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1. Indledning 

Gennem tiden har arbejdets betydning for den enkelte medarbejder ændret sig. Danskerne tilbringer 

efterhånden mere tid på arbejdsrelaterede opgaver end sammen med familien (Karstoft, 2012). 

Faste arbejdstider er for mange fortid, da disse er blevet fleksible, og det er i høj grad medarbejde-

renes eget ansvar at bestemme hvor og hvornår arbejdet skal finde sted (Videncenter for Arbejds-

miljø, 2014).  

 

Det moderne arbejdsliv er præget af en hidtil uset sammenskrivning af arbejdsliv og privatliv, da 

det er op til den enkelte at sætte grænserne for disse (Karstoft, 2012). Nogle mener, at fleksibilitet 

kan have en negativ indvirkning på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, eftersom grænserne for 

hvornår man er på arbejde, således bliver udvisket og det kan være vanskeligt for den enkelte at 

opretholde balancen (Videncenter for Arbejdsmiljø, 2014). Omvendt mener andre, at fleksibilitet er 

med til at medarbejdere i højere grad kan holde balancen mellem arbejdsliv og privatliv, da fleksibi-

litet giver mulighed for eksempelvis at holde eftermiddagen fri med børnene (Videncenter for 

Arbejdsmiljø, 2014). Derudover er fleksibilitet en af grundene til, at danskerne er glade for deres 

arbejde, da det fleksible arbejde fordrer en oplevelse af selvbestemmelse (Viskinde, 2014). Dog 

udgør selvbestemmelse en latent risiko for stress. Glæden ved at arbejde kan være medvirkende til, 

at medarbejderne bliver belastede og stressede (Viskinde, 2014). Belastningen bunder i at medar-

bejderne påtager sig flere arbejdsopgaver, end de umiddelbart kan håndtere, da arbejdet er en del af 

deres identitet (Karstoft, 2012).    

  

Det er endvidere i stigende omfang i arbejdslivet, at venskaber etableres, at man får anerkendelse og 

at man kan realisere sig selv, hvilket er funktioner, der tidligere var en del af privatlivet, men som 

nu er rykket ind på arbejdspladsen (Karstoft, 2012). På den baggrund bliver der stillet nye krav til 

organisationerne og deres tilpasningsevne til arbejdslivets nye udformning. Et andet sted hvor 

organisationerne har brug for tilpasning er i forbindelse med nye medarbejdere. Nye medarbejdere 

biddrager med et andet syn, da de er præget af andre arbejdsgange og rutiner, og det er en fordel, at 

disse medarbejderes kompetencer omfavnes og aktivt bruges som en kilde til innovation (Nielsen, 

2012). Således stilles der både krav til den enkelte medarbejder samt organisationerne i forhold til 

at kunne håndtere det moderne arbejdsliv. Ovenstående karakteristika ved det danske arbejdsliv har 

skabt en undren hos os om, hvorledes medarbejdere skaber mening af disse i en konkret organisati-

onskultur. 
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1.1 Problemfelt og problemformulering 

En branche hvor ovennævnte karakteristika er til stede, er ingeniørbranchen (Wessel, 2013). Den 

rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS A/S er et eksempel på en organisation i denne branche.  

Organisationen har en lang historie og blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen 

Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger, og NIRAS er i dag Danmarks tredjestørste rådgivende 

ingeniørvirksomhed (Bilag 13, Om NIRAS). I dag er Carsten Toft Boesen administrerende direktør, 

og han har sit daglige virke på hovedkontoret i Allerød (Bilag 14, Ledelse og bestyrelse). 

 

NIRAS løser både lokale og globale udfordringer og er en international organisation med kontorer i 

Europa, Afrika og Asien (Bilag 15, Kontakt). Således agerer NIRAS også på det internationale 

marked. NIRAS har desuden haft en støt stigning i antallet af medarbejdere siden grundlæggelsen, 

og de beskæftiger i dag 1400 medarbejdere (Bilag 1, Intromøde). NIRAS er kendetegnet ved sin 

flade organisationsstruktur, hvilken er blevet fastholdt i takt med organisationens vækst (Interview
1
, 

Per, 2014). Derudover karakteriseres NIRAS som en fleksibel og uformel organisation, eftersom 

der er få regler, afslappet dresscode og korte kommandoveje (Interviews, 2014). I NIRAS arbejdes 

der projektorienteret, hvorfor der åbent deles udfordringer, muligheder og ambitioner samt findes 

løsninger på tværs af NIRAS’ flade og fleksible organisation (Bilag 1, Intromøde).  

 

Medarbejderne i NIRAS allokerer deres tid til konkrete projekter i form af timesedler. Ved at 

påskrive de enkelte projekter den konkrete tid vedkommende har brugt, sikres en gennemsigtighed 

overfor kunden (Observationer
2
, 2014; Interviews, 2014). I forbindelse med projekterne har medar-

bejderne udpræget frihed, eftersom både den konkrete udformning og tidsstyring er op til den 

enkelte (Interviews, 2014). Nogle medarbejdere mener, at en konsekvens af friheden er, at hverda-

gen bliver ustruktureret og balancen mellem arbejdsliv og privatliv bliver svær at opretholde (Inter-

views, 2014). Friheden i medarbejdernes hverdag forårsager således, at den enkelte selv skal skabe 

mening, eftersom friheden lægger op til flere forskellige handlevalg. 

 

I forbindelse med at arbejdslivet har ændret sig, har NIRAS’ organisationskultur ligeledes forandret 

sig. Dette kommer til udtryk i forhold til at medarbejderne tillægger NIRAS’ organisatoriske 

karakteristika en anden betydning end tidligere. NIRAS er således et eksempel på en organisation 

                                                 
1
 Interview-resumér findes i bilag 4, men refereres til i specialet som ’Interview’/’Interviews’. 

2
 Observationsnoter findes i bilag 11, og består af både observationer og etnografiske interviews, men refereres til i 

specialet som ’Observation’/’Observationer’. 
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hvor de moderne arbejdslivskarakteristika er til stede, hvorfor det er relevant, at undersøge hvorle-

des medarbejderne skaber mening af organisationens specifikke karakteristika. Dette leder til 

følgende problemformulering; 

 

 

For at besvare problemformuleringen har vi foretaget observationer og interviews i NIRAS Alle-

rød
3
. På baggrund af data har vi identificeret tre konkrete empiriske dimensioner; Organisering af 

tid, Frihed under ansvar og Balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Disse dimensioner er tilsam-

men genstand for vores analyse af medarbejdernes meningsskabelse i NIRAS’ organisationskultur, 

hvorfor problemformuleringen udfoldes på følgende måde;    

- Hvorvidt er tid en organiserende faktor i medarbejdernes hverdag, og hvordan skaber de 

mening af denne?  

- Hvorledes skaber medarbejderne mening af frihed under ansvar?  

- Hvordan kommer medarbejdernes meningsskabelse af balancen mellem arbejdsliv og pri-

vatliv til udtryk i deres kommunikation?  

 

1.1.1 Udfoldelse af problemformuleringen 

Rammen for vores speciale er organisationskultur, hvilket vi forstår som noget medarbejderne 

kontinuerligt er med til at skabe og genskabe. Dette ligger i tråd med Schultzs (2006) opfattelse af 

organisationskultur i det symbolske perspektiv;  

 

”Organisationskultur er organisationsmedlemmernes socialt skabte og 

meningsfulde virkelighed(er), der sammenfatter organisationens særlige 

levemåde”  

(Schultz, 2006; 73).  

 

For at undersøge medarbejdernes meningsskabelse i NIRAS’ organisationskultur tager vi et fortol-

kende medarbejderperspektiv. Valget af en hermeneutisk tilgang gør det muligt for os at fortolke 

medarbejdernes meningsskabelse. ’Meningsskabelse’ forstås i dette speciale som den proces, hvori 

                                                 
3
 NIRAS Allerød er genstand for vores analyse, hvorfor brugen af ’NIRAS’ fremadrettet i vores speciale vil referere til 

NIRAS Allerød. I diskussion 2 har vi dog vurderet, at der er behov for at fremhæve hvornår vi mener ’NIRAS Allerød’ 

og ’NIRAS Danmark’, hvorfor vi i dette afsnit benytter ’NIRAS Allerød’ til reference for vores undersøgelse.  

 

Hvordan skaber medarbejderne i NIRAS mening og hvorledes kommer dette til  

udtryk i deres verbale og nonverbale kommunikation i organisationskulturen? 
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medarbejdere tillægger organisatoriske karakteristika betydning, hvilket kommer til udtryk i form af 

verbal og nonverbal kommunikation i deres hverdag. De organisatoriske karakteristika, som er 

udtrykt ved de tre dimensioner, indeholder blandt andet måden hvorpå medarbejderne interagerer, 

deres mødetider, mantraet frihed under ansvar, sociale arrangementer og udsmykning af kontor-

pladserne. Ved yderlig brug af et medarbejderperspektiv ser vi på, hvordan medarbejderne i NIRAS 

skaber mening i deres omgivelser i relation til de tre fundne dimensioner. Ved at benytte et medar-

bejderperspektiv anvender vi en mindre afprøvet tilgang til organisationskultur end det mere traditi-

onelle ledelses og top-down perspektiv (Schultz, 2006). Vores tilgang til feltet var desuden induk-

tiv, hvorfor vi lod empirien være styrende og først efterfølgende inddrog teori – til forklaring af 

vores fortolkninger.  

 

’Medarbejdere’ refererer i dette speciale til de ansatte i NIRAS. I de tilfælde hvor der er tale om 

medarbejdere med ledelsesansvar, såsom forretningsenhedscheferne, bliver dette påpeget i analy-

sen. Således skal medarbejderperspektivet ikke opfattes som en vinkel til blot at se på menige 

medarbejdere i NIRAS, men derimod en tilgang til at fortolke NIRAS’ organisationskultur ud fra 

medarbejdernes synsvinkel. Dette korresponderer med Schultzs (2006) pointe om, at det er organi-

sationens medlemmer, uanset disses hierarkiske tilhørsforhold, der udvikler og vedligeholder 

organisationskulturen.  

 

Eftersom vores opfattelse af organisationskultur bygger på Schultzs (2006) symbolske perspektiv, 

tager vi udgangspunkt i hendes teoretiske nøglebegreber til forklaring af vores fortolkninger ved at 

sammenkoble centrale symboler. Herefter inddrages yderligere teorietikere til supplering, eftersom 

disse biddrager med specifikke begreber til forklaring af vores fortolkninger, som Schultz (2006) 

ikke på begrebsniveau behandler. Disse teoretikere beskæftiger sig med identitet, motivation, 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv, stress og kontrol. 

 

1.2 NIRAS som case 

Ved at anvende en case til undersøgelse af organisationskultur, bliver det muligt at få indsigt i en 

konkret arbejdskultur og på den måde indsamle data om den pågældende organisationskultur til 

analyse og fortolkning. Dette studie har ikke til formål at foretage en komparativ analyse, men 

derimod at undersøge konkrete organisationskulturelle særpræg ved NIRAS gennem medarbejder-

nes meningsskabelse. Vi behandler ikke organisationskultur generelt, men vi ser på NIRAS som 
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konkret case, hvilket er interessant i forhold til det ændrede arbejdsliv. Vores case kan skabe bedre 

indsigt i, hvorledes medarbejderne oplever det ændrede arbejdsliv, og hvordan de skaber og gen-

skaber organisationskulturen i deres kommunikation. I den forbindelse er det ikke vores ambition at 

afdække et komplet billede af NIRAS’ organisationskultur. Derimod ønsker vi, at undersøge 

NIRAS’ organisationskultur i dennes kontekst og analysere samt fortolke de fremtrædende måder 

hvorpå medarbejderne skaber mening.  

 

Som case er NIRAS interessant, fordi der er tale om en organisation, hvor der ikke blot arbejdes fra 

kl. 08-16. Tid spiller desuden en central rolle i forbindelse med opkrævning hos kunderne, hvorfor 

allokering af tid er en del af medarbejdernes hverdag. Herudover er NIRAS en flad organisation på 

trods af mange ansatte, hvilket gør at NIRAS adskiller sig fra andre ingeniørvirksomheder som 

blandt andet Rambøll og COWI (Interviews, 2014). Derudover er der i NIRAS primært vidensmed-

arbejdere og organisationen er en del af den danske ingeniørbranche. På den baggrund kan NIRAS 

som case biddrage til en indsigt i organisationskultur i en specifik kontekst, hvor netop de skitsere-

de arbejdslivskarakteristika er til stede.  
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1.3 Specialets struktur  

Vi har valgt en induktiv tilgang til casen i forhold til empiriindsamlingen, og derfor har vi ladet de 

mest fremtrædende mønstre heri været genstand for vores fortolkende analyse. For læsevenlighe-

dens skyld er strukturen i specialet klassisk, hvorfor rækkefølgen af kapitlerne er en anden, end den 

faktiske sekvens de er skrevet i. Vores speciale består af otte overordnede kapitler, der hver især 

indeholder flere forskellige underafsnit. Kapitlerne udgør, foruden indledningen; specialets metodi-

ske fundament, en teoretisk introduktion, analyse, to forskellige diskussioner, en konklusion samt 

en perspektivering. De otte kapitlers indhold er som følgende; 

 

I kapitel 1 ’Indledning’ blev specialets kontekst og relevans beskrevet. Sammenholdt med pro-

blemfeltet mundede dette ud i vores problemformulering. Problemformuleringen blev herefter 

udfoldet for at skabe en forståelse for vores tilgang til problemfeltet. 

 

Kapitel 2 ’Metode’ beskæftiger sig for det første med vores metodiske tilgang til casen. På bag-

grund af vores induktive metodetilgang, beskæftiger dette kapitel sig både med metodeforløb og 

valg af metoder. For det andet redegør vi for specialets videnskabsteoretiske ståsted. Det er ligele-

des i dette kapitel, at vores etiske overvejelser samt kvaliteten af data og analyse er at finde. Specia-

lets teoretiske fundering findes i kapitel 3 ’Teori’. Her introduceres de primære teorier, som vi 

trækker på i forbindelse med den teoretiske forklaring af vores tolkninger.  

 

Kapitel 4 ’Analyse’ består af tre dele, der henholdsvis beskæftiger sig med organisering af tid, 

frihed under ansvar samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Disse tre dele udgør tilsammen 

vores empiriske analyse. Analysens fortolkninger forklares og diskuteres i kapitel 5 ’Diskussion 

1’. Her anvendes relevant teori til at give en forklaring på de analyserede dele. I kapitel 6 ’Diskus-

sion 2’ diskuterer vi både, hvorvidt de samme organisatoriske karakteristika er til stede på andre 

NIRAS-kontorer verden over, og hvorvidt medarbejderne her tillægger disse karakteristika samme 

forståelse som medarbejderne i Allerød. 

  

Det 7. kapitel ’Konklusion’ består af en sammenfatning af specialets pointer, hvori en besvarelse 

af problemformuleringen indgår. Herefter vil vi i kapitel 8 afslutningsvist perspektivere konklusio-

nerne til videre teori- og analysefelter, som det samlede speciale måtte have foranlediget.  
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2 Metode 

I dette kapitel reflekterer vi over vores metodiske tilgange og de forskelle til- og fravalg vi har 

foretaget i denne forbindelse. Vi klarlægger i indeværende kapitel specialets videnskabsteoretiske 

ståsted og vores analysemetode. Vi vil endvidere reflektere over kvaliteten af vores empiri og 

analyse og vores etiske forpligtigelser. 

Vi har valgt at gå kronologisk til værks i dette kapitel, både for at vise vores konkrete metodiske 

overvejelser i den rækkefølge de opstod, men også fordi vores respektive metodevalg og håndtering 

bygger på de foregående overvejelser og metodiske tilvalg, hvilket kommer til udtryk i en fasestruk-

tur. 

 

2.1 Metodetilgang 

Allerede fra starten af specialeprocessen havde vi besluttet, at vi ville gå induktivt til vores case. 

Valget af en induktiv tilgang grundede i, at vi ønskede at empirien skulle være styrende for vores 

undersøgelse. Desuden vidste vi, at der var en generel mangel på empiriske studier af organisati-

onskultur fra et medarbejderperspektiv (Schultz, 2006). I den forbindelse så vi hermeneutikken som 

en fordelagtig videnskabsteoretisk ramme til et medarbejderperspektiv. Hermeneutikken som 

videnskabsteoretisk fundament er fordelagtig i den forstand, at det gav os mulighed for at få et 

indblik i medarbejderes forståelseshorisont og identificere deres meningsskabelse. Ved at koble en 

hermeneutisk tilgang med et medarbejderperspektiv blev det således muligt at undersøge medarbej-

deres meningsskabelse i forhold til en konkret organisations kultur.  

 

Et sådant studie krævede imidlertid en case. Efter en internetsøgning og en snak med vores respek-

tive netværk blev vi enige om at kontakte den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS. Vi valgte 

ikke at sende en direkte forespørgsel til en af de listede kontaktpersoner på hjemmesiden, men i 

stedet benyttede vi vores netværk og fik således en e-mail videresendt internt. Det resulterede i et 

hurtigt svar, og vi fik arrangeret et møde. Efter mødet var vi overbeviste om, at NIRAS skulle være 

stedet, hvor vi ville foretage vores undersøgelse. En af årsagerne til, at vi valgte at anvende NIRAS, 

som case, var, at vi allerede på det indledende møde blev oplyst om, at vi kunne få adgang til de 

områder af organisationen som vi havde behov for, og at vi fysisk måtte være til stede i organisatio-

nen. Derudover var NIRAS villig til at assistere både med diverse informationer, adgang til intranet 

og medarbejder-tid til for eksempel interviews. Dette anså vi som styrker i forhold til at kunne 

indsamle brugbart data til undersøgelse af medarbejdernes meningsskabelse i organisationens 
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kultur. Vi forlod det første møde med mange tanker og idéer i forhold til vinklingen af undersøgel-

sen. Selvom vores kontaktperson italesatte en udfordring omkring NIRAS’ kommunikationskanaler, 

var vi fast besluttet på at opretholde den induktive tilgang og derfor ikke lade os påvirke af en 

bestemt idé. Derfor benyttede vi blot mødet til at få et indblik i organisationen og til at få en forstå-

else for NIRAS som case.  

 

I forbindelse med mødet lagde vi os fast på, at NIRAS skulle være vores case, og dermed stedet vi 

ville indsamle vores empiri. Udover hovedkontoret i Allerød, som har ca. 800 ansatte, har NIRAS 

yderligere 11 kontorer forskellige steder i Danmark og 27 kontorer udenfor Danmark (Bilag 15, 

Kontakt). Årsagen til at kontoret i Allerød netop blev vores fokus, er fordi det er hovedkontoret, og 

det kontor hvor flest medarbejdere befinder sig. Konsekvensen er dog, at vi ikke med sikkerhed kan 

sige noget om, hvorvidt organisationskulturen er den samme på NIRAS’ andre kontorer. Her skal 

det imidlertid nævnes, at vi i diskussion 2 vil diskutere hvorvidt de karakteristika som er til stede i 

NIRAS Allerød er kontekstspecifikke, og om det er muligt at identificere samme meningsskabelse 

på samtlige af NIRAS’ kontorer. 

 

2.2 Videnskabsteori 

Formålet med vores speciale er at opnå forståelse gennem analyse og fortolkning af forskellige 

vidnesbyrd, der kan belyse, hvorledes medarbejderne hos NIRAS skaber mening i organisationens 

kultur. Vi valgte på denne baggrund at anlægge en hermeneutisk tilgang, idet man indenfor herme-

neutikken stræber efter større forståelse gennem interaktion mellem forsker og felt og således ikke 

stræber efter en endelig sandhed (Gadamer, 2007). 

 

Specialets erkendelsesfelt er således baseret på Gadamers (2007) begrebsapparat som repræsentant 

for den filosofiske hermeneutik. Eftersom Gadamer (2007) hævder, at fortolkning ikke er en meto-

de, men snarere et vilkår for at være til, inddrager vi andre teoretikere, inden for den kvalitative 

metode, som arbejder med specifikke metodiske tilgange, således at en hermeneutisk analyse er 

mulig. Til specialets empiriindsamling anvendte vi Spradley (1980), der i sin bog ’Participant 

Observation’ beskriver metodetilgange til observationer og etnografiske interviews. Desuden brugte 

vi Kvale og Brinkmanns værk ’InterView’ fra 2009 til vores interviews med tilføjelser fra Zucker-

man (1972) til vores elite-interview.  
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Både Spradley (1980) samt Kvale og Brinkmann (2009) arbejder metodisk indenfor den hermeneu-

tiskes videnskab, hvorfor informanternes livsverdener og forståelsen af disse er i centrum.  

Ifølge Højbjerg (2009) retter hermeneutikken sig mod; ”… fortolkning af tekster, dialog og 

samtale samt sociale handlinger og praksis” (311), hvilket er i tråd med vores brug af forskellige 

kvalitative metodetilgange. Således vurderede vi, at disse metodeteoretikere var relevante i forhold 

til at kunne forstå og fortolke medarbejdernes livsverden og herigennem organisationskulturen i en 

hermeneutisk og induktiv tilgang. 

 

En udbygning af vores metodiske tilgange hang desuden sammen med, at medarbejderne indgik i 

sociale relationer, hvor der ikke altid blev kommunikeret tydeligt, hvilket betød at ikke alle udsagn 

og handlinger var direkte forståelige for os (Højbjerg, 2009). Ved at udbygge vores metodetilgang 

fra observationer til interviews havde vi derfor mulighed for kontinuerligt at undersøge genstands-

feltet fra forskellige vinkler. Samtidig gjorde denne udvidelse, at vi fortsat var åbne over for nye 

forståelser og fortolkninger, da vi som forskere modificerede vores forforståelse, efterhånden som 

vores undersøgelse gav os nye indsigter. 

 

Formålet med en hermeneutisk analyse er at opnå en horisontsammensmeltning, hvilket betyder at 

der sker en forening af forskerens forforståelse og det der analyseres (Højbjerg, 2009). Gennem 

samspillet mellem forståelseshorisonten og det fortolkede, vil vores faseopdelte dataindsamlings-

metode være medvirkende til at horisontsammensmeltningen finder sted. Dette illustreres i den 

hermeneutiske cirkel, som konstant var i bevægelse, grundet vores kontinuerlige udfordring af vores 

forståelse (Gadamer, 2007). Dertil kom, at vi ikke kunne forstå delene, hvis ikke helheden blev 

inddraget og omvendt (Gadamer, 2007). Vores konstante åbenhed overfor genstandsfeltet gjorde det 

muligt for os at forstå og fortolke medarbejderens livsverden ved at skabe en relation mellem de 

enkelte dele og helheden. Dette hænger desuden sammen med at enhver; ”… konstruktionsproces 

er selv allerede styret af en meningsforventning, der stammer fra det forudgåendes sammenhæng” 

(Gadamer, 2007: 277). Dette betyder, at der efterfølgende skabes en ny mening, ved at den første 

meningsforventning kobles med den nyopståede mening. I forsøget på at forstå genstandsfeltet blev 

vi ved med at spørge ind til fænomener, indtil en dækkende forståelse, fortolkning og udlægning af 

medarbejdernes meningsskabelse blev opnået. Således byggede vi kontinuerligt videre på tidligere 

forståelser. 
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Ved brug af filosofisk hermeneutik anerkendte vi, at; ”… man producerer sit datamateriale, 

derfor er det intet forskningsresultat, der ikke er et resultat af forskerens gensidige samspil med 

genstandsfeltet” (Højbjerg, 2009: 342). Dette betyder, at fortolkningerne af de forskellige måder 

medarbejderne skaber forståelse på er et resultat af et sammenspil mellem os som forskere og 

medarbejderne i NIRAS. I vores undersøgelse af medarbejdernes meningsskabelse forsøgte vi 

dermed ikke at overtage deres forståelseshorisont, men derimod at udfordre vores egen forståelse, 

for på den måde at nå et resultat som kunne udvide og revurdere vores forståelseshorisont.  

