Hos S-togs ledelse sætter man stor pris på den hurtige handling. »Det var det helt rigtige at tage beslutningen 

så hurtigt og ikke vente på, at en chef tager sin telefon og kan sige god for det. Det er at være sig sit ansvar 

bevidst og turde handle hurtigt og træffe en beslutning. Det kommer både vores kunder og kolleger til gode,« 

siger Dan Stig Jensen, produktionsdirektør hos S-tog” (18:5). 

Her tillægger systemet betydning til dét at være forudseende og aktivt kunne foregribe en 

potentielt problematisk situation. Vi iagttager, at en sådan proaktiv adfærd ligeledes markeres 

eksplicit i relation til „det lille ekstra‟: 

“Knud Mikkelsen har sine egne kneb til at højne rettidigheden. »Det vigtigste er, at vi alle yder det lille ekstra 

og er proaktive. Vi kan jo se en geografisk flådestatus i driftscentralen. Hvis jeg ser et tog glide bagud, holder 

jeg øje med deres hastighed og kontakter personalet i toget, for at vi sammen kan finde den bedste løsning for 

kunden«” (15:5). 

Heritalesættes det, at en proaktiv tilgang til arbejdsopgavergør det muligt at være på forkant i 

de tilfælde, hvor en udfordring bliver en realitet. Vi udleder på denne baggrund, at 

organisationssystemet indholdslader begrebet vinderen med egenskaben konstruktiv, som 

betegner en refleksiv og proaktiv håndtering af udfordringer. 

4.1.2  Andet inklusionskriterium 

Vi iagttager endnu en ækvivalensværdi, som tilskrives afgørende betydning i forhold til dét at 

vinde. Dette medlemskabskriterium kan spores i følgende kommunikation: 

”Mere vinderkultur. Skal vi nå vores mål om mere værdi til kunden, mere effektivitet og mere international 

aktivitet, kræver det målrettede og dedikerede medarbejdere med vilje til nytænkning” (DSB 2011j). 

Her konstrueres en forståelse af, at DSB‟s målopfyldelse afhænger af en evne til at udtænke 

nye handlemuligheder. Denne meningskondensering optræder gentagne gange i 

organisationssystemets kommunikation. Eksempelvis i denne debatopfordring: 

“I denne uge kan du på abc.dsb blogge med økonomidirektør Klaus Pedersen, og han giver bolden op til debat 

med en opfordring til at tænke DSB helt forfra. »Fremtiden byder på fantastiske muligheder for DSB, men vi 

skal være mere effektive (…) Og vi taler ikke om små justeringer hist og pist, og heller ikke om, at vi bare 

skal løbe hurtigere. Nej, vi skal tænke på vores forretning ud fra et ægte konkurrencemæssigt perspektiv. Vi 

bør hver dag spørge os selv om, hvad vi ville gøre, hvis vi skulle starte et helt nyt jernbaneselskab op?” (8:3). 
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I denne kommunikation etablerer organisationssystemet et krav om en specifik form for 

refleksionsevne. Evnen indebærer, at der tænkes nyt og „forfra‟.Mening kondenseres omkring, 

at en sådan egenskab vil styrke DSB‟s konkurrenceposition og gøre det muligt at udnytte 

„fantastiske muligheder‟ i fremtiden. Vi kan videre iagttage, at værdien af nytænkning 

markeres flere steder i kommunikationen: 

“Salgsteam Vests fornemste opgave er at promovere DSB over for nye kunder (…) »Vi er sat i verden for at 

være proaktive og for at være med til at forbedre DSB‟s image. Det kræver, at vi tænker nye tanker. For 

eksempel var det ved at være svært at sælge WildCards i boder på stationerne. For de, der kommer der, 

kender allerede til produktet, så vi besluttede os for at tage nogle steder hen, hvor kendskabet til toget måske 

ikke er så stort«”(10:4)og “Byens Puls udkommer nu som app til Android mobiletelefoner. Lokomotivfører 

Daniel Aundal har udviklet app‟en. Der har tidligere eksisteret Puls, men den blev lukket på grund af 

misbrug af S-togslogoet. Derefter savnede Daniel en Byens Puls app (…) og hvad gør man så? Man går da 

selv i gang med at udvikle den” (28:1). 

I disse eksempler iagttager vi, at nytænkning kobles med dét at imødegå udfordringer 

proaktivt. Denne forståelse understøttes og reproduceres i kommunikationen ved, at systemet 

kontinuerligt etablerer en forventning om ikke at lade sig begrænse af „vanetænkning‟: 

”Jeg oplever DSB som en moderne og veldrevet virksomhed. Men udvikling af en virksomhed som for 

eksempel DSB hænger også sammen med, at man bliver udfordret og ikke gror fast i vanetænkning” 

(3:3),“Gode idéer kan opstå hos den nyeste medarbejder, som tænker tanker, andre ikke har tænkt, fordi 

vanetænkningen har overtaget” (7:3)og “Som flere har været inde på så er det selvtænkende og nytænkende 

vejen frem. Vi har ofte en tendens til at lade gamle ideer, som før ikke blev til noget, forhindre os i at tænke 

ud af boksen” (DSB 2011h). 

Det problematiske ved „vanetænkning‟ kan spores i følgende kommunikation: 

”Vi har ikke råd til at være handlingslammede. Og det er vores opgave at gøre op med vanetænkning. Vi 

skal ikke automatisk gøre, som vi plejer, for det er blevet for dyrt. I stedet skal vi gennem vores daglige ledelse 

styrke en kultur, hvor vi alle sammen er opmærksomme på og søger nye løsninger, som kommer DSB til 

gode” (37:3). 

Organisationssystemet konstruerer således en forståelse af, at en ureflekteret, rutinepræget 

adfærd er omkostningsfuld, idet den hæmmer evnen til at skabe værdifulde løsninger. 
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Omvendt reproduceres forventningen om en reflekteret tilgang, som medfører, at nye 

alternativer kan opfindes, og det kommunikeres som en selvfølgelighed, at denne tilgang er 

værdiskabende. I tråd med dette fremhævesen idé, der har reduceret DSB‟s omkostninger: 

“Ren win-win. Siden den 1. april har det været slut med miljøposer i S-togene (…) »Jo færre poser, jo mindre 

affald. Det lyder utroligt, men det er sandt,« siger Tommy Lee Foldrup, der er værkstedsservicemedarbejder på 

depotet ved Hovedbanegården og ophavsmand til idéen om at fjerne poserne (…) Tommy Lee Foldrup 

opdagede hurtigt, at der udover renere tog, også var andre fordele ved at skrotte poserne, såsom store besparelser 

på indkøb af poser og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.  »Det var en positiv dominoeffekt, jeg slet ikke 

havde forudset,« siger han begejstret” (14:4). 

Den italesatte idé har skabt positive følgevirkninger ud over det forventelige, hvilket 

kommunikeres som noget positivt. Organisationssystemet er endvidere sensitiv overfor, at 

nye idéer kan indbefatte regelbrud, hvis disse kan medføre en bedre service: 

“I spor et er toget fra København lige landet ved sidste stop for DSB-togene i det nordlige Jylland her i 

Frederikshavn. Her holder stationsbetjent Jan Kaj Nielsen hånden over stationen (…) Interviewet bliver 

afbrudt af telefonen. Det er et opkald fra Aarhus. En kvinde med to børn på armen har glemt sin taske med 

tøj i toget, der nu er på vej mod Frederikshavn. »Jeg har egentlig fri, når toget kommer. Men i dag er jeg her 

alligevel, så jeg tjekker, om tasken stadig er der. Det er synd, at hun står uden ekstra tøj til børnene. Er den 

der, skal jeg ifølge reglerne sende den med posten. Men de skal jo bruge tøjet, så jeg kan godt finde på at sende 

den med en togfører til Aarhus i dag. Vi skal hjælpe folk. De skal mærke, at vi er til at tale med.« Tasken 

er ganske rigtigt i toget og kommer med en togfører tilbage til Aarhus. Her står en taknemmelig kunde og 

venter. Og som efterfølgende sender en sms til Jan Kaj Nielsen: »Jeg vil sige dig tusind tak for din hjælp. Du 

har reddet min dag«” (4:8). 

Mening kondenseres her omkring evnen til ikke at lade sig hæmme af det stive regelsæt for at 

kunne yde en ekstraordinær service. Vi slutter heraf, at medlemskabet gennemgående lukker 

sig om et inklusionskriterium, som vi vil betegne innovativ. Denne medlemskabs-

konstruktion skaber rum for kreative og improviserede bidrag; med andre ord forventes 

medarbejderfiguren at kunne opfinde og gennemføre alternative metoder til værdiskabelse. 
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4.1.3  Tredje inklusionskriterium 

Vi iagttager, at DSB‟s præstationssemantik rummer en sidste egenskab, som lukker 

medlemskabet om vinderen. Vores afdækning af dette kvalifikationskrav begynder med 

organisationssystemets tematisering af henholdsvis juletrafikindsatsen og DSBFirst-sagen: 

“Vi var under pres, men jeg synes, at arbejdsmoralen hos mig og mine kolleger var god. Vi sagde til 

hinanden, at vi måtte gøre vores bedste og yde en god service” (1:6), 

“Det var virkelig hårdt for togpersonalet. Oven i kulden kæmpede vi med sammenkoblingsproblemer, 

skinnebrud, nedfaldne køreledninger og frosne toiletter. Samtidig havde vi 30 procent flere kunder end 

normalt, og mange af dem måtte stå op. Det stiller store krav til medarbejderne, men de gjorde deres bedste” 

(3:6) og “Det er ærgerligt, at den seneste tids turbulens kommer til at koste dyrt på vores imagekonto. Men 

det er ikke dét, der er vigtigt lige nu. Lige nu skal vi bare fortsætte med det gode arbejde i mødet med 

kunderne og hele tiden gøre vores bedste for at gøre rejsen for dem så god og behagelig som muligt” (18:4). 

Ovenstående kommunikationer konstruerer en forståelse af, at det ikke er tilstrækkeligt bare 

at gøre noget for at sikre serviceniveauet i udfordrende situationer; „medarbejderne‟ forventes 

at „gøre deres bedste‟. Mening kondenseres således omkring en form for selv-optimering; dét 

at kunne udnytte sit fulde potentiale i den givne situation. Vi iagttager, at dette 

kvalifikationskrav forbindes med dét at konkurrere, hvilket kan spores i følgende 

kommunikationer om indsatsen for at sikre en rettidig togdrift: 

“Det summer af travlhed hos driftscentralen på Københavns Hovedbanegård. Togene bliver fulgt nøje på 

skærmene, og forsinkelser bliver gjort op på en så lille skala som sekunder. For hvert sekund tæller. Det er 

mantraet (…) for at komme med i en ny eksklusiv klub, Trafik 100 procent Klubben. Klubmedlemskabet 

kræver, at et team har haft 100 procent rettidighed i en myldretidsperiode, og det præmieres med en rød t-shirt. 

Det sker for at motivere medarbejderne til konstant at hæve rettidigheden. »Vi har og skal altid have fokus 

på grundproduktet. Klubben her er blot et aktuelt eksempel. Vi vil gerne prikke til medarbejderens iboende 

konkurrencementalitet, og det er blevet taget super godt imod«” (15:5) og “Det er første gang, 

præcisionsgruppen er i Struer, og tidsmæssigt er der intet at sætte en finger på. Togene er kørt med en 

rettidighed på 100 procent, og det er både togpersonalet og præcisionsgruppen stolte over. Måske spiller 

gruppens belønningssystem en rolle, idet der er lakridser på ankomststationen til togpersonalet, hvis de 

ankommer uden forsinkelse. »Det gør det lidt sjovere at gøre det til en konkurrence, og så anstrenger man sig 

ekstra for at få tingene til at spille«” (36:9). 
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Her konstrueres vinderpræstationer som et produkt af konkurrence. Samtidig tilskrives 

medarbejderfiguren en „iboende konkurrencementalitet‟. Med andre ord etablerer 

kommunikationen det som selvfølgeligt, at „medarbejderne‟ yder en bedre indsats, når de 

konkurrerer, og deres resultater belønnes. Denne forståelse optræder ikke kun i forhold til at 

sikre togdriftens rettidighed, men reproduceres løbende i DSB‟s kommunikation – 

eksempelvis, når „topmotiverede konkurrencemennesker‟ skal forbedre butikssalget: 

“»Vi skal sælge flere varer, og så skal det være sjovt samtidig,« siger Louise Starup Larsen, produktchef i 

Kort & Godt og ansvarlig for en række nye salgskonkurrencer, der er skudt i gang (…) Præmien er en sjov 

teambuilding-dag for alle medarbejderne i vinderbutikken (…) I lørdags drog de fire unge gutter fra Brøndby 

Strand så en tur ud til et eventcenter for at indløse deres præmie. Her fik de topmotiverede 

konkurrencemennesker en sjov eftermiddag med en gang Bungee-fodbold og Lokumsræs” (18:8). 

Også i denne sammenhæng kondenseres mening omkring dét at konkurrere som en 

betingelse for at kunne vinde. Vi finder det muligt at betegne forventningerne om selv-

optimering og konkurrenceorientering med ét samlet inklusionskriterium. Dette kriterium kan 

vi spore i følgende kommunikationer: 

“Den røde t-shirt sladrer om, at her sidder driftsleder Knud „mr. 100 procent‟ Mikkelsen. Da han for et år 

siden klarede en 100 procents rettidighed hele tre gange over en periode, inspirerede det lederne i Trafik til at 

lave en klub (…) Siden klubben blev indført ved årsskiftet, har Knud Mikkelsen vundet t-shirten én ud af de 

fem gange, det i alt er lykkedes et team at klare 100 procents rettidighed (…) »Rettidigheden betyder alt. 

Sådan er det vist for alle« (15:5) og “Mere vinderkultur: Vores strategi er ambitiøs (…) Kravet er en 

kultur, hvor alle vil vinde” (DSB 2011j). 

Her skabes en forståelse af, at dét at vinde, ved eksempelvis at sikre togrettidigheden, betyder 

„alt‟ for „alle‟. Af disse kommunikationer udleder vi kvalifikationskravet ambitiøs, som 

organisationssystemet eksplicit forbinder med at „alle vil vinde‟. Vi iagttager, at dette 

inklusionskriterium kan betegne systemets forventning om, at medarbejderfiguren gør sit 

bedste og er klar til at konkurrere om sejren. 

På baggrund af ovenstående belysning af præstationssemantikkens værdiside slutter vi 

hermed, at vinderen tilskrives mening af inklusionskriterierne konstruktiv, innovativ og ambitiøs. 
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Den resterende del af dette kapitel vil omhandle det semantiske modbegreb, som udgøres af 

egenskaber, som DSB finder irrelevante i forhold til medlemskab. 

4.2    Modbegreb 

Forståelsen af vinderen skærpes af et modbegreb, der er muligt at afdække på baggrund af to 

eksklusionskriterier, som begge markerer præstationssemantikkens yderside. 

4.2.1  Første eksklusionskriterium 

Den første ækvivalensværdi til det semantiske modbegreb kan vi identificere i relation til 

organisationssystemets udbredte brug af procedurer. Procedurerne præsenterer formaliserede 

og standardiserede forventninger til organisationsmedlemmernes ageren. Forventningerne 

kommer blandt andet til udtryk i følgende kommunikation om en serviceguide: 

“Tidligere var det op til den enkelte selv at definere, hvad god service til kunderne var. Men Onboard Service 

har nu lavet en serviceguide, der sætter servicen i system. Alle opgaver er beskrevet, og togpersonalet kan både 

læse, hvad der er standardservice og hvad de kan gøre for at kunderne oplever 'det lille ekstra' (…) »DSB 

ønsker at give kunderne den bedste service, og da de først og fremmest møder togpersonalet, er det i høj grad op 

til dem at sikre den gode service. Vi har manglet et værktøj til personalet, men med serviceguiden har vi fået 

en klar beskrivelse af, hvilke forventninger der er til deres fremtoning, mødet med kunderne og løsningen af 

arbejdsopgaverne i al almindelighed«” (36:5). 

DSB italesætter her serviceguiden som en procedure, der skal sikre et godt serviceniveau. 

Kommunikationen reproducerer forventningen om, at der ydes „den bedste service‟ (en 

vinderpræstation) i det daglige arbejde. Samtidig etableres en forståelse af, at den påkrævede 

adfærd kan fastlægges på forhånd: For at opfylde organisationssystemets forventning om „det 

lille ekstra‟ skal der dels ydes en prædefineret standardservice og dels leveres en reglementeret 

tillægsydelse. Serviceguiden indskrænker således medarbejderfigurens handlerum, uden at 

betydningen af dennes bidrag negligeres. I tråd med denne meningsskabelse kommunikeres 

det, at en god serviceydelse skal kunne identificeres som en „over standard‟ indsats‟ på en 

målbar skala: 

“God service skal kendetegne DSB, og kvalitetsteamet i Onboard Service har nu fået en ny kvalitetsrapport 

at sætte flueben i, når de er på besøg i togene (…) »Vi måler standarden i toget og vurderer, om togpersonalets 
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indsats ligger over eller under standard. Vi kan se, at flere og flere yder det lille ekstra og leverer en indsats, 

der er over standard«” (36:5). 

Vi iagttager, at DSB‟s brug af procedurer gennemgående udtrykker en selvfølgelighed om, at 

en god service er stabil og dermed forudsigelig. Denne meningsskabelse præger ligeledes i 

kommunikationen om informationsniveauet i forbindelse med togforsinkelser: 

“Vi kender det alle sammen (…)Højtalerne er tavse, og ingen aner, hvad de skal stille op med sig selv. Er 

det bare et godstog, der forsinker ankomsten en smule, eller er det en selvmorder, der har lagt trafikken død i 

de næste to timer? (…) DSB og Banedanmark har i fællesskab lavet manualer med standarder for 

trafikinformationen i diverse typiske tilfælde af uorden. Planerne vil sikre, at kunderne får en nogenlunde 

ensartet information uanset, hvem der bemander mikrofonen. »Tidligere blev der givet individuelle meldinger, 

der var farvet af, hvem der havde vagten. Nu gør vi os umage for at give hurtige ensartede meldinger. Vores 

mål er, at vi dels holder kunderne „i hånden‟, dels giver dem information, som de kan bruge. Jo hurtigere og jo 

mere præcise, vi kan være, des nemmere vil det være for kunderne at træffe beslutninger« (14:2). 

Her reproduceres forståelsen af, at formaliseret og ensartet information er lig med god 

service. Omvendt forbindes „individuel‟ service med mangelfuld eller et komplet fravær af 

information. I tråd med dette italesætter organisationssystemet generelt afvigelser fra 

procedurer som problematiske. Dette fremgår eksempelvis af kommunikationen om 

„Sandwich-sagen‟: 

“Under et kontrolbesøg for en måned siden kunne Fødevarestyrelsen afdække flere kritisable forhold hos 

DSB Togservice (…) DSB‟s ledelse reagerede straks, kaldte situationen uacceptabel og lovede kunderne 

mærkbare forbedringer (…) »Der er indført skærpede procedurer for egenkontrol, der skal være med til at 

sikre, at sikkerheden og kvaliteten er i top for vores produkter, så vi igen kan gøre os fuldt ud fortjent til 

kundernes tillid. Kunderne skal have tillid til DSB, uanset om det handler om vores evne til at køre tog eller 

at sælge sandwich” (10:1). 

Her fremgår det, at procedurebrud iagttages som et svigt af kundernes „tillid‟, og at dette 

tillidsproblem håndteres ved, at der indføres flere procedurer. Vi iagttager, at alle disse 

procedurer bidrager til at begrænse hvilken adfærd, der kan forventes i organisationssystemet. 

Denne forståelse kan underbygges af følgendekommunikation: 
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“DSB er fyldt med ansatte der gerne vil være handlekraftige, men de rammer vi befinder os i, kan til tider 

være så små og snævre, at det bliver svært at favne ret bredt” (DSB 2011h). 

Her italesættes rammerne for medarbejderfigurens „handlekraft‟ som værende „små og 

snævre‟. Umiddelbart fremstår organisationssystemets anvendelse af procedurer således i 

modstrid med forventningen om innovationog accepten af nyskabende regelbrud. Vi finder, at 

medlemmerne ikke frit kan improvisere på de områder, hvor systemet har opstillet forskrifter. 

Alligevel mener vi, at den sociale dimension meningsfuldt kan inkludere både formaliseret 

adfærd og nytænkning; meningssammenhængen formes ved hjælp af ét fælles 

eksklusionskriterium. Dette kriterium kan spores i kommunikationen om alternative eller nye 

løsninger: 

“Nonstoptoget stoppede undtagelsesvist i Odense, da en kommende far på vej til sin kones fødsel var steget på 

det forkerte tog. Togfører Mette Hansen tog en utraditionel beslutning (…) »Han var virkelig på spanden, så 

jeg ville meget gerne hjælpe ham,« siger Mette Hansen. Hun gik til lokomotivføreren, som indvilligede i at 

stoppe toget i Odense, hvis driften ellers tillod det. Et kvarter efter kunne Mette Hansen fortælle den 

kommende far, at toget havde fået tilladelse til at stoppe i Odense. »Han var kisteglad. Han blev helt bevæget 

og rundt på gulvet og sagde, at han ville elske mig for evigt for min hjælp«” (11:6) og“Ny køreplan er lig 

med ballade. Målet er at skabe glæde og større mobilitet, men der er altid en masse dilemmaer (…) »Der er 

ingen tvivl om, at det sværeste ved en køreplan er at imødekomme alle ønsker, for det kan vi ikke. Og det er 

også svært at have overblik over hele værdikæden. Når man piller ved et tog et sted, så får det konsekvenser 

andre steder«” (37:4). 

Disse eksempler konstruerer en forståelse af, at det kan være nødvendigt at afvige fra eller 

helt ændre de gældende retningslinjer for at kunne yde en god service. Sådanne innovationer 

skal dog være afstemt med resten af virksomhedens værdikæde. Dermed konstrueres en 

forståelse af, at nytænkning ikke blot skal fokusere på at opfylde et aktuelt og isoleret 

kundebehov, men samtidig skal have øje for en bred vifte af behov samt de potentielle 

følgevirkninger, som kan påvirke serviceniveauets stabilitet. Vi kan udfolde denne forståelse 

ved at iagttage organisationssystemets kommunikation om forholdet mellem stabilitet og 

variation: 

“Flere kunder får nu DSB Kundecenter i røret, når de har sendt en skriftlig henvendelse til Kundeservice (…) 

Dialogen med kunderne rusker godt op i vanetænkningen, fortæller Anette Rose: »Vi oplever det også som 
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anledning til, at vi slækker lidt på de stive regler, som vi før vurderede sagerne ud fra. Selvfølgelig skal vi holde 

os til reglerne, men vi skal også kigge på, hvad kunden har oplevet og måske gradbøje reglerne lidt derefter. 

For os er det en spændende udfordring«” (7:5),“Medarbejderne skal kunne se, hvor vigtige de er. Der skal 

være respekt for DSB‟s virksomhedskultur, når man også arbejder med vinderkultur. Det er et konstant 

skisma, hvor jeg er opmærksom på ‟hvordan skal jeg skabe nye ting med respekt for det gamle‟. Hvis man 

kan styre den balance, kan man drive det langt” (12:6) og “God service er rigtig mange ting. Her den anden 

dag sad en ung dame i S-toget og havde netop købt et abonnementskort. Men hun havde fået to helt forkerte 

zoner. Jeg gav hende ikke en bøde, fordi der var sket en åbenlys fejl på billetkontoret” (40:4). 

Forholdet mellem reglementeret adfærd og afvigelser italesættes her som en balancegang: 

DSB kommunikerer forventninger om at udvise „respekt for det gamle‟ uden at forfalde til 

„vanetænkning‟. Med andre ord, skal de gældende regler til dels overholdes og til dels tilpasses 

i forhold tilkundernes servicebehov. Organisationssystemets medlemskabskonstruktion 

skaber således ikke rum for ubegrænset innovation. I tråd med denne forståelse iagttager vi, at 

mening kondenseres omkring en bestemt form for innovationsevne: 

“Hvordan ville vi gøre, hvis vi startede DSB i dag? Sådan bør vi tænke hver eneste dag (…) De stærkeste 

virksomheder har lært, at man skal tænke ”mange bække små”, når man skal finde de knapper at skrue på, 

der holder omkostningerne nede. Det betyder, at vi skal vende hver en møtrik for at finde nye steder at skrue 

op for effektiviteten (…) Vi er effektive, når vi ikke længere bare blindt gør, som vi plejer, men i stedet 

udfordrer, hvordan vi bedst muligt sikrer det produkt, vores kunder efterspørger” (DSB 2011j), “Er det 

ikke noget nymoderne pjat at tænke sig til at virksomheden skal starte på ny? Selvom man ikke skal hænge 

sig i det gamle, så må det vel være nødvendigt at forholde sig til virkeligheden - og virkeligheden er altså at 

DSB har eksisteret i mange år. ‟Vi bør hver dag spørge os selv om, hvad vi ville gøre, hvis vi skulle starte et 

helt nyt jernbaneselskab op?‟ Nej, det gør vi ikke! Vi bør se på, hvordan vi kan tilpasse os den øgede 

konkurrence, hvordan vi kan forbedre det, vi allerede gør godt, og hvordan vi kan blive gode til det, vi ikke er 

så gode til i dag. Det er letkøbt at sige, at vi skal forestille os, at vi skal starte et nyt jernbaneselskab op - og 

en slags misforstået flugt fra virkelighedens verden” (DSB 2011h) og “Vi skal koncentrere os om 

grundproduktet. Når vi fremover overvejer nye initiativer, skal vi hele tiden tænke på, om det styrker netop 

grundproduktet. Hvis ikke, så er initiativet nok ikke relevant” (12:3). 

Disse kommunikationer konstruerer en forventning om, at derikke ændres signifikant ved de 

eksisterende fremgangsmåder, som blot skal justeres i forhold til aktuelle kundebehov. Det vil 
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sige, at der til værdien af innovation knytter sig en forståelse af at effektivisere eller forbedre 

grundproduktet. Andre former for innovation dømmes derved irrelevante. Herved er vi 

kommet nærmere et eksklusionskriterium. Vi vælger at betegne dette kriterium ved hjælp af et 

begreb, som DSB eksplicit anvender i kommunikationen om et innovationsforum: 

“Det nye forum, Banebryderne, har holdt deres første workshop om toilet-oplevelsen i toget (…) »I dag 

handler det om at løfte oplevelsen med toiletter. Vi skal ikke revolutionere noget, for klargøringen kører jo 

godt. Men det er i de små initiativer og små løft, hvor vi kan gøre noget ekstra for kundens oplevelse. Her er 

højt til loftet. Hvordan kunne man trylle eller drømme om at gøre toilettet bedre? (…) Vi har selv taget 

problemstillingen med toiletterne op, men vi håber, at folk fremover vil komme til os. Alle henvendelser er 

velkomne, store som små. De skal bare kunne bidrage til noget kundevendt«” (10:2). 

Det fremgår af kommunikationen, at god service er betinget af en evne til at innovere uden at 

revolutionere. Medlemskabskonstruktionen udelukker således denne egenskab. På denne 

baggrund slutter vi, at DSB‟s udbredte brug af procedurer begrænser vinderens 

udfoldelsesmuligheder: Nye løsninger kan ikke udvikles uden tanke for det generelle 

serviceniveau eller de gældende forskrifter. 

4.2.2  Andet eksklusionskriterium 

Vores iagttagelse af det andet eksklusionskriterium tager udgangspunkt i organisations-

systemets italesættelse af, at de bedste resultater bygger på en „holdindsats‟: 

“Den første dag på Forretningsdøgnet sluttede med en fejring af to vinderteams, der i 2010 skabte succes med 

en holdindsats på tværs af enheder i DSB (…) »For begge indsatser gælder det, at de er fantastiske 

præstationer, som rigtig mange har del i og ære af. Resultaterne er skabt gennem et solidt holdarbejde på tværs 

af afdelinger og enheder. Og det har været præget af tillid til, at kollegaen ved siden løste sin opgave med 

samme omhu, som jeg løser min. Gode afleveringer har været hverdag – hver dag«” (6:5). 

Her konstrueres vinderpræstationer som et produkt af tværorganisatorisk samarbejde. Denne 

„holdindsats‟ indebærer, at alle „kollegaer‟ opfylder en gensidig forventning om kvalificerede 

og stabile bidrag. Denne forståelse reproduceres i forhold til salgs- og 

rettidighedskonkurrencer som kommunikationstemaer: 

“Vi skal motivere medarbejderne til at se deres del af succesen. Det gør vi for eksempel ved, at salgstallene er 

tilgængelige, så medarbejderne kan måle sig selv” (12:6) og “På driftscentralen arbejder de i teams, som 
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består af 6-7 medarbejdere. Teams er delt op i øst og vest med skillelinje i Odense (…) »Kæden skal spille 

sammen. Det er teamet, der vinder. Det er ikke én persons fortjeneste. Men den ene kan godt redde det hele«” 

(15:5). 

Vi iagttager her, at mening kondenseres omkring kvalifikationskriteriet ambitiøs i den forstand, 

at medarbejderfiguren forventes at konkurrere med sig selv om at slå sine personlige rekorder 

og derved hele tiden forbedre sit eget bidrag til den fælles indsats. Samtidig formes 

forståelsen af, at vinderpræstationer er et produkt af en holdindsats. Vi aner her, hvordan 

systemet etablerer grænsen for sit medlemskab. Eksklusionen træder tydeligere frem i disse 

eksempler: 

“Den vigtigste ingrediens i de kommende års arbejde er lysten og viljen til at vinde, understregede Søren 

Eriksen: »(…) vi skal være bedre til at tænke på hele virksomheden frem for på vores egne afdelinger. Der er 

for mange kongedømmer i DSB. Siloerne skal rives ned. Viljen til at vinde er nødvendig for at nå de mål, vi 

sætter os for. Vi skal vinde konkurrencen med de andre operatører ved at vise, at vi er de bedste«” (6:1) 

og“Det sværeste ved mit arbejde er, når jeg oplever, at den bedste løsning for DSB som helhed møder 

modstand, fordi den på kort sigt går ud over kollegernes arbejdsvaner” (35:6). 

Organisationssystemet udtrykker her en holistisk værdiopfattelse og anvender 

„kongedømmer‟ og „siloer‟ som betegnelse for en ukonstruktiv tilgang, som hæmmer evnen til 

at vinde over systemeksterne „konkurrenter‟. Vi iagttager, at systemets sociale dimension 

lukkes om en forventning om, at der ikke arbejdes for sin egen eller sin afdelings succes, men 

for virksomheden som helhed. Mening kondenseres herved om dét at være ambitiøs på 

fællesskabets vegne og ikke egennyttigt stræbe efter personlig vinding. I relation til denne 

meningsskabelse sporer vi et andet aspekt: 

“Mere vinderkultur handler om at turde sætte høje mål, forfølge dem og fejre dem, når det lykkes – og se det i 

øjnene, når det ikke lykkes. Vi skal dyrke en vinderkultur, hvor alle får plads til at tænke modigt og 

anderledes og, lige så vigtigt, til at fejle. Alle seriøse skiløbere siger, at hvis du ikke styrter af og til, så har du 

ikke været over din grænse. Det samme gælder for os. Vi har ikke en vinderkultur, før vi også har været nede 

i sneen et par gange. Først da ved vi, at vi har udfordret os selv og mulighederne i vores forretning nok” (DSB 

2011j). 
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Organisationssystemet italesætter, at anderledes tænkning kan slå fejl, hvorfor „vinderkultur‟ 

handler om at besidde modet til at turde satse. Vi iagttager, at kommunikation herved knytter 

an til det velkendte ordsprog „hvo intet vover, intet vinder‟. Vinderen konstrueres således ikke 

som en ufejlbarlig medarbejderfigur. Med denne konstruktionreproduceres kravet om dét at 

kunne sætte sig ud over personlige interesser; her gælder det om at være villig til at tage én for 

holdet og acceptere risikoen for et nederlag i den større sags tjeneste. Denne meningsskabelse 

ekskluderer den, der ikke kan acceptere at bidrage med noget ringere end den perfekte 

indsats. Denne grænsedragning understøttes af et andet karaktertræk, der optræder som 

eksklusionskriterium i kommunikationen: 

“Vinderkultur handler om at turde tale om det, vi ikke er så gode til, men er i gang med at gøre bedre (som 

Søren Eriksen sagde). Vi skal turde melde mere ud i DSB I dag og også fra K-ledelsen og chefer om de ting, 

vi ikke gør godt nok, men som vi derfor ER i gang med at gøre noget ved. Det fordrer mere åbenhed. Et 

eksempel kunne være omkring projekterne. Uden at være kritisk over for KTT, kunne det da være interessant 

at høre mere om hvad de gør? Hvorfor er det så svært? Hvor er indsatserne? Vi er lidt for meget en 

succeskultur ift. hvad vi siger og melder ud. Ting kommer kun frem i lyset, når vi er LYKKEDES med 

dem” (DSB 2011h) og “For mig er det vigtigt med åbenhed og ærlighed om vores udfordringer – også om de 

svære udfordringer. Ved at tale åbent om dem, kan vi sammen løse dem og blive endnu stærkere. Det handler 

om at turde – og om at skabe et endnu stærkere DSB” (25:3). 

Her italesættes „succeskultur‟ som en modsætning til „vinderkultur‟. Denne konstruktion 

bygger på en selvfølgelighed om, at en fælles indsats kræver „åbenhed og ærlighed om 

udfordringer‟. Kommunikationen udelukker herved atter perfektionisten, som frygter kritik 

og ikke vil dele sine fejlskud eller svagheder med andre. Systemet iagttager, at en sådan tilgang 

ikke er konstruktiv, da den hæmmer de kollektive refleksionsmuligheder og dermed evnen til 

at skabe det bedste resultat. Vi iagttager, at egennytte og perfektionisme begge er 

karaktertræk, som kan tilskrives dét at være individualistisk. Denne egenskab kan således 

markere semantikkens anden og sidste eksklusionsværdi. 

På baggrund af ovenstående slutter vi, at præstationssemantikkens yderside formes af 

egenskaberne revolutionerende og individualistisk. Vi vælger den selvstændige som betegnelse 

for det modbegreb, som rummer begge disse eksklusionskriterier. Vi vil nu afsluttende 

sammenfatte og redegøre for det semantiske begrebspar. 
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4.3    Begrebspar 

Vi har i dette kapitel fundet, at præstationssemantikken konstruerer begrebsparret 

vinderenden selvstændige. I semantikken lukkes organisationssystemets sociale dimension 

omkring begrebet vinderen, mens den selvstændige konstrueres som uegnet i forhold til at opnå 

vinderpræstationer. Vinderen er karakteriseret ved at besidde en konstruktiv tilgang til 

udfordringer samt ved at være innovativ og ambitiøs, men ikke ved at være revolutionerende eller 

individualistisk. Semantikken stiller således krav om konstruktivitet i forståelsen, at 

medarbejderfiguren skal evne at forholde sig refleksivt og proaktivt til kundebehov og 

løsningsmuligheder. Organisationssystemet er endvidere sensitivt overfor, at innovationsevne 

udgør en nødvendig egenskab, eftersom nytænkning i nogle tilfælde kan skabe den bedste 

service. Samtidig etableres der dog en forventning om, at nye løsninger ikke udvikles uden 

tanke for det generelle serviceniveau eller de gældende forskrifter. 

Medlemskabskonstruktionen forventes således ikke at give plads til en ubetinget indsats for at 

give en god service. Med andre ord iagttager organisationssystemet innovationer som 

irrelevante, hvis de revolutionerer eksisterende fremgangsmåder. Det forventes, at et medlem 

er ambitiøst og dermed stræber efter at gøre sit bedste samt deltager i konkurrencer om at 

sikre det bedste resultat. Imens ekskluderes en individualistisk indstilling, som refererer til 

dén, der søger at vinde personlig hæder eller fordel, samt dén der stræber efter perfektion og 

frygter at lide personligt nederlag. Mening kondenseres således om, at personlige ambitioner 

ikke må vægtes højere end de kollektive interesser. 
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Kapitel 5  
Kompetencesemantikken 

Organisationssystemets medlemskab formes ikke blot af præstationssemantikken. Vi iagttager 

en anden semantik, som er kendetegnet ved et andet begrebspar, og hvormed systemet 

kondenserer mening ved hjælp af andre inklusions- og eksklusionskriterier. Semantikken 

markerer værdien af at besidde kompetencer. Kommunikationen konstruerer således 

kontinuerligt medarbejderfiguren som værende kompetent og dygtig. Denne 

meningskonstruktion kommer eksempelvis til udtryk i forhold til en administrerende 

direktørs til- og aftræden: 

“DSB‟s nye administrerende direktør, Christian Roslev, lægger stor vægt på at komme rundt og hilse på 

DSB's medarbejdere i hele landet (…) »Min rundtur i dag har virkelig været en brugbar øjenåbner for 

grundforståelsen af det job, jeg har sagt ja til. Det at køre tog i daglig trafik er ekstremt kompliceret, men det 

glæder mig, at jeg kun har mødt gode kompetente medarbejdere på min færd rundt i virksomheden«” (25:4) 

og “Christian Roslev forlader posten som administrerende direktør for DSB på et tidspunkt med mange 

udfordringer (…) Men heldigvis har DSB mange dygtige medarbejdere på alle niveauer, der fortsat skal 

bidrage til at løse de forskellige udfordringer – og vigtigst af alt sørge for tog til tiden og gode rejseoplevelser for 

kunderne” (35:2). 
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I disse kommunikationer tilskrives medarbejderfigurernes „kompetence‟ og „dygtighed‟ 

betydning for, at et stabilt og højt serviceniveau (i form af rettidige tog og gode 

rejseoplevelser) kan opretholdes uafhængigt af, hvem der indtager DSB‟s direktørpost. 

Umiddelbart kan denne meningssammenhæng fremstå som lettere banal – hvilken 

virksomhed ønsker ikke kompetente medarbejdere? Når semantikkens selvfølgeligheder 

studeres nøjere, kan der dog spores flere interessante elementer. Vi vil derfor bruge dette 

kapitel på at undersøge, hvad der i DSB‟s optik forstås ved dét at besidde kompetencer. Vi 

retter først blikket mod semantikkens værdiside, hvor vi ikke på forhånd har udvalgt et 

begreb, men udleder dette på baggrund af dets ækvivalensværdier. 

5.1    Begreb 

Vi iagttager, at kompetencesemantikkens værdiside formes af to kvalifikationskrav, som kan 

sammenfattes af ét begreb. 

5.1.1  Første inklusionskriterium 

Organisationssystemets kommunikation tematiserer og konstruerer gennemgående 

medarbejderfigurens kompetencer som noget, der skal investeres i. Dette fremgår blandt 

andet af DSB‟s årsrapport: 

“At være konkurrencedygtig er i høj grad et spørgsmål om faglig dygtighed. Og da udvikling af den enkelte 

medarbejder er ensbetydende med udvikling af DSB, investerer vi målrettet i vores medarbejderes dygtighed. 

‟Med dygtighed ind i fremtiden‟ er den overordnede filosofi i DSB‟s HR-strategi, hvor omdrejningspunktet er, 

hvordan man gearer en stor, kommerciel servicevirksomhed til både at levere det optimale produkt og den 

optimale kundeservice. Det kræver en dynamisk og handlekraftig organisation og ikke mindst dygtighed på 

alle niveauer” (DSB 2011i:18). 

Her italesættes „faglig dygtighed‟ som en egenskab, der korrelerer med DSB‟s 

„konkurrencedygtighed‟. Det specificeres ikke hvilken type faglighed, der er tale om. Det 

fremgår blot, at fagligheden skal udvikles, for at den „kommercielle servicevirksomhed‟ kan 

udvikles. Denne meningsskabelse optræder hyppigt i kommunikationen: 

“Medarbejdernes opkvalificering skal prioriteres, så vi udnytter de kommercielle muligheder” (8:4), “Jeg tror, 

at her og nu er de fleste ganske udmærket rustet kompetencemæssigt. Men hvis de fortsat skal være de bedste, 
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er der brug for en løbende efteruddannelses-strategi og mere kompetenceudvikling, så de personligt og fagligt 

kan matche de krav, der stilles i en innovativ servicevirksomhed” (22:6), “Udviklingen i samfundet og 

ændringerne af virksomhedens betingelser stiller store krav til alle i DSB. Ikke alle har de kvalifikationer, 

der skal til for at opnå de bedste resultater. Til dem vil DSB give efteruddannelse, så kvalifikationerne 

matcher forventningerne” (DSB 2010:5) og “Medarbejder og job skal udvikle sig sammen. Den personlige 

og faglige udvikling er en forudsætning for DSB‟s forretningsmæssige og kvalitetsmæssige succes. Det sætter 

DSB i stand til at følge udviklingen og skabe attraktive arbejdspladser i en verden, hvor vilkårene konstant 

ændrer sig” (ibid.). 

På baggrund af disse kommunikationer gør vi tre iagttagelser: 1) Det er ikke blot „faglige‟, 

men tillige „personlige‟ kompetencer, som tilskrives betydning for DSB‟s succes; 2) 

kompetencerne skal både afstemmes med jobindhold og samfundets krav; og 3) udviklingen i 

samfundet skaber et behov for konstant udvikling af „virksomheden‟ og dermed udvikling af 

„medarbejdernes‟ kompetencer. Med andre ord etablerer organisationssystemet en forståelse 

af, at uanset hvilke kompetencer der tilskrives medarbejderfiguren, vil disse over tid blive 

iagttaget som utilstrækkelige. Denne forståelse konstruerer en sammenhæng mellem 

kompetenceudvikling og konkurrencedygtighed. Kompetenceudvikling italesættes dog ikke 

blot som fordelagtig for virksomheden, men ligeledes for medarbejderne: 

“DSB ønsker, at det skal være attraktivt at kvalificere sig til andre, nye eller mere ansvarsfulde 

arbejdsopgaver både i egen enhed eller i andre enheder i DSB. Derfor vil DSB støtte de medarbejdere, som har 

lyst og evne til at udvikle sig i nuværende job eller gøre karriere. F.eks. gennem uddannelse, deltagelse i 

projektarbejde eller gennem tætte arbejdsrelationer med andre afdelinger” (DSB 2010:7) og “Vi arbejder 

strategisk med at udvikle og fastholde DSB‟s talentmasse. Gennem det sidste halvandet år har 32 udvalgte 

talenter fra forskellige dele af DSB deltaget i et intensivt talentudviklingsforløb tæt koblet til Sporskifte 2010 

(…) Flere af deltagerne havde allerede undervejs i programmet fået enten øget ansvar eller nye poster i 

organisationen” (DSB 2011i:19). 

I disse kommunikationer etableres en forståelse af, at muligheden for at „gøre karriere‟ i DSB 

er betinget af en lyst og vilje til at udvikle sine kompetencer. Organisationssystemet iagttager 

ligeledes, at kompetenceudvikling kan åbne op for eksterne karrieremuligheder: 

“DSB vil også sikre den nødvendige uddannelse og udvikling, som på længere sigt kan lette vejen til nye job i 

DSB eller attraktive jobs udenfor DSB. Til gengæld for de muligheder, DSB tilbyder, må medarbejderen tage 
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et ansvar. Den enkelte må være udviklingsparat og hele tiden vedligeholde sin egen uddannelse og udvikling” 

(DSB 2010:5). 

Her kommunikeresom en forpligtigelse til at acceptere og udnytte de udviklingsmuligheder, 

DSB tilbyder. Denne forpligtelse relateres eksplicit til dét at være udviklingsparat. Vi finder, 

at denne egenskab betegner kompetencesemantikkens første inklusionsværdi. Værdien 

refererer til en medarbejderfigur, som er villig til at opgradere sine eksisterende kompetencer 

med henblik på både at styrke DSB‟s konkurrencedygtighed og egne karrieremuligheder. 

Dette kvalifikationskrav kan endvidere anvendes som betegnelse for en forventning, som vi 

udleder af kommunikationen om DSB‟s praksis for årlige medarbejderudviklingssamtaler: 

“MUS-samtalen er det årlige tjek af, om man fortsat har de rette kompetencer, eller der er behov for udvikling 

på den ene eller anden måde” (24:4) og “Samtalen er en oplagt mulighed for at drøfte, hvordan det sidste år 

er gået og særligt at se frem mod det næste års opgaver og mål. Hvad er gået godt, hvad venter der rundt om 

hjørnet, og hvor skal kompetencerne udvikles, så medarbejderen og afdelingen i endnu højere grad kan 

understøtte forretningen?” (36:8). 

Kommunikationen konstruerer den udviklingsparate medarbejderfigur som én, der aktivt 

deltager i evalueringen af sine kompetencer og diskussionen af sit forbedringspotentiale. 

Mening kondenseres derved omkring selvrefleksion i forståelsen at kunne forholde sig til 

egne kompetencer og udviklingsbehov. Vi sporer her en parallel til præstationssemantikkens 

krav om en konstruktiv refleksionsevne. I denne meningssammenhæng erdet dog egne 

kompetencer, ikke udfordrende situationer, der kræver refleksion. At udviklingsparathed 

forbindes med en form for selvrefleksivitet kommer ligeledes til udtryk i forhold til, hvordan 

midler til efteruddannelseskurser skal ansøges: 

“Kompetencefonden uddeler hvert år midler til DSB-medarbejdere, der gerne vil dygtiggøre sig. For at kunne 

komme på kursus i 2012 skal man lave en plan og en ansøgning med sin leder til MUS-samtalen. Hver 

medarbejder kan søge midler til ét kursus, og med ansøgningsskemaet sendes en begrundelse for valget. Den 

behøver ikke være lang, men den skal være konkret. »Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvorfor det er 

relevant at tage netop det kursus. Hvad får du som medarbejder ud af det, og hvad får DSB ud af det,« siger 

Lis Kræmmer. Kurserne – eller udviklingsaktiviteterne – skal enten være effektivitets- eller kundeorienterede” 

(41:6). 
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Her reproduceres forventningen om, at medarbejderfiguren evner at gennemskue og 

redegøre for sit eget samt DSB‟s udbytte af et givent kursus. Det specificeres endvidere, at 

efteruddannelsen enten skal kunne forbedre serviceydelsen eller tilskrives en 

effektiviseringseffekt. Igen iagttager vi en lighed med præstationssemantikken, mere præcist 

kravet om at innovationer effektiviserer eller forbedrer grundproduktet. Forventningen 

former gennemgående kommunikationen om efteruddannelse: 

“Skolebænkene er klar til at tage imod de medarbejdere i DSB, der har fået ønsket om et kursus via 

kompetencefonden opfyldt (…) I år er der også blevet penge til et kursus hos Bombardier for nogle 

medarbejdere fra DSB Vedligehold. På kurset bliver de uddannet i blandt andet fejlfinding, så de ikke 

behøver hidkalde assistance fra Bombardier, hver gang noget skal rettes. Det giver gode besparelsesmuligheder 

for DSB, siger Lis Kræmmer: »Der er ingen tvivl om, at disse kurser også er en god investering. Når vi selv 

har kompetencerne til at reparere fejl, mindsker vi selvfølgelig udgifterne til hjælpen udefra«” (18:2) og “Hver 

tirsdag bliver der talt engelsk i et rum på værkstedet i Sonnesgade i Aarhus, når seks mand afvikler deres 

kursus i engelsk konversation (…) Kurset er bevilget af Kompetencefonden, og det var ikke svært at få lov. 

»Vi kiggede os lidt omkring efter det billigste tilbud, ansøgte om lov hos Kompetencefonden og fik hurtigt et 

ja,« siger han (…) »Jeg opfordrer altid mine medarbejdere til at tage kurser, og vi er gode til det her. Jeg synes, 

det er vigtigt at efteruddanne sig. For det første giver det et godt afbræk i hverdagen, og så giver det en personlig 

tilfredsstillelse at få nogle nye kompetencer«” (41:6). 

I disse kommunikationer italesættes efteruddannelse som en omkostningsbesparende 

„investering‟. Samtidig konstruerer organisationssystemet det som selvfølgeligt, at den 

udviklingsparate medarbejderfigur medtænker kursets pris og italesætter det som „personligt 

tilfredsstillende‟ at opbygge nye kompetencer. 

5.1.2  Andet inklusionskriterium 

Organisationssystemets kobling mellem kompetenceudvikling og effektivisering leder os på 

sporet af endnu en ækvivalensværdi til kompetencesemantikkens begreb: 

“DSB er i front, når det gælder om at udvikle medarbejdernes kompetencer. Tre særlige projekter er 

gennemført igennem det sidste års tid. De har givet effektiviserende resultater for DSB og har imødekommet 

væsentlige udviklingsønsker blandt medarbejderne” (7:6) og “I den nye strategi DSB+ skal vi blandt andet 

være ‟mere effektive‟. Ja, men sideløbende kræver vi en meget mere strategisk personalepolitik med øget 
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kompetenceudvikling. Medarbejderne skal trygt kunne bidrage til effektiviseringen uden at risikere at blive 

fyret i endnu en primitiv ‟massefyringsrunde‟” (8:4). 