 

2.3 Metodeforløb  

2.3.1 Fase 1 – Forvirring 

Etnografiske studier er en måde, hvorpå man kan undersøge kultur, og ud fra den indfødtes kon-

tekst, få en forståelse for dennes verden (Spradley, 1980). Derfor valgte vi observationer som 

metode, da vores interesse for organisationskultur har været en af drivkræfterne bag specialet. 

Observationer gjorde det muligt for os, at undersøge organisatoriske karakteristika som medarbej-

deren tog for givet, og ikke nødvendigvis kunne sætte ord på (Spradley, 1980). Disse selvfølgelig-

heder og uudtalte handlinger er en del af en organisations kultur (Schultz, 2006), hvorfor vi så et 

behov for at belyse disse som grundlag for en videre undersøgelse. Således ønskede vi ikke at lave 

forudsigelser, opdage generaliserbare love eller bygge teorier på årsagssammenhænge, men der-

imod at skabe en fortolkningsramme hvori konteksten kunne forstås. 

 

Eftersom man ifølge Spradley (1980); ”… goes to where people live and ’does fieldwork’” (3), 

valgte vi, at observationerne skulle foregå, der hvor medarbejderne var flest og opholdte sig mest – 

i storrumskontorerne. På baggrund af dette gav vi vores kontaktperson hos NIRAS besked om, at vi 

ønskede at få adgang til én eller flere forretningsenheder, som hver bestod af et storrumskontor og 

et varierende antal glaskontorer (Observationer, 2014). 

I forbindelse med udvælgelsen af forretningsenheder var det vores kontaktperson, der forestod 

formidlingen. Kontaktpersonen vendte tilbage til os med to interesserede forretningsenheder (F1 og 

F2), og et løfte om at kontakte flere enheder, hvis vi havde behov for det. Det kan anses som en 

svaghed, at vi ikke selv udpegede de forretningsenheder, vi observerede i, da vores kontaktperson 

på den måde kunne styre hvilke dele af organisationen, denne ønskede, vi skulle se. På den anden 

side havde vi ikke noget kendskab til hverken den ene eller anden forretningsenhed, og hermed fik 

vi mulighed for at komme ind i to forretningsenheder, der var indforstået med vores tilstedeværelse.   
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Etnografiske studier er i deres natur tidskrævende, og derfor er det ifølge Martin (2002) naturligt, at 

man afgrænser sit forskningsfelt til kun at fokusere på dele af helheden. I forlængelse af dette 

afgrænsede vi os til at fokusere på F1 og F2 med supplerende observationer i fællesarealer såsom 

tekøkkenet og kantinen. Dette hænger sammen med at Spradley (1980) påpeger, at gentagende 

observationer af aktører på samme scene gør forskeren i stand til at identificere mønstre i de obser-

verede hændelser, hvilket var brugbart for os til at analysere medarbejdernes meningsskabelse i 

NIRAS’ organisationskultur.  

 

Derudover var blandt andet F1 en af de største forretningsenheder i Allerød, hvorfor det gav os rig 

mulighed for at få en forståelse for hvordan hverdagen fungerer i NIRAS. Sammenholdt med den 

mindre forretningsenhed F2 vurderede vi, at vi havde adgang til tilstrækkelig empiri, og behovet for 

adgang til yderligere forretningsenheder var således ikke til stede. Desuden blev vi, i forbindelse 

med vores tilstedeværelse i F1 og F2, inviteret ind i yderligere to forretningsenheder, hvor vi 

vurderede, at mange af de organisatoriske karakteristika var sammenfaldende med dem vi observe-

rede i F1 og F2 (Observationer, 2014). Lignende observationer som i F1 og F2 var blandt andet 

måden hvorpå medarbejderne organiserede sig omkring bordene i forbindelse med samarbejde. 

Herudover observerede vi, at bordopstillingen og reolernes funktion i de to andre afdelinger minde-

de om dem i F1 og F2, da bordene også her stod i klynger og reolerne fungerede som støjdæmpere. 

Desuden observerede vi at disse to afdelinger ligeledes benyttede sig af informationsskilte (Obser-

vationer, 2014). Disse besøg gjorde, at vi i realiteten fik indblik i fire ud af i alt otte forretningsen-

heder som Allerød-kontoret består af (Bilag 2, E-mail 1). Konsekvensen ved ikke at have fokuseret 

på samtlige forretningsenheder er imidlertid, at der således kan findes organisationskulturelle 

aspekter, som vi ikke fik kendskab til. På den anden side gjorde vores selektering det muligt for os, 

at fordybe os i de valgte forretningsenheder og få et dybdegående indblik i de medarbejderes 

hverdag, som havde deres daglige gang i disse forretningsenheder.  

 

Vi foretog de første observationer som passive deltagere (Spradley, 1980) i forretningsenheden F1, 

hvilket betød at vi var til stede i NIRAS, men vi interagerede ikke med medarbejderne. Det var 

tydeligt, at vi skilte os ud fra medarbejderne, eftersom vi var yngre end gennemsnittet og havde 

andre computere end dem medarbejderne benyttede. Derudover opførte vi os anderledes i form af, 

at vi observerede hvad der foregik, og derfor ikke interagerede med andre. Medarbejderne var 

særligt i begyndelsen opmærksomme og nysgerrige på hvem vi var, og hvad vi foretog os (Observa-
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tioner, 2014). Refleksioner over medarbejdernes opmærksomhed på vores tilstedeværelse uddybes i 

fase 3.  

 

Den valgte observatørrolle gjorde os i stand til at identificere mønstre af den kulturelle adfærd 

(Spradley, 1980), hvilket gav os et autentisk indtryk af organisationskulturen (Martin, 2002). De 

første observationer var meget ufokuserede, hvilket betød, at vi skrev alt ned, vi så, hørte og for-

nemmede omkring os. Det var et bevidst valg at gå åbent til feltet og derefter foretage en indsnæv-

ring, da vi ikke ønskede en tidlig farvning af egne fordomme og forforståelser. I den forbindelse 

skal det nævnes, at det dog er et metodisk vilkår, at man ikke kan gå helt åbent til feltet, da vores 

forforståelser ubevidst skærpede vores fokus (Gadamer, 2007). Vi var klar over, at vi ikke kunne gå 

til feltet helt naive (Gioia, Corley & Hamilton, 2012), hvorfor vores ufokuserede observationer var 

styret af vores forudindtagede viden og interesse for organisationskultur. På den baggrund var det 

de menneskelige relationer, den måde medarbejderne interagerede på og måden medarbejderne var 

organiseret på, som optog os mest. Det skal, ifølge Kvale og Brinkmann (2009), ikke opfattes som 

nogen bias, at vi som forskere besidder disse forforståelser, tværtimod er disse en aktiv del af den 

viden, der produceres i vores speciale.  

 

Efter den første dag med observationer læste vi noterne igennem og tilføjede de steder, hvor vi 

kunne huske yderligere detaljer om de observerede hændelser. Desuden gjorde gennemlæsningen 

det muligt, at tjekke konsistensen af måden hvorpå vi hver især havde udformet observationsnoter-

ne, således at vores endelige noter fik samme udtryk.  

 

2.3.1.1 Scene – F1  

F1’s storrumskontor bestod af tre sektioner med to gangarealer som opdelte disse. I midtersektionen 

var der to klynger af fire skriveborde, som vendte fronten mod hinanden og havde ryggen til gang-

arealet. Midtersektionen var desuden afskærmet af 1,5 meter høje reoler. På højre side af lokalet var 

der tre klynger af fire skriveborde, og på venstre side var der fire klynger med siden ud til gangarea-

let, hvilke også var afskærmet af samme type reoler. Vi placerede os ved to tomme borde overfor 

hinanden i midtersektionen og var derfor centreret i lokalet (se figur 1). Således havde vi begge 

udsyn til hele midten af kontoret samtidig med, at vi hver især havde fuldt udsyn til hver vores side 

af kontoret. Overvejelserne bag at observere samme sted med hvert vores udsyn grundede i, at vi på 

den måde kunne indsamle mere nuanceret empiri fra forretningsenheden samtidig med, at vi havde 
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mulighed for at verificere hinandens observationsnoter. Det kan ses i vores observationsnoter, at vi 

gentagende gange observerede samme situationer, hvor en af os så den konkrete situation, mens den 

anden hørte denne, hvilket gav os flere nuancer af samme observation (Observationer, 2014). 

Desuden var der visse steder, hvor vores empiri ikke stemte overens på grund af vores synsretnin-

ger, hvilket kan betragtes som et vilkår snarere end en fejlkilde, da vi observerede ud fra hver vores 

forståelse (Gadamer, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Fase 2 – Fokusering 

Efter de to første dage med mere sporadiske observationer stoppede vi op, så på vores empiri og 

lavede en åben kodning (Corbin & Strauss, 1990; Gioia et al., 2012), hvor vi identificerede koncep-

ter
4
 såsom; samarbejde mellem kollegaer, udsmykning af kontor, private og arbejdsrelaterede 

opkald, mødetider og påklædning (se figur 2). Disse koncepter gav os en mere fokuseret tilgang til 

de videre observationer. Koncepterne var styret af empirien og var således udviklet ved brug af det 

indsamlede materiale. At vi gik til feltet så induktivt som muligt var en frustrerende proces, hvorfor 

vi fandt det mere snævre fokus nødvendigt for vores videre proces, hvilket desuden anses for 

værende en del af den induktive tilgang (Gioia et al., 2012). 

 

De efterfølgende dage tog vi udgangspunkt i de identificerede koncepter i vores observationer. Der 

foregik således ting omkring os, som vi ikke i nævneværdig grad tog notits af, eftersom det ikke lå 

                                                 
4
 ’Koncepter’ er indeholdt i vores brug af ’organisatoriske karakteristika’, eftersom koncepterne indgår i de tre dimensi-

oner, som er de tre grundlæggende karakteristika. 

Figur 1, Spatial map  

(Neuman, 2000).  

Egen tilvirkning – F1 
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indenfor rammen af vores fokus. Dette kan opfattes som en skævvridning, eftersom vi valgte at 

skære noget information fra allerede i indsamlingsfasen. På den anden side er der en naturlig 

grænse for, hvor meget information man kan rumme (Gadamer, 2007), og ved en tidelig selektering 

sikrede vi os derfor mere rig information på områder, der vedkom vores koncepter. Når man foku-

serer på noget konkret kan det desuden ske, at man ikke får tilpas information med om det omkring-

liggende. Et konkret eksempel på dette er, at vi undervejs fokuserede på, hvor ofte medarbejderne 

talte privat i arbejdstiden, men samtidig registrerede vi ikke hver eneste telefonsamtale. Dette var 

noget vi var opmærksomme på i vores analyseproces, således at vi ikke fik tillagt et privat opkald 

for meget værdi, sammenlignet med mængden af opkald i alt. Vi fortsatte vores observationer i F1 

og udvidede imidlertid også til F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Datastruktur (Gioia et al. 2012). Egen tilvirkning 
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2.3.2.1 Scene – F2  

F2’s storrumskontor bestod på samme måde som F1 af tre sektioner samt tilhørende reoler som 

afskærmning. Desuden var der to glasburer i både højre og venstre side af kontoret. Vi havde ikke 

på samme måde som i F1 mulighed for at placere os i midten af lokalet, da der ikke var nogle ledige 

borde. For at forstyrre mindst muligt placerede vi os derfor ved et tomt bord helt forrest i lokalet (se 

figur 3). Bordets retning vendte mod indgangen, hvilket betød, at den naturlige synsretning var mod 

indgangen og mod en stor reol, som var placeret foran os. Dette var ikke hensigtsmæssigt i forhold 

til at kunne observere medarbejderne i forretningsenheden bedst mulig, og derfor vendte vi stolene 

om i store delen af tiden for at have udsyn over hele kontoret. Derudover placerede vi os en halv 

dag nede i ’hullet’ (se figur 3), da det ikke var muligt at observere de medarbejdere, som var place-

ret der, på anden vis. De udfordrende betingelser for vores placering gjorde, at vores observations-

noter fra F2 blev meget ens. På den måde kunne vi verificere hinandens observationer men ikke 

nuancere disse som i F1, hvor vi kunne tilføje elementer til hinandens observationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Fase 3 – Formulering 

På baggrund af vores stigende kendskab til organisationen, via de tidligere observationer, blev det 

muligt at identificere forskellige sammenhænge og mønstre i de fundne koncepter – som udmunde-

de i temaer (Gioia et al., 2012). De identificerede temaer var blandt andet; fokus på kollegaernes 

tilstedeværelse, identitetsambiguitet samt fleksibilitet og kreativitet (se figur 4). Disse temaer lå 

derfor til grund for vores videre observationer.  

 

Figur 3, Spatial map  

(Neuman, 2000).  

Egen tilvirkning – F2. 
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Efter at have været i forretningsenhederne i flere dage, var det tydeligt at medarbejderne gik fra at 

have fokus på os, til at vi blot blev en naturlig del af hverdagen i NIRAS. Et eksempel på denne 

ændrede adfærd, var en medarbejders forandring fra at være meget opmærksom på os til ikke 

længere at ænse vores tilstedeværelse. Dette kom til udtryk i form af at medarbejderen til slut ikke 

længere konstant vendte blikket mod os, når vi observerede denne (Observationer, 2014). Formod-

ningen om at medarbejderne vænnede sig til os, var med til at højne vores datakvalitet. Det bias der 

var forbundet med at medarbejderne var opmærksomme på os, og deres fremstilling af dem selv, 

var således ikke længere til stede i samme grad. Eftersom vores tilstedeværelse i forretningsenhe-

derne efterhånden blev mere naturlig, og personerne blev mere vante til og trygge ved os, begyndte 

vi at foretage uformelle etnografiske interviews (Spradley, 1980). I den forbindelse gik vi fra at 

være passive deltagere til at være moderate deltagere (Spradley, 1980). Årsagen til at vi ændrede 

vores rolle som observatører undervejs grundede i muligheden for at anvende Spradleys (1980) 

Figur 4, Datastruktur (Gioia et al. 2012). Egen tilvirkning 
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uformelle interviews, da det gjorde os i stand til at komme et skridt nærmere en forståelse af med-

arbejdernes meningsskabelse i NIRAS’ organisationskultur.  

 

Ifølge Spradley (1980) giver observationer hovedsageligt en forståelse for kulturel adfærd, og kun i 

et vist omfang det talte, hvorimod etnografiske interviews netop fokuserer på det talte i en kultur. 

Denne udbygning forårsagede således, at vi kunne indsamle rig empiri om både adfærd og det talte. 

Vi fik på den baggrund empiri, som gav os en dybere forståelse for medarbejdernes meningsskabel-

se i og med, at vi gav informanterne en stemme; ”… which creates rich opportunities for discov-

ery of new concepts rather than affirmation of existing concepts” (Gioia et al., 2012: 17). Et eksem-

pel hvor det var givtigt, at medarbejderne fik en stemme, var i forbindelse med vores undren over 

betydningen og oprindelsen af de skilte, der prydede mange af medarbejdernes skriveborde (Obser-

vationer, 2014). Ved at spørge medarbejderne ind til deres forståelse af disse, fik vi et større for-

tolkningsgrundlag. Ved at give medarbejderne en stemme, var det således med til at vi fik en øget 

indsigt i hvorledes disse opfattede diverse handlinger og genstande, hvilket gjorde det muligt for os 

at analysere deres meningsskabelse og dermed besvare vores problemformulering. 

 

Udover at den ændrede observatørrolle forårsagede mere rig empiri, gjorde rollen og muligheden 

for uformelle interviews os i stand til at få af- og bekræftet fordomme, byggende på allerede foreta-

get observationer. Dette gav anledning til nye kvalificerede spørgsmål. Vi blev i forbindelse med de 

etnografiske interviews blandt andet nysgerrige på ’frihed under ansvar’, som mange medarbejdere 

omtalte i de uformelle interviews, vi havde med dem undervejs i denne fase. Sideløbende med vores 

etnografiske interviews fik vi adgang til intranettet (uddybning af intranettets brug i specialet findes 

i afsnitte ’Fase 5 – Direktørinterview’), hvor vi blev opmærksomme på, at frihed under ansvar 

fremstod som et nedskrevet mantra. Denne nye information udvidede vores viden, og afdækkede 

det faktum, at frihed under ansvar ikke blot eksisterede i medarbejdernes bevidsthed, men snarere 

var et fast cementeret mantra i organisationen. Den uoverensstemmelse data viste, i forbindelse med 

at medarbejderne gav udtryk for at frihed under ansvar var noget uhåndgribeligt, holdt op imod det 

faktum at frihed under ansvar var nedskrevet, skabte en undren, som vi tog med videre. 

  

Alt i alt producerede vi 162 normalsiders observationsnoter i forbindelse med vores syv dage i 

henholdsvis F1 og F2 (Bilag 11, Observationsnoter). Vores observationsnoter indeholdte både 

observationer af handlinger, tale, genstande, lyde, begyndende refleksioner og fortolkninger samt 
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egne følelser under observationer (Neuman, 2000). Ved gennemgang af empirien, kunne vi ikke se, 

at der var nævneværdige forskelle de to forretningsenhederne imellem. Fraværet af forskelle forret-

ningsenhederne imellem, fordrerede således ikke til en komparativ analyse, men derimod en samlet 

analyse af enhederne som et udtryk for medarbejdernes meningsskabelse af organisatoriske karakte-

ristika i NIRAS. Således bliver der ikke skelnet mellem forretningsenhederne i vores analyse.  

 

2.3.4 Fase 4 – Medarbejderinterviews 

På baggrund af vores observationer og etnografiske interviews fik vi et indblik, i hvorledes medar-

bejderne hos NIRAS reagerede og agerede på hverdagens stimuli. Det hænger sammen med at 

Spradley (1980) ønsker at sætte feltarbejde i centrum og stræber efter detaljerigdom, og han søger 

desuden informantens forståelse af et begreb. For alligevel at komme et skridt dybere og finde ud af 

hvilke overvejelser og holdninger der præcist fandtes i medarbejdernes hoveder, foretog vi semi-

strukturerede interviews ved brug af Kvale og Brinkmanns (2009) tilgang. Kvale og Brinkmann 

(2009) differentierer sig fra Spradleys (1980) interviewtilgang ved at anvende en mere systematisk 

indgangsvinkel til interviews, hvilket vi fandt anvendeligt i forbindelse med vores fortsatte empiri-

indsamling.  

 

De semistrukturerede interviews gjorde os i stand til at få en dybere forståelse for informanternes 

livsverden, i forhold til hvordan de skabte mening af organisatoriske karakteristika i NIRAS. I den 

forbindelse foretog vi en yderligere indsnævring af vores temaer via endnu en kodning, på baggrund 

af vores observationer og etnografiske interviews, således at disse udmundede i følgende dimensio-

ner; organisering af tid, frihed under ansvar samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv (se figur 

5). Disse dimensioner lå til grund for strukturen i interviewguiden (Bilag 3, Interviewguide 1), 

eftersom disse udgjorde empiriens mest fremtrædende dele.  
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Interviewguiden bestod derfor af de tre dimensioner, organiseret med forskellige typer af interview-

spørgsmål. Vi benyttede os af opfølgende spørgsmål for på den måde at bevare en nysgerrig og 

kritisk holdning og samtidig få uddybet nogle af informantens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

fandt også både direkte og strukturerede spørgsmål anvendelige, eftersom disse spørgsmål gjorde 

det muligt for os at introducere et nyt emne, og samtidig forkorte en informants svar, hvis vi vurde-

rede, at dette ikke var relevant for vores undersøgelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Undervejs 

sikrede vi os, at vi havde forstået informanten ved at gentage dennes besvarelse. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2009) er denne form for verificering en vigtig del af interviewerens opgave.  

 

Figur 5, Datastruktur (Gioia et al. 2012). Egen tilvirkning 
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Vi forsøgte undervejs at styre interviewet i en retning, der var fordelagtig for besvarelse af vores 

problemformulering, hvilket er en nødvendighed, når man foretager kvalitativ forskning i form af 

semistrukturerede interviews, på grund af disses mere åbne strukturer (Gioia et al., 2012).  

Ved brug af en semistruktureret tilgang blev det således muligt at få italesat specifikke emner, 

samtidig med at interviewene var dialogprægede. Hermed fik informanterne mulighed for at tale 

frit, indenfor de rammer vi havde sat. Det betød yderligere, at vi indledningsvist præsenterede 

emnerne for informanterne, hvorved vi skabte en fælles forståelsesramme og definerede samt 

kontrollerede situationen i et vist omfang. Denne kontrol indikerede, hvordan det asymmetriske 

magtforhold allerede fra begyndelsen af interviewet blev etableret. Dette hænger sammen med, at 

Kvale og Brinkmann (2009) påpeger, at interviews ikke er en fri og åben samtale mellem jævnbyr-

dige parter, i og med at vi som interviewer befinder os i en dominanssituation. Som interviewer 

styrede vi samtalesituationen og til dels også, hvad der blev talt om, qua det var os der stillede 

spørgsmålene. 

 

Omvendt hævder Fredslund (2001), at informanter kan sidde inde med viden, som intervieweren 

ønsker adgang til, hvilket stiller informanterne i en fordelagtig situation, hvorfor interviewsituatio-

nen ikke er entydig asymmetrisk. Vores informanter styrede derfor selv, hvordan de sagde tingene, 

og hvad de syntes, vi skulle vide. Under interviewene blev det dog tydeligt, at vi alligevel formåede 

at skabe en god relation til informanterne, eftersom de tilkendegav synpunkter, som gjorde dem 

sårbare. Blandt andet sagde flere af informanterne under interviewet, at de ikke ønskede at blive 

citeret for konkrete udtalelser
5
. Selvom informanterne åbnede sig op, betød dette dog ikke, at de 

ikke havde nogen magt. Eftersom informanterne tilkendegav, at vi ikke måtte bruge alle oplysnin-

ger, viste de, at de fortsat var i kontrol.  