Det fremgår her, hvordan kompetenceudvikling forventes bidrage til „effektiviserende 

resultater‟. Ligeledes konstrueres kompetenceudvikling som et værn mod afskedigelse. Denne 

forståelse relaterer vi til et medlemskabskriterium, som kan udledes af kommunikationen om 

rationaliseringsrunder: 

“Hvis ens job falder bort, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer – og der ikke er tale om midlertidig 

ansættelse – vil DSB hjælpe med omstilling til nyt job. Omstillingen sker i første række til nyt job i DSB. 

Men efter en konkret vurdering er der også hjælp at hente til f.eks. et job uden for DSB, en ny ekstern 

uddannelse eller overgang til pensionisttilværelse. En genplacering forudsætter, at medarbejderen er indstillet på 

og egnet til omstilling. Er det ikke tilfældet, kan der ske umiddelbar afskedigelse efter gældende regler (…) 

For nogle sker det, at jobbets krav og den faglige og personlige udvikling ikke længere hænger sammen. Hvis 

dén situation opstår – og den ikke kan ændres ved forskellige tiltag og motivering via 

medarbejderudviklingssamtalen – må ansættelsesforholdet høre op. Det sker, hvis medarbejderen ikke kan 

eller ikke vil omstilles” (DSB 2010:6). 

Her iagttages „faglig‟ og „personlig‟ udvikling igen i relation til karrieremuligheder. I denne 

sammenhæng forstås udviklingen dog som reaktiv; der er tale om en nødvendig „omstilling‟ 

som følge af rationaliseringer. Der etableres en forventning om, at medarbejderen skifter job 

eller efteruddanner sig afhængigt af, hvad den pågældende situation fordrer. For at opfylde 

denne forventning er det ikke tilstrækkeligt at være udviklingsparat i forståelsen at besidde 

viljen til omstilling. Det er nødvendigt, at medarbejderfiguren kan omstilles; en kvalifikation 

som refererer til, at dennes kompetencer kan tilpasses nye jobkrav. 

Medlemskabskonstruktionen knytter således eksplicit an til et krav om at være 

omstillingsegnet. Det fremgår, at rationaliseringsprocesser kun udgør en trussel for de 

medarbejderfigurer, der ikke findes omstillingsegnede. Nødvendigheden af denne egenskab 

kan forstås i relation til, at organisationssystemet italesætter „forandringer‟ som selvfølgelige: 

“Vi er i en branche, der udvikler sig konstant. Det kræver, at vi hele tiden evner at forny os. Som 

medarbejder i DSB skal man kunne lide forandringer, for de vil være der hele tiden. Er man klar til det, 

bliver det en spændende tid med at udvikle forretningen” (12:3) og “Koncernindkøb søger netop nu 

medarbejdere internt i DSB til fuldtidsstillinger i Central Shared Service (…) Det er ikke kendskab til 
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systemer og processer, der bliver lagt vægt på i rekrutteringen. Derimod skal du kunne lide forandringer og 

have mod på at lære nyt for at blive en god indkøber. Der er indlagt et oplæringsforløb, så du behøver ikke 

meget erfaring” (36:11). 

Vi iagttager, at disse kommunikationer kondenserer mening omkring en medarbejderfigur, 

der hverken er en bærer af eller et offer for forandringer, men blot accepterer og trives med 

disse. Den sociale dimension lukker sig samtidig om en forståelse af, at dét at være 

omstillingsegnet indebærer en evne til at kunne „forny sig‟ og „lære nyt‟. Derimod iagttages 

„erfaring‟ ikke som en afgørende faktor i vurderingen af, hvorvidt „medarbejderen‟ findes 

kompetent til at varetage nye arbejdsopgaver. Denne forståelse kan yderligere specificeres på 

baggrund af organisationssystemets kommunikation om indførslen af en ny teknologi, som 

skal gøre togkørsel mere miljøvenlig: 

“Lokomotivførerne bliver nu uddannet i at køre togene efter GreenSpeed, som er et computersystem, der 

anbefaler kørehastighed. På depotet i Kalundborg falder det nye system i god jord (…) »Det bliver en hjælp. 

Jeg troede inden kurset, at jeg vidste lige præcis, hvordan jeg skulle køre. Jeg kører pænt i forvejen og kender jo 

strækningen. Men man vil vinde noget på at køre efter den anbefalede hastighed«” (17:8) og“GreenSpeed 

anbefaler en jævn kørsel, for det er det, der kræver mindst energi. Der er stor spredning på, hvordan 

lokomotivførerne kører. De rutinerede kender selvfølgelig strækningerne godt og ved tit, hvordan det bedst kan 

betale sig at køre. Men der er plads til forbedring, og vi håber, at køresystemet også hjælper de nyuddannede til 

hurtigere at køre optimalt”(21:8). 

Her italesættes dét at være „rutineret‟ hverken som en fordel eller en ulempe i forhold til at 

kunne adoptere den nye arbejdsteknik. I stedet konstrueres en forståelse af rutine som 

værende en kompetence, der til stadighed kan udvikles og „forbedres‟. Vi slutter hermed ikke, 

at rutine og erfaring bliver overflødiggjort i kompetencesemantikken. Dog finder vi, at den 

omstillingsegnede medarbejderfigur forventesikkeat hængepassivt fast i gamle vaner og 

procedurer. Denne iagttagelse understøttes af følgende italesættelse af „erfaring‟: 

“Erfaring ruster aldrig. De har næsten lige mange år på bagen i DSB. Manden og maskinen. Han har været 

her i 32 år. ME‟en i omkring de 30. Lokomotivfører Karsten Larsen sidder forrest i togene primært på 

Sydbanen mellem Rødby Færge og Østerport. Undervejs på turen kigger han på uret en enkelt gang. Toget 

kører rettidigt. Det ved han af erfaring. Også selvom der er en del LA'er (hastighedsnedsættelser) at tage 

hensyn til. »Hvis jeg holder den hastighed, jeg regner med, jeg kan holde undervejs, ved jeg, at vi kører til 
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tiden. Man kan bare tiderne. Når de bliver lavet om ved et køreplansskift, går der et par dage, så husker 

man de nye og har glemt alt om de gamle.« Erfaring er der masser af hos Karsten Larsen, og der er også plads 

til det nye” (25:8). 

Vi kan her iagttage, at organisationssystemet ikke forbinder „erfaring‟ med dét at have 

opbygget viden om en given arbejdsrutine igennem mange år, men med dét at besidde 

indlærings- og aflæringsevne. Kravet om kontinuerlig tilpasning og fornyelse medfører 

således, at det er tilskrives afgørende betydning både at kunne memorisere nye procedurer og 

kunne glemme de gamle. Vi iagttager, at denne kombinerede egenskab således indholdslader 

dét at være omstillingsegnet. Herved kondenseres mening omkring en forståelse af, at en 

erfaringsramt medarbejderfigur, der ikke besidder evnen til at indlære og aflære sig 

procedurer, uhjælpeligt vil blive kørt af sporet. Denne forståelse understøttes af, at DSB 

løbende italesætter evnen til indlæring og aflæring, når forandringer tematiseres. Eksempelvis 

i kommunikationen om en omstrukturering af DSB‟s kiosker: 

“Medarbejdere sørger for problemfrit skift. På lidt over et år er 76 Kort & Godt-butikker blevet til 7-

Eleven. Forandringsparate medarbejdere får en stor del af æren for den hurtige og nærmest smertefrie 

forvandling. »En stor del af denne overgang har været at få medarbejderne til at tage forandringerne til sig. 

For rigtig mange ansatte svarer det til at skifte job, fordi der er så mange nye rutiner, der erstatter de gamle. 

Det kan tage op til ni måneder, før de nye rutiner er rigtigt indarbejdet. Men når de er det, er det også med til 

at trække flere kunder ind og øge omsætningen. Og det giver en dobbelteffekt,« siger Søren Skovdal. Som et 

eksempel på nogle af de mange anderledes rutiner fortæller Søren Skovdal, at der med 7-Eleven er mange nye 

produkter, der skal tilberedes. »Pølsehornene skal ud af fryseren to timer, før de kan bages, og det skal man jo 

lige tage højde for. Det er ikke så svært, hvis man kun har ét produkt – men når man har 20 forskellige, der 

skal tilberedes, samtidig med at man betjener kunder i butikken, stiller varer op, sørger for, at der frisk mælk 

på kaffemaskinen og mange andre ting, er det vigtigt, at driftsrutinerne er indarbejdet og kommer ind under 

huden på hver enkelt medarbejder” (43:2). 

Kommunikationen knytter igen an til forståelsen af omstillingsegnede medarbejdere, som 

takler en forandring ved uproblematisk og „smertefrit‟ at erstatte gamle arbejdsrutiner med 

nye. Vi aner her en forventning om en form for maskinel adfærd, der kan indstilles og 

nulstilles efter behov. Med disse iagttagelser i ryggen vil vi opstille et begreb, der kan 

sammenfatte kompetencesemantikkens to inklusionsværdier udviklingsparat og omstillingsegnet. 
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Vi finder inspiration til begrebet i kommunikationen om to forskellige 

efteruddannelsesprojekter: 

“70 stationsbetjente og håndværkere får undervisning i dansk og it. Efter at han har fået knækket læsekoden 

og har lært at bruge en computer, er maskinarbejder Carl Petersen begyndt at bruge internettet rigtig meget. 

Han er ordblind, men har fået lært, hvordan ordene er bygget op (…) »Ved at gøre det her er DSB også med 

til at fremtidssikre kollegerne. Hvis lokomotivværkstedet lukker ned, kan man komme andre steder hen nu. 

Det er en win-win situation. Det burde bredes ud til hele DSB«” (2:6) og“Med eksamensbeviserne i hånden 

kan de øge jobmulighederne internt og eksternt. »Jeg agter at blive i DSB, til jeg går på pension, men skulle 

vores veje skilles, er jeg et bedre kort, og det er lettere for DSB eller andre at kunne bruge mig til noget andet« 

(…) »Det er dejligt at se, at deltagerne er villige til at gå den ekstra mil. Man kan kalde det en forsikring for 

arbejdskarrieren, som HK'erne har fået af DSB mod at gøre en indsats for at få deres viden opfrisket og 

opkvalificeret«” (7:6). 

Således inspireret vælger vi denfremtidssikrede som betegnelse for begrebsparrets 

værdiside. Begrebet markerer, at medarbejderfiguren i denne semantik konstrueres i fremtid, 

og dermed ikke er defineret af sin fortid eller nutid. Den fremtidssikrede refererer med andre ord 

til, at inklusion ikke er betinget af opbygget erfaring eller aktuelle kompetencer men af 

organisationsmedlemmetsudviklings- og omstillingspotentiale. Som det italesættes i overstående 

eksempler, er der tale om en fremtidssikring af både „medarbejder‟ og DSB: 

Medarbejderfigurens arbejdskarriere er „forsikret‟, hvad enten det gælder proaktive eller 

reaktive jobskift, mens DSB får „bedre kort‟ med en fleksibel arbejdsstyrke, der kan tilpasses 

skiftende omverdensvilkår. Kompetencesemantikken konstruerer dermed medarbejderfiguren 

som en ressource, der på lige fod med andre ressourcer skal udnyttes til fulde, og hvis 

karakteristika løbende skal afstemmes med DSB‟s behov. Denne knaphedsforståelse former 

ligeledes det semantiske modbegreb, som vi nu vil behandle. 

5.2    Modbegreb 

Vi iagttager, at den fremtidssikredes modbegreb formes af tre ækvivalensværdier, som hver især 

bidrager til en forståelse af organisationssystemet medlemskabskonstruktion. 
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5.2.1  Første eksklusionskriterium 

Vores udfoldelse af modbegrebet begynder med en iagttagelse af, hvordan et 

efteruddannelsesprojekt italesættes, og derved tilskrives mening i organisationssystemets 

kommunikation: 

“Læsefærdighed er grundlaget for efter- og videreuddannelse og for at kunne imødekomme de krav, som 

arbejdspladsen stiller. Derfor har 84 håndværkere og stationsbetjente deltaget i et pilotprojekt, hvor de fik 

undervisning i dansk og It. Med projektet opnår DSB øget kvalitet og kompetenceløft, og hos medarbejderne 

øges trivslen og selvsikkerheden” (DSB 2011i:19) og “For at give de almene færdigheder et løft, har 

håndværkerne på Driftsværksted Øst fået tilbudt et uddannelsesforløb, som de kunne tage på arbejdspladsen 

og i arbejdstiden (…) »Vi kan blandt andet se, at de håndværkere og stationsbetjente, der har været på 

kursus, bruger e-mails 75 procent oftere, og brugen af tekstbehandling er steget 150 procent. Og så er der 

langt flere, som søger efteruddannelse eller anden kompetenceudvikling,« fortæller projektleder Nina 

Westergaard fra DSB Uddannelsescenter. Det kan Allan Klausen tale med om: »Før følte jeg ikke, at jeg 

kunne tage uddannelse, når jeg var ordblind. Nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil tage dansk og engelsk på 

aftenskolen. Selvtilliden har fået et løft«” (12:2). 

Disse kommunikationer knytter an til forståelsen af, at uddannelse er gavn for både DSB og 

„medarbejdere‟. Udbyttet italesættes som et „kompetenceløft‟, der henholdsvis højner 

arbejdsindsatsens „kvalitet‟ og giver en bedre „selvtillid‟. Opbyggelsen af selvtillid samt af 

„almene færdigheder‟ italesættes som et grundlag for videre kompetenceudvikling. Med andre 

ord udvikler organisationen udviklingsparate medarbejderfigurer. Mening kondenseres 

således omkring en form for omstilling til omstilling. Uddannelse forstås derimod ikke som 

noget, der gør det muligt at fordybe og dygtiggøre sig inden for et fagområde. Denne 

forståelse ser vi udtrykt i følgende kommunikation: 

“Jeg mener faktisk, at vi mangler noget uddannelse. Vi halter bagefter på de fleste værksteder. Vi har godt 

nok fået uddannelse, men meget af det er internt i DSB. Men det er ikke uddannelser, der har hævet vores 

faglige kunnen. Hvis vi ikke får rettet op på det, vil vi ikke være klar til morgendagens udfordringer” (22:6). 

Her fremgår det, at uddannelse generelt ikke fokuserer på at udvikle „faglig kunnen‟. Vi 

iagttager, at det samme gør sig gældende i forhold til uddannelsesprojektet „Billet til 

fremtiden‟: 
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“Uddannelsesforløbet, der er en del af pilotprojektet ‟Billet til fremtiden‟, giver medarbejderne mulighed for at 

konvertere deres erfaringer til et uddannelsesbevis, så de står bedre stillet. »Der er rigtig mange administrative 

medarbejdere i DSB, som betragtes som ufaglærte til trods for deres store erfaring. Vi vil først og fremmest 

gerne hjælpe dem til at få anerkendt deres viden, og derfor har vi lavet dette frivillige forløb. Derudover 

imødekommer det også målsætningerne om, at vi skal være mere effektive, og at vores medarbejdere skal være 

mere værd, når de forlader DSB. De går fra at være ufaglærte til at være faglærte«” (41:2) og “Ole Egebæk 

Sørensen er én af de andre HK‟ere i forløbet. Han arbejder i administrationen i Onboard Service og tager 

kontoruddannelsen med speciale i administration (…) Han var til at begynde med overrasket over, at de 

mange interne kurser, han har taget i løbet af sine år i etatens tjeneste, ikke umiddelbart er noget værd uden 

for DSB. »Kurserne var sådan set gode nok, men jeg fik ikke nogen dokumentation i form af 

eksamensbeviser, som er anerkendte i den omgivende verden (…) Desuden er det meget lettere at se og 

sammenligne mine kompetencer, hvis DSB for eksempel justerer organisationen«” (7:6). 

Tematiseringen af projektet markerer værdien af at være „faglært‟ frem for „ufaglært‟. Dét at 

være faglært forbindes med „anerkendelse‟, „konvertering‟ og „dokumentation‟ af eksisterende 

kompetencer. Vi iagttager herved, at den ufaglærte ikke betegner en inkompetent, men en 

erfaren medarbejderfigur uden eksamensbevis. Der er således ikke tale om 

kompetenceudvikling, men om kompetencecertificering. Mening kondenseres omkring, at 

synliggørelsen af allerede opbyggede kompetencer muliggør en potentiel omstilling til et nyt 

job i eller uden for DSB. Meningsskabelsen reproduceres i denne kommunikation om 

projektet: 

“Hvad kan du bruge uddannelsen til? »Jeg følte mig u-uddannet, fordi jeg ikke havde papirer på mine 

kompetencer, men det har jeg nu. Det er ret dejligt! Det har været sjovt, fordi jeg blandt os ti DSB-folk havde 

den yngste anciennitet på 17 års erfaring, så vi har haft nogle gode diskussioner, der har trukket på den store 

viden, vi bærer rundt på« (…) Hvordan har det været at være tilbage på skolebænken? »Det har været hårdt. 

Der skal noget arbejde til, når man skal igennem en tre-årig uddannelse på tre uger, men det har også været 

rigtig godt (…) Det har været rigtig sjovt, og jeg synes næsten, at forløbet har været lidt for kort, når nu man 

gerne vil have fingrene rigtig ned i det«” (41:2). 

Her konstrueres kompetencer som noget, der skal være „papir på‟. I modsat fald betegnes 

„DSB-folkene‟ som „u-uddannede‟ på trods af deres besiddelse af „stor viden‟ og mange års 
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erfaring. Uddannelsesforløbet italesættes som meget kortvarigt, hvorved vi iagttager, at fokus 

heller ikke her er på kompetenceudvikling. 

På denne baggrund slutter vi, at DSB‟s medlemskabskonstruktionformer 

eksklusionsværdienfagligfordybelse. Dét, at specialisere sig ved at bygge videre på og 

udvikle sine kompetencer inden for et givent felt, iagttages således ikkesom relevant for 

organisationssystemets kommunikation. Vi finder, at denne egenskab udgør en 

ækvivalensværdi tilet semantisk modbegreb, som vi betegnerspecialist.I det følgende vil vi 

udfolde, hvordan dette modbegreb tilskrives yderligere mening af to andre ækvivalensværdier.   

5.2.2  Andet eksklusionskriterium 

Den anden ækvivalensværdi, som bidrager til organisationssystemets grænsedragning, kan 

spores i relation til italesættelsen af læring som en „integreret del af hverdagen‟: 

“I DSB ønsker vi at tænke læring ind i mange sammenhænge og se på det som en integreret del af hverdagen. 

Helt basalt handler det om, at vi skal udvikle vores kompetencer, så vi er i stand til at løse vores opgaver med 

høj kvalitet såvel i dag som i morgen. Den enkelte udvikler sig både gennem arbejdet, sparring og uddannelse. 

Derfor hylder vi et 70-20-10 princip, hvor fokus er på kompetencer frem for kurser. Med 70-20-10-

princippet sker 70 procent af udviklingen som læring på jobbet. Det kan være nye opgaver, som aftales med 

lederen, eller vidensdeling og samarbejde. Tyve procent af medarbejderens udvikling sker gennem coaching, 

netværk, sidemandsoplæring og sparring med kolleger, leder eller samarbejdspartnere. Kun de sidste ti procent 

er egentlig videreuddannelse, kurser, e-læring og seminarer” (24:4). 

Her reproduceres forståelsen af, at DSB‟s opgaveløsning skal fremtidssikres ved hjælp af 

udvikling. Vi bemærker, at organisationssystemet samtidig skelner mellem „kompetencer‟ og 

„kurser‟. Kurser italesættes således som en lille del af kompetenceudviklingsindsatsen, mens 

„vidensdeling‟, „sidemandsoplæring‟ og „sparring‟ tilskrives afgørende betydning. Læring 

konstrueres herved som et socialt fænomen. Denne meningskonstruktion kan ligeledes 

identificeres i systemets kommunikation om den læring, der kan opnås i forbindelse med et 

driftsprojekt: 

“»Når vi vælger at hæve barren og kæmpe for 200 procent, sker det fordi, vi gennem processen kan opnå 

værdifuld læring,« siger produktionsdirektør i DSB S-tog, Dan Stig Jensen, og fortsætter: »Både læring om 

hvordan vi bedst samarbejder, internt såvel som i forhold til vores samarbejdspartnere Banedanmark og DSB 
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Vedligehold, og læring om hvordan vi fremadrettet kan forbedre rettidigheden.« (…) Hvad har vi lært af 200 

procent-dagene? »Nogle får øje på det, vi laver, og der er stort fokus på, at det hele skal hænge sammen: 

signaler, sporskifter, information osv. Det har givet et større indblik i, hvad vi er for nogle mennesker i 

firmaet, og hvad vi laver.« (…) »Jeg har været med på den første og den sidste 200 procent-dag, og jeg synes, 

der er kommet større dialog på tværs i S-tog og mellem S-tog og Banedanmark. Der er kommet fokus på at 

skabe kontakt på tværs og på, hvad vi hver især laver, og det kan mærkes. Den dialog, tror jeg, vil 

fortsætte«” (22:5). 

Her fremgår det, at læring om dét at „samarbejde‟ vægtes højt. En sådan læring tager form af 

kontakt og dialog både med „samarbejdspartnere‟ og „på tværs‟ af den pågældende 

forretningsdel. Endvidere tilskrives kendskabet til „hvad hinanden laver‟ betydning for at 

kunne forstå sammenhængen mellem forskellige fagområder. Som det var tilfældet i 

præstationssemantikken konstrueres således en holistisk forståelse af DSB‟s værdiskabelse. I 

relation til denne forståelse italesætter organisationssystemet „social faglighed‟ som noget, der 

har værdi for medarbejderfigurens og virksomhedens udvikling: 

“Social faglighed. Martin Drescher er i lære som automatik-tekniker og er en af de 21 lærlinge, der i år kom 

på en lang togtur ned gennem Europa til IC4-værkstedet i Piacenza for at se, hvordan AnsaldoBreda 

producerer IC4-togene. »Sidste år var vi en tur i Stuttgart, så det er anden gang, jeg er på tur med klubben. I 

år tog vi til Italien, hvor vi blandt andet fik en syv timer lang rundtur på et af IC4-værkstederne. Det er altid 

spændende at komme ud og se, hvordan man gør tingene andre steder og få en snak med fagfolk med 

specialviden,« siger voksenlærling Martin Drescher og fortsætter: »Men når det er sagt, så er det vigtigt at 

understrege, at dette også er en social begivenhed, hvor folk lærer hinanden at kende på tværs af de funktioner 

og placeringer, de har i hverdagen. Samtidig er det en god måde at få indlemmet de nye på, når vi eksempelvis 

går ud og spiser og hygger om aftenen«” (30:6) og “Hvis vi ikke får nye input fra kolleger med andre 

erfaringer, udvikler vi os ikke. Samspillet mellem de erfarne medarbejdere og de nye medarbejdere er værdifuldt 

og afgørende for DSB‟s udvikling” (26:5). 

„Social faglighed‟ betegner i denne forbindelse samspillet mellem erfarne „fagfolk‟ og nye 

„lærlinge‟. Dette samspil omfatter både tværorganisatorisk videndeling og socialt samvær. I 

tråd med denne meningsskabelse italesættes vigtigheden af tværfagligt samarbejde: 

“Kompetencerne skal samles. Jeg tror, vi bliver meget skarpere og bedre end alle andre, hvis vi bryder siloerne 

ned og bruger vores ressourcer bedre” (6:4),“Et velfungerende samarbejde mellem faggrupperne giver bedre 
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arbejdsmiljø og højere service til kunderne, mener DSB-folkene i Esbjerg, der har sat sig sammen til 

fællesmøde (…) »Vi vil være med til at genvinde et godt fundament for DSB. For at gøre det er det vigtigt, at 

vi nedbryder siloer og samarbejder på tværs. Det vil give vores arbejde højere kvalitet. Vi får bedre 

arbejdsmiljø og flere kunder, fordi vores service bliver bedre«” (22:8) og “Et af togene var så forsinket i 

ankomsten, at rengøringspersonalet ikke kunne nå at klargøre togsættene til næste tur. To af lederne tilbød 

med det samme at hjælpe med at tømme toget for affald, og resten af lederteamet hjalp kunderne på perronen, 

så toget var klar til afgang til tiden. Det er et godt eksempel på, at vi kan nå meget langt, hvis vi bakker 

hinanden op på tværs af faggrænserne i DSB” (35:8). 

Kommunikationen knytter her an til en forventning om, at forskellige faggrupper 

samarbejder om at skabe det bedste resultat;„kompetencerne skal samles‟ og siloerne „brydes 

ned‟. I relation til denne forståelse formes et eksklusionskriterium, som markerer en uønsket 

tilgang: 

“Virksomheden har mange specialafdelinger, og man har lidt for travlt med at ‟mele sit eget brød‟. Vi skal 

gøres bekendt med, at vi har et fælles ansvar, en fælles opgave, der skal løses” (7:3) og “Vi er måske lidt for 

siloorienterede. HR tager sig af personalesager. Klargøring af tekniske løsninger til togene. Etc. Vi har en 

fantastisk spændvidde i DSB, som vi kan udnytte bedre. Bare fordi man er cand.merc kan man jo godt have 

en løsning på toiletforhold. Og som billetsælger måske også et godt forslag til, hvordan man fanger an til Non 

Users fx.” (DSB 2011h). 

Ligesom det var tilfældet i præstationssemantikken, markeres det her som problematisk, hvis 

personlige interesser vægtes højere end kollektive interesser. Vi iagttager således, at også 

kompetencesemantikken former dét at være individualistisk, som et eksklusionskriterium. 

Vi bemærker endvidere, at organisationssystemet eksplicit forbinder en sådan egenskab med 

specialafdelinger. Det forventes, at medarbejderfiguren deltager i sociale læreprocesser og 

ikke udviser silotænkning ved at lade sin indsats begrænse af et snævert fokus pået specifikt 

fagområde. Systemet gør sig dermed igen blind for værdien af fokuseret specialisering. 

5.2.3  Tredje eksklusionskriterium 

Det tredje og sidste eksklusionskriterium i kompetencesemantikken omhandler mulige 

karriereveje i DSB. Som tidligere belyst italesætter organisationssystemet karriere som 

værende betinget af en evne til at udvikle og omstille sig. I relation hertil iagttager vi, at ikke 
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alle fagområder tilskrives udviklingspotentiale i virksomheden. Det fremgår blandt andet i 

forhold til outsourcingen af DSB IT: 

“Spørgsmålene var mange, da medarbejderne i IT Drift & Service onsdag eftermiddag fik præsenteret DSB 

IT‟s beslutning om at outsource deres arbejdsområde til en ekstern virksomhed næste år. Underdirektør i IT, 

René Munk-Nissen, forsøgte at besvare spørgsmålene bedst muligt. Blandt andet lagde han meget vægt på, at 

det ikke var kvaliteten af it-medarbejdernes arbejde, der var noget galt med. Beslutningen er taget, fordi DSB 

IT‟s ledelse vurderer, at en mere specialiseret it-virksomhed kan drive DSB‟s systemer bedre og mere effektivt 

– netop fordi it er virksomhedens kernekompetence, og derfor også bedre kan hjælpe DSB IT igennem de 

forandringer og nye udfordringer, vi står overfor (…) Selvom både Arne Lundsgaard og de fleste af hans 

kolleger vil blive kede af at forlade DSB, ser han også muligheder i at komme til at arbejde i en mere 

specialiseret it-virksomhed: »Medarbejderne vil få flere udviklingsmuligheder og større faglige udfordringer. Det 

er jo noget andet end at være i en intern it-funktion, der bare ses som en omkostning for resten af 

virksomheden. Jeg synes, det er ærgerligt, at det er nødvendigt, men det er jo ikke det samme som en fyring«” 

(6:2). 

Af kommunikation kan det iagttages, at DSB IT betegnes som en „omkostning‟, på trods af at 

afdelingen bidrager med en kvalitetsindsats. Mening kondenseres omkring, at det ikke er værd 

at udvikle kompetencer, som ikke er relateret til DSB‟s kerneområde. Organisationssystemets 

etablerer således en forståelse af, at det ikke er muligt at gøre karriere i DSB inden for 

specialområder, som ikke kan tilskrives direkte betydning for driften eller grundproduktet. Vi 

iagttager, at outsourcing af sådanne specialopgaver betragtes som værende en „bedre og mere 

effektiv‟ model. Omvendt kan vi iagttage, at andre opgaver insources: 

“Vi skal være mere effektive i DSB, og der bliver nu sat skarpt fokus på de eksterne konsulenter, som bliver 

hentet ind til at løse opgaver i DSB. I fremtiden skal konsulentforbruget halveres (…) »Der er masser af 

fordele i at se med kritiske øjne på forbruget af konsulenter. Vi kan spare penge – men vi kan også vinde på 

andre områder. Ved at løse opgaverne internt, oparbejder vi en masse vigtig viden i organisationen og dygtiggør 

os selv« (…) På den måde vil eksisterende medarbejdere få mulighed for at arbejde med nye, spændende 

arbejdsopgaver og udfordringer, der førhen tilfaldt konsulenter” (17:1). 

Organisationssystemet reproducerer her forventningen om dét at være omstillingsegnet og 

dermed i stand til at påtage sig nye arbejdsopgaver. I relation til dette iagttager vi, at et langt 

ansættelsesforhold i DSB indebærer en intern rokering mellem mange forskellige jobs: 
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“Jeg tror, de lange ansættelser vil vare ud i fremtiden. Vi er mange, der bliver i virksomheden. Jeg kender det 

fra mig selv: Da jeg blev ansat i 1997 tænkte jeg, at jeg skulle være her i 3-5 år og så videre. Men hver gang, 

jeg har så meget som tænkt på andet, har der budt sig en fantastisk mulighed inden for DSB” (26:5) og 

“DSB er karakteriseret ved, at hvis man har lysten og viljen, kan man få lov til at prøve rigtig mange job. Jeg 

har selv haft mindst 10 forskellige job i DSB, og det gør arbejdslivet afvekslende, udvikler mig personligt og 

fagligt, og så udvider det min horisont. Det er rigtig attraktivt for en arbejdsplads” (35:6). 

Interne jobskift italesættes her som noget, der skaber „personlig‟ og „faglig‟ udvikling. Vi 

sporer en forståelse af, at medarbejderfiguren ikke blot har muligheden for at skifte mellem 

forskellige job i DSB, men ligefrem forventes at gøre det. For at kunne omstille sig til et nyt 

job, iagttager organisationssystemet, at det kan være nødvendigt at gå på kompromis med 

eventuelle personlige præferencer for særlige arbejdsopgaver. Det kan vi udlede af følgende 

kommunikation: 

“Takket være DSB‟s Interne Jobformidling har seks tidligere stationsbetjente fået nye job som 

servicemedarbejdere i Padborg – men rangering er stadig deres favoritopgave. Det er næsten lige så godt som i 

gamle dage. Kaffestuen, kollegerne og jargonen er den samme. Men Kjeld Andreasen er gået fra at være 

stationsbetjent til servicemedarbejder, så der er godt nok kommet rengøring og klargøring på jobbeskrivelsen, 

men han er glad for sit nye job. Han har arbejdet i DSB i 32 år, det meste af tiden som stationsbetjent (…) 

»Dagens højdepunkt er rangering. Det er det, vi synes bedst om og det, vi alle dage har villet lave,« siger Kjeld 

Andreasen. Selv om der nu er mindre rangering i hverdagen, er han stadig meget positiv (…) Den kedelige del 

af rengøringen er der kun smil til overs for. »Det kan være ulækkert at komme ind på toilet med alt, hvad det 

kan indeholde. Det skal bare gøres, overstås. Fem minutter, og så er du ude ad døren igen.« Sådanne 

oplevelser snakker de tit om i bramfrie vendinger inde i kaffestuen. Men de fem minutter betyder ingenting i 

forhold til Kjeld Andreasens arbejdsdag som servicemedarbejder, for som han siger: »Det er helt sikkert et 

tilfredsstillende job«” (7:5). 

Her lukker kommunikationen sig omkring en omstillingsegnet medarbejderfigur, der 

varetager „kedelige‟ arbejdsopgaver uden brok og finder tilfredsstillelse i sit nye job, på trods 

af at „favoritopgaven‟ fylder mindre. Vi slutter heraf, at medlemskabskonstruktionen 

udelukker værdien af en vertikal karrierevej, som giver mulighed for specialisering inden for 

ét fagområde.Karrierevejen konstrueres derimod som horisontal i forståelsen, at den fleksible 
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fremtidssikrede medarbejderfigur forventes at rokere mellem flere forskellige job og 

kontinuerligt påtage sig nye arbejdsopgaver. 

Vores behandling af begrebsparrets yderside har hermed resulteret i afdækning tre 

eksklusionskriterier: Faglig fordybelse, individualisme og vertikal karrierevej. Disse egenskaber udgør 

ækvivalensværdier til specialisten, som vi har valgt som betegnelse for kompetence-

semantikkens modbegreb. 

5.3    Begrebspar 

På baggrund af vores behandling af kompetencesemantikken opstiller vi begrebsparret den 

fremtidssikredespecialisten. Dette udsnit af DSB‟s medlemskabskonstruktion er præget af 

en knaphedsforståelse, som gør det til en nødvendighedat være en fleksibel ressource. 

Begrebet den fremtidssikrede henleder vores opmærksomhed på, at kompetencer kan blive 

utidssvarende, hvorfor de løbende skal opdateres og tilpasses i forhold til morgendagens 

udfordringer. Organisationssystemet forbinder således dét at være kompetent med at være 

udviklingsparat og omstillingsegnet. Mening kondenseres omkring evnen til at aflære og tillære sig 

ny viden samt til at reflektere over, hvordan egne kompetencer kan udvikles i forhold til 

DSB‟s behov. Disse egenskaber tilskrives både positiv betydning for virksomhedens 

konkurrencedygtighed og serviceniveau, samt for medarbejderfigurens selvværd og 

karrieremuligheder. Samtidig synliggør det semantiske modbegreb, at fokus er på udvikling af 

almene færdigheder, certificering af erfaring og opbyggelse af social faglighed, mens det ikke 

iagttages som rentabelt at dyrke og styrke specialkompetencer. Organisationssystemets 

meningsgrænse udelukker således, at faglig fordybelse, individualisme og en vertikal karrierevej kan 

have værdi. Derved ekskluderes specialisten, der hverken er karakteriseret ved at være fleksibel 

eller tænke i helheder, men udelukkende fokuserer på sit eget fagområde. 

  



 

Kapitel 5  

75 

 

 



 

Autenticitetssemantikken 

76 

 

Kapitel 6  
Autenticitetssemantikken 

Organisationssystemets kommunikation formes af en tredje semantik, der konstruerer et krav 

om autenticitet i betydningen at være „sig selv‟. I dette kapitel udfolder og skærper vi forståelsen 

af, hvordan DSB‟s medlemskab lukker sig om endnu et begrebspar, der betydningslades af en 

række ækvivalensværdier. Først behandler vi dét begreb, der kondenserer mening på 

autenticitetssemantikkens inderside. 

6.1    Begreb 

Organisationssystemets sociale dimension lukkes i denne meningssammenhæng omkring tre 

inklusionskriterier. Som det har været tilfældet i de øvrige to semantikker, finder vi, at disse 

kriterier kan sammenfattes i ét begreb. 

6.1.1  Første inklusionskriterium 

Vores udfoldelse af autenticitetssemantikken starter ved organisationssystemets 

meningskondensering omkring dét at „vise sig som et menneske‟ og være „helt almindelige 

mennesker‟: 
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“Man skal vise sit ansigt. I DSB er vi eksperter i at give lange formelle forklaringer og ‟automatiske‟ svar. 

Lyt mere til kundernes behov.Man skal ikke arbejde i DSB, hvis man ikke er interesseret i andre mennesker 

og i vores kunder. Eller hvis man ikke vil vise sig som et menneske i stedet for bare at skjule sig bag en 

professionel uniform. Jeg synes, man skal sætte sig ud over det formelle og i stedet tænke: Nu er jeg her 

sammen med andre mennesker, altså kunderne, og hvad kan jeg gøre for, at vi alle får en god oplevelse” 

(10:5) og “To gange om ugen arbejder jeg i civilt. Det gør det lettere at overraske dem, der snyder. Og så 

oplever vi færre konflikter. Kunderne kan jo se, at vi er helt almindelige mennesker på job” (27:6). 

At være menneskelig træder her frem som en værdifuld egenskab i forhold til at kunne 

servicere „andre mennesker‟. Dermed konstrueres „medarbejderen‟ som „kundernes‟ 

ligesindede i forståelsen, at begge figurer kan betegnes som „mennesker‟. Vi iagttager 

imidlertid menneskelig som et tomt begreb, der kontinuerligt skal fyldes med konkret 

mening. Her knyttes det menneskelige aspekt til dét at arbejde i civil, mens den professionelle 

uniform omvendt italesættes som noget, der skjuler mennesket. Samtidig tages der afstand fra 

en formel tilgang, som tager form af en automatiseret service og en manglende interesse for 

kundernes behov. Vi udleder heraf, at kommunikationen om dét at være menneskelig 

kondenserer mening omkring kvalifikationskriteriet imødekommende i forståelsen at være 

venlig, opmærksom og uformel.  Egenskaben benævnes eksplicit i følgende 

kommunikationer: 

“Godt humør smitter, og når jeg er imødekommende og smiler til kunderne, smiler de også til mig. Det giver 

en god stemning i toget, og det gør det alt sammen meget lettere” (2:4) og“S-togsrevisorerne skal være 

professionelle, de skal yde en god service og være venlige og imødekommende for at opnå en høj score i forhold til 

kundetilfredshed” (40:4). 

Denne del af DSB‟s medlemskabskonstruktion kan videre udfoldes ved at studere følgende 

kommunikation: 

“Jeg er bare mig. Jeg kan for eksempel godt lide at lave pis med kunder, der ser morgensure ud (…) Der 

bliver hilst godmorgen med et smil, også til dem, der ikke svarer igen, de velkendte kunder kan være sikre på 

en hurtig bemærkning og folk, der kommer til at smide et cigaretskod på jorden, bliver lige spurgt, om de også 

kunne finde på at gøre det derhjemme” (2:8). 
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Dét at være sig selv forbindes her med en imødekommende tilgang, som kommer til udtryk i 

en spøgefuld omgangstone og uhøjtidelig irettesættelse af en kunde. Organisationssystemets 

italesættelse af irettesættelsen viser, at meningskondenseringen ikke udelukker autoritær 

adfærd, så længe denne adfærd udøves med et „smil‟. Denne forståelse understøttes af 

følgende eksempler på organisationssystemets kommunikation: 

“Overalt i DSB, S-tog og Banedanmark bliver medarbejderne dygtigere til at tale mere almindeligt dansk i 

stedet for at bruge ‟togsprog‟, når de kommunikerer med kunderne. Selvfølgelig skal højtalerudkaldene også 

afspejle den udvikling, så vi syntes, det var tid til at gå alle udkaldene efter i sømmene og ændre på dem, der 

lød som noget, der blev sagt i gamle dage (…) Selvom alle godt ved, at det er optagede udkald, må det gerne 

lyde som om, der er et menneske bag ordene” (2:2),“Vi skal hele tiden finde den fine balance mellem at yde en 

god service og at fremstå som en autoritet, som kunderne respekterer. Samfundet har ændret sig. Kunderne 

forventer service og gider ikke autoritære personer med guldsnore på. Den samfundsændring er vi selvfølgelig 

nødt til at afspejle i vores møde med kunderne” (21:6) og“Da jeg startede i DSB, var omgangstonen 

anderledes, og man sagde for eksempel ‟hr. stationsforstander‟. Nu er formerne lidt løsere, DSB er blevet 

mindre statslig og mere moderne og fleksibel” (26:5). 

Det kommunikeres her som en selvfølgelighed, at samfundsudviklingen stiller krav om 

uformel frem for formel service. Den autoritære myndighedsperson, der traditionelt er blevet 

forbundet med statslige organisationer, konstrueres således som en figur, der tilhører 

fortiden. Figuren relateres til „togsprog‟, som ikke er „almindeligt dansk‟, men gammeldags og 

ikke-menneskeligt. Organisationssystemet kobler i stedet nutiden til et krav om en „moderne‟, 

„balanceret‟ og „fleksibel‟ tilgang, som både imødekommer kundernes servicebehov og 

„fortjener deres respekt‟. Vi sporer her en parallel til præstationssemantikkens vinder, der 

forventes at kunne balancere mellem at agere innovativt og reglementeret. Relationen mellem 

de to semantikker dukker ligeledes op, når vi studerer organisationssystemets kommunikation 

om evnen til at møde kunden „i øjenhøjde‟: 

“DSB vil meget gerne endnu mere i øjenhøjde med vores kunder og med danskerne i det hele taget” (1:1), “Jeg 

tror, vi har formået at nå dem [kunderne, red.], fordi vi har haft modet til at gå en alternativ vej. Det er 

lykkedes vores dygtige fodboldguider at skabe et tillidsforhold, fordi de møder fansene i øjenhøjde. Taler deres 

sprog” (12:3) og“Det er kunderne, som DSB lever af, og blandt mange danskere bliver vi opfattet som 

støvede, arrogante og som distanceret i forhold til kunderne (…) Og den eneste måde at nedbryde de negative 
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indtryk på, er, at vi møder kunderne i øjenhøjde, er i dialog med dem og lytter til deres ønsker og behov«” 

(12:4). 

At være „i øjenhøjde‟ italesættes her som dét at kunne identificere sig med en kundes 

situation, hvilket organisationssystemet kommunikerer som en forudsætning for god service. 

Vi iagttager, hvordan den sociale dimension hermed lukker sig om en forståelse, der kan 

relateres til de to øvrige semantikkers krav om refleksivitet, henholdsvis i forhold til passende 

serviceydelser og egne kompetenceudviklingsbehov. I autenticitetssemantikken forbindes 

refleksivitet med dét at være imødekommende; en adfærd, der italesættes som détikkeat være 

„støvet‟, „arrogant‟ eller „distanceret‟. Denne meningskondensering understøtter vores 

iagttagelse af, at organisationssystemet konstruererden formelle myndighedsperson som en 

forældet medarbejderfigur. 

6.1.2  Andet inklusionskriterium 

I relation til forventningen om at være i øjenhøjde med kunden iagttager vi et andet 

kvalifikationskrav dukke op i DSB‟s kommunikation: 

“Se butikken, varerne og servicen med dine egne øjne. Og levér den service, som du selv forventer, når du går i 

Irma. Kan sure miner og energiforladte medarbejdere få dig til at forlade en butik? Jamen, så må du selv finde 

smilet og de friske bemærkninger frem, når du trækker i arbejdstrøjen(…)Måske er det grunden til, at de har 

så mange faste kunder på Vesterport. For tilgangen til kunderne er den samme: De bliver behandlet som 

individer – uanset om det er en stakkels hjemløs eller en fortravlet forretningsmand” (30:5). 

I denne kommunikation reproduceres forventningen om at kunne sætte sig i kundens sted. 

Samtidig etableres en forventning om, at en imødekommende service gives til alle typer 

kunder. Det bliver italesat, at „kunden‟ ikke bliver defineret ud fra sin status i samfundet, men 

ud fra sin status af et „individ‟ med ret til god service på lige fod med alle andre kunder. Vi 

iagttager, at denne meningskondensering ikke blot præger konstruktionen af forholdet til 

„kunderne‟, men ligeledes former kommunikationen om relationen mellem „medarbejderne‟: 

“Hun gør også en dyd ud af at kende sine medarbejdere godt og behandle dem som individer og ikke blot som 

en samlet flok i ens trøjer” (30:5), “Vi har alle vores måde at arbejde på, og det er der plads til her. Her kan 

jeg få lov til at passe mig selv samtidig med, at jeg passer mit job. Det bedste er, når man møder sine kolleger 

og får en god snak på stuen inden vagten. Her møder man mange forskellige mennesker med forskellige 
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meninger. Hvis jeg er ude på en tur, møder jeg igen flere forskellige mennesker og andre meninger” (26:4) 

og“DSB er en rummelig virksomhed. DSB udgør en mosaik af mennesker, der er forskellige hvad angår 

alder, køn, baggrund, arbejdsstil og livssituation (...) DSB‟s personalepolitik bygger på et grundsyn med 

respekt for mennesker og deres forskelligheder. Alle i DSB har et medansvar for at fremme ligebehandlingen, 

og for at der ikke sker diskriminering. Forudsætningen er, at alle respekterer de menneskelige forskelle” 

(DSB 2010:14). 

Af kommunikationen fremgår det, at organisationssystemet iagttager sine medlemmer som 

værende „forskellige mennesker‟. Samtidig etableres et krav om „ligebehandling‟ uden 

„diskrimination‟. På denne baggrund udleder vi, at mening kondenserer sig omkring en evne 

til at anerkende og „respektere‟ mangfoldighed; både hos „kunder‟ og „medarbejdere‟. Denne 

evne betegnes eksplicit som rummelig, hvilket vi iagttager, som semantikkens andet 

inklusionskriterium. Systemets sociale dimension lukkes hermed omkring et 

kvalifikationskrav, der markerer værdien af at skabe rum for autenticitet i en bred variation af 

afskygninger. 

6.1.3  Tredje inklusionskriterium 

I relation til kravet omrummelighedfinder vi et tredje og sidste inklusionskriterium i 

autenticitetssemantikken. Dette kriterium betydningslades af en selvfølgelighed om, at 

medarbejderfiguren ikke blot har ret til at være forskellig, men ligefrem forventes at være det. 

Denne meningskondensering optræder eksempelvis i organisationssystemets iagttagelse af 

„mangfoldighed‟: 

“Mangfoldighedsindsatsen skal give mening og være forretningsmæssig værdifuld for den store del af DSBs 

medarbejdere, som varetager kerneydelsen at køre tog og servicere kunder hver dag. Mangfoldighed må ikke 

blive et stabstiltag bundet op på politisk korrekthed” (DSB 2011k), “En mangfoldig medarbejderskare 

skaber dynamik på arbejdspladsen og er et godt udgangspunkt for at drive en innovativ forretning”(DSB 

2011i:20) og “Med en mangfoldig medarbejdersammensætning øges DSB‟s samlede kompetencer, og dermed 

er virksomheden bedre stillet i forhold til at servicere DSB‟s mange kunder og deres mangfoldige behov (…)Vi 

servicerer hele samfundet, og vi tror på, at det er vigtigt, at vores medarbejdere afspejler samfundet” (14:5). 

En „mangfoldig‟ medarbejdergruppe, som afspejler „hele samfundet‟, italesættes her som 

„dynamisk‟, „innovativ‟ og i besiddelse af kompetencer, der kan tilfredsstille kundefigurens 
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„mangfoldige behov‟. Organisationssystemet konstruerer således et krav om heterogenitet. 

Vi har nu afdækket autenticitetssemantikkens tre inklusionskriterier og det samlede begreb, 

som kan betegne disse, finder vi i følgende kommunikationer: 

“DSB er en utrolig positiv og rummelig arbejdsplads. Som lesbisk betyder det, at jeg kan gå på arbejde hver 

dag som det hele menneske” (14:5) og “Fællesskabet og korpsånden trives i bedste velgående - måske fordi 

vores medarbejdere bliver mere og mere forskellige (…) Samtidig er mangfoldighedsarbejdet medvirkende til at 

‟det hele menneske‟ tages med på arbejde – og ikke kun den del af én, som man ved, vil blive accepteret. Det 

er med til at øge trivsel og tryghed, at man både kendes og anerkendes for dén man er i al sin indbyrdes 

forskellighed” (DSB 2011k). 

Organisationssystemet iagttager dels, at „medarbejderne‟ er „indbyrdes forskellige‟ og dels, at 

de hver især besidder en varietet af menneskelige aspekter; en varietet, som 

medarbejderfiguren forventes at „tage med på arbejde‟. Rummelighed og heterogenitet 

tilskrives samtidig værdi i forhold til fællesskabet og trivslen på arbejdspladsen. Begge 

kommunikationer anvender betegnelsen det hele menneske som udtryk for at være „dén, 

man er‟. Vi vælger denne betegnelse som autenticitetssemantikkens begreb. Begrebet 

markerer enmedarbejderfigur, der har krav på at være sig selv. Semantikkens værdiside tilføres 

mening af ækvivalensværdierne imødekommende, rummelig og heterogen. Denne 

meningskondensering specificerer, at systeminklusion er betinget af en evne til at identificere 

sig med kundefiguren, samt til både at anerkende andres og sin egen „menneskelige‟ 

mangfoldighed. 