 

I forbindelse med relationen til informanterne havde observationsdagene, og herunder ligeledes de 

etnografiske interviews, stor betydning. Informanterne var vante til vores tilstedeværelse, og vi blev 

derfor ikke betragtet som fremmede under interviewet. Ikke nok med at vores tilstedeværelse i 

forretningsenhederne var med til at mindske distancen mellem os og feltet, var observationerne 

særlig brugbare i udarbejdelsen af interviewguides og i selve interviewsituationen, da observatio-

nerne og de etnografiske interviews havde givet os en god ballast omkring interviewemnerne. Dette 

er i tråd med Kvale og Brinkmanns (2009) idé om, at det er en klar fordel at have en god forståelse 

                                                 
5
 Disse udtalelser fremgår ikke af vores resumér, da vi tager etiske hensyn.   
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for ens forskningsfelt, inden man foretager interviews. På den måde blev observationerne ikke blot 

empiri til vores analyse, men også en måde hvorpå vi fik en bedre forståelse for feltet, inden vi 

udbyggede vores metode med semistrukturende interviews.  

 

Observationerne og de etnografiske interviews gjorde os i stand til at udvide vores viden om med-

arbejderne, og ikke blot se dem som ’personer der arbejder hos NIRAS’. I stedet blev vi opmærk-

somme på, at forretningsenhederne indeholdte forskellige typer af actors (Spradley, 1980), her-

iblandt nytilkommende, unge, ældre, nogle med børn, arbejdsnarkomaner og så videre. Denne viden 

gjorde det muligt for os at udvælge én medarbejder, der ikke havde været i organisationen længe, én 

der havde været i NIRAS længe, én branchekender, én ung, én ældre og én ung med børn. På den 

måde fik vi afdækket forskellige typer af medarbejdere som var repræsenteret i NIRAS. Medarbej-

derne blev udvalgt efter typical instance og maximum variation (Tracy, 2013). De to udvælgelses-

metoder blev anvendt, da vi ønskede både at have medarbejdere der havde været i organisationen 

længe, fordi vi formoder at disse har et dybtgående kendskab til NIRAS kulturelle historie, og 

desuden ønskede vi at skildre mere marginaliserede medarbejdergrupper. De marginaliserede blev 

repræsenteret i form af medarbejdere, der ikke havde været i NIRAS længe, og personer med anden 

faglig baggrund end ingeniør. Således var der behov for to metoder til udvælgelse af informanter, 

eftersom disse supplerede hinanden i at give os et varieret udsnit af medarbejdere.  

 

Under hvert interview var en af os primær interviewer og den anden sekundær interviewer. Det var 

et bevidst valg, at vi begge var til stede, da dette muliggjorde, at en af os var fuldstændig opmærk-

som på informanten, samtidig med at den anden sikrede, at vi nåede at spørge om alt det, vi havde 

brug for. Herudover er der ifølge Gadamer (2007) ofte brug for at informationerne, man modtager, 

skal have tid til at bundefælde sig, eftersom der sker et reelt ryk i forståelseshorisonten. Ved at vi 

begge var til stede, var det således muligt at supplere hinanden, når en sådan forståelsesproces fandt 

sted.  

 

Der blev foretaget seks medarbejderinterviews på to dage, hvilke varede mellem 38 og 62 minutter 

(Interviews, 2014). Vi foretog to interviews den ene dag og de sidste fire dagen efter. Efter de to 

første interviews diskuterede vi kvaliteten af vores spørgsmål og vores tilgang. Vi blev enige om, at 

vi fik svar på, det vi ville, og at det fungerede godt, at vi skiftevist interviewede og tog noter. Det 

gav afveksling, at vi skiftedes, og vi kunne således hver især være mere på, når det var vores tur til 
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at interviewe. Afholdelsen af fire interviews i træk bundede i, at det var sådan, de respektive forret-

ningsledere bookede medarbejderne til interviews. Vi ønskede ikke at stille for mange krav, da vi 

var klar over, at vi blot ved at låne medarbejderne afholdte dem fra igangværende projekter. Der 

skal dog nævnes flere risici, ved at vi afholdte flere interviews i træk. Et eksempel er, at de indle-

dende formaliteter i et af de udførte interviews blev glemt, hvilket gav denne konkrete informant et 

andet udgangspunkt for at svare på vores spørgsmål. Herudover nåede vi ikke at tale sammen i mere 

end et par minutter, førend den næste informant stod for døren. Dette kan ses som et problem, 

eftersom vi ikke havde mulighed for at korrigere og tilpasse interviewguiden. På den anden side 

gjorde dette, at alle interviews blev foretaget ud fra samme præmisser, hvilket muliggjorde identifi-

kation af at medarbejderne skabte forskellig mening i forbindelse med samme organisatoriske 

karakteristika.  

 

Efter endte interviews lavede vi resumér af disse (Bilag 4, Resumér). Begrundelsen for at lave 

resumér, frem for transskriberinger, ligger i tidsperspektivet og overvejelser om graden af fortolk-

ning på dette stadie. Hvad end man laver resumér eller transskriberer, lægger man altid sin egen 

fortolkning nedover, og eftersom vores interviews byggede på tidligere indsamlede empiri og 

allerede havde været udsat for kodninger, var fundamentet for vores fortolkninger allerede lagt 

(Gioia et. al, 2012). Vi valgte imidlertid at transskribere visse passager, som vi fandt relevante i 

forhold til besvarelse af vores problemformulering. I disse passager gik vi aktivt ind og satte både 

kommaer og punktummer, hvilket vi ikke anså som et problem, da vi allerede havde lagt en fortolk-

ning ned over det kommunikerede. I de transskriberede passager som vi har anvendt i analysen, har 

vi nogle steder korrigeret for lyde og meningsforstyrrende udtalelser. Dette var et bevidst valg, da vi 

ikke er interesserede i de præcise ord, men derimod den forståelse vedkommende udtrykte.  

 

2.3.5 Fase 5 – Direktørinterview 

Med udgangspunkt i vores kodninger af observationerne, de etnografiske interviews og medarbej-

derinterviewsene udarbejdede vi en interviewguide til en fremtrædende direktør hos NIRAS (Bilag 

5, Interviewguide 2). Vi benyttede ligesom ved medarbejderinterviewsene Kvale og Brinkmanns 

(2009) grundtanker for et semistruktureret interview, men supplerede desuden med Zuckermans 

(1972) elite-interview principper. Dette så vi som en nødvendighed, da Zuckerman (1972) hævder, 

at eliten forventer, at interviewet er relevant for og skræddersyet til personen. I forlængelse af dette 

skal man ifølge Zuckerman (1972) foretage en grundig undersøgelse af ens informant forude for 
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interviewet, hvilket vi gjorde, i form af at vi fandt direktøren på LinkedIn og læste om vedkom-

mendes faglige og erhvervsmæssige baggrund. Desuden havde vi haft samtaler med vedkommende 

i forbindelse med vores etnografiske interviews, hvilket gav os et informationsgrundlag om perso-

nen, forude for interviewet. En grundig forberedelse forud for elite-interviewet; “[…] helped to 

legitimize expenditure of time on the interview” (Zuckerman, 1972: 164), da vi ikke havde behov 

for at spørge ind til basale informationer omkring direktøren. Et andet princip, som vi gjorde brug 

af, var nedtoning af verificering under interviewet. Selvom Kvale og Brinkmann (2009) hævder, at 

verificering er en god måde at sikre sig, hvad informanten mener, pointerer Zuckerman (1972) at 

for meget verificering kan irritere eliten. I den forbindelse ville det være uhensigtsmæssigt for os, 

hvis informanten ikke følte at denne blev taget seriøst og blev irriteret, da vedkommende sad inde 

med en meget større viden end os, som vi ønskede adgang til.  

 

Formålet med dette interview var hovedsageligt at få klarlagt det strategiske perspektiv i forhold til 

NIRAS’ mantra frihed under ansvar og ledelsestiltag som Hold Balancen
6
 (Bilag 7, Plakat). På den 

måde blev interviewet anvendt som en type empiri, der ikke direkte skulle bruges til at besvare 

vores problemformulering. I forlængelse af dette skal det nævnes, at intranettet
7
 havde samme 

status i specialet som direktørinterviewet. Det data som blev benyttet fra intranettet, havde ledelsen 

som afsender og derfor et formodet strategisk formål. Intranettet er en platform, hvor ledelsen kan 

kommunikere direkte til medarbejderne. Tilsammen blev direktørinterviewet og intranettet benyttet 

til at skabe en ramme for vores analyse i den forstand, at disse gjorde det muligt at holde medarbej-

dernes meningsskabelse op mod direktionens strategiske tanker.  

Efter endt interview blev der lavet et resumé af det 55 minutter lange interview (Bilag 6, Resumé). 

Vi valgte blot at lave et resumé af dette interview, da vi ikke var interesserede i den eksakte ordlyd, 

men derimod informationer. I et par situationer fandt vi det nødvendigt at transskribere passager af 

interviewet, for således at kunne benytte direktørens udtalelser i analysen. 

 

2.4 Etiske refleksioner 

Eftersom vi har adgang til personfølsomt materiale hos NIRAS, er det væsentligt, at vores datama-

teriale er beskyttet, og at informanterne forbliver anonyme, hvorfor vi benytter alias (Bilag 8, 

Alias). Vi valgte at benytte fiktive navne, da dette gav en form for nærvær, som tal eller blot bog-

                                                 
6
 Hold Balancen-seminaret er et ledelsesinitiativ der bygger på tilkendegivelser om udfordringer i forbindelse med 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv i medarbejderundersøgelsen fra 2013 (Interview, direktør William, 2014). 
7
 Intranettet dækker over både bilag 1, 7, 10 og 11. 
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staver ikke giver. Ifølge Gioia et al. (2012) skal man ikke; “[…] promise ‘confidentiality’, which 

literally would preclude most reporting […] instead promise ‘anonymity’” (19). Vi gjorde således 

informanterne opmærksomme på fra begyndelsen, at de ville optræde anonymt i vores speciale. 

Selvom vi forsøgte at mindske de etiske problemstillinger ved blandt andet anonymitet, var det 

væsentligt, at vi samtidig forblev åbne overfor de dilemmaer, som kunne opstå i processen. Dette 

hænger sammen med, at ikke alle etiske problemer kan afgøres forud for en undersøgelse, og disse 

skal i stedet for opfattes som felter af usikkerhed, hvilket betød at vi løbende skulle forholde os til 

og reflektere over undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Således var der undervejs hændelser 

og kommentarer, som vi valgte ikke at inkludere i vores undersøgelse for på den måde at beskytte 

informanterne. I forbindelse med observationerne opstod der mulige etiske udfordringer, eftersom 

vi blev en del af forretningsenhederne i den forstand, at medarbejderne blev vant til, at vi var 

omkring dem og at de efterhånden ikke, i så høj grad, tænkte over, at vi observerede dem. Her skal 

det dog påpeges, at det var en fordel, at de blev mere vante til os i forhold til en mere autentisk 

skildring af NIRAS, eftersom autentisk, frem for korrekt, er hvad man ifølge Martin (2002) kan 

forvente sig af sine observationer.  

 

I de situationer hvor observationerne yderligere blev suppleret med etnografiske interviews, fore-

kom der også mulige etiske implikationer. Dette gjaldt blandt andet i forhold til hvornår den ufor-

melle samtale ophørte og interviewet startede. Derudover kan det være problematisk, at informan-

terne ikke blev informeret om hvilke aspekter af samspillet, som ville blive anvendt. Hvis informan-

terne ikke forventede, at en uformel samtale ved kaffemaskine ville blive anvendt som empiri i 

specialet, kan informanterne have givet oplysninger, som de eventuelt vil fortryde at have udleveret 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denne etiske problemstilling var vi ikke bevidste om undervejs, 

hvorfor vi i analysen har særligt fokus på, ikke at overskride personlige grænser ved anvendelsen af 

data. På samme tid pointerer Kvale og Brinkmann (2009) dog, at en forudgående total åbenhed om 

forskningsprojekters logiske begrundelser vil gøre megen kvalitativ interviewforskning umulig. 

Derfor ser vi denne mulige mangel som værende en del af de felter af usikkerhed, som præger det 

kvalitative arbejde, og ved at tage dette alvorligt, anser vi det ikke som noget, der ville have nogen 

betydning for informanterne i specialet. Denne situation kunne dog have været undgået, hvis vi 

forude for en samtale havde fortalt informanterne, at samtalen ville være en del af det samlede 

datamateriale. Dette gjorde sig imidlertid gældende i forbindelse med vores semistrukturerede 
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interviews, hvor informanterne blev oplyste om, at deres udsagn ville indgå som en del af vores 

empiri. 

 

2.5 Analysemetode 

Vi mener ikke, at der nødvendigvis er behov for en ny organisationskulturmodel, men at en empi-

risk funderet tilgang er tiltrængt. Derfor bevarer vi vores induktive tilgang i vores analyse, og lader 

de mest fremtrædende organisatoriske karakteristika være genstand for denne. Dette betyder, at 

vores empiri er styrende for, hvilke teoretiske begreber vi senere inddrager til forklaring af vores 

tolkninger.  

 

De empiriske mønstre er grundlæggende for vores analyse, hvor vi via konstante sammenligninger 

tolker på medarbejdernes meningsskabelse. Disse sammenligninger og mønstre går på tværs af 

vores data, og består både af empiri fra observationer, etnografiske interviews og semistrukturende 

interviews, hvilket er med til at skabe mere nøjagtighed og overensstemmelse i vores fortolkninger. 

Denne tilgang kan derfor karakteriseres som værende inspireret af grounded theory (Corbin & 

Strauss, 1990). Vi er blot inspireret, eftersom vi ikke er interesseret i at skabe ny teori, som ellers er 

hovedformålet med grounded theory. Derimod benytter vi tilgangen bag grounded theory til at gribe 

fat i empirien og identificere en; ”[…] deep and rich theoretical descriptions of the contexts within 

which organizational phenomena occur” (Gioia et al., 2012: 16). Dertil kommer at; ”[…] grounded 

theory seeks not only to uncover relevant conditions, but also to determine how the actors respond 

to changing conditions and to the consequences of their actions” (Corbin & Strauss, 1990: 5). Dette 

anser vi for værende i god tråd med vores hermeneutiske tilgang og anvendeligt i forbindelse med 

besvarelsen af vores problemformulering, der har til hensigt at undersøge, hvorledes medlemmerne 

skaber mening af kommunikation relateret til organisering af tid, frihed under ansvar samt balancen 

mellem arbejdsliv og privatliv. 

 

På baggrund af vores induktive tilgang inddrager vi først teori i diskussion 1, hvor vi anvender den 

udvalgte teori til, igennem diskussion, at give en forklaring på vores tolkninger. Det betyder, at vi i 

vores teorikapitel kun fremhæver de teoretiske argumenter, vi har fundet brugbare i forhold til at 

forklare analysens fortolkninger i NIRAS’ organisationskultur. Vi er bevidste om, at der er dele af 

de præsenterede teorier som vi undlader at bruge. Vi opfatter ikke en udladelse som et bias, efter-

som det er analysens tolkninger, der er styrende for hvilke teorier vi inddrager, og hvilke dele af 
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disse der anvendes. Desuden er denne eklektiske tilgang endvidere med til, at vi ikke lader os 

forføre af eksisterende teoretiske begreber.  

 

Eftersom vi har en hermeneutisk tilgang, kan det opfattes som problematisk, at mange af de teoreti-

kere vi inddrager i diskussion 1, trækker på socialkonstruktivismen, og således bevæger sig inden-

for et andet, men dog relateret videnskabsteoretisk paradigme. Vores tilgang fordrer indsigt og 

forståelse, hvorfor vi vurderer, at teoretikernes videnskabsteoretiske ståsteder ikke har betydning for 

vores anvendelse af deres argumenter.  

 

2.6 Kvaliteten af data og analyse 

Indenfor kvalitativ forskning drejer det sig om at overbevise læseren om gyldigheden af ens meto-

devalg, analyser og konklusioner. Gyldighed skabes gennem refleksioner i forskningsprocessen, 

eftersom kvalitativ forskning ikke opererer med naturlove som kvantitativ forskning (Shenton, 

2004). For at argumentere for specialets gyldighed anvendes Shentons (2004) forskningsartikel; 

’Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects’ som tager udgangspunkt i 

Gubas koncepter: credibility, transferability, dependability og confirmability. Det skal dog påpeges, 

at begreberne i visse tilfælde er overlappende og på den baggrund, er nogle af disse mere uddybet 

end andre. 

 

2.6.1 Troværdighed i specialet 

Begrebet credibility refererer til at sikre troværdighed. Dette foreslår Shenton (2004) bliver sikret 

ved anvendelse af kendte indsamlingsmetoder. Vi benyttede os af Spradleys (1980) observations- 

og interviewteknikker og Kvale og Brinkmanns (2009) interviewprincipper, og vi har således 

anvendt gennemtestede metoder for indsamling af empiri. Herudover blev hver eneste interviewin-

formant spurgt om, hvorvidt denne ønskede at deltage, og således var der ikke tale om tvang, 

hvilket sikrer mere troværdig information (Shenton, 2004). I forbindelse med de udførte interviews 

gjorde vi det desuden klart for informanterne, at der ikke var noget rigtigt eller forkert svar til 

spørgsmålene (Shenton, 2004). På baggrund af vores stramme interview-sekvens fik en af infor-

manterne, som tidligere nævnt, ikke denne information før interviewets begyndelse (Interview, 

Anton, 2014). Da denne information kan være med til at sikre, at informanten ikke er nervøs over at 

komme til at sige noget forkert (Shenton, 2004), kan den manglende information hermed ses som en 

svaghed i forhold til troværdigheden i det pågældende interview.  
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Som tidligere nævnt benyttede vi forskellige typer af kvalitative metoder til indsamling af vores 

empiri. Denne triangulering var fordelagtig, eftersom de forskellige tilgange kompenserede for de 

individuelle begrænsninger som de enkelte metodetilgange indeholder (Shenton, 2004). Ved at vi 

anvendte triangulering blev vores observationer konfronteret med vores interviews og vice versa. 

Det har en øget troværdighed som konsekvens, idet der sker en løbende evaluering af fortolkninger-

ne i alle dataindsamlingens faser. Dette betyder, at ved løbende at udbygge vores viden, som vi 

tilegnede os på baggrund af brugen af nye og pluralistiske metodetilgange, blev fejlfortolkninger 

således minimeret i vores analyse.  

 

En anden form for triangulering var også gældende for vores speciale og var med til at øge trovær-

digheden af vores konklusioner. Denne triangulering omhandlede vores valg af informanter. Ved at 

udvælge informanter på baggrund af deres forskelligheder blev det muligt at foretage en trianguler-

ing af vores datakilder, hvilket betød at; ”[…] individual viewpoints and experiences can be verified 

against others and, ultimately, a rich picture of the attitudes, needs or behaviour of those under 

scrutiny may be constructed based on the contributions of a range of people” (Shenton, 2004: 66). 

Dette er væsentligt, da specialet har fokus på medarbejdernes meningsskabelse. 

 

2.6.2 Omsættelighed og generaliserbarhed i specialet 

Førend det er muligt at tale om generaliserbarhed i forhold til en konkret case, er det ifølge Payne 

og Williams (2005) væsentligt, at kvalitetskravene for studiet er overholdt. I forlængelse af dette 

pointerer Firestone (1993 i Shenton, 2004), at det er forskerens ansvar at levere tilstrækkelig konk-

testspecifik information om feltarbejdet. Det handler således om at demonstrer nøjagtigheden og 

gyldigheden af metoden og fortolkningerne, da omsættelighed hermed vil være accepteret (Payne & 

Willams, 2005). Informationsrigdommen forårsager ydermere, at det er lettere for andre at overføre 

til egen case (Firestone 1993 i Shenton, 2004). Denne holdning ligger i god tråd med; ”[…] such 

case descriptions give readers an ability to ”see a world in a grain of sand” […]” (Martin, 2002: 

43). Således er der bred enighed om at ’thick descriptions’ er en væsentlig faktor i kvalitativ forsk-

ning. 

 

På trods af at der er enighed om nødvendigheden af ’thick description’ i relation til omsættelighed, 

er der alligevel nogle der mener, at forskeren kun kender den kontekst casen befinder sig i, og 

således ikke kan sige noget om omsættelighed til anden kontekst (Shenton, 2004). I forlængelse af 
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dette pointeres det, at den forsker der har beskæftiget sig med casen, på trods af omfattende beskri-

velser, har udvalgt information vedkommende har fundet relevant, hvilket ikke nødvendigvis er den 

information, der vil være at foretrække i forbindelse med en anden situation (Shenton, 2004). På 

den baggrund kan det diskuteres hvorvidt, det er tilstrækkeligt at fremlægge en detaljeret beskrivel-

se af konteksten i forsøget på at gøre sin case omsættelig.  

 

Kvalitative metodeforskere er generelt uenige om, hvorvidt transferability er mulig at opnå i kvali-

tativ forskning, eftersom der ofte er tale om; ”[…] findings of a qualitative project are specific to a 

small number of particular environments and individuals […]” (Shenton, 2004: 69). Denne kends-

gerning bevirker, at en generalisering af en undersøgelse kan diskuteres. ”One reason given for 

preferring to avoid generalization is the assumption that every culture is unique” (Martin, 2002: 

41). At NIRAS’ organisationskultur er unik, er dog ikke ensbetydende med at rækkevidden af vores 

data er begrænset til kun at være anvendelige for NIRAS Allerød. Etnografer mener blandt andet, at 

målet med en undersøgelse er, at forstå den specifikke kontekst i dybden og således sørge for en 

fortolkningsramme til forståelse af den konkrete kontekst (Martin, 2002). Denne holdning bliver 

delt af Stake og Denscombe (1998, i Shenton, 2004). De giver udtryk for, at på trods af at en case er 

unik, er det samtidig et eksempel indenfor en større gruppe, hvilket medfører, at de mener, at en 

konkret cases mulighed for omsættelighed ikke skal forkastes med det samme. På den baggrund 

påpeger Bassey (1981 i Shenton, 2004), at hvis forskere opfatter deres situation som lignende den i 

casen, er det muligt, at disse kan relatere fundene til deres egen situation. Denne pointe underbyg-

ger Gioia et. al. (2012) med deres fokus på, at hvis casen genererer koncepter og principper, der er 

relevante for andre, bliver det muligt at tale om, at casen kan omsættes til andre kontekster.  