Vi vil nu studere autenticitetssemantikken modbegreb, som strukturerer begrebet det hele 

menneske og dermed medvirker til definitionen af organisationssystemets sociale dimension. 

6.2    Modbegreb 

Vi finder autenticitetssemantikkens modbegreb til det hele menneske ved at iagttage to 

medlemsekskluderende egenskaber, som konstrueres i organisationssystemets 

kommunikation. 
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6.2.1  Første eksklusionskriterium 

Afdækningen af det første eksklusionskriterium tager udgangspunkt i vores iagttagelse af, at 

semantikken præsenterer en holistisk forståelse, som nedbryder det traditionelle skel mellem 

arbejdsliv og privatliv. Dette kommer blandt andet til udtryk i personalepolitikken: 

“Mangfoldighed. DSB ser medarbejderne som hele mennesker, der gennemløber en livscyklus, hvor der er 

samspil mellem arbejdsliv og familieliv” (DSB 2010:14). 

Vi iagttager, at denne italesættelse af medarbejderne som „hele mennesker‟ åbner op for et 

rum af anknytningsmuligheder i forhold til private forhold. Organisationssystemet kan blandt 

andet gøre sig sensitiv over for medarbejderfigurens følelser, sundhed og sociale relationer 

uden for arbejdspladsen. Eksempelvis ser vi, at seksualitet bliver et tema i kommunikationen: 

“I efteråret etablerede en gruppe medarbejdere et internt netværk for lesbiske, bøsser, biseksuelle og 

transpersoner i DSB – DSB Pride (…) Åbenhed om private forhold er normen i Danmark. Det er ofte 

mere kompliceret, hvis man skiller sig ud. Flere homo- og biseksuelle har savnet et frirum, hvor de kan være 

sig selv (…) Hvad får DSB ud af initiativet? Flere glade medarbejdere, der trives, fordi de ikke behøver at 

skjule, hvem de er. Og medarbejdere, der trives, er mere produktive og effektive” (23:9) og “Nogle 

homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede medarbejdere bruger mange ressourcer på at skjule deres seksuelle 

orientering eller kønsidentitet af frygt for, hvordan kollegerne vil reagere – og det er ikke gavnligt for hverken 

trivslen eller produktiviteten” (DSB 2012b). 

Disse kommunikationer konstruerer seksualitet som et heterogent aspekt forbundet med dét 

at være „sig selv‟. Endvidere iagttager vi en forventning om rummelighed over for dette 

aspekt. Med andre ord konstruerer DSB en forståelse af autenticitet som værende betinget af 

en ret til ikke at skulle skjule sin seksualitet, selvom den adskiller sig fra andres. Åbenhed om 

privatlivet italesættes samtidig som en generel samfundsmæssig norm, som 

organisationssystemet knytter an til med henblik på at øge trivsel, effektivitet og 

produktivitet. Det etableres gang på gang som selvfølgeligt, at muligheden for at være åben 

om alle livets aspekter skaber glæde og tilfredshed: 

“På arbejdet bliver jeg mødt af en masse glade kolleger, hvor tonen er uformel” (14:5), 

“Jeg kan snakke med cheferne om alt. Det gør mig altså glad. Her kan jeg være den, jeg er. Og det er vigtigt, 

for DSB er en kæmpe del af mit liv. Det er altså fedt at mærke den velvilje, der er. Der er aldrig nogen, der 
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har rynket på næsen af noget som helst. William Sørensen, togfører, homoseksuel” (22:3) og “[Min chef] 

står selv rigtig meget i salg, så hun forstår de udfordringer, vi kan have. Og så er hun god at snakke med, 

også når det er alvorligt. Hvis der er noget, som går os på privat, så er hun rigtig god til at bakke op og spørge 

ind til, hvordan det går. Det er helt fantastisk” (30:5). 

Det er i relation til denne kondensering af mening omkring åbenhed, at vi sporer, hvordan 

semantikken sætter begrænsninger for de kommunikative forventninger til DSB‟s 

medlemskab. Vi kommer nærmere et eksklusionskriterium ved at studere kommunikationen 

om fraværssamtaler: 

“Formålet med en samtale er at afdække årsag til fravær, herunder om fravær skyldes forhold på 

arbejdspladsen eller private forhold (…) Vær opmærksom på, at medarbejderen ikke har pligt til at orientere 

sin chef leder om sygdommens art eller om sociale, personlige eller familiemæssige forhold, selv om det måtte 

have indflydelse på fraværet eller på medarbejderens arbejdsindsats i øvrigt. I de fleste tilfælde vil det dog gavne 

medarbejderen at være åben” (DSB 2009:4). 

Selvom det her fremgår, at åbenhed ikke er en pligt, kommunikerer organisationssystemet en 

forventning om, at det er bedst at være åben omkring problematikker i privatlivet. Systemet 

reproducerer løbende denne forståelse: 

“Erik Christensen træder igen sine skridt på gangene i DSB's hovedkontor i Sølvgade (…) Han har ellers 

været ude på noget af en omvej, siden han måtte slippe taget som chef for Onboard Service i september 2010. 

En middelsvær depression og angstanfald kravlede ind i manden, der blev rusket grundigt i livet af en 

skilsmisse” (42:4), “Der er desværre stadig et stort tabu omkring det at tale om at blive ramt af depression, 

angst og stress, og her er det af stor værdi, at Erik stiller sig åbent frem og fortæller om sin sygdom, så stor tak 

for det til Erik – og tak til DSB i dag for at fortælle Eriks historie” (43:11) og “For at du skal have 

overskud til for eksempel at give sure kunder en god service, er det altafgørende, at du har overskud selv. Det 

får du ved at tage dig selv alvorligt og ved at være ærlig over for dig selv og dine omgivelser. Men også ved at få 

afstemt forventningerne med det, der er realistisk. Du skal ikke leve op til andet end det at være dig” (42:5). 

Disse kommunikationer markerer ligeledes værdien af åbenhed om private problemstillinger; 

at bryde med tabuerne og erkende sit autentiske jeg både over for én selv og over for andre. 

Vi iagttager, at forventningsstrukturerne hermed etablerer „åbenhed‟ som en nødvendighed. 
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Denne iagttagelse kan underbygges af organisationssystemets kommunikation om en 

screening for ordblindhed: 

“»Jeg har været ordblind hele mit liv, men det er altså ikke noget, man går og praler med,« fortæller han. For 

at give de almene færdigheder et løft, har håndværkerne på Driftsværksted Øst fået tilbudt et 

uddannelsesforløb, som de kunne tage på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Forinden skulle de testes i dansk, 

matematik og it og screenes for ordblindhed for at finde ud af, hvor der skulle sættes ind hos den enkelte. Både 

DSB og de faglige diskuterede, om det skulle være frivilligt, eller om alle skulle testes. »På det tidspunkt var 

jeg selv tillidsmand. Vi var enige om, at den eneste måde at få det igennem på, var ved tvang, men vi vidste 

ikke helt, hvordan vi skulle gribe det an. Vi endte med, at alle skulle testes, og da jeg fik mit resultat, var det 

nærmest en befrielse for mig. Nu kunne jeg endelig få hjælp og støtte,« fortæller Allan Klausen(…)»Ét af 

pilotprojektets erfaringer er, at det er vigtigt med ambassadører (…) Og så har vi lært at kalde en spade for 

en spade – og undgå yderligere tabuisering ved at tale udenom eller pakke tingene for pænt ind«” (12:2). 

Det konstrueres her som uhensigtsmæssigt at „tale udenom‟ eller pakke tabuer ind. En 

„tvungen‟ afsløring af ordblindhed italesættes som „befriende‟ og som en mulighed for at få 

„hjælp‟. Mening kondenseres herved om, at medarbejderfiguren ikke bare kan, men skal 

erkende og dele alle sider af dem selv - også svagheder. Vi slutter på denne baggrund, at dét 

at være reserveret, tilbageholdende og diskret afskrives som irrelevante karaktertræk. 

Konstruktionen af det hele menneske ekskluderer dermed egenskabenprivat. Denne egenskab 

kan ikke aktualiseres meningsfuldt i kommunikationen og udgør således en blind plet for 

organisationssystemet. Denne medlemskabskonstruktion kan relateres til præstations-

semantikkens udelukkelse af perfektionisme som et udtryk for individualisme. I denne 

sammenhæng er det dog ikke fejlslagne præstationer, men det „autentiske selv‟, der forventes 

åbenhed omkring. 

6.2.2  Andet eksklusionskriterium 

Den anden ækvivalensværdi, som knytter sig til autenticitetssemantikkens modbegreb, 

omhandler ligeledes organisationssystemets tematisering af „det private‟. Vi kan ane 

kvalifikationskriteriet i systemets iagttagelse af medarbejderfigurens følelser. Det er 

nærliggende at antage, at når følelser gøres kommunikationsrelevante, bliver det muligt at 

italesætte hele følelsesregisteret. Vi iagttager imidlertid, at den sociale dimension sætter 

restriktioner for muligheden for at udtrykke visse følelser: 
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“De skal på den måde smile sig gennem travlhed, når der både skal betjenes mange kunder, og den næste 

omgang croissanter skal i ovnen. Medarbejderne skal lære at være sig selv bag kassen og fortolke service på 

deres egen måde (…) Thomas Kokholm har sit eget trick: »Det dårlige humør hænger jeg ganske enkelt i 

garderoben«” (8:2) og“Kathrine ved godt, at hun selv må gå forrest. Derfor er hun også meget bevidst om at 

hanke op i sig selv og tage smilet på, inden hun træder ind ad døren om morgenen (…) der er aldrig nogen, der 

er sure og gale. Vi er gode til at hjælpe hinanden og supplerer hinanden rigtig godt. Måske er det også, fordi vi 

er sådan et lille sted, så vi kender hinanden så godt alle sammen” (30:5). 

Vi kan her spore en manglende sensitivitet i forhold til at aktualisere „dårligt humør‟. Dét at 

være sig selv forbindes med en „smilende‟ tilgang, der kan tillæres. Den imødekommende 

medarbejderfigur har således visse ligheder med en skuespiller, der forventes at efterlade en 

del af sit autentiske jeg i kulissen for at kunne spille sin rolle på scenen. At 

organisationssystemet kun konditionerer et mulighedsrum for glæde og positive følelser 

afspejles tydeligt i følgende kommunikation, hvor en sygemeldt medarbejder beskriver sit 

følelsesmæssige udtryk: 

“»Mange, der kender mig i DSB, kender mig som imødekommende og glad. Men selvom man virker sådan 

udadtil, kan man jo godt have det som et råddent æble indeni« (…) Her godt et år efter, at nedturen sendte 

Erik Christensen hjem på en langtidssygemelding første gang, er der kommet mere styr på følelserne, fortæller 

han: »Jeg ved ikke, hvor langt der er igen, før jeg er helt ovenpå. Det går godt nu, men der kommer også 

tilbagefald. Jeg er blevet bedre til at stoppe anfaldene i tide ved at fokusere fast på det positive dér, hvor jeg 

er«” (42:4). 

Organisationssystemet italesætter her dét at have „styr på følelserne‟ og kunne fokusere på de 

„positive‟ elementer i en aktuel situation. Vi finder, at denne forventning udgør en 

selvfølgelighed i systemet, hvilket kan understøttes af følgende kommunikation i forbindelse 

med DSBFirst-sagen: 

“Hvordan har du mærket den sidste uges kritiske omtale af DSB? »Passagererne er urolige, men jeg nægter 

at lade det påvirke min dagligdag. Det skal ikke gå ud over passagererne, hvis jeg er utryg«” (31:1). 

Denne kommunikation etablerer forventning om en evne til at fortrænge egne følelser for at 

kunne opfylde „passagernes‟ behov. Vi iagttager, at organisationssystemet gennemgående 
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kondenserer mening omkring denne form for reflekterede og kontrollerede følelsesudtryk. 

Eksempelvis i forhold til kundekonflikter: 

“[Konflikthåndteringskurset,red.] har gjort mig opmærksom på, hvordan jeg er indrettet som person. Rent 

personligt kan jeg godt lide at bruge sarkasme og ironi, men det kan være farligt i en kundesituation. Det 

virker som en rød klud på nogle mennesker, selv om en måske rapkæftet bemærkning udelukkende er velment 

(…) Underspil dit ego. Hvis du føler dig såret på følelserne, er det nok nærmere din forfængelighed, der er 

såret” (17:6), “Jeg lærte blandt andet, at jeg selv er en del af konflikten – at den starter med mig. Der bliver 

ingen konflikt, hvis ikke jeg hopper på limpinden, og jeg har ofte muligheden for at vælge dialog frem for 

konfrontation. Det var en øjenåbner. Vi skal jo ikke være kundernes modstandere, men kunne se mennesket 

bagved” (22:3) og “»Man skal kende sig selv godt og forstå andre mennesker for at være en god S-

togsrevisor,« siger Ole og fortsætter: »Derfor er vi meget opmærksomme på vores kropssprog, toneleje og i det 

hele taget vores måde at møde kunderne på. Kunderne gør, hvad du selv gør, og det er min erfaring, at folk 

holder op med at råbe ad én, når man taler roligt til dem«” (27:6). 

Kommunikationen etablerer heren forventning om, at „kende sig selv‟ samt besidde en 

rummelig og imødekommende tilgang til „mennesket bag ved‟ en konflikt. Autenticitet 

forbindes i denne sammenhæng med en evne til at undertrykke sit „ego‟ og sin 

„forfængelighed‟ samt ikke at søge „konfrontationer‟. Vi iagttager således, at der formes et krav 

om at medarbejderfiguren kan distancere sig fra egne følelser og ikke foretager spontane 

reaktioner, som kan forværre en konflikt. Heraf udleder ved, at det hele menneske bliver 

begrænset af et eksklusionskriterium, som kan betegnes umiddelbar. Denne egenskab 

indholdslades af karaktertræk såsom at agere emotionelt, instinktivt og ureflekteret. 

Eksklusionsværdien præger ikke blot kommunikationen om følelsesudtryk men ligeledes 

italesættelsen af, at „medarbejderne‟ på visse områder forventes at tilsidesætte egne behov. 

For eksempel hvad angår rygning: 

“Der bliver suget hårdt i smøgen omkring afgangstid. Men i iveren for at få de sidste hvæs inhaleret forsinker 

rygerne toget. »Vi kan i Præcisionsgruppe Odense konstatere, at tog afgår forsinket fra Odense af mange 

grunde. Men én årsag springer os i øjnene. Nemlig rygning. Både hos vore passagerer, men også blandt de 

ansatte. Og det betyder altså, at vi ikke kan levere tog til tiden,« siger strækningsansvarlig Anne Hermansen. 

Hun har derfor taget initiativ til ‟Aktion stop rygning på perronerne‟. Anne Hermansen, der i øvrigt selv er 

ryger, går med sine kolleger forrest i aktionen. »Vi har valgt at gribe det an ud fra det gode eksempel (…) Vi 
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håber, at vores initiativ smitter af på alle ansatte, for det er vigtigt for mig at kunne sige, at det ikke er de 

ansatte i DSB, der er årsagen til forsinkelserne.« (…) Men initiativet vil næppe føre et decideret forbud med 

sig: »Vi vil ikke lave et forbud. Det bliver for svært, og folk skal have en vis frihed. Men jeg synes, at man 

som DSB-medarbejder skal værne om sit arbejdsmiljø og være med til at vise sig som det gode eksempel over 

for omverdenen« ” (23:5). 

Rygning konstrueres her som en uhensigtsmæssig adfærd, der skader togenes rettidighed. Det 

kommunikeres, at et rygebehov bør undertrykkes, selvom der ikke eksisterer et formelt 

forbud på området. Ligesom det var tilfældet i forhold til den sygemeldte, som ikke havde 

pligt til at udtale sig om private forhold, men alligevel forventedes at gøre det, iagttager vi her, 

at friheden til at ryge forventes tilsidesat. Med denne afsluttende observation in mente vælger 

vi betegnelsen det frie menneskesom det samlede modbegreb i autenticitetssemantikken. 

Dette modbegreb markerer, at organisationssystemets medlemskabskonstruktion begrænser 

medarbejderfigurens frihed til at være privat og umiddelbar. 

6.3    Begrebspar 

Ovenstående analyse viser, at autenticitetssemantikken udgør en helt særlig del af 

organisationssystemets forventningsstruktur. Semantikken omhandler dét at være sig selv, og 

mening kondenseres omkring begrebsparret det hele menneskedet frie menneske. Det hele 

menneske tilskrives retten til og mulighed for at være heterogen. Derudover knyttes de 

medlemskabsdeterminerende egenskaber imødekommende og rummelig til begrebets værdiside. 

Der skabes således forventninger om at være venlig og uformel samt om at anerkende egen 

og andres autenticitet. Systemets sociale dimension skaber dog ikke blot rum for, men 

opsætter samtidig restriktioner for medarbejderfigurens autenticitet. Forståelsen af det hele 

menneske formes således af modbegrebet det frie menneske med ækvivalensværdierne privat og 

umiddelbar. I forhold til dét at være privat konstrueres åbenhed som en egenskab, der om 

nødvendigt kan fremtvinges. Dermed iagttages den diskretes ret til at holde dele af sig selv for 

sig selv som irrelevant for organisationssystemet. Endvidere begrænses frirummet, hvad angår 

umiddelbare reaktioner; det er kun muligt at agere instinktivt og emotionelt samt at følge 

egne behov, såfremt denne adfærd er reflekteret og derved afstemt med DSB‟s serviceydelse. 

Autenticitetssemantikkens eksklusionsmekanisme gør således det hele menneske til en 
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paradoksal størrelse, som - i servicens hellige navn - på den ene side forventes at være i 

kontakt med og åbent dele sit autentiske „jeg‟, og på den anden side selv vælger at undertrykke 

visse aspekter af dette „jeg‟. Dermed finder vi, at organisationssystemets medlemskabs-

konstruktion på én gang etablerer en paradoksal ret og pligt til at være sig selv og til ikke at 

være det. 
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Kapitel 7  
Delkonklusion 

Vores semantiske analyse har kastet lys over, hvilken medarbejderfigur DSB tildeler 

medlemskab, og derved iagttager som inkluderet i organisationssystemets beslutningsproces. 

Nærmere bestemt har vi afdækket tre semantikker, der præger organisationssystemets 

medlemskabskonstruktion. Hver semantik rummer et begrebspar, som tilskrives mening af en 

række ækvivalensværdier. For overblikkets skyld præsenterer vi en skematisk opsummering af 

de tre semantikker. 

 

Præstationssemantikken Vinderen Den selvstændige 

1. ækvivalensværdi Konstruktiv Revolutionerende 

2. ækvivalensværdi Innovativ Individualistisk 

3. ækvivalensværdi Ambitiøs  
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Kompetencesemantikken Den fremtidssikrede Specialisten 

1. ækvivalensværdi Udviklingsparat Faglig fordybelse 

2. ækvivalensværdi Omstillingsegnet Individualistisk 

3. ækvivalensværdi  Vertikal karrierevej 

 

Autenticitetssemantikken Det hele menneske Det frie menneske 

1. ækvivalensværdi Imødekommende Privat 

2. ækvivalensværdi Rummelig Umiddelbar 

3. ækvivalensværdi Heterogen  

 

Medlemskabssemantikkerne kondenserer henholdsvis mening omkring dét at være en vinder, 

som aktivt bidrager til at skabe et højt serviceniveau; det at være en kompetent ressource, 

som både fremtidssikrer sin egen karriere og DSB‟s konkurrenceposition; og det at være sig 

selv, hvilket indebærer at være et helt menneske. Semantikkerne omhandler og bidrager 

således på hver deres måde til organisationssystemets forventningsstruktur. På trods af at der 

er tale om tre forskellige meningssammenhænge, finder vi det muligt at trække nogle tråde på 

tværs af semantikkerne og deres variation af inklusions- og eksklusionskriterier. 

En af de semantiske ligheder tager form af en forventning om refleksionsevne. Dette 

karaktertræk dukker op i præstationssemantikkens krav om en konstruktiv tilgang til 

udfordringer, som indebærer, at der løbende udtænkes passende løsninger på aktuelle samt 

potentielle kundebehov. Organisationsystemet italesætter samtidig en forventning om, at 

disse løsninger medtænkerDSB‟s generelle serviceniveau og gældende retningslinjer. Ligeså 

kan vi iagttage en forventning om (selv)refleksion ikompetencesemantikkensmarkering af dét 

at kunne forholde sig til sit eget udviklingsbehov. Dette betyder, at medarbejderfiguren skal 

iagttage sine kompetencers værdi i relation til DSB‟s kontinuerlige og nødvendige tilpasning 

til skiftende omverdensvilkår. Sidst og ikke mindst viser autenticitetssemantikken, at 

muligheden for at agere umiddelbart, begrænses af en forventning om (selv)refleksion. 

Medarbejderfiguren skal således kunne vurdere og afstemme sine følelsesudtryk og 

reaktionsmuligheder i forhold til, om de kan betegnes som en imødekommende adfærd.  
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Et andet fællestræk ved semantikkerne er, at kollektivitet optræder som en selvfølgelighed. 

Både præstations- og kompetencesemantikken ekskluderer således individualisme, da en 

sådan tilgang iagttages som uhensigtsmæssig i forhold til at opnåkollektive synergieffekter. 

Hvor det ifølge forventningsstrukturen i præstationssemantikken er irrelevant at efterstræbe 

personlig anerkendelse og dække over sine fejlslagne præstationer, gør meningsgrænsen i 

kompetencesemantikken DSB blind for at social faglighed, i form af videndeling og sparring 

på tværs af faggrænser, potentielt kunne tilsidesættes til fordel for faglig specialisering. Begge 

meningssammenhænge udelukker derved en medarbejderfigur, som ikke er 

samarbejdsorienteret, men følger sin egen dagsorden og egne interesser.  En lignende 

meningskondensering kan spores i autenticitetssemantikkens forventning om dét at have en 

rummelig holdning til kunders og kollegers heterogenitet. Semantikken etablerer endvidere en 

forventning om, at medarbejderfiguren ikke er privat, men åbent deler sine følelser, 

oplevelser og problemer på arbejdspladsen. 

På baggrund af de to tværsemantiske ligheder, slutter vi, at DSB gennemgående gør sit 

medlemskab betinget af, at der ikke handles uovervejet, snæversynet eller egoistisk, men at 

medarbejderfiguren til hver en tid evner at påtage sigvirksomhedens perspektiv. 

Organisationssystemets sociale dimension lukkes således omkring en forventningsstruktur, 

der gennemsyres af kravet om at besidde en reflekteret, respektfuld og helhedsorienteret 

forståelse af DSB‟s kollektive værdiskabelse. 
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Kapitel 8  
Kodificeringsanalyse 

I de foregående tre kapitler har vi, ved hjælp af en semantisk analyse, belyst de forventninger 

til medarbejderfiguren, som DSB etablerer i sin kommunikation. Vi har således besvaret 

afhandlingens første undersøgelsesspørgsmål: Hvilke semantikker former organisationssystemets 

medlemskab? Nu retter vi blikket mod det andet spørgsmål: Hvilke funktionssystemer kan begrunde 

dissemedlemskabssemantikker? 

I dette kapitel foretager vi en kodificering af de tre identificerede semantikker. Denne anden 

analysedel bygger således videre på og inddrager de væsentligste pointer fra den første 

analysedel. Kodificeringsanalysen adskiller sig fra den semantiske analyse ved at fokusere på 

kommunikationens motivations- og refleksionsværdier frem for på begreber og modbegreber. I denne 

analysedel afdækker vi således, hvilke funktionelle logikker og symbolske rationaler DSB gør 

brug af i sin medlemskabskonstruktion. Dette indebærer, at vi iagttager hvilke binære koder, 

de semantiske sidstebegrundelser kan knyttes til. 

Kapitlet begynder med en kort gennemgang af de tre semantikkers kodificering. For hver 

semantik præsenteres et funktionssystem, som organisationssystemet DSB knytter an til. Vi 

argumenterer efterfølgende for, at disse funktionssystemer kan forstås som støttesystemer for 
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ét primært funktionssystem, som leverer den grundlæggende logik til organisationssystemets 

medlemskabskonstruktion. Dernæst udfolder vi en række af de centrale elementer ved denne 

strukturelle kobling. 

8.1    Præstationssemantikkens kodificering 

Som det fremgik af kapitlet om præstationssemantikken, kondenserer DSB mening i begrebet 

vinderen. Det konstrueres som en selvfølgelighed, at vinderen stræber efter at yde en 

toppræstation ved at give den bedst mulige service til kunden. Denne forventede stræben hos 

medarbejderfiguren iagttager vi som et udtryk for, at organisationssystemet kobler sig 

strukturelt til sportens funktionssystem. Sporten lukker sig om funktionen at kæmpe, hvor 

kommunikationens motivationsværdi er at vinde og refleksionsværdien er at tabe. Sportens 

symbolsk generaliserede medium er kroppen, der skal trænes og specialiseres, så den er egnet 

til at deltage i sportskampe (Thyssen 2000). 

DSB‟s kobling til sportens system skal forstås i symbolsk forstand. Som nævnt i den 

semantiske analyse, tager organisationssystemet således afstand fra den sportslige forståelse af 

„vinderkultur‟, og relaterer i stedet begrebet til dét at yde god service.Organisationssystemet 

etablerer i præstationssemantikken forventninger om, at en vinder opfylder 

kvalifikationskravene konstruktiv, innovativ og ambitiøs. Medarbejderfiguren forventes herved at 

kunne yde „det lille ekstra‟ for at tilfredsstille kundernes servicebehov. 

Anvendelsen af sportens symbolik kan eksemplificeres i forhold til systemets tematisering af 

rettidig togdrift: Motivationen for at vinde dukker op i systemets mange kommunikationer 

om juletrafikken, hvor det hårde vintervejr (modstanderen) udfordrer medarbejderne i 

arbejdet (kampen) for at styrke rettidigheden. Med initiativer som rettidighedsklubben 

etableres endvidere kommunikative forbilleder, som medarbejderfigurerne forventes at 

identificere sig med i kampen for at sætte nye „rekorder‟. Der konstrueres tilmed symbolske 

„medaljer‟ i form af den røde „mr. 100%‟ T-shirt. DSB‟s brug af salgskonkurrencer kan 

ligeledes iagttages som et udtryk for en sportslig kodificering, idet mening kondenseres 

omkring dét at konkurrere, som en betingelse for at kunne vinde. 
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Samtidig konstruerer præstationssemantikken den selvstændige som modbegreb til vinderen. 

Dette modbegreb afslører, at forventningsstrukturen ikke skaber rum for, at servicen over for 

kundefiguren kan afvige betydeligt fra de standardiserede procedurer. Medlemskabet 

udelukker forsøg på at revolutionere systemets selvkonstruktion og ekskluderer samtidig en 

individualistisk adfærd. Denne grænsedragning kan – med sportens logik – forstås som et 

udtryk for, at organisationssystemet iagttager sig selv som et „hold‟: Den selvstændigekan med 

disse briller anskues som en medarbejderfigur, der i værste fald kan være skyld i, at holdet 

taber kampen om kunderne. Vi kan heraf udlede, at visse af præstationssemantikkens 

selvfølgeligheder kan tilskrives sportens funktionssystem. 

Sportens medium, kroppen, fungerer dog ikke som en central symbolik i 

præstationssemantikken. Endvidere kan sportens motivationsværdi ikke fuldt ud begrunde de 

forventninger, som semantikken knytter til præmissen for medlemskab: Medarbejderfiguren 

forventes dels at lade sig begrænse i kampen for at vinde (ingen revolutionerende tiltag) og 

dels at tilsidesætte sin egen stræben efter at vinde (ingen individualistiske målsætninger). Disse 

forventninger indikerer, at dét at vinde ikke er en motivationsfaktor, som står alene. 

Vi må hermed antage, at organisationssystemet gør brug af andre funktionelle koder, som kan 

legitimere, at hensynet til fællesskabet skal medtænkes. I de følgende afsnit vil vi udfolde, 

hvilke alternative kodificeringer, der emergerer i de øvrige to semantikker. 

8.2    Kompetencesemantikkens kodificering 

Vores analyse af kompetencesemantikken viste, at DSB‟s kommunikation konstruerer 

medarbejderfigurens kompetencer, som et fænomen, der konstant skal udvikles. Denne 

meningssammenhæng leder os på sporet af det pædagogiske funktionssystem i jagten efter de 

funktionelle sidstebegrundelser for organisationssystemets medlemskabskonstruktion. 

Pædagogikkens symbolske medie er barnet, og funktionssystemet muliggør iagttagelser med 

koden bedredårligere dannelse. Dermed ikke at forstå, at anvendelsen af det pædagogiske system 

er begrænset til iagttagelser af børn - barnet er blot et symbol på noget endnu ikke fuldendt 

eller perfekt; det vil sige en markering af et formbart udviklingspotentiale (Andersen & Born 

2001). 
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Kompetencesemantikken lukker organisationssystemets sociale dimension omkring begrebet 

den fremtidssikrede, der ligesom barnet iagttages som en figur, der kan formes. Medarbejderen 

er formbar igennem hele sit arbejdsliv, da organisationssystemet opstiller krav om 

kvalifikationerne udviklingsparat og omstillingsegnet. Disse egenskaber konstrueres og italesættes 

som nødvendige i forhold til at sikre DSB‟s succes og overlevelse. Det kommunikeres som en 

selvfølgelighed, at medarbejdernes kompetencer vil være utilstrækkelige i fremtiden, hvorfor 

kontinuerlig læring bliver en nødvendighed. I tråd med pædagogikkens logik har DSB således 

igangsat forskellige kompetenceudviklingsprogrammer, som tager form af holdundervisning, 

sparring eller sidemandsoplæring. Organisationssystemet internaliserer herved en 

uddannelsesfunktion, som normalt tilhører uddannelsesinstitutioner. 

Det pædagogiske system fungerer ved sortering mellem bedre og dårligere, hvilket blandt andet 

kommer til udtryk i brugen af eksaminationer (Andersen & Born 2001). En sådan praksis kan 

vi finde i DSB‟s anvendelse af medarbejderudviklingssamtaler, der skaber rum for 

medarbejderens formaliserede refleksion over egne kompetencer og udviklingsbehov. Med 

samtaleformen følger således en forventning om at internalisere den pædagogiske 

sorteringsfunktion; medarbejderfiguren skal kunne iagttage sig selv ud fra koden bedredårligere 

dannelse. Pædagogikkens binære kode kan i denne form for samtaler fungere korrigerende, idet 

motivationsværdien retter sig mod, hvordan medarbejderfiguren (barnet) kan blive bedre til at 

lære, mens refleksionsværdien skaber anledning til at overveje, hvorfor læringen ikke går 

bedre. 

Ved første øjekast kan det således se ud som om, at DSB, med denne semantik, foretager en 

strukturel kobling til det pædagogiske funktionssystem. Vi mener imidlertid at kunne iagttage, 

at der – igen – blot er tale om et støttesystem i organisationssystemets medlemskabs-

konstruktion. Dette begrunder vi med, at der formes kommunikative forventninger, som 

rækker ud over pædagogikkens rationale. Denne forventningsstruktur bliver tydelig, når vi 

betragter det semantiske modbegreb specialisten. Selvom specialisering må antages at være en 

kvalifikation, som er helt i overensstemmelse med et pædagogisk dannelsesrationale, er det 

ikke muligt for denne medarbejderfigur at blive meningsfuldt inkluderet i DSB. Vi iagttager, 

at dette skyldes, at organisationssystemets forståelse af udviklingsparathed og omstillingsevne ikke 

er et udtryk for motivationsværdien bedre dannelse. Der er derimod tale om en horisontal 
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rokering mellem arbejdsopgaver, hvorfor medarbejderfiguren forventes at være en fleksibel 

ressource, der kun tilegner sig grundlæggende kundskaber, og behersker evnen til ind- og 

aflæring. Faglig fordybelse, individuel dannelse og en vertikal karrierevejiagttages derved som 

irrelevante egenskaber. Organisationssystemet forventer således ikke, en stræben efter bedre 

kompetencer; blot andre og nye kompetencer, der kontinuerligt skal tilpasses DSB‟s vekslende 

behov. 

Vi finder således ikke, at det pædagogiske system alene kan udgøre rationalet bag 

kompetencesemantikkens sidstebegrundelse. Meningssammenhængen omhandler ikke blot 

dannelse; der skal medtænkes andre hensyn. Vores søgen efter et primært funktionssystem 

fører os dermed videre til den tredje semantik, der præger DSB‟s kommunikation om 

præmissen for medlemskab. 

8.3    Autenticitetssemantikkens kodificering 

Autenticitetssemantikken lukker DSB‟s sociale dimension omkring dét „at være sig selv‟. 

Organisationssystemet tematiserer her medarbejderfigurensret til at vise det autentiske „jeg‟ på 

arbejdspladsen. Vi finder det derfor nærliggende at undersøge hvorvidt rettens funktionssystem 

danner grundlag for denne semantiks selvfølgeligheder. Retten kløver verden i ret og uret, og 

former det symbolsk generaliserede medium gældende ret, der kan tage form af love, regler og 

paragraffer. Retssystemet motivationsværdi ret markerer en stræben efter social orden. Retten 

skal, med andre ord, sikre stabile forventninger og tage forholdsregler mod konflikter. At 

tildele personer rettigheder er et af rettens vigtigste instrumenter i omdannelsen af konflikter 

til retsproblemer (Andersen & Born 2001). 

Det mulighedsrum, autenticitetssemantikken etablerer, for at medarbejderfiguren 

meningsfuldt kan være sig selv, kan iagttages som et udtryk for rettens logik: 

Mangfoldighedspolitikken, der beskriver DSB‟s gældende regler og praksis på området, kan 

forstås som organisationssystemets forsøg på at skabe en social orden. Systemets 

meningsstrukturer former i denne semantik det hele menneske med kvalifikationerne rummelig, 

imødekommende og heterogen. Herved kommunikeres forventninger om, at medarbejderens ret til 

at være sig selv anerkendes og respekteres. Vi ser blandt andet denne anknytning i 
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kommunikationen om homoseksualitet som værende et „menneskeligt‟ aspekt, der ikke skal 

skjules på arbejdspladsen. 

På trods af organisationssystemets italesættelse af medarbejdernes ret til at udleve deres 

autentiske selv, finder vi ikke, at rettens logik dominerer denne del af 

medlemskabskonstruktionen. Det semantiske modbegreb det frie menneske afslører således en 

paradoksal forventning om, at medarbejderfiguren bør være villig til at fraskrive sig sin ret til 

at være privat og umiddelbar. I fællesskabets interesse skal medarbejderen både være åben om 

sit privatliv og undertrykke uønskede instinktive reaktioner. Denne forventning kommer 

eksempelvis til udtryk i DSB‟s italesættelse af, at ordblindhed, om nødvendigt, kan afsløres 

ved tvang; eller i kravet om kontrol af temperamenter, som ikke er i overensstemmelse med 

god service. Autenticitet konstrueres derved på én gang som noget, medarbejderfiguren er 

forpligtet til at være og forpligtet til ikke at være. Vi må erkende, at rettens system ikke kan 

forklare denne selvfølgelighed. 

Ligesom det var tilfældet med sport og pædagogik, iagttager vi således retten som et 

støttesystem, organisationssystemet knytter an til i sin kommunikation om medarbejderne. 

Retssystemet udgør dermed hverken det eneste eller det primære funktionssystem i DSB‟s 

selvkonstruktion, men er en del af organisationssystemets polyfone kommunikation. 

På baggrund af denne indledningsvise kodificering af de tre semantikker vil vi i det følgende 

introducere et fjerde funktionssystem, som vi mener, bedre kan indfange det symbolske 

rationale bag DSB‟s præmis for medlemskab. 

8.4    Ét forenende funktionssystem 

Den foregående kodificering viste, at sportens, pædagogikkens og rettens logik ikke kunne 

begrunde visse betydningsfulde elementer i de tre medlemskabssemantikker. Vi søger derfor 

at afdække, hvilket rationale, der ligger bag den forventningsstruktur, der gør 

organisationssystemet blind for egenskaber, der forbindes med revolution, individualisme, 

udvikling af specialkompetencer eller retten til altid at være autentisk. Tilsidesættelsen af disse 

personlige interesser tager form af en selvfølgelighed, som optræder på tværs af de tre 

semantikker. Gang på gang refererer DSB‟s kommunikation således tilbage til den samme 
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sidstebegrundelse: At medarbejderfiguren vægter hensynet til fællesskabet højst og besidder 

en reflekteret, respektfuld samt helhedsorienteret forståelse af den kollektive værdiskabelse. 

Tilbage står spørgsmålet om, hvilken funktionel logik denne forståelse knytter an til – hvad er 

kommunikationens motivationen for at tilsidesætte egne præferencer, og hvilken værdi 

forventes de påkrævede refleksioner at være orienteret efter? Vi vil i det følgende 

argumentere for, at svaret på disse spørgsmål kan findes ved at studere kærlighedssystemet. 

8.4.1  Kærlighedssystemet 

Kærlighedssystemet lukker sig om tematiseringen af det „højst personlige‟ med kærlighed som 

medie og den binære kode elskerelsker ikke; hvor det altid er bedre at være elsket end ikke 

elsket. DSB‟s anknytning til kærlighedslogikken handler ikke om, at der findes „virkelig‟ eller 

„ægte‟ kærlighed i virksomheden. Kærlighedssystemet tilbyder blot en særlig måde at iagttage 

og kommunikere på; en måde, som trækker på genkendelige elementer fra en almen 

opfattelse af fænomenet kærlighed. Dette funktionssystem konstruerer en kærlighedsrelation, 

hvor den talende (elskeren) betegner sin signifikante anden (den elskede). Kommunikationen 

bliver, kort sagt, intimiseret (Luhmann 1998, 2010; Andersen & Born 2001). 

I resten af dette kapitel udfoldes det, hvordan vi iagttager, at kærlighedslogikken kan forene 

de tre semantikker i DSB‟s medlemskabskonstruktion. 

8.5    Et kærligt fællesskab 

Denne del af kodificeringsanalysen går på tværs af de tre medlemskabssemantikker. Vi 

argumenterer for, at DSB primært kobler sig til og henter sin logik hos kærlighedssystemet. 

Der er, med andre ord, kærlighed på spil i organisationssystemets kommunikation: Det gælder 

om at elske og blive elsket. Vi inddrager løbende de tre semantiske forventningsstrukturer i 

analysen, herunder de aspekter, som ikke kunne begrundes af sportens, pædagogikkens eller 

rettens kode. 

8.5.1  Hjemme hos familien DSB 

Vi kan iagttage kærlighedskommunikationen komme til udtryk ved, at organisationssystemet 

italesætter en kærlig relation til medarbejderne. Det ser vi blandt udtrykt i systemets 

eksplicitte brug af begrebet „elsker‟: 
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“Lærlingene elsker at arbejde på værkstedet i Århus, for hos DSB får de den bedste uddannelse. »Det er 

rigtig godt at være her. Jeg kunne slet ikke forestille mig at have en anden læreplads« (13:5). 

At elske relateres her til værdien af at få „den bedste uddannelse‟. Dette eksempel kan således 

tilskrives kompetencesemantikken. Der er her ikke tale om, at organisationssystemet knytter 

an til det pædagogiske funktionssystem, men at uddannelse gøres til et tema i 

kærlighedskommunikationen. Vi iagttager således, at kommunikationen forholder sig til 

kærlighedssystemets motivationsværdi elsker, og samtidig kommunikerer en forståelse af, at 

der ikke findes andre tænkelige lærepladser (partnere) end DSB. Kommunikationen om 

lærlingene fortsætter i kærlighedens kode: 

“Stemningen på værkstedet er næsten familiær. Instruktørerne Claus Johansen og Per Eskildsen kalder gerne 

deres lærlinge for ”vores knejter”. De to ved virkelig, hvad det handler om, for de har haft op mod 300-400 

lærlinge igennem værkstedet i deres tid, og det er stadig spændende: »Det er utroligt at følge udviklingen hos de 

unge, fra når de starter, til de er færdige. Det rykker virkelig,« siger Claus Johansen, der udover at være 

instruktør også er håndværker på værkstedet. Håndværker- og instruktørkollegaen Per Eskildsen er enig: 

»Ikke mange dage er ens, når man arbejder med unge mennesker. De unge er utroligt ambitiøse og selvhjulpne. 

Så man bliver da lidt stolt, når de klarer sig godt.« (…) Og mulighederne står forhåbentlig lige for døren, hvis 

man skal tro instruktørernes rosende ord om lærlingene. Lige fra morgenstunden lægger de stilen: »Når man 

møder ind klokken seks om morgenen, er alle mødt ind, og kaffemaskinen og maskinerne allerede tændt. Det 

er da en fornøjelse,« siger Claus Johansen. »Ja, det med ‟de unge nu til dags‟ gælder ikke her,« siger Kevin 

Malkinson med et smil” (13:5). 

Denne kommunikation taler ikke eksplicit om at elske, alligevel iagttager vi, at den trækker på 

kærlighedens logik. Her er det italesættelsen af dét at være „familiær‟, som udgør den kærlige 

symbolik. Organisationssystemet konstruerer således relationen mellem instruktører og 

lærlinge som en familie. Instruktørerne betegner lærlingene som deres „knejter‟ og tager derved 

selv implicit form af forældre, der opdrager deres børn. Heller ikke her iagttager vi, at der sker et 

skift til pædagogikkens kode bedredårligere dannelse; de stolte forældre fremhæver ikke 

opdragelsesaspektet, men roser børnene og udtrykker glæde ved samværet med dem. 

Når kommunikationen knytter an til kærlighedens kode, må den signifikante anden altid tage 

stilling til dét at elske, og enten bekræfte eller afvise den elskende (Andersen & Born 2001). Vi 

iagttager, at kærlighedsrelationen her reproduceres meningsfuldt ved, at lærlingene gengælder 
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instruktørernes kærlighedsudsagn med symbolhandlinger (de tændte kaffe- og 

arbejdsmaskiner), der kan opfattes som udtryk for kærlighed. Italesættelsen af den symbolske 

familie etablerer forventninger om, at kommunikationsdeltagerne indgår i et kærligt fællesskab. 

Denne forståelse kan også iagttages i organisationssystemets tematisering af arbejdspladsen: 

“Togfører Nadereh Wahedi har boet i Danmark i 26 år. Men på arbejdsmarkedet har hun først følt sig 

hjemme, siden hun kom til DSB i 2006 (…) »Jeg har det godt her, fordi jeg føler mig hjemme. Jeg føler mig 

som en del af arbejdspladsen som helhed. Jeg har arbejdet i andre danske virksomheder, men det er kun her, 

jeg har prøvet virkelig at føle mig hjemme«” (15:7) og “Familie og venner plejer at sige, at jeg er gift med mit 

arbejde. Jeg mener, at det er vigtigt at have det godt med, hvad man laver” (26:4). 

Her illustreres det, hvordan kommunikationen intimiserer relationen mellem DSB og 

medarbejderfigurerne ved henholdsvis at italesætte arbejdet som noget, man er „gift‟ med og 

arbejdspladsen som et sted, man føler sig „hjemme‟. Værdien af at have det godt med sit 

arbejde og indgå i en helhed på arbejdspladsen markeres som dét, der stræbes efter. Vi forstår 

således familien, hjemmet og ægteskabet som symboler, der knytter organisationssystemets 

selviagttagelse til kærlighedens kode. Herved konstrueres DSB som et fællesskab af elskende. 

8.5.2  Det sociale kollegaskab 

Det er ikke kun i italesættelsen af relationen mellem instruktører og lærlinge, der etableres 

forventninger om, at DSB‟s medarbejdere finder glæde ved hinandens selskab. Vi finder, 

denne forventning kommunikeret gentagende gange: 

“Hvad glæder du dig til, når du møder på arbejde? »Jeg glæder mig til at se mine kolleger. Det betyder meget, 

hvem man er sammen med«” (16:5), “Vi har et stort sammenhold, og jeg har supergode kolleger. Jeg vil gerne 

blive i DSB, her er jo godt og sjovt“ (26:4) og“Jeg har altid haft virkelig gode kolleger, og det sammenhold 

giver tryghed” (27:4). 

Sammenholdet mellem „supergode‟ kolleger markeres i disse kommunikationer eksplicit som 

en betydningsfuld motivationsfaktor, der gør det „sjovt‟ og „trygt‟ at være en del af DSB. Vi 

iagttager denne form for ytringer som kærlighedserklæringer til kollegaskabet. I forlængelse af 

disse koblinger til kærlighedssystemet, iagttager vi, at organisationssystemet tematiserer en lyst 

til at deltage i sociale arrangementer, der rækker ud over det almindelige samvær på 

arbejdspladsen: 
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“Vi prøver at underbygge fællesskabet. Seneste tiltag er de store fester. Vi tilbyder også fitness og idræt gennem 

blandt andet Danske Jernbaners Fritidsforbund. Det er vigtigt med motion, men måske er det endnu mere det 

sociale, der trækker” (26:4) og“(…) så lavede vi et årshjul med sociale arrangementer. Det kan være Vi 

cykler til arbejde, DHL-stafet, æbleskiver eller et grillarrangement. De har altid stor opbakning, og det giver 

en god kollegial stemning, som jo er grundlaget for at arbejde godt sammen” (39:10). 

Den „kollegiale stemning‟ betegnes her som grundlaget for et vellykket samarbejde. 

Organisationssystemet iagttager ligeledes, at „fællesskabet‟ understøttes af festlige 

begivenheder og andre sociale aktiviteter. Denne kærlighedslogik kan begrunde præstations- 

og kompetencesemantikkens afskrivning af værdien individualisme – i en intimrelation erdet 

ikke meningsfyldt at være sig selv nærmest. Dette kan vi blandt andet se afspejlet i DSB‟s 

salgskonkurrencer, hvor de ambitiøse medarbejdere stræber efter en kollektiv belønning: 

“Præmien er en sjov teambuildingdag for alle medarbejderne i vinderbutikken (…) Medarbejderne synes, at 

det har været rigtig fedt at komme ud og opleve kollegerne i en ikke-arbejdsmæssig sammenhæng. Og de er 

ikke i tvivl om, at sådan en dag er guld værd for arbejdsmiljøet i butikken. »Vi har da gået og smidt sms'er 

til hinanden hele weekenden – det var bare skide sjovt!« griner Tue Povlsen” (18:8). 

Kommunikationen italesætter her medarbejdernes begejstring over den sociale oplevelse. 

Denne positive tilkendegivelse reproducerer intimrelationen ved fortløbende at bekræfte 

kærlighedskommunikationens udsagn elsker. Vi finder hermed, at organisationssystemet 

kontinuerligt etablerer en forståelse af, at medarbejderne helt selvfølgeligt elsker at være 

sammen. 

8.5.3  I familiens skød 

Kommunikation i kærlighedens kode indebærer, at elskeren påtager sig sin elskedes livshorisont. 

De elskende bindes derved sammen af en fælles forståelse af verden; fælles hensyn og fælles 

mål (Andersen & Born 2001). For at kunne opretholde en intimrelation er det derfor 

nødvendigt at kende den andens ønsker, drømme og generelle syn på verden. Vi kan iagttage, at 

organisationssystemet kommunikerer eksplicit omkring dette behov: 

“Her i Frederikshavn kender vi alle hinanden, fordi vi er et lille depot. Det gør, at vi kommer hinanden mere 

ved, synes jeg” (16:4), “Vi har et godt fællesskab her, og vi snakker meget sammen blandt kollegerne. Det 

giver en god stemning og energi, inden man skal ud og arbejde” (16:5) og “Man skal tro på, hvem man er, 
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og at det man gør, er det rigtige. Være tro mod sig selv. Derfor skal man også huske at fortælle sine nære eller 

kolleger om sine ønsker og snakke om tingene” (42:5). 

Vi iagttager, at organisationssystemets forventning om gensidigt kendskab fordrer, at kollegerne 

„kommer hinanden ved‟ og betror sig til hinanden. Disse kærlighedstilsagn sættes lig med „det 

gode fællesskab‟. I relation til dette konstruerer systemetforventninger om, at 

medarbejderfiguren aktivt deler sine problemer på arbejdspladsen. Denne forventnings-

struktur præger kommunikationer som disse: 

“Socialrådgiverne i DSB kan kontaktes af alle ansatte, der kommer ud for situationer i livet, hvor den 

normale hverdag bliver påvirket og der opstår særlige behov. Der kan være tale om situationer af både 

arbejdsmæssig som personlig karakter”(DSB 2011l) og“Fravær kræver opmærksomhed og omsorg fra 

ledelse og kollegaer, og DSB forventer, at medarbejderne aktivt gør opmærksom på forhold, der kan have 

betydning for trivsel og fravær. DSB ønsker at tage fat i fraværet inden det udvikler til et problem for 

medarbejderen og arbejdspladsen. Det kræver, at der gennem dialog, samarbejde og tillid iværksættes tiltag, der 

kan være med til at fastholde medarbejderen i jobbet og bevares dennes kontakt til arbejdspladsen” (DSB 

2010:13). 