 

Således får generaliserbarhed i kvalitativ data, en anden betydning end i kvantitative sammenhæn-

ge. Inden for kvalitativ forskning hænger generaliserbarhed sammen med, at der identificeres 

mønstre som trækker i en bestemt retning (Payne & Williams, 2005). “Since we cannot make 

statistical inferences and therefore calculate probabilistic estimates for a universe, we are con-

strained to reduce the ambition of our generalization” (Payne & Williams, 2005: 306). At reducere 

ambitionerne for generaliseringerne, er imidlertid ikke det samme som, at det ikke kan lade sig gøre 

at benytte kvalitative fortolkninger i andre kontekster.   
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Ved inddrages af Gioia et al.’s (2012) pointe om, at hvis specifikke koncepter er anvendelige for 

andre, er det dog stadig relevant at fokusere på casens rækkevidde. Samtidig er det dog vigtigt at 

acceptere, at det er et vilkår for kvalitativ forskning, at omsætteligheden ikke er på samme niveau 

som i kvantitative studier (Payne & Williams, 2005). Således handler det om at omfavne vilkårene 

og acceptere, at en kvalitativ case har andre værdier og opgaver;  

 

”The essential task of theory building here is not to codify abstract regulari-

ties but to make thick description, not to generalize across cases but to gen-

eralize within them”  

(Martin, 2002: 43). 

 

Hvorvidt vores undersøgelse er gyldige for andre NIRAS-kontorer, handler således om, hvorvidt de 

fundne koncepter eller principper har indlysende relevans for disse (Gioia et al., 2012). Dette tager 

vi, som tidligere nævnt, op i diskussion 2, hvor vi diskuterer, hvorvidt medarbejdere på andre 

NIRAS-kontorer tillægger organisatoriske karakteristika samme betydning. 

 

2.6.3 Pålidelighed i specialet 

Dependability refererer til, hvorvidt læseren har mulighed for at forstå de valgte metoder og deres 

effekt (Shenton, 2004). Med tilstrækkelig informationer om den konkrete undersøgelse sikrer vi, at 

læseren kan danne sig et overblik over, hvorledes undersøgelsen har fundet sted. På baggrund af 

dette har vi fremlagt en detaljeret beskrivelse af vores metodiske fremgangsmåde i afsnittet ’Meto-

deforløb’, hvilket er med til at skabe gennemsigtighed i forhold til vores metodiske valg og reflek-

sioner.  

 

For ligeledes at skabe gennemsigtighed i vores analyse og styrke kvaliteten, bygger vores tolknin-

ger på sammenligninger og mønstre som gør sig gældende i empirien. På den måde er det muligt for 

læseren at forstå hvordan vi, ud fra sammenkobling af forskellig empiri, er nået frem til analysens 

fortolkninger. Det mest udfordrende i forbindelse med at skabe gennemsigtighed, har været at 

sammenkoble empirien i en sådan grad at tolkningerne trinvist er blevet opbygget, for på den måde 

at skabe en klar argumentationsrække for fortolkningerne. Argumentationsrækken er fremkommet 

som en iterativ proces, hvor vi gentagende gange har foretaget fortolkninger, gennemgået dem for 

at se om gennemsigtigheden forefandt sig, og derefter tilføjet flere argumenter på baggrund af 
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empirien. På baggrund af denne proces vurderer vi, at specialet lever op til kvalitetskravet om 

pålidelighed og at analysens ’thick description’ giver et indblik i NIRAS’ organisationskultur.  

 

2.6.4 Bekræftelse i specialet 

Confirmability er det sidste koncept, som vi bestræber os på at leve op til i vores speciale, hvilket 

indebærer, at vi kan demonstrere, at specialets temaer og pointer ikke er selvopfundne, men i 

realiteten udspringer fra den indsamlede empiri (Shenton, 2004). I forlængelse af dette er kodnin-

gerne af vores empiri, samt den kontinuerlige udvidelse af vores metodetilgange, blandt andet med 

til at tydeliggøre, hvorledes fortolkningerne bygger på den empiri som blev indsamlet hos NIRAS.  

 

På baggrund af ovenstående fire kvalitetskriterier vurderer vi vores undersøgelse for værende 

gyldig. Dertil kommer, at vores undersøgelse kan bidrage til debatten om organisationskultur i 

almindelighed gennem sit blik på medarbejderne hos NIRAS og disses meningsskabelse af kom-

munikationen i relation til organisering af tid, frihed under ansvar samt balanen mellem arbejdslivet 

og privatlivet. 
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3 Teori 

Vi vil i dette kapitel reflektere og argumentere for hvorledes det symbolske perspektiv, og herunder 

Schultz (2006) teoretiske tag, er anvendelig til at danne rammen for forklaring af vores fortolknin-

ger i diskussion 1. For at opnå en øget forståelse af Schultzs (2006) perspektiv, inddrages indled-

ningsvist Scheins (1994) organisationskulturelle forståelse som kontrasterende tilgang. Dernæst vil 

vi supplere med andre teoretiske argumenter, omhandlende identifikation, motivation, stress, 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt kontrol. Ved kritisk refleksion har vi udvalgt disse til 

forklaring af vores fortolkninger. I denne forbindelse skal det dog påpeges, at vi i diskussion 1 kort 

inddrager enkelte teoretiske pointer, som ikke introduceres i dette kapitel, grundet disse blot benyt-

tes til nuancering af de valgte teoretiske argumenter.  

 

3.1 Organisationskultur i specialet 

Organisationskultur er et omdiskuteret forskningsfelt, og der er ikke; ”[…] etableret et alment 

accepteret begrebsapparat til analyse af organisationskultur” (Schultz, 2006: 16), hvilket bunder i, 

at der er stor teoretisk uenighed om, hvorledes organisationskultur skal forstås. To dominerende 

tilgange til organistionskultur er henholdsvis det funktionalistiske perspektiv og det symbolske 

perspektiv. Det funktionalistiske perspektiv ligger indenfor et paradigme, hvor organisationskultur 

opfattes som kontrollabelt, og noget en organisation HAR (Hatch, 2001). Således behandler funkti-

onalistiske forskere organisationskultur som en variabel, der benyttes til at forudsige udfald. Hvor-

imod det symbolske perspektiv opererer indenfor et paradigme, hvor organisationer ER kultur 

(Hatch, 2001). Tilhængere af det symbolske perspektiv ser dermed organisationskultur som en linse 

til at studere organisatorisk liv igennem (Martin, 2002). 

 

I vores speciale undersøger vi, hvorledes medarbejderne i NIRAS skaber mening i organisationskul-

turen. Dette åbner op for muligheden for at inddrage det symbolske perspektiv, eftersom dette kan 

forklare, hvorledes medarbejderne i NIRAS aktivt er med til at skabe deres egen virkelighed 

(Hatch, 2001). Herudover er det symbolske perspektiv velegnet til at skabe en indgående og unik 

forståelse af en enkel organisations kultur (Schultz, 2006), hvilket er formålet med vores speciale. 

På den baggrund vælger vi det symbolske perspektiv til forklaring af vores fortolkninger. Et kritik-

punkt ved det symbolske perspektiv er imidlertid, at det ikke er teoretisk helstøbt eller empirisk 

gennemprøvet (Schultz, 2006). Samtidig er det vanskeligt at pege på nogle få teoretikere, som alene 

tegner det symbolske perspektiv. På den baggrund anvender vi Schultzs (2006) syn på det symbol-
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ske perspektiv, idet hun trækker på flere forskellige teoretikere, og derfor allerede har identificeret 

nedfaldspunkter som er anvendelige i en organisationskulturanalyse. Schultzs (2006) hovedværk; 

’Kultur i organisationer – Funktion eller symbol’ er vores primære kilde til det symbolske perspek-

tiv.  

 

I vores fortolkningsproces har det vist sig, at det kan være svært at tyde hvordan medarbejdernes 

kommunikation skal tolkes, da vi ikke har et grundlæggende kendskab til NIRAS og måden hvorpå 

medarbejderne interagerer. Udfordringen med at kunne forstå hvilken betydning en given gruppe 

tillægger handlinger, er en pointe som Schein (1994) fremhæver i sit værk; ’Organisationskultur og 

ledelse’ fra 1994. Schein (1994) hævder, at observatøren skal befinde sig i organisationen over en 

længere periode for at kunne forstå de forskellige handlingers betydninger. Det har vist sig i vores 

dataindsamlingsproces, at vi måtte befinde os i feltet over en længere periode for at kunne indsamle 

tilstrækkelig nuanceret data for at have et grundlag for, at kunne fortolke medarbejdernes kommu-

nikation. Vores erfaring stemmer således overens med Scheins (1994) pointe. På trods af dette, samt 

at Schein (1994) er en af de mere fremtrædende teoretikere indenfor organisationskultur, er hans 

måde at forstå organisationskultur på, ikke sammenfaldende med hvad vi har observeret, da de 

forståelser medarbejderne tillægger forskellige organisatoriske karakteristika skaber mønster som 

udgør organisationskulturen. I Scheins (1994) optik skabes organisationskultur af ledelsen og 

kulturen bliver i den forstand et værktøj til at styre organisationen med. Et af Scheins (1994) grund-

læggende argumenter er således, at organisationskultur skal opfattes som et ledelsesbegreb, hvor; 

”[…] ledere i deres rolle som grundlæggere af organisationer skaber grundlaget for kulturdannel-

sesprocessen ved at påtvinge en ny gruppe deres antagelser” (213). Således ville formålet med at 

anvende Scheins (1994) perspektiv være, at få et kendskab til organisationskulturen for herigennem 

at kunne styre og lede de respektive medarbejdere på baggrund af den opnåede viden.  

 

Vi tager således afstand fra Scheins (1994) vertikale top-down organisationskulturelle forestilling, 

da vi har en horisontal og processuel tilgang til organisationskultur. Ifølge Schultz (2006) finder 

handlinger ikke sted ud fra et mekanisk årsags/virkningsforhold, men ud fra sociale forestillinger 

om, hvilke betydninger handlinger har for organisationens medlemmer. Derved bliver den organisa-

toriske virkelighed til en symbolsk konstruktion, hvor den fysiske verden omdannes til et symbolsk 

univers, hvor meningsdannelse kommer til udtryk gennem symboler (Schultz, 2006). Vi læner os 

derfor i stedet op ad Schultzs (2006) forståelse af organisationskultur, som værende menneskeskab-
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te meningssystemer. Vi har i analysen netop identificeret, at medarbejdernes individuelle menings-

skabelse spiller en rolle i forhold til NIRAS’ organisationskultur, hvorfor det ikke er ledelsens 

påvirkning der alene afgør organisationskulturens særpræg. Schultz (2006) argumenterer for at; 

”[…] en sten ikke er en sten inden for symbolismen. Det afgørende er, hvilken betydning stenen 

tillægges af organisationsmedlemmerne” (72). Det betyder endvidere, at organisationskulturen 

ifølge Schultz (2006), kan gøre sig gældende i subkulturer i organisationen, som hovedsageligt 

skabes gennem myter, metaforer og ritualer. Organisationskultur er et netværk af lokal menings-

dannelse, der kommer til udtryk via forskellige symboler, som alle bevæger sig på kryds og tværs 

(Schultz, 2006). 

 

3.1.1 Nøglebegreber i det symbolske perspektiv 

Symboler er et centralt begreb ifølge Schultz (2006), idet disse er grundelementerne i en organisati-

onskultur. Symbolerne kan være en genstand, en handling, en begivenhed, en ytring eller et billede, 

der tillægges en betydning. Det vil sige, at man kan se, høre, røre og nogle gange blot fornemme et 

symbol. Medlemmerne af organisationen oplever ikke nødvendigvis de samme symboler, hvilket 

betyder at det enkelte symbol ikke forudsætter at indgå i en større helhed og derved ikke fordrer 

konsensus blandt organisationsmedlemmerne i fortolkningen af organisationens fænomener 

(Schultz, 2006). Schultz (2006) opdeler symboler i tre typer, hvoraf vi, på baggrund af analysens 

fortolkninger, benytter to af disse;  

 

Handlingssymboler er handlinger som organisationsmedlemmerne tillægger en betydning udover 

det instrumentelle indhold. Der er tale om symbolske handlinger, som er sat i system og som 

knytter sig til konkrete situationer. Et eksempel på et handlingssymbol er ritualer. Ritualer er små 

handlemønstre i organisationen, der ofte er uformelle. Formålet med ritualerne er ifølge Schultz 

(2006) at organisationsmedlemmerne kan skelne mellem rigtige og forkerte handlinger. Schultz 

(2006) mener ikke, at man skal lokalisere alle ritualer, men derimod bruge dem der er iøjnefaldende 

og overraskende eller som er klassiske træk ved organisationen.  

 

Verbale symboler er en sprogform med et symbolsk indhold. Det vil sige, at det ikke er sproget i sig 

selv, men en handling, der har et symbolsk indhold. Det kan være myter, sagaer, historier, metaforer 

og talemåder. Metaforer bliver i Schultzs (2006) optik betegnet som; ”[…] frugtbare til at indfange 

generelle kulturbilleder, fordi de sammenfatter meningsdannelse i organisationer” (78). Metaforer 
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kan desuden anvendes på to niveauer. For det første kan man identificere, hvilke metaforer med-

lemmerne nævner, og hvordan de bruge disse til at se på kulturfortolkningen og stille nye spørgsmål 

til organisationskulturen. For det andet kan metaforerne anvendes således, at fortolkeren kan formu-

lere billedlige fortolkninger af organisationskulturen (Schultz, 2006). 

 

Schultz (2006) benytter Christensen og Molins definition på myter; ”En fælles ureflekteret hver-

dagsforklaring, der tjener som beslutningsnorm – og således legitimerer handlingsvalg og reprodu-

cerer det dominerende kulturelle mønster” (76). Myter har en dobbeltrolle i organisationen. For det 

første skal de legitimere organisationsmedlemmernes handlevalg. For det andet medvirker myter til 

at socialisere medlemmerne, idet myter er med til at opretholde organisationskulturen gennem 

medlemmernes handlinger (Schultz, 2006). Det er desuden igennem myter at organisationskulturens 

verdensbillede bliver synligt. Verdensbilledet er defineret som organisationsmedlemmernes billede 

af måden hvorpå tingene faktisk er. Ifølge Schultz (2006) nærmes organisationens verdensbillede 

således gennem fortolkninger af organisationens forskellige symboler. 

 

3.1.1.1 Spiralen 

Spiral-modellen er ifølge Schultz (2006) måden hvorpå det symbolske perspektiv kan operationali-

seres (se figur 6). Denne operationalisering møder vores kritikpunkt om at perspektivet er kompli-

ceret og abstrakt. På den baggrund vurderer vi, at brugen af spiralen giver et udgangspunkt for 

forklaring af vores fortolkninger, da spiralen kan anvendes til at sammenkoble disse. Herudover har 

Schultz (2006) empirisk benyttet spiralen til undersøgelse af et departement og en styrelses organi-

sationskultur, hvilket er endnu et argument for, at det symbolske perspektiv kan operationaliseres til 

at tegne et billede af NIRAS’ organisationskultur.  

 

For at kunne sammenkoble de forskellige forståelser, som symbolerne tillægges, kræver brugen af 

spiralen, ifølge Schultz (2006), en indkredsning og indlevelse i organisationsmedlemmernes for-

tolkningsprocesser. Der er behov for, at forskeren byder ind med sin egen fortolkning og aktive 

dialog for på den måde at kunne forstå medlemmernes meningsdannelse (Schultz, 2006). Ved at 

inddrage egne erfaringer forøges således forskerens mulighed for at forstå andres idéer og opfattel-

ser. Med andre ord bliver en del af fortolkningerne tildelt forskeren selv, hvilket er et kriterium, vi 

er bevidste om, da vores forståelse af medarbejdernes kommunikation bygger på vores egne erfa-

ringer. Spiralen kan dog kritiseres for, at der er risiko for, at fortolkningerne bygger mere på forske-
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rens virkelighed end på indlevelse i organisationskulturen (Schultz, 2006). Vi har bestræbt os på at 

bygge vores fortolkninger på dialog mellem os og feltet qua vores hermeneutiske tilgang, men vi 

kan ikke med sikkerhed afgøre, hvorvidt vores speciale ligger under for dette kritikpunkt eller ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Supplerende pointer til forklaring af analysens tolkninger  

Overordnet benytter vi Schultzs (2006) opfattelse af det symbolske perspektiv som en ramme for 

analysens fortolkninger, da medarbejdernes meningsskabelse kan forklares ved at sammenkoble 

begreberne ritualer, myter og metaforer i spiral-modellen. På den baggrund er det muligt, at forklare 

hvorfor medarbejderne handler, som de gør i specifikke situationer, og hvilke betydninger medar-

bejderne tillægger deres handlinger. Til forklaring af analysens tolkninger er det imidlertid nødven-

digt, at inddrage teoretiske aspekter udover det symbolske perspektiv. Dermed ikke sagt at Schultzs 

(2006) perspektiv ikke omfavner alle vores tolkninger, men ved at supplere med yderligere teori er 

det muligt at gå et skridt dybere. Dybere i den forstand at dele af analysens tolkninger kan forklares 

ud fra specifikke begreber, som Schultz (2006) på begrebsniveau ikke beskæftiger sig med. Følgen-

de afsnit vil klarlægge de teoretiske pointer, som vi vurderer, er anvendelige til yderligere forkla-

ring af vores fortolkninger. Det vil kun, som tidligere nævnt, være de primære supplerende teorier 

som introduceres her, hvorfor enkelte andre teoretiske pointer blot vil fremkomme af diskussion 1. 

 

Figur 6: Spiralen – En symbolsk 

model til kulturfortolkning (Schultz, 

2006). Modellen er eksemplificeret 

med tilfældige nøglebegreber. 
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3.2.1 Kunsten at kunne balancere 

3.2.1.1 Hecht & Allen  

Vi viser i analysen, at nogle medarbejdere er mere knyttet til deres arbejde end andre. For at forkla-

re dette teoretisk, inddrages Hecht og Allens (2009) studie; ’A longitudinal examination of the 

work-nonwork boundary strength construct’ vedrørende medarbejderes tilknytning til henholdsvis 

arbejdsliv og privatliv. Hecht og Allen (2009) bygger deres argumenter på to studier, der begge har 

til formål at; ”[…] measure work–nonwork boundary strength” (844). Det første studie bygger på et 

eksperiment udformet som en klasse-diskussion mellem 162 studerende på et canadisk universitet.  

I forbindelse med vores undersøgelse, kan det dog anskues som en svaghed, at studiet bygger på 

studerendes erfaringer, da medarbejderne i NIRAS ikke længere er studerende og dermed har et 

andet erfaringsgrundlag. At studiet er et eksperiment, kan ligeledes anskues som en begrænsning, 

da der er tale om et kunstigt miljø.  

 

Hecht og Allen (2009) udvikler på baggrund af resultaterne fra deres første studie, skalaer til måling 

af tilknytningsgrad til arbejdsliv og privatliv. Evalueringen af skalaerne bygger på besvarelser fra 

793 beskæftigede canadiere. Denne evaluering af skalaerne gør det muligt for os at anvende argu-

menterne. Da der er tale om arbejdende informanter, kan vi drage en parallel til vores case, eftersom 

denne ligeledes omhandler arbejdende informanter. Ved at skalaerne bliver testet i et ikke-kunstigt 

miljø, og således ikke blot bygger på eksperimenter, vurderer vi, at Hecht og Allens (2009) argu-

menter er relevante for os. Studierne er endvidere foretaget i en canadisk kontekst, hvorfor det dog 

kan diskuteres, hvorvidt Hecht og Allens (2009) argumenter kan bruges i en dansk kontekst. Vi 

kender eksempelvis ikke den candiske lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, hvilket kan have 

indflydelse på den baggrund, informanter skaber mening ud fra. På den anden side vurderer vi, at 

Hecht og Allens (2009) skalaer er brugbare i en dansk kontekst, da informanternes svar afhænger af 

disses forståelse af arbejdsliv og privatliv. På den baggrund vurderer vi, at det ikke er afgørende for 

vores anvendelse af studiets argumenter, at studierne er foretaget i en canadisk kontekst, da det 

væsentligste er, at informanternes udgangspunkt er fælles.  

 

Hecht og Allens (2009) argumenter kan bruges til at forklare elementer af vores analyse, hvor vi har 

vist, at medarbejderne har varierende tilknytning til arbejdet. Hecht og Allen (2009) definerer 

nonwork som værende; “[…] their (personal) lives outside of work […]” (840), og eftersom de 
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refererer til medarbejderes personlige liv, og ikke til udførsel af arbejdsopgaver, oversætter vi dette 

til privatliv og bruger denne term i diskussion 1.  

 

På baggrund af deres studie, argumenterer Hecht og Allen for, at medarbejdere som identificerer sig 

med deres arbejde bruger mere tid og energi på arbejdsrelaterede aktiviteter, end de medarbejdere 

som har svagere tilknytning til deres arbejde. I forlængelse heraf konkluderer Hecht og Allen 

(2009), med baggrund i deres longitudinelle studie, at den varierende tilknytningsgrad til arbejdet 

har en indvirkning på grænsen mellem arbejdsliv og privatliv, idet balancen mellem de to sfærer 

lettere kan opretholdes, hvis medarbejderes tilknytning til arbejdet er svagt. Et andet argument, som 

Hecht og Allen (2009) fremlægger, handler om at skellet mellem arbejdsliv og privatliv hæmmes 

ved at; “Many organizations are blurring the boundaries between work and nonwork through 

practices such as flextime, telecommuting, and on-site day-cares“ (839). Hecht og Allen (2009) 

argumenterer for, at disse praksisser er medvirkende til, at medarbejdere bedre kan udfylde de 

forskellige roller, der forventes af dem både på arbejdet og i privatlivet, samtidig med at praksisser-

ne er med til at grænserne mellem de to sfærer udviskes. Således kan vi ved inddragelse af Hecht og 

Allens (2009) argumenter få en større forståelse for medarbejdernes opfattelse af arbejdslivet over 

for privatlivet. 

 

3.2.1.2 Ryan & Deci 

Ved at supplere Hecht og Allens (2009) syn på medarbejderes tilknytning til henholdsvis arbejdsliv 

og privatliv med Ryan og Decis (2000) ’Self-determination-Theory’ (SDT), er det muligt for os at 

forklare tolkningerne om blandt andet medarbejdernes tilknytning fra en anden vinkel. Indførsel af 

forskellige organisatoriske praksisser, som Hecht og Allen (2009) beskæftiger sig med, kan betrag-

tes ud fra et andet synspunkt, hvor praksisserne opfattes som motiverende. Ryan og Decis forsk-

ningsartikel; ’Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions’ fra 2000 

har til formål at revurdere de klassiske distinktioner mellem intrinsic og extrinsic motivation, og 

fremlægger hvilke betingelser der virker fremmende eller hæmmende på disse motivationsformer. 

Intrinsic og extrinsic oversætter vi til henholdsvis indre og ydre motivation. 

  

Ryan & Deci (2000) udbygger den klassiske opdeling af indre og ydre motivation, ved at operere 

med en kontinuumbaseret forståelse af motivation. Amotivation og indre motivation udgør hver 

deres pol. I spændet mellem disse poler befinder den ydre motivation sig, der bevæger sig mellem 
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kontrollerende og autonom adfærd. Da den ydre motivation bevæger sig på et kontinuum, kan 

medarbejdere være motiverede for en opgave på forskellige måder. Der arbejdes derfor med flere 

former for ydre motivation. På trods af at Ryan & Deci (2000) fremsætter i alt fire former for ydre 

motivation, og dermed omfavner en bredere forståelse end den klassiske definition af begrebet, 

vurderer vi, at denne udvidelse ikke giver yderligere til forklaring af vores tolkninger. En årsag til 

dette er, at en sådan kategorisering ville kræve, at vi havde disse kategorier in mente under vores 

empiriindsamling, hvilket vores induktive tilgang ikke tillod. Det betyder dog ikke at brug af den 

fulde model er uinteressant, men at denne kræver en dybtgående analyse med fokus på disse ele-

menter.  

 

Ifølge Ryan og Deci (2000) opstår ydre motivation på baggrund af udefrakommende faktorer, 

hvorved motivationen for at udføre en aktivitet kobles med eksterne belønninger såsom penge, ros 

og straf, hvilket har derfor indvirkning på opgavens udførsel. Omvendt indeholder indre motivation 

en adfærd, som udspringer fra én selv. Det vil således sige, at individet har lyst til og interesse i at 

udføre eksempelvis en opgave, for opgavens skyld, og ikke for at opnå en ekstern belønning (Ryan 

& Deci, 2000). Ryan og Deci (2000) argumenterer for at følgende tre psykologiske behov; ”[…] the 

innate needs for competence, autonomy, and relatedness […]” (57), understøtter den indre motiva-

tion. Behovet for autonomi er individets oplevelse af at have frihed til at gøre, som individet selv 

finder tilfredsstillende. Det kan betyde, at individet udfører opgaver ud fra interesse og tilfredsheds-

følelsen af opgaven i sig selv. Behovet for at føle sig kompetent dækkes ved, at aktiviteten, indivi-

det udfører, tilstrækkeligt udfordrer samt tilfredsstiller denne. Det sidste behov dækkes ved at 

individet føler sig knyttet til et fællesskab, hvor der biddrages til både autonomi og følelsen af at 

være kompetent (Ryan & Deci, 2000). Ryan og Decis (2000) SDT kan vi således bruge til at forkla-

re medarbejdernes motivation i relation til at være medarbejder i NIRAS. 

 

Et kritikpunkt ved SDT-modellen er dog dens manglende empiriske testning i organisatoriske 

sammenhænge (Stone, Ryan, Deci, 2008). Hovedsageligt stammer dokumentationen som under-

bygger SDT fra eksperimenter og feltstudier indenfor læring i undervisningsregi og opdragelse 

(Ryan & Deci, 2000). Til trods for SDT’s manglende fundering i organisatoriske sammenhænge, 

vælger vi at anvende modellen i specialet, da den generelle sondering mellem indre og ydre motiva-

tion er relevant til forklaring af vores fortolkninger.  
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3.2.1.3 Remke & Risberg 

Vi viser i analysen at medarbejdernes glæde kan hænge sammen med arbejdspres og risikoen for 

stress, hvorfor vi vælger at inddrage Remke og Risbergs (2012) metalitterære kapitel; ’Work, life 

and a culture of care’, som trækker på både empiriske studier og rapporter. På denne baggrund 

vurderer vi, at pointerne der fremlægges i kapitlet, har et stærkt fundament og således giver et godt 

overblik over litteraturen på området. Hertil kommer at kapitlet primært beskæftiger sig med de 

behandlede emner i en vestlig kontekst, hvilket vi anser som en fordel, eftersom dette ligeledes er 

den kontekst NIRAS befinder sig i. Remke og Risberg (2012) anvendes til forklaringen af analysens 

tolkninger omhandlende skismaet mellem arbejdsglæde og stress. Ved inddragelsen af Remke og 

Risbergs (2012) pointer udfoldes en ny vinkel til forklaring af medarbejdernes handlinger i forbin-

delse med deres meningsskabelse i relation til balanden mellem arbejdsliv og privatliv. På den måde 

sikres et mere nuanceret teoretisk grundlag til forklaring af vores fortolkninger. 

 

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv definerer Remke og Risberg (2012) som følgende; ”[…] 

the term ’work-life balance’ does not indicate an equal distribution of time and energy between 

work and family life, but the individual finds and creates an appropriate balance between these two 

spheres” (246). Således gør de os opmærksomme på, at der ved balance ikke menes en ligelig 

fordeling af tid, men derimod en fordeling der passer den enkelte. Derudover hævder Remke og 

Risberg (2012) at en stærk tilknytning til arbejdet kan øge risikoen for udvikling af stress. Dette 

hænger yderligere sammen med balancen mellem arbejdsliv og privatliv, eftersom risikoen for 

stress øges hvis ikke balancen opretholdes (Remke & Risberg, 2012). Dertil kommer, at Remke og 

Risberg (2012) påpeger at opretholdelsen af balancen ikke blot gælder individer som har familie-

forpligtelser, men i ligeså høj grad gælder dem som ikke har børn, eftersom det at have tid til andet 

end arbejde, er væsentligt for alles velbefindende.  

 

3.2.2 Styring og kontrol 

3.2.2.1 Baker 

Vi viser i analysen at der er elementer af styring og kontrol i NIRAS’ organisationskultur. For at 

afdække tolkningerne om kontrol ud fra en anden og mere dybdegående teoretisk vinkel end 

Schultzs (2006), har vi vurderet at det er givtigt at inddrage Bakers (1993) forskningsartikel; ’Tigh-

tening the Iron Cage: Concertive Control in Self-Managing Teams’, der med fokus på begrebet 

concertive control, beskriver, hvordan individer i deres interaktion kontrollerer hinanden.  
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Et af Bakers (1993) argumenter er, at disciplinen, som ligger i concertive control, stimulerer medar-

bejderne og installerer selvstyring, der både virker i forhold til individet selv og i dets forhold til 

andre. Ifølge Baker (1993) betyder det at; ”[…] the locus of control in an organization shifts from 

management to workers, who collaborate to create rules and norms that govern their behaviour” 

(411). Kontrollen er ikke direkte og synlig, men befinder sig i stedet i relationerne medarbejderne 

imellem, og styrer således medarbejderne, uden disse selv er klar over det (Baker, 1993). På trods af 

denne implicitte styring argumenterer Baker (1993) for, at; ”[…] actors in a concertive organiza-

tion collaborate to form the rules that structure their day-to-day work and how they give this 

process legitimate authority” (412). På den baggrund vurderer vi, at Bakers (1993) argumenter kan 

anvendes til en teoretisk forklaring af medarbejdernes handlinger i forbindelse med kontrol.  

 

Bakers (1993) etnografiske casestudie undersøger hvorledes en organisations kontrolsystem ændrer 

sig i takt med at ledelsesstilen bliver mindre hierarkisk og bureaukratisk. Bakers (1993) casestudie 

tager udgangspunkt i en produktionsvirksomhed med 150 ansatte. Antallet af ansatte i produktions-

virksomheden kan ses som en begrænsning i forhold til vores anvendelse af Bakers (1993) argu-

menter, da vores case-organisation beskæftiger ca. 800 ansatte (jf. afsnittet ’Metodetilgang’). På 

den baggrund bygger Bakers (1993) argumenter på et mindre antal medarbejdere, end hvad vi 

opererer med. På den anden side beskæftiger Baker (1993) sig med ’self-managing’, som ikke 

afhænger af organisationens størrelse.  

 

Vi vurderer, at Bakers (1993) fokus på selvledelse er med til, at vi kan trække på hans pointer, da vi 

i analysen viser, at der i NIRAS ligeledes er selvledelse i form af den høje grad af autonomi. Det 

skal dog påpeges, at i Bakers (1993) studie identificeres concertive control i teamwork, hvilket 

adskiller sig fra måden hvorpå vi bruger begrebet til at forklare fortolkningerne om kontrollen i 

NIRAS. Forskellen består i, at hos NIRAS er kontrollen ikke blot i relation til teams, men derimod 

som et organisatorisk karakteristika der befinder sig i relationer medarbejderne imellem. Eftersom 

de forskellige forretningsenheder og eventuelt hele NIRAS kan sammenlignes med et team, vurde-

rer vi, at Bakers (1993) teoretiske tag på kontrol og styring fortsat er relevant at inddrage. Vores 

anvendelse af begrebet dækker således over hvorledes styringen kommer til syne i relationer (Ba-

ker, 1993).  
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Alt i alt vurderer vi, at ved at supplere Schultzs (2006) symbolske perspektiv med andre teoretiske 

pointer er det muligt at afdække et mere teoretisk helstøbt billede af NIRAS’ organisationskultur og 

de forståelser medarbejderne skaber heri. Teorierne vil blive behandlet i forbindelse med vores 

diskussion 1, hvor vores fortolkninger af medarbejdernes meningsskabelse bliver forklaret og 

diskuteret. 
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4 Analyse af meningsskabelse i organisationskulturen 

Igennem analyse og fortolkning af medarbejdernes meningsskabelse af NIRAS’ organisatoriske 

karakteristika klarlægger vi mønstre, der tilsammen skaber NIRAS’ organistionskultur. De tre 

dimensioner; organisering af tid, frihed under ansvar samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 

som blev identificeret via kodning af empirien, er rammesættende for vores analyse. Vi undersøger 

således medarbejdernes meningsskabelse ved at fortolke deres hverdagskommunikation grupperet 

ved hjælp af de tre dimensioner.  

 

Med organisering af tid, refererer vi til hvorledes medarbejderne organiserer deres tid i form af 

blandt andet; samarbejdsmønstre, mødetider og legitimering af pauser. Den anden dimension 

refererer til det organisatoriske mantra; frihed under ansvar, som medarbejderne skaber forskellig 

mening af. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv skildrer medarbejdernes meningsskabelse af 

henholdsvis arbejdsliv og privatliv. Arbejdsliv refererer til de aktiviteter, der foregår på NIRAS, og 

som er relateret til medarbejdernes udførsel af arbejdsopgaver. Privatliv refererer til de aktiviteter, 

som ikke har noget med udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver at gøre.  

 

4.1 Organisering af tid 

Denne første analysedel omhandler medarbejdernes kommunikation relatereret til organisering af 

tid. For det første analyserer vi, hvordan medarbejderne interagerer med hinanden og derigennem 

skaber mening af, hvordan man i NIRAS kommunikerer. Dernæst analyser vi, hvordan tid gør sig 

gældende som en organiserende faktor i medarbejdernes hverdag. Slutteligt analyserer vi, hvorledes 

medarbejdernes arbejdsglæde hænger sammen med deres meningsskabelse af tid som en organise-

rende faktor.  

 

4.1.1 Respekt  

Medarbejdernes hverdag er fyldt med ’ud-af-huset’-aktiviteter såsom byggemøder, møder med 

kunder og bygherrer, hvilket medfører, at medarbejderne nogle dage ikke er til stede på kontoret, 

eller at de møder ind og forlader NIRAS på forskellige tidspunkter (Observationer, 2014). Den 

dynamiske arbejdsgang i NIRAS bevirker således, at alle medarbejdere sjældent er på kontoret på 

samme tid. 

 

”Lone møder ind kl. 8.35. Hun kommer gående med en beige/brun håndta-

ske (lidt større end en håndtaske) over skulderen. […] Hun tager sin compu-
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ter frem fra tasken og sætter den i dokken og sætter sig straks ved compute-

ren. Hun siger ikke hej til andre end mig, fordi jeg kigger på hende og får 

øjenkontakt” 

(Observation, 26.03.2014a: 64).  

 

Lone siger ikke godmorgen til sine kollegaer, selvom der sidder flere på kontoret og endda i hendes 

klynge (jf. bordopstillingen i ’Scene – F1’ og ’Scene – F2’). Endvidere siger kollegaerne, hun går 

forbi, heller ikke godmorgen til hende, og de reagerer end ikke på hendes tilstedeværelse. I en 

anden situation hvor en medarbejder forsøger at skabe kontakt, er lignende tilfældet; 

 

”En mand med gråt hår og udtrådte kinasko kommer ind af døren og siger 

højt; ”Hej, hej” mens han rækker den ene arm i vejret i en hilsende gestus. 

Han smiler bredt og har røde kvinder. […] Det er dejlig forfriskende med 

en, der siger hej. Vi er de eneste, der reagerer, og omkring os arbejder folk 

videre” 

(Observation, 10.04.2014b: 118). 

 

Disse eksempler viser, at nogle medarbejdere ikke hilser på hinanden, når de møder ind. Ligeledes 

er det blevet observeret, at flere medarbejdere forlader kontoret iført overtøj og nedpakkede compu-

tere, og i den forbindelse ikke udveksler farvel-hilsner (Observationsnoter, 2014). 

Det kan virke uhøfligt, at disse medarbejdere ikke anerkender kollegaernes tilstedeværelse, og at de 

ikke interesserer sig for hinanden, hvorfor medarbejdernes ageren i disse eksempler kan tolkes, som 

at de er egoistiske eller introverte.  

 

”Tobias banker på reolen hvor Zinga sidder. Han står med den ene fod 

ovenpå den anden og læner sig op ad reolen, og venter på at Zinga giver 

ham et lille nik og han træder ind i båsen” 

(Observation, 25.03.2014a: 54).  

 

Denne observation kan være med til at afkræfte medarbejderne som egoistiske og i stedet antyde, at 

medarbejderne respekterer hinandens tid, og derfor ikke vil forstyrre hinanden unødigt. Observatio-

nen kan i den forbindelse indikere, at Tobias har respekt for Zingas ’territorium’ samt hendes tid, 

eftersom han høfligt banker på og venter til, at hun har tid til at kommunikere. Med denne handling 

nedtones forstyrrelsen ligeledes.  
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Vi har desuden observeret en medarbejder, der dagligt sidder med høretelefoner i ørene (Observati-

on, 2014). Dette kan tolkes som værende en introvert handling, da vedkommende lukker sig ind i 

sig selv. At høretelefonerne dog er en måde, at skærme af for støj blev tydelig i et interview, hvor 

selvsamme medarbejder pointerer, at høretelefonerne er en nødvendighed. Personen er følsom 

overfor støj, og forstyrrelserne i storrumskontoret generer vedkommende mere end musikken 

(Interview, 2014). Dette virker logisk, idet vi har bemærket, at der jævnligt forekommer forstyrrel-

ser i storrumskontorerne i form af eksempelvis papirer der bliver foldet ud, folk der kommer og går, 

telefoner der ringer og generel snak medarbejderne imellem (Observationer, 2014). Således peger 

eksemplet i retningen af, at der ikke er tale om en introvert handling, men snarere en reaktion på det 

støjende arbejdsmiljø. Dette støttes op af gentagende eksempler, hvor medarbejdere ynder at foreta-

ge opkald inde fra buret i hjørnet af kontoret. Et eksempel er blandt andet følgende; 

 

”Peter taler meget i telefon i dag (det er syvende gang. Kl. er 13.30). Denne 

samtale er lang. Han sidder i fem minutter på sin plads. Kigger både ud af 

vinduet og på computeren. Han rejser sig og går ind i buret. To minutter ef-

ter kommer han tilbage og tager et ringbind og sætter sig ned på sin plads. 

Han kløer sig på brystet og har et fokuseret blik. Han bliver siddende på sin 

plads, imens han taler færdig. Der går yderligere ti minutter” 

(Observation, 02.04.2014a: 95). 

 

Denne ageren kan tolkes som, at Peter fortrækker til buret, for at komme væk fra det støjende miljø 

i storrumskontoret. Det kan også tænkes, at Peter er klar over, at han forstyrrer, når han taler i 

telefon i storrumskontoret, hvorfor han forsøger at begrænse støjniveauet ved at gå ind i buret i de 

perioder af samtalen, hvor han ikke har behov for arbejdsrelaterede genstande såsom ringbind og 

computer.  

 

Et andet eksempel, hvor en medarbejder fortrækker til buret, er; 

 

”Pelle siger; ”Jeg skal lige ringe til min søster. […] Hun ligger og er døds-

syg”. Pelle rejser sig fra sin stol og holder sin mobil i hånden. Han taster 

på mobilen med en finger og tager mobilen op til øret. Han siger noget med 

en hviskende stemme, imens han går med hurtige skridt over til glasrummet 

i hjørnet og skubber til døren så den lukker”  

(Observation, 26.03.2014a: 70). 
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Pelles raske skridt over mod buret og hans sagte stemme kan tyde på, at glasburet benyttes til at 

holde støjniveauet nede, for ikke at forstyrre kollegaerne. Denne samtale må formodes at være af 

privat karakter, eftersom det er søsteren Pelle ringer til angående sygdom. Det kan således tolkes, at 

Pelle fortrækker til rummet af respekt for sine kollegaer, når der er tale om et privat opkald. På den 

anden side kan det tænkes, at Pelle ikke ønsker, at kollegaerne skal overhøre, hvad han taler om. 

Dette er dog usandsynligt, eftersom han i åbent forum fortæller, hvem han skal ringe til, og hvad 

opkaldet drejer sig om.  

 

De to ovenstående eksempler med buret, understøtter formodningen om respekt medarbejderne 

imellem, eftersom buret både benyttes til private og arbejdsrelaterede opkald. Med andre ord skaber 

medarbejderne en forståelse af, at respektfyldt ageren er måden, hvorpå man interagerer i NIRAS. 

Omvendt kan brugen af buret også være et udtryk for, at medarbejderne er bevidste om vores 

tilstedeværelse på kontoret, og derfor ikke ønsker, at indvie os i deres samtaler, hvad enten de er af 

privat eller arbejdsrelateret karakter. Denne tolkning afkræftes imidlertid ved, at brugen af buret 

forekom under hele observationsperioden, og dermed ikke kun i begyndelsen hvor medarbejderne 

var påvirket af vores tilstedeværelse (jf. afsnittet ’Fase 3 – Formulering’). Dette understøttes ligele-

des i eksemplet med Pelle, hvor han ikke skjuler opkaldets dagsorden for hverken kollegaerne eller 

os. 

 

En anden medarbejder ved navn Ida, observerede vi ligeledes agerer respektfuldt i forhold til sine 

kollegaer. Ida talte i telefon tre gange på under en halv time, imens hun tastede på sin computer og 

benyttede sit NemID (Observation, 2014). Dette foregik i tidsrummet kl. 16.45-17.06, hvor der kun 

var fire medarbejdere tilbage på kontoret; ”Ida snakker i højest et minut i telefon. Hun taler ikke 

dansk og det er et sprog, jeg ikke forstår. Hun taler meget lavt” (Observation, 02.04.2014a: 100). 

Idas handling kan tyde på, at hun er bevidst om først at foretage private opkald, når kontoret ikke er 

fyldt med mennesker. Denne observation kan derfor understøtte tolkningen om, at medarbejderne 

ikke vil forstyrre hinanden, hvorfor de først foretager private telefonsamtaler i storrumskontoret, når 

der er få kollegaer til stede. At denne samtale tolkes som værende af privat karakter, bygger vi på, 

at Ida bruger sit NemID og at hun har to mobiltelefoner – en privat og en arbejdsmobil (Observatio-

ner, 2014; Interview, 2014). I forbindelse med alle tre samtaler benyttede Ida en hvid mobiltelefon. 

Telefonen vurderes til at være hendes private telefon, eftersom hun tidligere på dagen benyttede en 

sort mobiltelefon, hvor kommunikationen omhandlede arbejdsrelaterede emner, såsom trykværdier 
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og isolering (Observation, 2014). Derudover foregik Idas samtaler hverken på skandinavisk, en-

gelsk eller tysk, og samtalerne var derfor uforståelige for os. Disse samtaler skilte sig dermed ud, 

eftersom Idas samtaler den pågældende dag ellers foregik på dansk, hvilket er hverdagssprog i 

NIRAS (Observationer, 2014).  

 

En anden situation som underbygger, at respekt er en måde, hvorpå medarbejderne skaber mening i 

NIRAS’ organisationskultur, er i forbindelse med brugen af Facebook. Der er ikke nogen formel 

organisatorisk regel i NIRAS angående Facebook (Observation, 2014), men på trods af dette, ytrer 

en medarbejder ved navn Rune, at han aldrig har set kollegaer være på Facebook (Interview, 2014). 

Dette kan hænge sammen med, at Facebook opfattes som et privat gøremål, der eksempelvis gør, at 

medarbejderen Anton, har svært ved at legitimere brugen i arbejdstiden;  

 

”Men Facebook det har tit og ofte været for mig forbundet med tidsfordriv 

eller underholdning, jeg skal lige følge med i hvad der sker og det er jo også 

fint nok, […] det er mere det signal du sender” 

(Interview, Anton, 2014: 20).  

 

En anden medarbejder nævner, at private gøremål i arbejdstiden generelt er fuldt ud accepteret, men 

at Facebook ikke hører til i arbejdstiden, da det er et forstyrrende element (Interview, 2014). Her 

kan forstyrrelsen både tolkes som værende den fysiske forstyrrelse i kollegaernes synsfelt, og 

irritationen der kan opstå, når en kollega bruger tid på Facebook.  

  

Et andet eksempel der understreger respekten for hinanden i NIRAS, er informationsskiltene, der er 

placeret rundt omkring på kontoret; 

 

”På computerskærmen på bordet ved siden af Katrine er der et skilt hvorpå 

der står; ”Syg”. Skiltet er hængt over skærmen. Skiltet ser præfabrikeret ud 

og det ligner, at det er blevet genbrugt, da hjørnerne er slidte På computer-

skærmen ved siden af Kristian er der også et skilt, hvor der står; ”Arbejder 

hjemme”. Dette skilt er i modsætning til det andet håndskrevet” 

(Observation, 25.03.2014b: 61).  

 

En medarbejder nævner at; ”[…] en af de gode egenskaber ved skiltene er, at man ikke behøver at 

forstyrre hinanden, for at høre ad om en kollega er på arbejde eller ej” (Observation, 01.04.2014b: 

85). Skiltene gør det således lettere for medarbejderne, at vide hvad årsagen er til, at en kollega ikke 

er på sin plads. Medarbejderne behøver derfor ikke at bruge tid på at spørge efter personen, da 
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denne blot kan læse skiltet. Hvis der ikke er noget skilt, og vedkommende ikke er til at se, indikerer 

nedenstående citat, at der alligevel er fokus på ikke at forstyrre hinanden, idet der gøres brug af 

yderligere foranstaltninger; ”[…] så kigger man i kalenderen og ser om de ikke sidder lige midt i et 

møde eller om de er på tilsyn og så kan man ringe” (Interview, Katrine, 2014: 8). 

 

På baggrund af afsnittets tolkninger om tilstedeværelsen af respekt, konkluderer vi, at respekt er et 

fremtrædende mønster i NIRAS’ organisationskultur. Ovenstående analyse af medarbejdernes 

respektfyldte kommunikation, viser en fælles meningsskabelse af hvordan man skal forholde sig til 

hinanden og hinandens vilkår for at udføre de givne arbejdsopgaver. På den måde bliver der ikke 

stillet spørgsmålstegn ved, hvordan man skal agere, der handles blot på baggrund af en fælles 

forståelse medarbejderne har skabt af hvordan, eksempelvis skiltene skal opfattes og at kollegaernes 

tid skal respekteres.  