Her markerer organisationssystemet vigtigheden af „dialog‟ om medarbejderens problemer – 

der ligeledes iagttages som arbejdspladsens – hvad end disse er „personlige‟ eller 

„arbejdsrelaterede‟. Derudover italesættes værdien af at „samarbejde‟, skabe „tillid‟, være 

„opmærksom‟ og udvise „omsorg‟. DSB konstrueres herved som etfamiliens skød, hvor der er 

rum for håndtering af fælles problemstillinger. Denne symbolik er i tråd med 

autenticitetssemantikkens forventning om rummelighed og eksklusionen af den private. 

Kærlighedens rationale kan således begrunde, at åbenhed omkring følelser og privatliv udgør 

en selvfølgelighed i DSB‟s medlemskabskonstruktion. 

8.5.4  Hierarkiets fald 

Ledere og medarbejdere står i kærlighedens optik ikke over for hinanden som modsætninger, 

da kærligheden ikke kan rumme magtudøvelse (Andersen & Born 2001). Hos DSB ser vi 

dette udtrykt i et ønske om ikke være bundet af et hierarki: 
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“Jeg er direktør for en masse mennesker, og mine beslutninger påvirker kollegerne. Nogle gange kan togdrift 

herinde i Sølvgade godt blive et lidt abstrakt begreb, så jeg har længe haft lyst til at komme tæt på både 

kunder og medarbejdere, uden at der bliver taget hensyn til, at jeg er chef” (1:8). 

Her konstrueres „medarbejder‟ og „chef‟ som ligesindede parter i kærlighedsfællesskabet DSB. 

Det kan endvidere iagttages, at jævnbyrdigheden mellem parterne kommer til udtryk gennem 

det at være „tæt‟ på hinanden. Dette symbol på det nedbrudte hierarki kan ligeledes iagttages i 

følgende kommunikationer: 

“Det er også i hallen, han af og til sætter sig ned og arbejder, så han kan komme tættere på kollegerne og 

udviske distancen mellem chef og medarbejdere. »Det handler om at samarbejde og at tale samme sprog. Hvis 

du ikke har det, må du ud og lære det,« siger han” (32:8) og “»Vi har været vant til bunkerlignende 

lokaler i kælderen. Det er skønt, at vi endelig har fået nogle tidssvarende lokaler. Her er lyst og højt til loftet. 

Vi er samtidig kommet tættere på vores ledere. Vi er en gruppe medarbejdere, der er meget os selv, og det kan 

vi godt lide. Men jeg ved, at flere har savnet en tættere kontakt til lederne, og den er nemmere at få nu, hvor 

der bare er en dør på gangen imellem os.« Togpersonaleleder Jan Lundgård Kristensen er enig: »Vi har altid 

talt om godt og skidt med vores personale. Det er den mere uformelle snak og tilgængeligheden, vi har savnet. 

Og den er vigtig. Vi kan lige gå ind og sige hej, og hvis nogen har noget på hjerte, kan vi få talt om det med 

det samme” (36:10). 

Her fremgår det som en selvfølgelighed, at „ledere‟ og „medarbejdere‟ ønsker og søger 

gensidig „tilgængelighed‟. Fysisk tilstedeværelse italesættes som noget positivt, der muliggør 

samarbejde og udviklingen af et fælles „sprog‟. Vi iagttager disse kommunikationer som 

udtryk for meningsfuld kærlighedssymbolik: Kærlighed kræver både emotionelt og fysisk 

nærvær, for hvis afstanden mellem parterne bliver for stor, er det ikke længere muligt for de 

elskende at forme kærlige iagttagelser af hinanden (Luhmann 1998). Denne forståelse leder os 

videre til endnu et element i systemets italesættelse af kærlighedsfællesskabet. 

8.5.5  Et fælles ansvar 

DSB‟s kærlige konstruktion af medarbejder- og lederfigurerneindebærer, at begge parter 

gøresansvarlige for de fælles resultater: 

“Jeg er kommet bagom min leder både personligt og fagligt. Jeg har mærket, at vi har samme positive 

indstilling til at prøve at se, om samspillet kunne blive bedre (…) Det lyder formelt, men sammen bliver vi 
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stærkere, og vi skal sige ‟vi vil denne virksomhed‟. Hvis vi beslutter os for at arbejde mere sammen, vil det give 

et bedre resultat (…) Det er væsentligt, at vi ikke tager hinanden for givet i det daglige” (18:6). 

Organisationssystemet italesætter her dét at „ville‟ hinanden og virksomheden - på godt og 

ondt. Medarbejderfiguren konstrueres derved i DSB‟s forståelse som medansvarlig, hvilket 

ligeledes kommer til udtryk i følgende kommunikationer: 

“Vi skal have en lederkultur baseret på coaching, der får det allerbedste frem i folk, så vi i DSB får et 

regulært tæskehold af selvtænkende ansatte” (12:3),“Hvert år evaluerer medarbejdere og ledere i fællesskab 

året, der er gået, og ser frem mod mål, opgaver og udfordringer i det kommende år” (36:1), “For det første er 

det medarbejderne ude i S-togene, som har den største viden om virkelighedens dagligdag, og vi ville aldrig 

kunne lave et så godt koncept uden deres input, holdninger og meninger. Dernæst har inddragelsen været med 

til at give medarbejderne ejerskab og indflydelse” (40:4) og som det fremgår af DSB+ 

strategifolderen: “Begynd derfor allerede nu at overveje, hvor du kan tilføje et plus til dine løsninger i 

hverdagen. DSB+ er din mulighed for at være med til at skabe fremtidens DSB”(DSB 2011j). 

Der kan her iagttages en forventning om, at ledere og medarbejdere i fællesskab udvikler mål 

og visioner for DSB. Organisationssystemet konstruerer et mulighedsrum hvor de 

„selvtænkende‟ medarbejdere skal inddrages i planlægningen og evalueringen af arbejdet. 

Fællesskabet bygger således på, at medarbejderen, som en elsker, tager DSB‟s skæbne på sig og 

bidrager til at „skabe‟ virksomhedens fremtid. Medarbejderfiguren konstrueres gentagende 

gange som værende villig til at påtage sig et sådant ansvar: 

“Vi blev præsenteret for en model, der handler om at arbejde med området, hvor man rent faktisk kan gøre 

en forskel. I stedet for at operere i periferien, hvor man ikke har nogen indflydelse, men kun føler frustration” 

(18:6), “De sidste seks år har DSB-medarbejderne vist omverdenen, hvilket stof de er gjort af, i takt med 

selvstændiggørelsen af virksomheden: »Der har været en utrolig stolthed i at være med til at udvikle 

virksomheden fra stat til forretning. Den stolthed har fyldt meget«” (26:5) og “Det bedste ved mit arbejde er, 

at jeg kan bidrage til forandring. At jeg sammen med gode kolleger kan være med til at finde bedre 

økonomiske løsninger for DSB, hvor der bliver sparet penge, så DSB derigennem bliver en bedre virksomhed” 

(35:6). 

Her italesættes „stolthed‟ som en værdi, der forbindes med dét at bidrage til DSB‟s 

udvikling.Omvendt betegnes manglende indflydelse som noget, der medfører „frustration‟. 
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Det konstrueres således som selvfølgeligt, at medarbejderen er motiveret for at tage aktivt 

ansvar for virksomhedens bedste. Vi iagttager, at denne selvfølgelighed gennemsyrer 

organisationssystemets kommunikationer: 

“Samarbejdet fik også et løft ved, at afdelingen fik en fælles vision og satte nogle mål, hvor alle kunne se deres 

rolle. »Det giver en god identitet, ligesom det bliver tydeligt, hvordan hver enkelt udgør en vigtig brik i IT‟s og 

dermed DSB‟s strategi” (39:10),“Min [arbejds]glæde består i, at jeg gør nytte i en større sammenhæng og på 

en meget håndgribelig måde – nemlig at få togene til at køre, så den kollektive trafik er et realistisk alternativ 

til bilen” (40:2) og “Medarbejderne skal kunne se målene for deres eget arbejde i sammenhæng med DSB‟s 

overordnede strategier. Det er en del af grundlaget for den attraktive arbejdsplads” (DSB 2010:5). 

Her markeres værdien af, at „den enkelte‟ kan betragte sin rolle „i en større sammenhæng‟ og 

gennemskue, hvordan den kan bidrage til opfyldelsen af de fælles mål. En sådan indsigt 

italesættes som noget, der gør arbejdspladsen (partneren) „attraktiv‟ i medarbejderens 

(elskerens) øjne. Organisationssystemet iagttager videre, at et kendskab til DSB‟s mål samt 

tilegen rolle „giver god identitet‟. Vi forstår dette som et udtryk for en forventning om, at 

medarbejderen gør virksomhedens mål til sine egne. En sådan forventning er 

ioverensstemmelse med, at en kobling til kærlighedssystemet umuliggør udsagn i stil med: ”Jeg 

elsker min organisation, men vi har forskellige interesser, og er fuldstændige uenige på dét eller hint punkt” 

(Andersen & Born 2001:148). En elsker forventes således at acceptere og internaliseresin 

elskedes verdensbillede. 

Vi kan trække en parallel fra forventningen om, atmedarbejderfiguren tager et medansvar for 

at opfylde DSB‟s verdensbillede, til de tre medlemskabssemantikker, hvilket vi vil vise i de 

følgende tre afsnit. 

8.5.6  Passion som drivkraft 

Vi iagttager at præstationssemantikkensvindertager form af en medansvarlig medarbejderfigur i 

kærlighedsfællesskabet DSB. Kærlighedslogikken kan eksempelvis begrunde denne 

italesættelse af dét at vinde: 

“Vi vil vinde. »Med Sporskifte 2010 viste vi, at vi kan, når det gælder. Kunsten er at bygge videre på alt det 

gode i vores virksomhed. Vi har loyale medarbejdere, og der er et enormt engagement og en stolthed over DSB 
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over alt i virksomheden. Vi har gjort det godt, men vi har stadig store udfordringer, hvis vi skal blive på 

banen og være en af de store spillere«” (6:1). 

Kommunikationen konstruerer en forventning om, at vinderen er drevet af sit „engagement‟ i, 

sin „loyalitet‟ mod og „stolthed‟ over arbejdet. Denne forventning kan forstås ud fra 

kærlighedens logik: Når DSB konstrueres som et kærlighedsfællesskab, bliver arbejdet til mere 

end et arbejde; medarbejderfiguren forventes ikke blot at leve op til betingelserne i sin 

kontrakt og være motiveret af at få udbetalt sin løn. Rationalet er, at de elskende må 

udvisepassion over for hinanden. Det er således ikke udsigten til økonomisk gevinst, men 

kærlighed til DSB, der tilskrives betydning for arbejdsindsatsen. 

Kærlighedslogikken konstruerer samtidig en forventning om, at medarbejderfigurens passion 

kan aflæses i initiativer, der fungerer som ekspressive symboler for kærligheden til 

virksomheden (Andersen & Born 2001).Organisationssystemets kobling til kærligheds-

systemet betyder således, at medarbejderens agereniagttages som udtrykfor, hvorvidt DSB 

erelsket eller ikke elsket. Kærlighedskommunikation er derfor yderst følsom for initiativet såvel 

som ikke-initiativet, og forlader sig på foregribelsen af den elskedes behov (ibid.; Luhmann 

1998). DSB‟s medlemskab gøres derved betinget af evnen til konstant at bekræfte og derved 

opretholde kærligheden.I præstationssemantikken iagttager vi dette ved „vinderens‟ 

kvalifikationer konstruktiv, innovativ og ambitiøs: Medarbejderfiguren stræber efter at yde en 

proaktiv indsats for skabe „det lille ekstra‟ og tager derved et medansvar for at opnå de bedste 

kollektive resultater. Centralt for præstationssemantikken er således forventningen om, at 

medarbejderne udviser initiativ i form af handlekraft og nytænkning. Denne forventning 

afspejles ligeledes i denne kommunikation: 

“Vi har indbygget en mere fleksibel opgaveløsning i kontrakten. I stedet for at gøre rent ud fra meget faste 

procedurer, så bliver det i højere grad op til den enkelte medarbejder at kunne fravige fra arbejdsplanen og 

vurdere, hvad der reelt kræver mest rengøring, når et tog kommer ind til Klargøring” (17:2). 

Her etableres en forventning om dét at kunne identificere relevante arbejdsopgaver og derved 

tilfredsstille DSB‟s uudtalte behov. Dette kan relateres til en forståelse af, at kærligheden ofte 

giver afkald på kommunikation, hvilket intensiverer kravet om, at de elskende evner at 

foregribe hinandens behov (Luhmann 1998). Kærlighedens forventningsstrukturer etablerer 

således et mulighedsrum inden for hvilket, medarbejderfiguren kan give sig hen til 
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virksomheden og herigennem udtrykke deres kærlighed.Samtidig forventes uegennyttig 

selvopofrelse; de elskende må give uden at forvente at få noget for det (Andersen & Born 2001). 

Denne logik kan begrunde, at præstationssemantikken finder individualistiske hensyn for 

irrelevante. Videre kan afskrivningen af den selvstændiges forsøg på at revolutionere de fælles 

fremgangsmåderforstås i kærlighedens optik:Organisationsmedlemmernes initiativtagen 

forventes ikke at sætte det fælles verdensbillede på spil, men i stedet at pleje kollektivets 

interesser og mål. 

8.5.7  Harmonisk udvikling 

Vi iagttager, at forventningen om et sammenfald mellem DSB‟s og medarbejderfigurens 

interesser ligeledes præger kompetencesemantikkens sidstebegrundelse, den fremtidssikrede. 

Dét at være udviklingsparat og omstillingsegnet italesættes således som egenskaber, der gavner 

både „virksomhed‟ og „medarbejder‟: 

“Udviklingen i samfundet og ændringerne af virksomhedens betingelser stiller store krav til alle i DSB (…) 

DSB ønsker, at medarbejder og job udvikler sig sammen. Den personlige og faglige udvikling for den enkelte 

medarbejder bliver herved et virkemiddel for DSB‟s forretningsmæssige succes” (DSB 2010:5) og “Til 

gengæld for de muligheder, DSB tilbyder, må medarbejderen tage et ansvar. Den enkelte må være 

udviklingsparat og hele tiden vedligeholde sin egen uddannelse og udvikling” (ibid.). 

Medarbejderfiguren tilskrives her ansvaret for løbende at afstemme sine kompetencer med 

DSB‟s foranderlige behov. Dette kan forstås som et udtryk for, at organisationssystemet 

iagttager med kærlighedens kode: I denne optik giver det ikke mening at adskille de elskendes 

symbiotiske udvikling – de udgør en enhed, en familie og er således bundet af det samme 

skæbnefællesskab. I relation til dette, forstår vi MUS-samtalen som et forum, hvor lederen må 

tilbyde medarbejderen udviklingsmuligheder, mens medarbejderen omvendt må udvise 

villighed til udvikling. Samtidig kan en kobling til kærlighedens logik forklare 

overflødiggørelsen af specialisten og denne figurs stræben efter faglig fordybelse og envertikal 

karrierevej. Vi finder, at rationalet bag denne del af medlemskabskonstruktionen kan være, at et 

familiemedlem ikke blot forventes at udvikle sig, men tillige holdes ansvarlig for, at udviklingen 

bidrager til familiens fremtidige succes. Dette indebærer endvidere, at medarbejderfiguren ikke 

varetager individualistiske hensyn, men er reflekteret omkring harmonien mellem egen 

kompetenceudvikling og familien som enhed.  
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8.5.8  Hjemmets fire vægge 

Det kærlige interesse- og skæbnefællesskab kan ligeledes begrunde autenticitetssemantikkens 

afvisning af umiddelbare reaktioner. De ansvarligeelskende må kunne reflektere over og 

undertrykke menneskelige aspekter, som dømmes upassende i forhold til den kollektive 

sammenhæng. I relation til dette etablerer organisationssystemet en forventning om, at visse 

problemer udelukkende bør behandles inden for hjemmets fire vægge. Denne kommer 

eksempelvis til udtryk i forhold til, brugen af sociale: 

“»Jeg har stor forståelse for, at medarbejderne kan være engagerede i både virksomheden og kollegernes forhold 

og kan have behov for at give deres besyv med omkring en konkret begivenhed eller beslutning. Overordnet 

drejer det sig om at bruge sin sunde fornuft, når man kommunikerer på de sociale medier,« siger hun. »Hvis 

man er i tvivl, så er mit råd: Lad være med at offentliggøre linjerne, tal i stedet hellere med din familie, din 

tillidsmand eller nærmeste chef om emnet« (…) Om loyaliteten over for DSB skriver retningslinjerne, at ”din 

loyalitetsforpligtelse over for DSB‟s interesser gælder også, når du skriver på sociale netværk” (43:9). 

At udvise „engagement‟ i problematiske sager iagttages her som acceptabelt, men ikke alle 

holdninger må luftes over for omverdenen, da disse kan være i strid med DSB‟s retningslinjer. 

Der italesættes en „loyalitetsforpligtelse‟; en betegnelse, som er meningsfuld i kærlighedens 

optik, da elskeren må forventes at være tro over for sin elskede og dennes verdensopfattelse. 

Således kan kærlighedslogikken begrunde, at alle tre medlemskabssemantikker præges af en 

forventning om, at medarbejderfiguren anerkender det kollektive hensyn og påtager sig et 

ansvar for fællesskabet. Vi kan iagttage, at organisationssystemet giver medarbejderen mulighed 

for at give i form af medindflydelse og udviklingsmuligheder. Forventningen til medarbejderen 

er tilgengæld, at mulighedsrummet udnyttes med initiativtagen, omstillingsevne og respekt for 

fællesskabet. 

8.5.9  Den elskede kunde 

Organisationssystemets anknytning til kærlighedens kode omfatter ikke blot konstruktionen 

af forholdet mellem „medarbejderen‟ og DSB. Vi finder, at dét at elske ligeledes optræder som 

motivationsværdien i italesættelsen af relationen til „kunderne‟: 

“Tilfredse kunder giver flere kunder. Derfor handler ‟mere værdi til kunden‟ om kundens perspektiv. Vi skal 

kunne se rejsen med kundens øjne og sætte os ind i kundens behov. For alt, hvad vi gør, bidrager direkte eller 
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indirekte til, hvordan kunden oplever rejsen og opfatter DSB”(DSB 2011j),“Det er vigtigt, at kunderne får 

en god oplevelse, når de rejser med DSB. Det er jo det, DSB skal leve af, og det betyder, at jeg og mine gode 

kolleger er med til at bevare vores arbejdsplads” (2:4) og “Det er ærgerligt, at den seneste tids turbulens 

kommer til at koste dyrt på vores imagekonto. Men det er ikke dét, der er vigtigt lige nu. Lige nu skal vi bare 

fortsætte med det gode arbejde i mødet med kunderne og hele tiden gøre vores bedste for at gøre rejsen for dem så 

god og behagelig som muligt. Så er jeg sikker på, at kunderne vil honorere den service, de får i dagligdagen, og 

altså ikke lade sig styre af den heftige medieomtale” (18:4). 

Disse kommunikationer tilskriver „kunden‟ en afgørende betydning i forhold til DSB‟s succes 

og overlevelse. Kundefiguren markeres derved som den signifikante anden, som DSB er til for, 

og som „afgør‟ virksomhedens skæbne. DSB må opfylde sin elskedes behov gennem sine 

serviceydelser og aflæse, hvorvidt kærligheden er gengældt, i sine passagertal og på „image-

kontoen‟. Organisationssystemet italesætter dét at kunne sætte sig „ind i‟ kundens behov og 

iagttage DSB fra „kundens perspektiv‟. Vi iagttager dette som udtryk for kærlighedens 

rationale, da en elsker ikke forsøger at ændre på sin elskede, men stræber efter at ændre sig selv 

for at gøre sig attraktiv i den elskedes øjne (Luhmann 2010). Denne logik kunne vi endvidere 

iagttage i autenticitetssemantikkens kommunikation om at „være i øjenhøjde‟ med kunden og 

„tale kundens sprog‟, som kondenserede mening omkring kvalifikationskravet imødekommende. 

Denne forventning præger gennemgående kommunikationen om medarbejderfiguren, der 

italesættes som DSB‟s „ansigt udadtil‟ og tilskrives ansvar for virksomhedens direkte 

kundekontakt: 

“Jeg er den første, gæsterne møder, når de kommer med toget. Jeg føler, jeg har et ansvar for stationen. Tingene 

skal fandeme bare være i orden. Men mit job er jo efterhånden meget mere end at holde alt pænt og rent. Vi er 

ansigtet udadtil. Vi har meget mere kontakt med vores gæster end tidligere, og vi er her jo også for at give folk 

en god oplevelse” (4:8) og “»Man skal kende sig selv godt og forstå andre mennesker for at være en god S-

togsrevisor,« siger Ole og fortsætter: »Mit arbejde er at trappe konflikter ned og ikke op. Derfor er vi meget 

opmærksomme på vores kropssprog, toneleje og i det hele taget vores måde at møde kunderne på. Kunderne 

gør, hvad du selv gør, og det er min erfaring, at folk holder op med at råbe ad én, når man taler roligt til 

dem«” (27:6). 

Kunden italesættes her som en „gæst‟ (i hjemmet) og et „menneske‟, der henholdsvis skal 

serviceres og anerkendes. Vi kan iagttage, at systemet herved etablerer en forventning om 
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hyperfølsomhed over for kundens behov og verdensopfattelse. Som det var tilfældet i 

autenticitetssemantikken afskrives en umiddelbar adfærd, som ikke tager højde for den elskedes 

reaktionsmønster. I forlængelse af denne forståelse finder vi, at autenticitetssemantikkens 

forventning om heterogenitet tillige formes i kærlighedens kode: Dette inklusionskriterium kan 

begrundes ved, at dét at have karaktertræk til fælles med sin elskede gør det lettere at 

identificere og tilfredsstille dennes behov. DSB‟s service til kunden er ligeledes et tema, vi 

iagttager, i de to andre semantikker – dels hvad angår kompetencesemantikkens 

forventningom „dygtighed‟ og dels præstationssemantikkens krav om „det lille ekstra‟: 

“‟Med dygtighed ind i fremtiden‟ er den overordnede filosofi i DSB‟s HR-strategi, hvor omdrejningspunktet er, 

hvordan man gearer en stor, kommerciel servicevirksomhed til både at levere det optimale produkt og den 

optimale kundeservice. Det kræver en dynamisk og handlekraftig organisation og ikke mindst dygtighed på 

alle niveauer” (DSB 2011i:18) og “Derfor gør vi os umage for at yde en god service i alle led – at give 

kunderne ‟det lille ekstra‟, som de ikke har bedt om, men som får dem til at føle sig godt tilpas” (DSB 

2011i:9). 

„Det lille ekstra‟ italesættes her som noget, kunden „ikke har bedt om‟. Her kan vi igen iagttage 

systemet forventninger til foregribelse af den elskedes behov. For at give udtrykfor deres 

kærlighed forventes medarbejderne således at kunne finde passende løsninger på kundens 

behov; uden at hverken behov eller løsningsmuligheder er blevet ekspliciteret. Denne 

forventning præger eksempelvis organisationssystemets iagttagelse snarrådige medarbejdere, 

som udviser omsorg for kunderne: 

“En ung kvinde skulle til jobsamtale på en virksomhed i Sorøs bymidte. Hun kom med et forsinket tog fra 

København, og bussen mod centrum var kørt. Hvad gør man så? Inden hun nåede at overveje en taxa, sprang 

den usædvanligt venlige DSBmand fra stationskiosken om på den anden side af disken og tilbød at køre 

hende i sin privatbil ned til bymidten, så hun kunne nå sin jobsamtale. Hun fik i øvrigt jobbet” (38:5). 

Her markeres medarbejderens „usædvanlige venlighed‟ i relation til kundens uudtalte behov. 