 

4.1.2 Samarbejdsmønstre 

Flere medarbejdere fremhæver tværfagligt samarbejde og kommunikation på tværs af afdelingerne, 

som en del af arbejdsgangen i NIRAS (Interviews, 2014; Observationer, 2014). Dette indikerer, at 

der er fokus på samarbejde (Interviews, 2014). Gentagende gange har det vist sig, at medarbejderne 

ikke blot hævder, at de arbejder sammen, men at de rent faktisk gør det, hvilket følgende er et 

udtryk for; ”Kristian går hen til Lisbeth. Lisbeth folder en stor tegning ud. De kigger på tegningen 

og computerskærmen. Det er Lisbeth der fører musen, selvom det er Kristian der sidder tættest på. 

De sidder tæt sammen” (Observation, 25.03.2014b: 61). Selvom Lisbeth og Kristian arbejder 

sammen, kan det tyde på, at det er den person, hvis plads de arbejder ved, der har kontrol over 

slagets gang.  

 

”Nede ved det store vindue sidder Lone og Pelle. Lone sidder med hånden 

på sin mus, overfor skærmen, og inde i indhakket som bordet har. Pelle sid-

der ved siden af hende med korslagte arme og snakker i et væk om kombina-

tionsmuligheder”  

(Observation 25.03.2014b: 58). 

 

Eksemplet underbygger antagelsen om, at det er personen hvis plads, der samarbejdes ved, der har 

styringen. Dette ses for det første ved, at personen, hvis bord der arbejdes ved, styrer musen og for 

det andet sidder vedkommende, som er på ’besøg’ ikke i indhakket i bordet, men ved siden af 
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(Observationer, 2014). De to ovenstående eksempler indikerer således, at medarbejderne accepterer 

at det er ’ejeren’ af bordet, der har den dominerende rolle i samarbejdet.  

 

Der er omvendt tilfælde, hvor der ikke etableres en samarbejdsrelation kollegaerne imellem. Et af 

de tilfælde, hvor et samarbejde ikke kommer til at finde sted, er følgende et eksempel på; 

 

”Line kommer ind og spørger Juliane om hun har mulighed for at køre ind 

med et tilbud i morgen. Juliane siger kort og kontant; ”Nej”. Line accepte-

rer det ved at sige; ”Okay”, nikke og dreje rundt på hælen og siger; ”Jeg 

finder en anden””  

(Observation, 10.04.2014b: 120). 

 

I observationen afviser Juliane Lines ønske om at etablere et samarbejde. Observationen indikerer, 

at det er acceptabelt at sige fra, når man ikke har mulighed for at hjælpe en kollega. Accepten ligger 

i, at Line ikke behøver at begrunde sit afslag. Det samme er gældende i et andet tilfælde, hvor Kurt 

forsigtigt spørger Katrine, om hun har mulighed for at hjælpe ham. Her gør Kurt det klart, at Katri-

ne kun skal sige ja, hvis hun har tid (Observationer, 2014). Således tyder det på, at handlingerne 

hvor kollegaerne spørger hinanden om hjælp, er præget af, at der fra begge sider er en forståelse for, 

at det skal kunne hænge sammen for begge parter. Dertil kommer, at eftersom medarbejderne 

accepterer, at der kan blive sagt nej tak til opgaver, mindskes risikoen for konfrontation. 

 

””Jamen, altså jeg vil gerne hjælpe, men det kan ikke bliver nu. Jeg aner jo 

ikke hvor store de er, det er altså rimelig detaljeret. Det kan jeg ikke stå og 

sige så detaljeret lige her”. Han tager sig til hovedet og rynker panden. … 

Pelle peger med en kop i hånden over på Mads, og siger med en hård tone; 

”Det kan du da godt lige klare ikke?” Mads hæver stemmen og den bliver 

lysere; ”Det kan jeg ikke… Jeg er ked af at skuffe, men det kan jeg altså ik-

ke. Jeg kan hvis jeg havde 4 timer til at lave det, men det har jeg ikke og 

især ikke lige nu”. Pelle siger; ”Det vil jeg love at det ikke tager” og hæver 

stemmen. Mads går og siger; ”Nu går jeg”” 

(Observation, 25.03.2014a: 51). 

 

I dette eksempel kan det tyde på, at Pelle ikke respekterer Mads’ tid, eftersom Pelle ikke tager 

Mads’ nej for gode varer. Ved at Pelle ikke accepterer et nej, opstår der en konflikt medarbejderne 

imellem. Situationen mellem Pelle og Mads forårsager at; ”Lone [som befinder sig lige ved siden af 

Pelle] griner kunstigt og gnider sine håndflader nervøst sammen” (Observation, 25.03.2014b: 60). 

Lones reaktion kan tolkes som, at hun føler sig ilde til mode, fordi det er ubehageligt at være vidne 



Side 53 af 115 

til konfrontationen mellem Pelle og Mads. En anden tolkning kan være, at Lone ikke ved hvordan 

hun skal reagere, når de identificerede handlingsmønstre for samarbejde bliver overtrådt. 

 

En grund til at Mads siger nej, og at Pelle bliver sur over dette, kan ses som et udtryk for at de 

begge er under tidspres, hvilket Mads hentyder til, ved at han udtrykker mangel på tid til opgaven. 

Et andet eksempel hvor tidspres spiller en rolle for et eventuelt samarbejde er følgende; 

 

”Kenneths mobil ringer, han siger; ”Jeg har travlt ad helvede til. Jeg sidder 

i Allerød og skal snakke med nogle folk inden jeg går om 20 minutter. Jeg 

vil gerne hjælpe dig, men kan vi ikke snakkes ved lige inden påske?””  

(Observation, 10.04.2014a: 115). 

 

Sammenholdes denne observation, med episoden med Mads og Pelle og med eksemplet med 

Juliane og Line, kan det tyde på, at der er perioder, hvor medarbejderne har behov for at koncentre-

re sig om egne opgaver, og derfor ikke har tid til at hjælpe andre. Dette støttes yderligere op af, at 

der er et varierende arbejdspres i NIRAS, hvilket følgende er et eksempel på; 

 

”[…] man bliver nødt til at agere efter det som kommer ind, så er der tids-

punkter, hvor der ikke er så meget og der kan man så tillade sig at gå tidli-

gere eller what ever, og så kan der være andre gange, hvor man bare skal 

præstere og levere nu fordi der er deadlines” 

(Interview, Anton, 2014: 18). 

 

De mange deadlines kan således opfattes som en katalysator for forskellig prioritering af opgaver, 

hvilket kan lede til uoverensstemmelser medarbejderne imellem. Eftersom medarbejderne hver især 

ligger under for hver deres deadlines, tolker vi, at interessen for at overholde egne deadlines, 

prioriteres højere end at hjælpe en kollega med at overholde dennes deadline. Medarbejderne skaber 

således en mening af samarbejde som sekundært i forhold til overholdelse af deadlines.  

 

Antons udtalelse om deadlines, peger desuden i retningen af, at han har en forståelse for det tids-

pres, som er til stede i NIRAS. Følgende observation er ydermere et eksempel på, at der er en 

forståelse for at der er tidspunkter, hvor man er mere presset end andre; 

 

”Josefine står ved reolbordet. Josefine har en madpakke som hun spiser 

mens hun kigger på nogle tegninger. Bordet flyder med papirer. Josefine 



Side 54 af 115 

rynker panden og kigger intenst på papirerne. Hun er den eneste tilbage på 

kontoret, kl. er 12.00” 

(Observation, 02.04.2014a: 93). 

 

Observationen indikerer, at Josefine ikke har tid til at holde frokostpause, da hun arbejder koncen-

treret for at blive færdig med en arbejdsopgave. Denne observation kan dog også være et udtryk for, 

at Josefine ikke tager sig tid til at spise frokost, fordi hun ønsker at gå tidligere. Hvad end årsagen er 

til, at hun spiser frokost samtidig med at hun arbejder, peger det i retningen af, at Josefine er bevidst 

om prioriteringen af sin tid.  

Den bevidsthed, som vi tolker, at både Anton og Josefine har i forhold til prioritering af tid, kan 

hjælpe dem til at acceptere det stigende pres, der periodevist kan opstå. Omvendt kan eksemplerne 

med blandt andet Pelle og Mads samt Kenneth tyde på, at disse medarbejdere ikke blot har en 

forståelse for tidspresset, men at de ligeledes selv er underlagt dette. 

 

Vi konkluderer, at der blandt flere medarbejdere er en bevidsthed om, at der er perioder med højere 

belastning end andre, og at de qua denne erkendelse, bedre kan acceptere disse perioder. Ovenstå-

ende analyse kaster desuden lys over, at en del af medarbejdernes hverdag er præget af deadlines. 

Herudover konkluderes der, at det til en vis grad er acceptabelt at sige nej til at hjælpe kollegaer 

med opgaver, til trods for de tydelige samarbejdsmønstre. I den forbindelse har det vist sig, at 

medarbejderne i forhold til deadlines, ikke altid accepterer hinandens nej, men i stedet fokuserer på 

overholdelse af egne deadlines. Dermed er det tydeligt at deadlines kommer før accepten af et nej.  

 

4.1.3 Tid som en organiserende faktor 

Hvorledes tid er med til at organisere medarbejdernes hverdag, er følgende et eksempel på; ”Knud 

går hen til Rune, Linda og Anton, og kigger på sit ur og siger; ”Er I klar?”. Linda kigger kort op 

på ham og siger; ”Lige om 12 minutter”. Hun kigger derefter på sin computer igen. Kl. er 11.48” 

(Observation, 02.04.2014a: 93). Først kl. 12.00 holder Linda pause, men dette anses ikke som 

værende et problem for hverken Linda eller kollegaerne. Kollegaernes accept kommer til udtryk 

ved, at de blot går tilbage til deres pladser og arbejde videre, indtil Linda præcis kl. 12.00 er klar til 

frokost (Observation, 2014).  

Tid som en organiserende faktor, kommer yderligere til udtryk ved at medarbejderne hver dag 

skriver timesedler (Observationer, 2014; Interview, 2014). Timesedlerne har både et internt og 

eksternt formål ved at kommunikere medarbejdernes allokerede tid. Ovenstående observation med 
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Linda, samt proceduren omkring timesedlerne, er eksempler på, at medarbejdernes meningsskabelse 

af tid fungerer som en organiserende faktor. Set udefra, kan denne fokus på tid, dog tolkes som et 

udtryk for styring og kontrol. 

 

”[…] vi skriver selv timeseddel, og der er ikke nogen, der kontrollerer om 

du skriver det rigtige, med mindre det er sådan helt grelt. Der er garanteret 

en der snyder der, men det skal være virkelig slemt, før det er, at der bliver 

kontrolleret”  

(Interview, Sisse, 2014: 25).  

 

Citatet indikerer imidlertid, at Sisse ikke opfatter tidsregistreringen som kontrol, eftersom der ikke 

eksisterer en direkte kontrol af det registrerede. Sisses pointe om, at der ikke er direkte kontrol til 

stede, er dog ikke i sig selv nok til at afkræfte tolkningen om, at kontrol finder sted i NIRAS.  

 

”14.27: Katrine begynder at pakke sammen, hun skriver i sin kalender. Hun 

sætter mapper på plads. Slukker lys. Drikker kaffen/teen ud. Putter sine bril-

ler i etuiet. Finder sin taske frem. […] Der står med sirlig skrift i kalende-

ren hvornår Katrine mødte ind og hvornår hun gik”  

(Observation, 25.03.2014b: 63). 

 

Observationen med Katrine understreger, at tidsregistrering ikke er noget, medarbejderne tænker 

over, men snarere er en selvfølgelighed, idet Katrine afslappet laver en notits i sin kalender hver 

dag kort inden fyraften (Observationer, 2014). De ovenstående eksempler fremhæver netop denne 

selvfølgelighed ved, at der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved registreringen af tid. Derudover 

støtter den ekstra registrering i egen kalender op om, at fokus på tid er en måde medarbejderne 

skaber mening i deres hverdag.  

 

”Kenneth siger; ”Så du Champions League i går?”. Søren siger; ”Nej jeg 

så den ikke, jeg arbejdede jo”. Kenneth siger; ”Jeg var nødt til at holde mig 

vågen indtil kl. 23.30. Men jeg sidder tit og ser Champions League, imens 

jeg laver noget andet. Folder tøj sammen eller laver noget arbejde””  

(Observation, 10.04.2014a: 113). 

 

I denne samtale indgår tidsaspektet, da Kenneth fokuserer på det faktum, at han foretager mere end 

én handling ad gangen. På den måde kan det tolkes, at tid ikke blot består af en bevidst registrering, 

men også er styrende for, hvad de enkelte medarbejdere kommunikerer og hvorledes, dette bliver 

opfattet i fællesskaberne. Tid er således ikke kun determinerende for medarbejdernes handlinger, i 
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forbindelse med de håndterebare timesedler, men også i forbindelse med medarbejdernes kommu-

nikation, og hvad de ønsker at signalere. 

  

Samtalen mellem Kenneth og Søren kan endvidere være et udtryk for, at nogle medarbejdere holder 

øje med hinandens tidsforbrug. Det kan tolkes, at Kenneths svar bygger på Sørens fokusering på 

arbejde frem for fodbold, hvilket Kenneth ligeledes ønsker at signalere ved at gøre opmærksom på, 

at han plejer at arbejde samtidig med, at han foretager private gøremål. 

 

Behovet for at ’holde hinanden i ørerne’ kommer ofte til udtryk i vores empiri, da flere medarbejde-

re er opmærksomme på, hvornår de enkelte kommer og går, og det er tydeligt, at blandt andet 

arbejdstiderne er et evigt samtaleemne (Observationer, 2014). Følgende observation er blot ét af 

mange eksempler på en situation, hvor en medarbejder kommenterer en kollegas mødetid; 

 

”Rune kommer. Han tager sin computer op af sin taske og sætter den i dok-

ken. Anton rejser sig og læner sig henslængt over reolen, smiler og siger; 

”Kommer du først nu?”. Rune siger; ”Ja, men har været på computeren si-

den kl. 7. Jeg tændte den inden jeg gik i bad” 

(Observation, 02.04.2014a: 91).  

 

Til trods for den dynamiske arbejdsdag i NIRAS (jf. afsnittet ’Respekt’), viser observationen, at der 

alligevel er et behov for, at kommentere når en kollega møder senere end ’normalt’.  

 

En medarbejder fortæller, at medarbejderne har mange forventninger til hinanden (Interview, 2014), 

hvilket yderligere indikerer, at der er ubevidst kontrol indlejret i fællesskaberne. 

Tolkning om en ubevidst kontrol bliver underbygget af det strategiske perspektiv som direktør 

William repræsenterer med sin udtalelse; ”Alting bliver styret på tid” (Interview, direktør William, 

2014: 42). Tid er således både synlig i medarbejdernes kommunikation, og ledelsens strategiske 

overvejelser om hvorledes organisationen skal køres.  

 

4.1.4 Arbejdsglæde i et tidsperspektiv 

”Cheferne siger ikke hvad man skal bruge sin tid til […]” (Interview, Per, 2014: 38). Tid er i citatet 

en individuel faktor i forhold til, at det er op til den enkelte at styre og tilrettelægge sin tid. Indivi-

dualiteten i forhold til tid bliver desuden understreget i følgende citat; ”Jeg bruger rigtig meget 

fleksibiliteten med at arbejde hjemme, og gå tidligere og komme senere” (Interview, Lone, 2014: 
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32). I dette eksempel bliver der lagt vægt på, at Lone er selvstyrende og aktivt bruger den fleksibili-

tet, hun har i sit arbejde, samt at fleksibiliteten gør det muligt for hende, at få hverdagen til at hænge 

sammen. Lone giver desuden udtryk for, at fleksibiliteten er en af årsagerne til, at hun er glad for sit 

arbejde (Interview, 2014). 

 

”Det er lidt ligesom i gamle dage med præster og sygeplejesker, altså, det er jo mere et kald end det 

er et job” (Interview, Rune, 2014: 12). Denne udtalelse peger i retningen af, at Rune identificerer 

sig med sit arbejde. Identifikationen kommer til udtryk ved, at Rune betegner sit arbejde som et 

kald, hvorfor arbejdet får en særlig betydning for hans identitet. En anden medarbejder udtaler; 

”Det er jo fordi jeg er perfektionist og godt kan lide det jeg laver” (Interview, Sisse, 2014: 30). 

Flere medarbejdere benytter desuden jakker med NIRAS’ logo både ved ankomst og ved fyraften, 

og flere medarbejdere omtaler NIRAS som ’vi’ (Observationer, 2014; Interviews, 2014). Herudover 

giver flere medarbejdere udtryk for, at de gerne vil kontaktes under ferie med opdateringer og 

arbejdsrelaterede spørgsmål (Interviews, 2014). Sammenholdt med ovenstående eksempler, kan 

Sisse og Runes udtalelser, tolkes som et udtryk for, at mange af medarbejderne identificerer sig med 

deres arbejde. Desuden giver udtalelserne indtryk af, at der i identifikationen også ligger et tids-

aspekt i form af tidsforbrug. Sammenhængen mellem identifikation med arbejdet og tidsforbrug 

kommer yderligere til udtryk i Runes udtalelse; ”Min kone kan godt lide at se håndbold, og jeg 

gider ikke se på det, så hvis jeg sidder en time ekstra og skriver referat, det hygger jeg med mig, det 

er jo meget lækkert […]” (Interview, Rune, 2014: 14). Citatet peger i retningen af, at Rune hygger 

sig med sit arbejde, også uden for de klassiske arbejdstider. Således kan vi tolke at medarbejdere 

som Rune, der både identificerer sig med sit arbejde, og som med glæde arbejder når han er kom-

met hjem, ikke tillægger arbejde en forståelse af tidsmæssig indsnævring i form af 08-16.    

 

Medarbejdernes meningsskabelse af arbejde som værende mere end blot et 08-16 arbejde, under-

støttes af medarbejdernes glæde ved socialt samvær kollegaerne imellem; 

 

”Jeg har en båd, vi sejler kapsejlads, og der skal man være fire mand og det 

er selvfølgelig fire mand fra NIRAS, før jeg kom herop var det fanden til hus 

at finde nogen, fordi så kunne den ene ikke, så kunne den anden ikke. […] 

Men de kammerater kapsejler så med mig i dag” 

(Interview, Rune, 2014: 12). 
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Citatet angiver, at det er gennem NIRAS, at Rune finder fællesskaber, og at relationen til kollegaer-

ne overskrider grænserne for de arbejdsrelaterede opgaver. Denne tendens underbygges af det 

faktum, at Sisse er gift med Bertil, som også arbejder i NIRAS (Interview, Sisse, 2014). Endvidere 

udtrykker en medarbejder; ”Jamen jeg kender Annette privat […]” (Observation, 03.04.2014a: 

103), hvilket ligeledes indikerer, at en del af medarbejderne har en tæt relation der rækker udover 

deres arbejde, og dermed bruger deres fritid sammen.  

 

Ikke nok med, at en del af medarbejderne opbygger relationer som rækker ud over arbejdspladsen, 

forekommer der også sociale sammenkomster i arbejdstiden, som er med til at øge relationerne 

medarbejderne imellem. Mange af initiativerne afholdes på NIRAS (Observationer, 2014; Inter-

views, 2014), hvorfor arbejdspladen bliver brugt som ramme for socialt samvær. Selvom ledelsen 

ikke står som arrangør (Bilag 9, E-mail 2), får NIRAS alligevel en betydning i forhold til opbygning 

af medarbejdernes relationer. Ledelsen accepterer, at medarbejderne blandt andet opstiller fodbold-

borde på arbejdspladsen, hvorved medarbejderne indirekte opfordres til at bruge tid sammen uden-

for de formelle arbejdsrelaterede strukturer. Direktør William ser eksempelvis fodboldbordet som 

en ventil i hverdagen (Interview, direktør William, 2014), hvilket indikerer, at ledelsen er opmærk-

som på, at sociale aktiviteter kan have en positiv effekt på medarbejderne. Dette bekræftes af en 

medarbejder, som udtaler;  

 

”Men jeg tror også, igen uden at vide det, men jeg tror at NIRAS gør en ind-

sats for at her skal være rart at være, og et sted folk har lyst til at lægge 

mange timer af deres liv, det tror jeg faktisk at de er bevidste om, osse at 

der er alle de sociale arrangementer, det skaber noget godt mellem folk”  

(Interview, Lone, 2014: 36). 

 

Hermed opfatter Lone ledelsens accept af sociale aktiviteter, som et udtryk for, at ledelsen tror på 

en positiv effekt i medarbejdernes arbejdsglæde ved at tillade sådanne aktiviteter. Vi tolker oven-

stående som en indikation på, at Lone er bevidst om, at der bag tilladelsen af de sociale arrange-

menter, ligger et strategisk argument. 

 

I relation til de sociale aktiviteter i arbejdstiden pointerer direktør William endvidere, at virksomhe-

den ikke betaler for timerne der bruges, mens medarbejderne eksempelvis løber, får massage eller 

benytter bordfodbold (Interview, direktør William, 2014). På den måde understreger direktør 
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William, at medarbejderne selv har ansvaret for deres organisering af tid. Dette fokus på tid er flere 

medarbejdere opmærksomme på, hvilket følgende observation indikerer;  

 

”Kvinde -og mandestemmer kommer fra bordfodboldbordet og man kan hø-

re at håndtagene bliver drejet. En kvinde hviner og griner; ”Orh, uhh”. 

Bolden ryger i mål og der bliver sagt; ”Åhh, wee, ihh”. De spiller videre i 

maks. fem minutter”  

(Observation, 01.04.2014a: 83).  

 

Generelt bærer tiden ved bordfodboldbordet præg af, at medarbejderne kun holder korte pauser fra 

arbejdet, hvilket også gør sig gældende i forbindelse med fødselsdagsarrangementet og fredagsmor-

genmødet (uddybes i afsnittet ’Fleksibilitet i de sociale aktiviteter’) (Observation, 2014). Dette kan 

opfattes som et udtryk for, at medarbejderne er i kontrol over hvor meget tid, de ønsker at allokere 

til de forskellige aktiviteter, samtidig med at det skal hænge sammen med de organisatoriske pålag-

te deadlines.  

 

Vi tolker i ovenstående afsnit ’Arbejdsglæde i et tidsperspektiv’, at flere medarbejdere ikke blot 

opfatter deres arbejde som et 08-16 job. De opfatter i stedet arbejdet som et kald, hvor arbejdet har 

høj prioritet. Analysen viser, at mange medarbejdere bruger fleksibiliteten til egen fordel, at de 

etablerer venskaber på arbejdspladsen og desuden identificerer sig med deres arbejde. Dette tolker 

vi som tre argumenter for, at medarbejderne finder glæde ved deres arbejde. 

 

4.1.5 Delkonklusion i analysen af organisering af tid 

I dette analyseafsnit har vi vist, at respekt og samarbejdsmønstre er særpræg i NIRAS’ organisati-

onskultur. I begge perspektiver indgår tid som en afgørende faktor i forhold til hvordan medarbej-

derne skaber mening i forbindelse med blandt andet håndtering af telefonopkald, brug af buret og 

accepten af et nej i forbindelse med deadlines. Den måde medarbejderne skaber mening af deres 

arbejde, har vi identificeret hænger sammen med tiden, de bruger på dette. Fokus på tid ligger 

ligeledes i de sociale aktiviteter, da medarbejderne er opmærksomme på blot at bruge kort tid ved 

eksempelvis fodboldbordet. 

 

Det er tydeligt i vores analyse, at tid forekommer som en bevidst og ubevidst faktor i medarbejde-

rens organisering af hverdagen. På den måde sætter medarbejderne ikke spørgsmålstegn ved, 

hvordan de skal reagere i situationer, der omhandler organisering af deres tid. Vi kan således 
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konkludere at medarbejderne skaber en forståelse af, hvornår deres handlinger er acceptable, hvilket 

er med til at organisere og styre deres hverdag. Til trods for den tidsstyring, der er til stede i 

NIRAS, opfatter medarbejderne ikke denne som negativ, men derimod som en del af hverdagen i 

NIRAS. Dette hænger sandsynligvis sammen med at fleksibiliteten og de sociale relationer, som 

opbygges indenfor organisationens rammer, bevirker at medarbejderne er glade for deres arbejde.  
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4.2 Frihed under ansvar 

Under vores empiriindsamling blev frihed under ansvar først introduceret for os igennem medarbej-

deres kontinuerlige italesættelse af ordene. Ved nærmere undersøgelse på blandt andet NIRAS’ 

intranet identificerede vi imidlertid frihed under ansvar som et organisatorisk mantra.  

Denne analysedel beskæftiger sig med den betydning, medarbejderne tillægger frihed under ansvar, 

og hvordan denne kommer til udtryk igennem medarbejdernes kommunikation. Derudover analyse-

rer vi mantraets fremtid og slutter af med en analyse af konsekvenserne af at nye medarbejdere 

tillægger frihed under ansvar en anden forståelse end medarbejdere, der har arbejdet i organisatio-

nen længe.   

 

4.2.1 Flerfacetteret meningsskabelse 

Forståelsen af frihed under ansvar har vist sig at komme til udtryk i medarbejdernes kommunikati-

on, hvilket følgende blot er et af mange eksempler på;  

 

”Christina fortæller, at hun har været meget glad for at være her [ansat i 

NIRAS], og siger at en af årsagerne til det er frihed under ansvar. Christi-

na fortæller, at man bare kommer lidt senere hvis man har brug for det, og 

så bliver man bare i den anden ende. Hvis man nu en dag har noget med 

familien eller noget andet. Christina siger, at man har nogle ting, man skal 

have lavet og nogle deadlines og så styrer man det bare fuldstændig selv”  

(Observation, 11.04.04a: 123). 

 

Christinas udtalelser indikerer, at hun værdsætter fleksibiliteten, som arbejdet i NIRAS tillader. 

Udtalelsen er desuden i tråd med en anden medarbejders udtalelse; “Det er når timesedlen skal 

skrives, at det der med ansvar virkelig kommer ind, for har jeg præsteret 6 timer eller har jeg 

præsteret 8 timer?” (Interview, Rune, 2014: 14). I begge eksempler tillægges frihed under ansvar en 

betydning af organisering af tid samt en selvbestemmelse over egen handlen. Dette støttes yderlige-

re op af observationer, hvor medarbejdere i arbejdstiden blandt andet tager til frisøren, løber med 

løbeholdet
8
 og bruger to timer på at ringe til kommunen i privat øjemed (Observationer, 2014). 

Disse medarbejderes tidsorganisering kan hermed ses som indeholdende frihed i form af at være 

selvstyrende, samtidig med at de står med et ansvar for at få lavet deres arbejde. Denne forståelse af 

frihed under ansvar tolker vi som fleksibilitet i relation til organisering af tid, da der ikke lægges 

                                                 
8
 Løbeholdet er etableret af medarbejdere, og der løbes hver onsdag kl. 11.00 (Observationer, 2014). 
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vægt på faste arbejdstimer, men i stedet må medarbejderne selv afgøre hvornår opgaverne skal 

løses, såfremt de bliver løst indenfor den givne deadline. 

 

En anden medarbejder tillægger frihed under ansvar følgende betydning; ”Når man får en opgave, 

så forventes det at man løser den, men man må selv bestemme hvordan man løser den” (Interview, 

Katrine, 2014: 7). Frihed under ansvar er således, ifølge Katrine, ikke et spørgsmål om fleksibilitet 

og tidsstyring, men i stedet fokuserer hun på friheden i hvorledes, opgaverne kan løses. Frihed 

under ansvar kan derfor også tolkes, som værende kunstnerisk frihed i forhold til den opgave der 

skal udføres. Denne forståelse støttes op af en anden medarbejders udtalelse;  

 

”Jeg forstår det [frihed under ansvar], at man har frihed til at løse sine op-

gaver, men det må ikke gå ud over kvaliteten, og hvad kan man sige, der må 

ikke være nogle risici for firmaet i det, man skal tænke sig om og opføre sig 

ordentligt. Sådan ser jeg det lidt, man har mulighed for at skabe sit eget job, 

indenfor de overordnede rammer” 

(Interview, Per, 2014: 37). 

 

Pers udtalelse understreger ikke blot selvbestemmelsen i opgavernes udformning, men også hvor-

dan opgaverne skal være i overensstemmelse med de organisatoriske rammer.  

Den kunstneriske frihed kommer endvidere til udtryk i form af Lones syn på organisatoriske stan-

darder; ”[…] der er en brevskabelon, men folk sender det mest mærkelige ud” (Interview, Lone, 

2014: 33). Således kan det tænkes, at hvis medarbejderne ikke finder eksempelvis brevskabelonen 

hensigtsmæssig, i forhold til deres projekt og kunden, er der en tilbøjelighed til, at medarbejderne 

blot ændrer denne. Den tilpasning af brevskabelonen som Lone refererer til, er et eksempel på den 

meningsskabelse af frihed under ansvar som Per og Katrine tillægger mantraet. Følgende citat 

indikerer yderligere, at en medarbejder finder det acceptabelt, at den enkelte gør tingene på sin 

måde; ”Vi skal bruge CV’erne som det passer os, ikke som det passer NIRAS. Brug hoved-CV’et og 

træk det I skal bruge” (Observation, 11.04.2014b: 126). Ved at sammenkoble ovenstående eksem-

pler, tydeliggør vi, at nogle medarbejdere tillægger frihed under ansvar en betydning af kunstnerisk 

frihed.  

 

Forståelsen af frihed under ansvar er således flerfacetteret i form af; fleksibilitet i relation til tidssty-

ring og kunstnerisk frihed i udførsel af opgaver. Ud fra de identificerede forståelser af frihed under 
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ansvar i medarbejdernes kommunikation tolker vi, at medarbejderne handler ud fra deres egen 

forståelse af frihed under ansvar i en sådan forstand, at det giver mening i deres hverdag. 

 

Frihed under ansvar har ikke blot en individuel betydning for medarbejderne i NIRAS, men er, som 

tidligere nævnt, desuden et organisatorisk mantra. Blandt andet er mantraet nedskrevet på NIRAS’ 

intranet; ”Vi har stor frihed, og vi tager ansvar for hinandens, kundernes og firmaets interesser” 

(Bilag 1, Intromøde). Derudover tillægger direktør William frihed under ansvar betydningen; ”[…] 

man har nogle opgaver, ansvarsområder, som den enkelte selv må bestemme hvordan løses og 

hvornår. Selvfølgelig må de [medarbejderne] gerne spørge om råd og vejledning […]” (Interview, 

direktør William, 2014: 42 - understregning tilføjet). Den nedskrevne kommunikation om frihed 

under ansvar på intranettet kan ses som værende abstrakt, da ledelsen ikke kommer med en yderli-

gere forklaring på, hvordan frihed under ansvar kan overføres til praksis. På baggrund af det, 

fordrer frihed under ansvar ikke én fortolkningsmulighed. Først når direktørens forståelse kobles 

med det nedskrevne mantra, vurderer vi, at det bliver muligt at identificere hvorledes frihed under 

ansvar konkret kan komme til udtryk i hverdagen. Denne sammenkobling er ikke nødvendigvis 

kendt for alle medarbejdere, hvilket kan være medvirkende til, at netop disse medarbejdere tillæg-

ger frihed under ansvar individuel betydning. Det interessante er imidlertid, at de to dominerende 

måder at skabe mening af frihed under ansvar på, er mulige at genkende i direktørens forståelse af 

frihed under ansvar. Direktørens italesættelse af ’hvordan og hvornår’ kan både dække over fleksi-

bilitet i forhold til egen tidsstyring (som her kan referere til hvornår) og kunstnerisk frihed (som her 

kan referere til hvordan). På den måde tolker vi at begge måder at skabe mening af mantraet på, er i 

overensstemmelse med ledelsens idéer om, hvad frihed under ansvar betyder i NIRAS.  

 

4.2.1.1 Fleksibilitet i de sociale arrangementer 

Den tidsmæssige fleksibilitet, som vi har identificeret som den ene meningsskabelse, gør sig gæl-

dende i forhold til de sociale arrangementer, der forekommer i NIRAS. Den tidsmæssige fleksibili-

tet i de sociale arrangementer giver en dybere forståelse for, hvorledes frihed under ansvar kommer 

til udtryk i hverdagens handlinger og ikke blot i medarbejdernes verbale udsagn. 

 

Mange medarbejdere deltager i de forskellige sociale arrangementer, som bliver afholdt i NIRAS. 

Et eksempel på et socialt arrangement er en fødselsdag i en forretningsenhed, som vi har observeret;  
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”Der er ca. 40-50 personer. Folk smiler og ser glade ud. Der grines og folk 

står over det hele i små grupper og snakker. Morten slår på glasset og går 

hen til Lars [fødselaren]. Der bliver med det samme stille i tekøkkenet og 

folk rykker ud til siden og kigger på Morten og Lars”  

(Observationer, 02.04.2014a: 95).  

 

At støjniveauet sænkes og de tilstedeværende rykker ud til siden, når Morten slår på glasset, kan 

indikere at medarbejderne ved, hvordan de skal handle og forholde sig i situationen. 

 

Den samme forståelse for hvorledes medarbejderne skal agere, gør sig gældende i fredagsmorgen-

mødet, hvor de tilstedeværende medarbejdere handler situationsvante, hvilket følgende er et eksem-

pel på; ”Kl. 09.00: Ali [chefen] byder velkommen og står oppe forrest i lokalet og medarbejderne 

står eller sidder rundt om ham i en halvcirkel med blikkene rettet mod ham” (Observation, 

11.04.14b: 125). At aktiviteten starter præcis kl. 9.00 kan indikere, at aktiviteten er sat i system. 

Selvom mødet startede kl. 9.00, var der en kvinde, som lydløst sneg sig ind af døren kl. 9.04 og 

hurtigt sluttede sig til gruppen med al opmærksomheden rettet mod Ali (Observation, 2014). Dette 

peger i retningen af, at kvinden er bevidst om, at hun ikke har overholdt morgenmødets tidsstruktur, 

og derfor forsøger at rette sig ind så hurtigt som muligt.  

 

Fødselsdagsarrangementer afholdes ligeledes på faste tidspunkter, hvorfor arrangementernes faste 

struktur kan ses som en tidsstyrende foranstaltning. I takt med at NIRAS er ekspanderet, er fødsels-

dagsarrangementerne blevet mere strukturerede; ”Der bliver samlet nogle kagedage. Da vi var små 

var det ikke så struktureret, men det er vi nødt til nu, når vi er så mange” (Observation, 

02.04.2014a: 96). Sådanne festligheder afholdes derfor nu hver anden tirsdag kl. 14.00, hvilket 

underbygger hvorledes tid er en organiserende faktor i hverdagen. Det fælles mål i fødselsdagsar-

rangementet er at være sammen om at fejre den/de pågældende person(er) (Observationer, 2014). 

 

Selvom morgenmødet i sin form kan virke formel og seriøs, fremhæver en medarbejder, at mødet er 

en klar blanding mellem hygge og arbejde (Interview, 2014). På den baggrund er morgenmødets 

formål at dele informationer i hyggeligt samvær. Den uformelle stemning støttes op af følgende 

observation; ”Ali [chefen] står henslængt. Han vipper lidt frem og tilbage og står med sin tallerken 

i hånden. Han tager en bid af sin ostemad og læner sig op af reolen imens han fortæller om en ny 

medarbejder der starter på mandag” (Observation, 11.04.2014a: 121). Dertil kommer, at mødet er 
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fyldt med grin, humor og ironiske kommentarer (Observation, 2014), hvilket er et tegn på, at de 

tilstedeværende nyder fredagens korte morgenmøde-stund. 

 

Samme glæde, som medarbejderne udtrykker under morgenmødet, er også til stede i forbindelse 

med fødselsdagsarrangementet;  

 

”Mikkel kommer ind og går over til Anton og fortæller noget mens han ge-

stikulerer vildt med armene. Han går videre over til mig, læner sig op af 

bordet mens han med sammenknebne øjne, der afslører smilerynker, samt et 

smil på læben, siger; ”Så er der kagemand, har du set det?””  

(Observation, 02.04.2014a: 95). 

 

Citatet indikerer, hvordan Mikkel ikke opfatter afbrydelsen som en sur pligt, men noget han ser 

frem til. Arrangementer som disse er en kollektiv aktivitet, som skiller sig ud fra medarbejdernes 

travle hverdag, hvilket kan være en af årsagerne til glæden ved arrangementet. Mikkels reaktion kan 

også skyldes hans glæde for søde sager, hvilket alligevel tyder på at et afbræk fra dagligdagen anses 

for værende positivt. 

 

På trods af at de sociale arrangementer afholdes på fastlagte tidspunkter, er det ikke alle medarbej-

dere som deltager. I forbindelse med fødselsdagsarrangementet var der flere eksempler på, at nogle 

medarbejdere blev siddende på deres pladser og arbejdede. Et eksempel på dette er; 

 

”Anton går over til Knud og han rejser sig og de går ud sammen. Anton 

kigger samtidig på Linda og vinker med hånden for at få hende med. Linda 

smiler og ryster let på hovedet og peger på computeren. Anton smiler tilba-

ge og forsætter ned af gangen. […] Linda har ikke på noget tidspunkt vist 

sig i køkkenet”  

(Observation, 02.04.2014a: 95). 

 

At Linda peger på sin computer, kan være en indikation på at hun har travlt, og det kan være årsa-

gen til, at hun ikke deltog i arrangementet. En anden grund kan være, at Linda ikke prioriterer 

denne tid med kollegaerne. Det har vist sig i flere tilfælde, at travlhed spiller en rolle i forhold til 

hvorvidt medarbejderne har tid og prioriterer at deltage i sociale arrangementer i arbejdstiden, 

hvilket følgende er endnu et eksempel på;   
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”Da Ali kommer og gerne ville løbe, da passede det mig dårligt at løbe der 

onsdag kl. 11.00 på grund af møder. […] Så løb vi bare mandag eftermid-

dag og blev enige om, ja i lang tid var det mandag, kl. 16.00 efter fyraften” 

(Interview, Sisse, 2014: 29).  

 

På baggrund af begge eksempler kan det tolkes, at medarbejdernes manglende deltagelse i sociale 

aktiviteter kan stamme fra deres meningsskabelse af frihed under ansvar som værende tidsmæssig 

fleksibilitet, hvilket retfærdiggør, at de ikke deltager. Følgende observation støtter ydermere op om 

forståelsen for hinandens prioritering af tid i relation til sociale arrangementer;  

 

”Magnus kommer hen til Line. […]. Han læner sig op af reolen bag Line 

med koppen hængende i højre hånd. Han siger; ”Har du tøj med i dag?”. 

Hun vender sig på stolen og læner sig tilbage og smiler og siger; ”Nej des-

værre. Men jeg må også indrømme at jeg også er lidt træt i dag og der er 

meget at se til”. Hun tager armene over hovedet og strækker dem. […] 

Magnus går og samtidig siger Line; ”Jeg vil altså gerne en eller anden 

dag”. Magnus kigger tilbage, smiler og siger; ”Du skal kun gøre det hvis du 

har lyst”. Line siger og smiler; ”Jamen jeg har lyst””  

(Observation, 10.04.2014a: 113).  

 

Udover at observationen peger i retningen af, at medarbejderne ofte accepterer hinandens priorite-

ringer, kan denne handling ligeledes indikere, at Magnus interesserer sig for Line i kraft af hans iver 

for at få hende med. Dertil kommer, at selvom Line ikke prioriterer at løbe den pågældende dag, er 

det ikke ensbetydende med, at hun ikke har lyst til at løbe. Det er muligt, at hun aldrig kommer med 

ud og løbe, men intentionen om, at hun gerne vil deltage, er umiddelbart til stede. Det kan dog også 

formodes, at Line blot svarer af høflighed, hvilket kan indikere at det sociale fællesskab influerer 

hende.  

 

De sociale arrangementer, som ovenstående er eksempler på, kan tolkes som aktiviteter, der binder 

medarbejderne sammen. Der er flere eksempler på, at det fælles holdepunkt imidlertid ikke varer 

ved over en længere periode, eftersom eksempelvis halvdelen af fødselsdagsgæsterne efter 10 

minutter var tilbage på deres pladser (Observation, 2014). Det samme er gældende i forbindelse 

med morgenmødet, hvor flere medarbejdere gik inden chefen havde sagt; ’God påske’, samt at så 

snart det blev sagt, gik der ikke mange minutter, førend alle var på deres pladser igen (Observation, 

2014). Det kan hermed tyde på, at medarbejderne er indforståede med at arrangementerne afholdes, 

men samtidig er de bevidste om, at de ikke varer ved, hvilket kan hænge sammen med tolkningen 
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om, at medarbejderne har svært ved at legitimere lange pauser i relation til sociale aktiviteter. Dette 

eksemplificeres kl. 14.15 på fødselsdagen, hvor det var muligt at observere følgende; ”Kort efter 

[fødselsdagens start] begynder Pelle at gå hen mod kaffemaskinen og siger lavt til sig selv; ”Nåh, 

jeg er nok nødt til at komme i gang igen”, han kigger samtidig på sit armbåndsur” (Observation, 

02.04.2014a: 97). Kun 15 minutter efter fødselsdagen er gået i gang, er Pelle opmærksom på tiden. 

Pelles ageren tolkes som, at han ikke længere kan legitimere sine handlinger i forbindelse med 

fødselsdagen. Legitimeringen kan både være i forhold til arbejdspresset, men også i forhold til at 

Pelle eventuelt gerne vil kunne gå tidligere den pågældende dag og derfor er nødt til at prioritere, 

hvad han bruger sin tid på. 

 

Vi tolker, at de sociale arrangementer er sammensat af strukturer, som medarbejderne accepterer og 

kontinuerligt er med til at opretholde i form af en naturlig ageren. Derudover tolker vi, at der er en 

klar forståelse blandt medarbejderne om, at visse kollegaer ikke har tid eller lyst til at deltage i 

arrangementerne, hvorfor deres handling ikke bliver set som uacceptable. I stedet handler det om 

prioritering, hvilket hænger sammen med meningsskabelsen af frihed under ansvar, som værende 

tidsmæssig fleksibilitet. Det er således legitimt ikke at deltage. Samtidig har det dog vist sig i vores 

observationer, at nogle medarbejdere opfordrer deres kollegaer til at deltage, hvilket kan betyde, at 

de interesserer sig for hinanden. Friheden ligger således i, at medarbejderne selv kan bestemme 

hvorvidt, de vil deltage eller ej på baggrund af egne behov og arbejdspres.  

 

4.2.1.2 Begrænses den kunstneriske frihed i fremtiden?  

NIRAS er de seneste ti år vokset ekspotentielt i antallet af medarbejdere både nationalt og internati-

onalt (Bilag 12, Company Profile). I den forbindelse er det interessant, hvilken indvirkning denne 

stigning i medarbejderantallet har på meningsskabelsen af frihed under ansvar.  

 

En nytilkommet
9
 medarbejder udtaler; ”[…] Her kan du dårligt nok opstøve en procedure for 

hvordan du bør udarbejde et dokument der skal ud af huset” (Interview, Anton, 2014: 19). Med 

irritation i stemmen understreger Anton yderligere, hvordan det kan være svært at udføre en opgave 

i NIRAS på grund af de frie rammer (Interview, Anton, 2014). Det forhenværende eksempel med 

brevskabelonen, som en ny medarbejder pointerer, (jf. ’Flerfacetteret mening’) indikerer ligeledes 

hvordan meningsskabelsen af friheden i arbejdet, ikke opfattes som hensigtsmæssig i alles øjne. 

                                                 
9
 Vi anvender ’ny medarbejder’, når en medarbejder selv betegner sig som ny.  
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Denne skepsis støttes op af en anden ny medarbejder; ”Markus siger, at det er svært i forhold til 

procedurer, for alle gør det forskelligt. Han kommer med et eksempel med timesedlerne, hvor der er 

lavet en skabelon, men hvor folk selv personificerer den” (Observation, 11.04.2014a: 124). Det kan 

tolkes, at i takt med at nye medarbejdere er blevet ansat i NIRAS, er der fremkommet nye meninger 

i forhold til forståelsen af frihed under ansvar. De nyes forståelse kan være forekommet på bag-

grund af, at de nyansatte er individer med andre forventninger, erfaringer og baggrunde end de 

gamle medarbejdere. Med udgangspunkt i eksemplerne ovenfor er det tydeligt, at de nye medarbej-

dere ønsker mere struktur og flere procedurer. Vi fortolker at frihed under ansvar tillægges en ny 

betydning, hvor den kunstneriske frihed er indsnævret. 

 

Lone er en af de nye medarbejdere, som italesætter udfordringen med den manglende ensartethed. 

Lone tillægger frihed under ansvar betydningen; ”Jeg bruger rigtig meget fleksibiliteten med at 

arbejde hjemme, og gå tidligere og komme senere (Interview, Lone, 2014: 32). Lones udtalelse 

tyder på, at hendes meningsskabelse af frihed under ansvar er fleksibilitet, hvorfor skepsissen må 

formodes blot at være rettet mod den kunstneriske frihed. Dette indikerer, at der blot er tale om en 

forskydning af forståelsen af frihed under ansvar, og dermed ikke en fuldstændig meningsforvrid-

ning af hele mantraet frihed under ansvar. Forskydningen af forståelsen støttes yderligere op af, at 

Anton pointerer;  

 

”Jeg kunne godt tænke mig en mellemting. Jeg kunne godt tænke mig, at det 

stadig var det her frihed under ansvar og stadigvæk havde nogle rammer, så 

man ikke skulle bruge sin tid på at tænke for meget over, hvordan altså, 

hvordan bør dette se ud når jeg sender det ud og hvordan bør jeg skrive det 

her”  

(Interview, Anton, 2014: 19).  