Dette proaktive initiativ er et udtryk for omsorg og reproducerer kærligheds-

kommunikationen: At give kunden „det lille ekstra‟ kan således forstås som en af de 

symbolske måder, hvorpå passionen for de elskede kan udtrykkes. Vi slutter hermed, at 

organisationssystemet gennemgående intimiserer relationen mellem DSB og „kunden‟. 
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8.5.10  Kærlighed – til hver en tid 

Det er en omfattende opgave, når den passionerede medarbejderfigur både forventes at 

udtrykke sin kærlighed over for virksomhed og kunder. Vi finder således, at der i 

organisationssystemets iagttagelse emergerer en selvfølgelighed om, at arbejdstid og fritid 

smelter sammen: 

“Det var selvfølgelig lidt af et kaos, men jeg var forberedt. Jeg arbejder mest om aftenen, så jeg brugte meget af 

min dag på at sætte mig ind i, hvordan situationen var, så jeg kunne give kunderne informationer. Jeg syntes, 

at det var vigtigst at kunne fortælle folk, hvilke muligheder der forelå. For eksempel hvordan de kunne opnå 

videre forbindelser” (1:6) og “Engagementet fejler bestemt ikke noget hos medarbejderne i S-tog, der alle 

leverede en pragtpræstation på 200 procent-dagene. En af dem var lokomotivfører Daniel Aundal. På eget 

initiativ, og i sin fritid, oprettede han en 200 procent-hjemmeside, der med det samme blev et hit blandt 

kollegerne” (22:4). 

Her kan viljen til at gøre en ekstra indsats for DSB ved at bruge fritiden på arbejdsrelaterede 

opgaver, iagttages som et udtryk for kommunikationens kobling til kærlighedens kode. Når 

grænsen mellem arbejde og fritid derved nedbrydes, findes der ikke længere noget uden for 

kærlighedsfællesskabet. 

8.5.11  Kærlighed - over tid 

Medlemskabets tidsaspekt omfatter ikke blot konstruktionen af forholdet mellem arbejdstid 

og fritid. Organisationssystemet former ligeledes en forståelse af, at kærlighedsforholdet 

strækker sig over tid. Det fremgår eksempelvis af denne kommunikation: 

“Erik Pedersen er overtrafikkontrollør og har været ansat i DSB siden 1978 (…) Både Eriks far og farfar 

havde været ansat i DSB. Farfaderen var lokomotivfører, og faderen var depotformand. Så da den 18-årige 

Erik ikke vidste, hvad han ville lave, tog han job hos DSB som jernbanearbejder. »Det var altid sjovt at 

være her og få tingene til at fungere. Der var meget variation i jobbet,« husker Erik Pedersen. DSB var også 

glad for samarbejdet med Erik Pedersen. Så da han efter godt et års arbejde skulle ind og aftjene sin 

værnepligt, fik han at vide, at han bare kunne ringe, når han var klar til at komme tilbage til en 

fastansættelse. Det gjorde Erik så i sommeren 1980, hvor han startede som vognopsynsmand og var 

udstationeret i både Odense, Nyborg og Esbjerg” (27:4). 
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Denne fortælling former en forventning om, at DSB, som en familie, drager omsorg for sine 

egne ved at indlemme nye generationer i virksomheden. Vi kan iagttage en gensidig 

selvfølgelighed mellem DSB og medarbejderen om at være hinandens udkårne. Denne 

selvfølgelighed reproduceres kontinuerligt i organisationssystemets selviagttagelse. Når 

medarbejdere citeres i medarbejderbladene angives således ikke blot deres titel, men også 

længden af deres ansættelse. Vi iagttager at systemet generelt etablerer en forventning om, at 

ansættelsesforholdene er langvarige: 

“»Ja, jeg har været her i 20 år, og jeg er ellers en af de ‟unge‟,« griner rejsekonsulent ved DSB Rejsebureau, 

Tina Lyngvig, når man spørger, hvor lang tid hun har været ansat. Det er ikke unormalt at møde folk i 

DSB, der har været i virksomheden i 30, 40 eller nogle gange endda 50 år. Faktisk har DSB omkring 

3.500 ansatte ud af næsten 9.000, der har været ansat i mere end 20 år” (26:4). 

Ansættelsesforholdet konstrueres herved som et livsforløb, der starter og slutter i DSB. Dette 

giver mening i kærlighedens optik, som altid indebærer en forventning om, at intimrelationen 

mellem de elskende vil vare evigt – enhver anden opfattelse ville blive iagttaget som et udtryk 

for upassende kynisme (Luhmann 1998). Organisationssystemet iagttager yderligere det 

langtidsholdbare forhold mellem medarbejderne og DSB som værdifuldt: 

“Fællesskabet og de lange ansættelser giver DSB en vigtig force: »Vi bevarer viden i virksomheden, når vi 

beholder de dygtige og loyale medarbejdere. Det betyder meget for noget så fint som et ‟employer brand‟. Man 

skal kunne sidde som stolt DSB-medarbejder til familiesammenkomster og fortælle om sit arbejde«” (26:4). 

Her reproduceres markeringen af dét at være „stolt‟ og „loyal‟. I denne sammenhæng forventer 

organisationssystemet, at medlemmernes kærlighed kommer til udtryk ved, at de står ved 

deres valg af partner (DSB) i deres møde med omverdenen, og at kærlighedsrelationen 

opretholdes over tid. 

8.5.12  Når kærligheden ophører 

Opretholdelsen af en intimrelation fordrer, at de elskende til stadighed bekræfter det fælles 

verdensbillede år efter år. Kærlighedsrelationen (medlemskabet) ophører, hvis 

kommunikationen ikke knytter an som forventet. I de foregående afsnit har vi vist, hvordan 

organisationssystemet forventer, at kommunikationsdeltagerne knytter an til 

motivationsværdien elsker. Vi finder dog ligeledes eksempler på, at systemet anvender 
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refleksionsværdien elsker ikke i forsøget på at opretholde intimiteten.Dette så vi blandt andet 

udtrykt i kompetencesemantikken: 

“For nogle sker det, at jobbets krav og den faglige og personlige udvikling ikke længere hænger sammen. Hvis 

dén situation opstår – og den ikke kan ændres ved forskellige tiltag og motivering via medarbejderud-

viklingssamtalen – må ansættelsesforholdet høre op. Det sker, hvis medarbejderen ikke kan eller ikke vil 

omstilles” (DSB 2010:6). 

Her italesætter organisationssystemet en manglende motivation for samt evne til atudvikle og 

omstille sig. En sådan indstilling til arbejdet kan forstås som et symbol på manglende 

kærlighed til DSB; det vil sige en anknytning til den negative side af kærlighedens kode elsker 

ikke. I relation til dette etableres en forventning om, at medarbejderfigurenspassion kan 

genskabes, hvis den for en tid er forsvundet. Vi finder således, at organisationssystemet 

iagttager afskedigelser som et fænomen, der kan forebygges i lighed med en skilsmisse mellem 

ægtefæller: Medarbejderudviklingssamtalen konstrueres således som en form for parterapi, 

hvor de elskende kan genfinde kærligheden til hinanden. Det fremgår endvidere, at hvis 

medarbejderen ikketager imod de muligheder, der er blevet givet, er kærlighedsrelationen 

nødt til at ophøre. Vi relaterer dette til præstationssemantikkens forventning om, at 

medarbejderfiguren ikke udviser passivitet i form af vanetænkning og apati. En sådan 

passivitetkan organisationssystemet iagttage som et udtryk for manglende kærlighed til DSB. 

Koblingen til kærlighedssystemet betyder, at selv om intimrelationen brydes, vil de tidligere 

elskendedog stadig ønske det bedste for hinanden (Andersen & Born 2001). Denne forståelse 

optræder flere gange eksplicit i DSB‟s selviagttagelse: 

“[DSB vil] sikre at afsked foregår på en respektfuld og ordentlig måde [og] medvirke til at sikre at 

medarbejdere, der forlader DSB, har et godt udgangspunkt for det videre liv” (DSB 2010:3)og “De 

medarbejdere som er blevet opsagt i forbindelse med overheadprojektet, er overført til Den særlige Jobbørs. Et 

privat jobformidlingsfirma har bistået med at finde beskæftigelse uden for DSB til de overtallige medarbejdere” 

(DSB 2011i:27). 

Her italesættes en kærlig afskedi form af markeringen af „respekt‟ for de opsagte medarbejdere 

samt brugen af en „jobbørs‟, der skal skabe adgang til et arbejde uden for DSB. Når 

organisationssystemet iagttager med kærlighedens kode, italesættes således en ansvarlighed 
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over for medlemmerne, hvilken rækker ud over arbejdspladsens lov- og kontraktmæssige 

forpligtelser. 

8.6    Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående kodificeringsanalyse slutter vi, at både sportens, pædagogikkens 

og rettens systemer kan iagttages som støttesystemer, som løbende bliver anvendt i DSB‟s 

kommunikative reproduktion. Organisationssystemets medlemskabskonstruktion knytter dog 

an til ét primært funktionssystem: Kærlighedssystemet. 

Kærlighedens logik gennemsyrer DSB‟s kommunikation om „medarbejderen‟ og former 

således systemets selviagttagelse. Når organisationssystemet iagttager sig selv gennem 

kærlighedens kode, tager DSB form af et kærlighedsfællesskab – en familie. Kommunikationen 

konstruerer således medarbejderfiguren og DSB i en intimrelation, hvor kærligheden 

opretholdes af de elskendes gensidige symbolske udtryk for passion. Denne relation kan kun 

fortsættes meningsfyldt, så længe medarbejderfiguren tilskrives evnen til at knytte an til og 

derved bekræfte kærligheden. Forventningen om intimitet former således systemets 

italesættelse af forholdet til „kolleger‟, „leder‟ og „kunde‟. 

Vi finder videre, at kærlighedens logik kan begrunde de tre medlemskabssemantikkers 

gennemgående afskrivning af personlige interesser til fordel for kollektive hensyn. Den 

passionerede medarbejderfigur forventes at stræbe efter at blive elsket og at orientere sig efter 

det fælles bedste. En strukturel kobling til kærlighedssystemetkan såledesforklare, at DSB 

iagttager vinderen, den fremtidssikrede og det hele menneske som ønskværdige medarbejderfigurer og 

selvfølgelige sidstebegrundelser. 
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Kapitel 9  
Konklusion 

Med denne afhandling satte vi os for at undersøge, hvilke medarbejdere, der får tildelt 

indflydelse og taletid i DSB. Vores studie kan indskrives i en videnskabteoretisk tradition, der 

beskæftiger sig med den sociale virkelighed som en konstruktion. Som vores gennemgående 

iagttagelsesapparat har vi benyttet Niklas Luhmanns teori om sociale systemer. Med den 

systemteoretiske optik har vi kunnet se genstandsfeltet i et særligt lys. Vores interesse for 

DSB‟s medarbejdersyn er således blevet til en interesse for et organisationssystems 

kontinuerlige selvkonstruktion gennem kommunikation om sin præmis for medlemskab. Vi 

har valgt at iagttage DSB‟s formelle italesættelse af medarbejderfiguren frem for eksempelvis 

at lede efter konflikter mellem ledere og medarbejdere. I stedet har formålet med vores studie 

været at afdække blinde pletter i DSB‟s officielle medarbejdersyn, som virksomheden givetvis 

ikke selv er reflekteret omkring. 
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Afhandlingens problemformulering spurgte således til: 

Hvordan DSB konstruerer sin meningsgrænse gennem præmissen for medlemskab? 

Besvarelsen af dette spørgsmål er blevet struktureret ved hjælp af to undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvilke semantikker former organisationssystemets medlemskab? 

 Hvilke funktionssystemer kan begrunde disse medlemskabssemantikker? 

Vi vil først opsummere hovedtrækkene fra hver af afhandlingens to analysedele, for derefter 

at konkludere på problemformuleringens hovedspørgsmål. 

9.1    Første analysedel: Medlemskabssemantikker 

Ved hjælp af en semantisk analyseform afdækkede vi tre semantikker i DSB‟s 

medlemskabskonstruktion: 

Præstationssemantikken, hvor kommunikationen tematiserer dét at vinde, og mening 

kondenseres omkring begrebsparret vinderenden selvstændige. Organisationssystemets 

medlemskab lukker sig her omkring en forventning om, at medarbejderfiguren udviser 

initiativ og handlekraft i sin indsats for at yde „det lille ekstra‟ for at tilfredsstille kundens 

servicebehov. Denne indsats må dog ikke være egenrådig, idet medarbejderen forventes at 

danne fælles front med sine kolleger og følge kollektivets retningslinjer. 

Kompetencesemantikken, som danner begrebsparret den fremtidssikrede specialisten, og 

omhandler dét at være kompetent. I denne meningssammenhæng bliver det fundet 

nødvendigt, at medarbejderfiguren konstant udvikler sine kompetencer for derved at sikre, at 

organisationssystemet kan tilpasse sig sin foranderlige omverden. Kompetencerne forventes 

at være fleksible, hvilket begrænser muligheden for specialisering samt en vertikal karrierevej. 

Autenticitetssemantikken, der består af kommunikationer om dét at være „sig selv‟ og 

rummer begrebsparret det hele menneske det frie menneske. Denne semantik viser, at 

organisationssystemets medlemskab er betinget af, at medarbejderfiguren accepterer sin egen 

samt sine kollegers eller kundernes mangfoldighed. Samtidig optræder en paradoksal 

forventning om, at medarbejderen på én gang er villig til åbent at dele alle sider af „sig selv‟ og 

samtidig skjule de aspekter af „selvet‟, der kan påvirke kundeservicen. 



 

Konklusion 

120 

 

Med den semantiske analyse af de tre medlemskabssemantikker belyste vi en gennemgående 

selvfølgelighed i DSB‟s kommunikative reproduktion. Det selvfølgelige er, at kollektive 

interesser vægtes højere end personlige interesser. Organisationssystemets sociale 

meningsdimension lukker sig således omkring en forventning om, at medarbejderfiguren 

evner at forholde sig til fællesskabets bedste i alle situationer. Vores studie af de tre 

semantikker viste samtidig, at DSB gør sig blind for eventuelle fordele ved den selvstændige, 

specialisten og det frie menneske, da disse medarbejderfigurers karaktertræk iagttages som 

irrelevante for organisationssystemets selvkonstruktion. 

9.2    Anden analysedel: Medlemskabets funktionelle logikker 

På baggrund af den første analysedels resultater foretog vi en kodificeringsanalyse af DSB‟s 

medlemskabssemantikker. I denne analysedel blev det belyst, at organisationssystemets 

selvkonstruktion knytter an til flere forskellige funktionssystemer: 

Sportssystemet, der opererer med den binære kode vinde tabe og det symbolsk 

generaliserede medie kroppen. Vi viste, hvordan præstationssemantikkens sidstebegrundelse, 

vinderen, kan forstås som et udtryk for, at DSB kobler sig strukturelt til sportens 

funktionssystem. Sportens logik kan forklare, at dét at vinde optræder som 

præstationssemantikkens motivationsværdi.  

Det pædagogiske system med barnet som medie og koden bedre dårligere dannelse. Dette 

system kan begrunde det meningsfulde ved kompetencesemantikkens selvfølgelige 

konstruktion af den fremtidssikrede medarbejderfigur. Semantikken markerer med dette begreb 

en stræben efter kontinuerlig kompetenceudvikling, hvilket stemmer overens meddet 

pædagogiske rationale. 

Rettens system, der former mediet gældende ret og styres af koden ret uret, kan iagttages som 

sidstebegrundelsen for autenticitetssemantikkens kondensering af mening omkring det hele 

menneske. Vi viste, hvordan dét at være sig selv kan forstås som medarbejderfigurens rettighed 

og pligt. Rettens logik kan samtidig forklare organisationssystemets forventning om respekt 

for kollegers og kunders ret til at være autentiske. 
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Vi fandt, at der er aspekter ved medlemskabssemantikkerne, som de tre funktionssystemers 

kommunikationskoder ikke kan forklare. Kort sagt, kan disse logikker ikke begrunde, at 

personlige hensyn gennemgående forventes tilsidesat til fordel for fællesskabet. Vi 

argumenterede herefter for, hvordan denne tværsemantiske medlemskabsbetingelse kan 

forklares ved, at organisationssystemet trækker på ét primært funktionssystem, mens sporten, 

pædagogikken og retten udgør støttesystemer. 

Kærlighedssystemet kan forstås som det funktionssystem, DSB primært trækker på. I 

kodificeringsanalysen fandt vi således, at kommunikationen om medarbejderfiguren i 

udpræget grad former mening omkring mediet kærlighed, samt atpræmisserne for 

medlemskab kanbegrundes med koden elske ikke elske.Kærlighedskommunikation er 

kendetegnet ved at italesætte en elsker i relation til dennes signifikante anden. Det betyder, at 

DSB konstrueres som et kærlighedsfællesskab, hvor virksomhed og medarbejdere placeres i en 

intimrelation med hinanden. Vi fandt,at DSB betegner denne intimrelationmed forskellige 

kærlighedssymboler såsom „familien‟, „ægteskabet‟ og „hjemmet‟. 

DSB‟s brug af kærlighedens symbolik indebærer en forventning om, at medarbejderfiguren er 

motiveret af sin passion for arbejdet, kollegerne og kunderne. Vi iagttog, at denne 

forventning afspejles i organisationssystemets hyppige italesættelse af sine medlemmers 

loyalitet, stolthed og engagement. Den passionerede medarbejder skal blandt andet besidde 

evnen til at identificere sig med kunden samt udviseen lyst til at socialisere med og opbygge et 

personligt kendskab til sine kolleger.Ligeledes kan organisationssystemets forventning om, at 

dets medlemmer udviser åbenhed, herunder omkring personlige problemer, begrundes med 

kærlighedens logik.Det samme gælder forventningen om, at medlemmerne anerkender 

fællesskabets retningslinjer og yder en koordineret indsats for at nå de kollektive mål. 

Kærlighedskommunikationen nedbryder endvidere det traditionelle hierarki mellem 

medarbejder og leder, ligesom skellet mellem arbejdstid og fritid forsvinder.Et langt 

ansættelsesforhold konstrueres som selvfølgeligt i DSB, men når kærligheden en dag ophører 

(når medarbejderen ikke længere kan eller vil udvise tilstrækkeligt engagement i forholdet) er 

afskeden præget af respekt og omsorg. 
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9.3    Hovedkonklusion 

Vi kan konkludere, at organisationssystemet DSB fortløbende trækker sin meningsgrænse og 

lukker sin sociale dimension ved at knytte an til kærlighedssystemet. De semantiske 

begrebspar, som præger systemets medlemskabskonstruktion, kan således hver især 

begrundes med kærlighedens rationale. Vinderen, den fremtidssikrede og det hele menneskekan 

forstås som meningsfulde medarbejderfigurer, idet de besidder evnen til at bekræfte 

„kærligheden‟ til virksomheden. Dissefigurer er skabt i DSB‟s billede, hvorfor det findes 

selvfølgeligt, at deindgår i en symbiose med virksomheden. Vi finder således, at denne type 

medarbejdere bliver betegnet som relevante for kommunikationen og tildeles adgang til 

organisationssystemets beslutningsproces. Systemet er, så at sige, „blind af kærlighed‟ og 

overser dermed karakteristika, som ikke umiddelbart stemmer overens med den kærlige 

konstruktion af dets medlemmer. Det iagttagessåledes som irrelevant at være selvstændig, 

specialist oget frit menneske, hvilket kan begrundes ved, at disse figurer forbindes med dét at 

vægte individuelle hensyn højere end fællesskabets bedste. Denne type medarbejdere tildeles 

hverken taletid eller indflydelse i virksomheden. Vi mener, at det kan være relevant for DSB 

at kende til disse blinde pletter. Et sådant kendskab kan give virksomheden en mere 

nuanceret forståelse af begrænsningerne ved sit eget medarbejdersyn, og derved bidrage til at 

skabe et reflekteret beslutningsgrundlag for de aktuelle og forestående rationaliseringsrunder. 
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Kapitel 10  
Perspektivering 

I dette afsluttende kapitel vil vi kort præsentere to perspektiver, som kan være frugtbare at 

anlægge i forlængelse af denne afhandlings konklusioner. Disse perspektiver er begge 

kendetegnet ved at udvide empirigrundlaget for videre studier af DSB‟s præmis for 

medlemskab. 

10.1    Et historisk perspektiv 

Afhandlingens konklusioner bygger på et dokumentstudie af et nøje afgrænset kildemateriale 

fra 2011. Vi har herved fået indsigt i, hvordan DSB‟s medlemskab er blevet konstrueret i ét af 

virksomhedens mange leveår. Det kunne derfor være interessant at supplere vores nutidige 

studie med et historisk perspektiv. Luhmann samt en række andre forskere (Andersen, 

Thyssen, etc.) har fundet det produktivt at anvende systemteorien til historiske studier af 

semantiske meningssammenhænge. Denne type studier gør det muligt at foretage og 

sammenligne et antal historiske nedslagspunkter, hvorved det kan belyses, hvorledes 

semantikkerne er opstået og har udviklet sig over tid. Vi ville således kunne iagttage, hvordan 
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og hvornår de sociale forventninger, som præger DSB‟s medlemskabskonstruktion i 2011, er 

blevet skabt. 

For at iagttage, hvordan kvalifikationskravene til organisationsmedlemmerne er blevet 

udviklet over tid, ville vi helt specifikt lede efter de begrebsforskydninger eller -udskiftninger i 

fortiden, som har formet organisationssystemets nutidige beholdning af begreber (Andersen, 

2010). Vi ville herved kunne iagttage, hvorvidt DSB‟s italesættelse af tjenestemandsfiguren op 

igennem 1900tallet gav udtryk for en stabil eller differentierende meningstilskrivelse. Især ville 

det være interessant, om der indtraf et semantisk skift i 1990‟erne. Dette årti var, som 

beskrevet (jf. Kapitel 1), præget af en række strukturforandringer, herunder DSB‟s omlægning 

til SOV. Herefter blev der etableret en ny medarbejderfigur, som med tiden skulleudfase 

tjenestemandsansættelsen. Med dette for øje, ville vi spørge til, hvorvidt omdannelsen til SOV 

påvirkede den måde, hvorpå DSB lukkede sig om sin sociale dimension. 

I forlængelse af denne type spørgsmål ville vi iagttage, om DSB‟s medlemskabssemantikker 

tidligere knyttede an til andre funktionelle logikker end dem, vi har fundet i 2011. Vi ville 

endvidere undersøge, hvor længe og på hvilke måder DSB har gjort brug af kærlighedens 

kode til at konstruere sit medlemskab og drage sin meningsgrænse. 

10.2    Et samfundsmæssigt perspektiv 

Afhandlingens konklusioner åbner ligeledes for et studium af DSB‟s historiske 

medlemskabskonstruktion i et samfundsmæssigt perspektiv. Her refererer vi til, at 

virksomheden blot er ét blandtflere tidligere danske statsmonopoler, som i dag er blevet fuldt 

eller delvist privatiseret. 

Statsmonopolerne blev oprindeligt skabt, for at staten kunne sikre sig kontrollen over 

strategisk vigtig infrastruktur såsom energiforsyning, kommunikationslinjer, kollektiv 

transport og vejnet. Ligesom den øvrige offentlige sektor skulle statsmonopolerne levere 

kvalitetsydelser til gavn for borgerne og samfundet generelt. Monopolernes senere skæbne 

blev afgjort af en moderniseringstanke, som opstod i den offentlige sektor i starten af 

1980‟erne. En modernisering blev fundet nødvendig, da sektoren blev anskuet som værende 

økonomisk ineffektiv (Greve 2002; Andersen 1996). Sektoren skulle nu omkostnings-
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effektiviseres og markedsorienteres, samtidig med at statens ekspansion skulle 

begrænses.Moderniseringen tog form af en lang række administrative reformer, som 

omfattede decentraliserings- og privatiseringstiltag. Tanken var, blandt andet, at udliciteringer 

kunnesikre en billigere og bedre varetagelse af de offentlige opgaver (ibid.). Moderniseringen 

af den offentlige sektor fik indvirken på statsmonopolernes udvikling, eksempelvis blev Tele 

Danmark (nu TDC) og Københavns Lufthavne solgt til private aktører, Post Danmark blev 

omdannet til et statsligt aktieselskab, mens DSB, som bekendt, blev til en SOV. 

Med øje for denne samfundsudvikling kunne det være interessant at foretage en komparativ 

undersøgelse, som omfatter flere af de forhenværende statsmonopoler. Vi ville således 

studere ligheder og forskelle på tværs af denne type organisationers medlemskabspræmisser. 

Herved ville vi kunne iagttage, hvorvidt DSB‟s nutidige og historiske selvkonstruktion er 

særegen for dette organisationssystem, eller om der kan identificeres nogle sociale 

forventninger, som er generelle for de tidligere statsmonopoler. 
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