 

På baggrund af disse eksempler tolker vi, at forståelsen af frihed under ansvar ifølge flere nye 

medarbejdere, forsat består af opfattelsen af en høj grad af fleksibilitet og selvbestemmelse, men 

ønsket er at det sker i mere fastlagte rammer. Det skal dog påpeges, at nogle af de gamle medarbej-

deres meningsskabelse kan give modstand mod forandringen ved at fastholde deres meningsskabel-

se af frihed under ansvar. Modstanden kommer blandt andet til udtryk i følgende; ”Hvis det er for 

struktureret så bliver jeg, så mister jeg, hvad kan man sige, energien og mister lidt initiativet og 

virkelysten ikk, så jeg synes for mig betyder det meget den der frihed under ansvar […]” (Interview, 

Per, 2014: 40).  
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4.2.2 Fremtiden for frihed under ansvar 

Vi har i afsnittet ’Flerfacetteret mening’ tydeliggjort sammenfaldet mellem ledelsens forståelse af 

frihed under ansvar og de betydninger medarbejderne tillægger fænomenet. På trods af denne 

overensstemmelse, har vi på grund af NIRAS’ ekspansive fremtidsudsigter identificeret, at en 

indsnævring af kunstnerisk frihed er velset ud fra et ledelsesperspektiv; ”Vores ledelsesfilosofi og 

vores værdier er baseret på delegering og frihed under ansvar. Vores divisioner er dog blevet så 

store og komplekse at divisionsledelsen ikke længere på tilstrækkelig vis kan understøtte denne 

ledelsesfilosofi” (Bilag 10, Organisation). Dette støttes yderligere op af direktør Williams syn på 

NIRAS’ fremtid i relation til frihed under ansvar; 

 

”[…] mindre frihed og mere ansvar vil jeg tro. Og så med en tvungen nød-

vendighed på grund af vi er større og mere internationale og flere selskaber 

og flere medarbejdere og. […] Jeg tror ikke, at vi sådan officielt gerne vil 

væk fra det [frihed under ansvar], men jeg tror af nødvendighed kommer vi 

nok lidt væk fra det” 

 (Interview, direktør William, 2014: 44).  

 

Og ”[…] folk vil gerne have frihed, men virksomheden vokser, så der er behov for nogle regler og 

nogle love der skal overholdes” (Interview, direktør William, 2014: 42). Det kan således tyde på, at 

de nye medarbejdere og ledelsens indflydelse på den kunstneriske frihed vil forårsage en indsnæv-

ring af denne. Derudover fremhæver en medarbejder; 

 

”Der er kommet flere procedurer ind for økonomistyring, og CV’er og 

kommunikationen er blevet meget mere lagt fast, og der er kommet flere 

redskaber ind, som vi skal bruger, i forhold til for 10 år siden, hvor der ikke 

var så mange” 

(Interview, Per, 2014: 37). 

 

Citatet synliggør at strukturerne i NIRAS allerede har ændret sig og frihed under ansvar kontinuer-

ligt, men langsomt, udvikler sig. Vi konkluderer på den baggrund, at tiden vil være afgørende for en 

yderligere forskydning i medarbejdernes meningsskabelse af frihed under ansvar. 
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4.2.3 ”Dette skal I ikke citere mig for” 

Der er flere af de interviewede medarbejdere
10

, som direkte udtrykte, at de ikke ønskede at en 

specifik udtalelse blev anvendt i vores speciale (Interviews, 2014). Derfor er det af etiske årsager 

imidlertid ikke muligt, at analysere hvad informanterne sagde. Derimod er det muligt at tolke på 

hvorfor der var informationer, som informanterne ikke ønskede offentliggjort, samt hvad det kan 

have af betydning for forståelsen af frihed i mantraet frihed under ansvar.  

 

Der kan være flere grunde til informanternes betænkelighed. For det første er det interessant, 

hvorfor informanterne ikke vælger, at sige at de ikke ønsker at svare på spørgsmålet, men i stedet 

forklarer lystigt, og først derefter slutter af med kommentaren om ingen anvendelse. En fortolk-

ningsmulighed er, at erkendelsen først er opstået efter, at informanterne har udtalt sig, hvorfor det er 

naturligt, at de først på daværende tidspunkt påpeger, at det sagte ikke må bruges.  

 

For det andet kan kommentarerne om ingen anvendelse indikere, at informanterne i specifikke 

tilfælde var nervøse for, at deres åbenhed ville skade dem fremadrettet. På trods af at informanterne 

var oplyste om deres anonymitet kan denne handling tolkes som, at informanterne gerne ville undgå 

at skille sig ud og ikke gøre sig upopulære blandt deres chefer. Hvis årsagen skyldes dette, opstår 

der et skisma i forhold til forståelsen af frihed under ansvar. Som det fremgår ovenfor gennemsyrer 

frihed under ansvar NIRAS’ organisationskultur og medarbejdernes måde at organisere sig på. 

Netop af den grund kan friheden og selvbestemmelsen blegne i det øjeblik, hvor informanterne ytrer 

sig om, at det sagte ikke må bruges i specialet. Den selvbestemmelse som medarbejderne har, og 

som tidligere er blevet identificeret i deres kommunikation, risikerer at blive negligeret ved disse 

udtalelser. Ved at tie mindskes medarbejdernes stemme i organisatoriske sammenhænge, og deres 

mulighed for at blive hørt, er således minimal. Friheden forsvinder ikke, men der kan stilles 

spørgsmålstegn ved i hvor høj grad, medarbejderne alligevel har frihed i deres hverdag, hvis de er 

nervøse for, at udtalelser i et interview kan skade dem. 

 

Det er en mulig tolkning, at informanterne var nervøse for, at visse udtalelser kunne skade dem og 

netop derfor besluttede sig for, at udtalelserne ikke måtte anvendes i specialet. Denne tolkning har 

dog visse faldgruber, da den er modstridende med tidligere fortolkninger. Blandt andet tydeliggjor-

de eksemplet med morgenmødet hvorledes cheferne og medarbejderne har et uformelt forhold. 

                                                 
10

 I det følgende afsnit refereret til som informanter. 
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Derudover har denne analysedel af meningsskabelse af frihed under ansvar påpeget, at medarbej-

derne har mulighed for at handle ud fra egne behov og lyster. At medarbejderne skulle være nervøse 

for deres chefs syn, stemmer heller ikke overens med følgende; 

 

”[…] en af vores unge ingeniørpiger, hun har været i COWI i de sidste 10 

år siden hun blev færdig, og øhh, hun kender ikke chefen, hun har aldrig 

set chefen, øhh og hun kender ikke heller engang sin souschef og hun er et 

eller andet fem- seks led nede […] det jo fuldstændig fladt her, altså vores 

chef, altså chefen for hele [forretningsenheden] han er jo med på skituren, 

og drikker lige så mange bajere som os andre, og hvis han har lavet noget 

møg så siger man dumme svin til ham og det bliver han ikke sur over […]”  

(Interview, Rune, 2014: 13). 

 

Og; ”Så når jeg har noget nu, så vender jeg det med Ali [chefen]. Det er jo også et eller andet med 

tillid og sådan” (Interview, Sisse, 2014: 27). Medarbejderne skaber gennem disse udtalelser et 

billede af en organisation, der ikke har mangel på ytringsfrihed. I stedet fremhæves NIRAS som en 

organisation, hvor chefer og medarbejdere har en tæt relation og hvor medarbejderne er trygge ved 

deres chefer.  

 

På baggrund af ambiguiteten mellem nervøsitet for udtalelse og den flade organisationsstruktur er 

en sidste fortolkning nødvendig. For det tredje kan informanternes kommentarer, tolkes som væ-

rende forårsaget af en generel positiv atmosfære og syn på NIRAS fra medarbejdernes side. På den 

måde kan den snært af negativitet, som informanterne har ytret i forbindelse med deres interview, 

være et udtryk for at informanterne synes, at de skaber et forvrænget billede af organisationen. Det 

har vist sig gentagende gange i empirien, at NIRAS er en organisation, som medarbejderne er stolte 

af og glade for at arbejde i. Blandt andet er der et stort antal medarbejdere, der har 25 års jubilæum 

eller mere i NIRAS (Observationer, 2014; Interviews 2014). Endvidere udtaler flere medarbejdere, 

at de har været i andre virksomheder, men hurtigt er vendte tilbage til NIRAS på grund af menne-

skerne og atmosfæren (Observationer, 2014). Derudover udtrykker en medarbejder at; ”[…] vi er 

Danmarks hyggeligste ingeniørvirksomhed” (Observation, 01.04.2014a: 81). På baggrund af dette 

formoder vi at informanterne, i bagklogskabens lys, er blevet opmærksomme på, at de skildrer 

NIRAS mere negativt, end de ønsker.   

 

På baggrund af ovenstående fortolkningsmuligheder, formoder vi at kommentarerne vedrørende 

ønsket om ingen citering, stammer fra en blanding af at informanterne først efter de har udtalt sig, 
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tænker over hvad de har sagt, og at informanterne ikke ønsker, at deres negative kommentarer om 

organisation, skal misforstås. Således konkluderer vi, at det for medarbejderne handler om at 

opretholde et positivt syn på organisationen igennem deres kommunikation. 

 

4.2.4 Bagsiden af medaljen 

På baggrund af ovenstående analysedel skaber medarbejderne et billede af en positiv organisations-

kultur, hvor der er stor frihed i både arbejdets udførelse og den enkeltes organisering af hverdagen. 

Ved at gå et skridt dybere i forståelsen af frihed under ansvar i NIRAS bliver det synligt, at frihed 

under ansvar også har sine ulemper. Vi har allerede analyseret, at nogle af de nye medarbejdere 

ønsker mere struktur som følge af deres meningsskabelse af frihed under ansvar. Den manglende 

struktur er imidlertid ikke den eneste ulempe, som mantraet frihed under ansvar indeholder. Flere 

medarbejdere kobler frihed under ansvar med stressreaktioner (Interviews, 2014), hvilket indikerer, 

at for nogle medarbejdere kan friheden, og det ansvar den enkelte har, være problematisk.  

 

”Man skal leve op til friheden” (Interview, Rune, 2014: 14). I dette citat påpeger Rune, at friheden 

stiller store krav til den enkelte. En anden medarbejder siger i forbindelse med frihed under ansvar 

at;  

 

”[…] når man selv lover noget, så føler man også meget stort ansvar for at 

udføre det, selvom man godt ved at der ikke helt er tid, så jeg har haft lange 

perioder hvor jeg har arbejdet alt for meget altså, i hvert fald meget mere 

end de 37 timer om ugen”  

(Interview, Sisse, 2014: 25). 

 

I Sisses tilfælde fremhæves ansvaret, der ligger i frihed under ansvar, som en mulig katalysator for 

stressreaktioner. Sisse er bevidst om, at hun påtager sig et stort ansvar i sine opgaver, på trods af at 

det kan have et negativt udfald i form af stressbelastninger. Friheden og ansvaret er således op til 

den enkelte på godt og ondt, hvilket yderligere underbygges af følgende; ”Jeg har nogle kammera-

ter nede i sejlklubben som siger; ”Det er da lørdag, vi har da fri” og jeg siger; ”Jamen I er også 

DSB ansatte”. […] Det [mit arbejde] er et helt andet liv end at have et 08-16 job” (Interview, Rune, 

2014: 14). Citatet indikerer, at Rune ligger en dyd i at leve op til friheden og ansvaret. Som en 

nødvendighed for at leve op til friheden og ansvaret, har han accepteret et liv, hvor arbejdet rækker 

ud over 08-16. At arbejdet fylder en stor del af medarbejdernes hverdag, betyder også at der for 

nogle skabes en udfordring i forhold til balancen mellem arbejdsliv og privatliv; 
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”Ulemperne [ved frihed under ansvar] er at hverdagen kan blive meget 

ustruktureret, det er en balancegang mellem at få hverdagen til at hænge 

sammen, hvis der er meget tryk på kedlerne. Der er et arbejdsben og et fa-

milieben og så er der også tiden, det er svært at få til at gå op. Det kan også 

være stress-skabende at man har frihed under ansvar”  

(Interview, Per, 2014: 38). 

 

Pers udtalelse viser, at han er klar over at frihed under ansvar kan skabe stress, da arbejdsgangen 

gør det sværere at balancere både arbejde og familie. Vi tolker dermed, at på trods af at frihed under 

ansvar er givtigt for medarbejderne i deres organisering af hverdagen, kan frihed under ansvar 

samtidig forårsage udfordringer for medarbejderne. Både fordelene og ulemperne ved frihed under 

ansvar er ledelsen dog bevidste om. I den forbindelse pointerer direktør William i en samtale i 

kantinen at; ”Det [frihed under ansvar] er rigtig godt, men at der er nogle ulemper ved det. Der er 

mange som får stress”. Samtidig ændres hans ansigtsudtryk. Han rynker panden, folder hænderne 

og har et skævt smil ” (Observation, 11.04.2014a: 124). Vi konkluderer således, at både medarbej-

dere og ledelse er bevidste om bagsiden af medaljen, og at frihed under ansvar på godt og ondt er et 

gennemgående mønster ved NIRAS’ organisationskultur.  

 

4.2.5 Delkonklusion i analysen af Frihed under ansvar 

I denne analysedel er der fremkommet to forskellige måder at skabe mening af frihed under ansvar 

på i form af – fleksibilitet i forhold til tidsstyring og kunstnerisk frihed i relation til udførsel af 

arbejdsopgaver. Vi har vist, at fleksibilitet blandt andet kommer til udtryk i forbindelse med sociale 

arrangementer, hvor de medarbejdere, der tillægger frihed under ansvar en forståelse af fleksibilitet, 

agerer ifølge denne overbevisning. I relation til frihed under ansvar, som værende et udtryk for 

kunstnerisk frihed, konkluderer vi, at opgavernes udførsel er påvirket af en forståelse for, at der er 

frihed til blandt andet at ændre de organisatoriske standarder i forhold til egne ønsker og kundernes 

behov. Dette understreger hvordan den individuelle meningsskabelse af frihed under ansvar påvir-

ker medarbejdernes handlinger.  

 

Fremtiden for den kunstneriske frihed står imidlertid overfor en eventuel indsnævring, som følge af 

at frihed under ansvar tillægges en ny forståelse grundet nye medarbejdere og ledelsens fremtids-

syn. Friheden i frihed under ansvar bliver ligeledes udfordret i informanternes udtalelse om ingen 

citering. At informanterne ikke ønskede at blive citeret for konkrete udtalelser, er tolket som en 
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blanding mellem at erkendelse først opstod efter det sagte, samt et ønske om at opretholde et posi-

tivt billede af organisationen. Det positive billede af NIRAS blegner dog en smule, eftersom forde-

lene ved frihed under ansvar ligeledes har vist sig at være medarbejdernes og organisationens 

værste fjende. Friheden og ansvaret som er op til den enkelte kan forårsage stress og herunder 

vanskeliggøre balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  
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4.3 Balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

I forbindelse med kodning af vores empiri blev det tydeligt, at spændingsfeltet mellem arbejdsliv og 

privatliv kommer til udtryk i medarbejdernes hverdag i NIRAS. Den følgende analysedel vil foku-

sere på kommunikation, der afspejler denne balance, og hvorledes medarbejderne skaber mening af 

balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv. Først analyserer vi medarbejdernes meningsskabelse 

af at være medarbejder i NIRAS, og derefter hvilken betydning dette har for balancen mellem 

arbejdsliv og privatliv. Efterfølgende analyserer vi, hvorvidt stress er tydelig i medarbejdernes 

kommunikation, og hvilken betydning blandt andet fleksibilitet, forventninger og personalegoder 

har for medarbejdernes balance.   

 

4.3.1 Relationer på tværs 

Ikke nok med at der opstår mange venskaber indenfor NIRAS’ rammer (jf. ’Arbejdsglæde i et 

tidsperspektiv’), går en medarbejder så langt som at beskrive NIRAS som en familie (Interview, 

2014). Denne udtalelse peger i retningen af, at medarbejderen ikke skelner skarpt mellem sit ar-

bejdsliv og privatliv, ved at anvende en betegnelse for arbejdspladsen, som er knyttet til privatlivet. 

Der er flere eksempler, hvor medarbejdere opfører sig venskabeligt i hinandens selskab; 

 

”Anette kommer ind til Lone og siger; ”Skal vi tage til frokost?”. Lone ven-

der sig om og smiler og svarer hende. Hun tager tørklædet af og rejser sig 

og de går sammen ud af døren. Anette siger noget og Lone griner. De går 

tæt op ad hinanden og smiler til hinanden lidt fjantende” 

(Observation, 26.03.2014a: 69). 

 

Den måde, hvorpå de to kvinder agerer overfor hinanden, indikerer, at de ikke blot har et professio-

nelt forhold, men at de også har en relation udenfor arbejdspladsen. Dette er endvidere blevet 

bekræftet i et interview med Lone, hvor hun fortæller at de kender hinanden privat (Interview, 

Lone, 2014). Vi tolker således, at NIRAS er et sted, hvor stemningen er både familiær og venskabe-

lig, i kraft af at flere medarbejdere tillægger deres arbejdsplads en anden betydning end blot et sted 

de arbejder. Dette understreges yderligere af, at flere medarbejdere gentagende gange kalder hinan-

den ved kælenavne, hvilket kan være medvirkende til at den professionelle barriere nedbrydes 

(Observationer, 2014). 

 

”Jeg ses med nogle kollegaer fra nogle andre afdelinger, der er en tendens 

til at, dem man bliver ansat samtidig med, dem man er ung sammen med, er 
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dem man holder kontakten med. […] Det er ikke noget man kan sætte tid på, 

men det er jo halvt arbejde, og vi snakker da også arbejde og sådan noget, 

man kan kalde det netværk”  

(Interview, Per, 2014: 39). 

 

Denne udtalelse tydeliggør ydermere, at der er medarbejdere som ynder at bruge tid i selskab med 

deres kollegaer udenfor arbejdspladsen. Omvendt refereres der til kollegaerne som indgående i et 

netværk, og ikke et venskab, hvilket imidlertid kan tyde på, at der kun er tale om en professionel 

relation. På den anden side kan Pers udtalelse tolkes som et udtryk for, at venskaberne blot har en 

ekstra dimension, og at arbejdet fylder en stor del hos medarbejderne, hvorfor de, selv når de har fri, 

taler om arbejde.  

 

Tolkningen om at arbejdspladsen får en ekstra betydning i medarbejdernes hverdag, understreges af 

at flere af de sociale arrangementer, som afholdes i NIRAS, også inddrager medarbejdernes famili-

er. Et eksempel er vinklubben
11

; ”Susanne fortæller at hun skal i vinklubben i morgen, hun tager sin 

mand, forældre, søster og svoger med. Imens passer hendes to ældste børn de yngre søskende og 

fætrene, og så henter og bringer børnene desuden til arrangementet” (Observation, 03.04.2014b: 

110). Familie- og arbejdsrelationer blandes hermed sammen, hvilket indikerer at skellet mellem de 

private og de arbejdsrelaterede grænser bliver utydelige.  

 

Der er stor tilslutning til vinklubben, hvilket kommer til udtryk ved, at selvom nogle personer kun 

har arbejdet i NIRAS i kort tid, vælger de at deltage i vinklubbens arrangementer (Interviews, 

2014). Vinklubbens arrangementer adskiller sig fra eksempelvis julefrokosten, da denne blot er én 

gang om året, og bliver planlagt og afholdt af NIRAS (Observation, 2014; Bilag 9, E-mail 2). Flere 

medarbejdere udtrykker at vinklubben prioriteres, da den i høj grad giver socialt samvær udover det 

sædvandelige, som de har i arbejdstiden (Interviews, 2014). Når vinklubben afholder arrangementer 

er det fredage kl. 17.00, og da en medarbejder bliver spurgt om hvorvidt, han tager direkte til 

arrangementet efter arbejde, svarer han; ”[…] med et bredt smil om munden og et glimt i øjet; 

”Jaaa. Eller måske skal jeg lige hjem og stille bilen og have cyklen frem”” (Observation, 

03.04.2014a: 102). Denne kommentar antyder, at arrangementet skiller sig ud fra hverdagen i 

NIRAS, da medarbejderens meningsskabelse af arrangementet legitimerer, at han gerne må blive 

beruset, og derfor har behov for at tage cyklen hjem frem for bilen.  

                                                 
11

 Vinklubben, samt andre sociale klubber/foreninger etableres og organiseres af medarbejderne, men er støttet økono-

misk af NIRAS (Bilag 9, E-mail 2). 
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På trods af at vinklubbens omdrejningspunkt er langt fra hverdagen i NIRAS, foregår arrangementet 

på arbejdspladsen, hvilket fastholder medarbejderne i deres arbejdsvante omgivelser. Sammenhol-

des dette med det faktum, at nogle medarbejdere har svært ved at slippe arbejdet i private sammen-

hænge, kan vinklubben ikke kun karakteriseres som værende af udelukkende privat karakter. At 

medarbejdernes familier også bliver involveret i arbejdsomgivelserne, understreger yderligere 

hvorledes der skabes fællesskaber, der rækker ud over grænserne, for daglig kollegial samvær.  

 

På baggrund af at NIRAS beskrives som en familie, at der bruges kælenavne og at medarbejderne 

bruger tid sammen udenfor de organisatoriske rammer, konkluderer vi, at NIRAS er et sted hvor 

venskaber opstår, og hvor mange interagerer med kollegaer på privat vis.  

 

4.3.2 Privatlivet med på arbejde og identifikation 

Flere medarbejdere udsmykker deres pladser med private genstande, hvilket følgende er eksempler 

på; ”På hans [computer-]skærm er der billeder af to børn” (Observationer, 26.03.2014b: 72) og;  

 

”Der er en stor billedramme på bordet med billedet af en ung gut, både i en 

stor udgave og et pasfoto der er sat uden på glasset. Herudover er der tre 

blomster i andre potter end alle de andre på kontoret, og desuden en vand-

kande. Der er to tøjdyr på reolen bagved – en sæl og et pindsvin”  

(Observationer, 10.04.2014b: 117). 

 

Vi tolker genstandene som private, eftersom disse er unikke for den enkelte, og der blandt andet er 

tale om billeder af børn, hvilket formodes at stamme fra medarbejdernes privatliv. At disse genstan-

de bliver medbragt, kan være en indikation på, at der ikke bliver skelnet skarpt mellem, hvad der 

hører til i henholdsvis arbejdslivet og privatlivet.  

 

Andre medarbejdere har ikke medbragt private genstande, og således er deres arbejdsstation blot 

prydet af papirer, computer og andre arbejdsrelaterede genstande (Observationer, 2014). Ved ikke 

at medbringe personlige genstande på arbejdspladsen skaber disse medarbejdere et billede af, at 

deres arbejdsliv og privatliv er opdelt. Et andet eksempel, der ligeledes peger i retningen af at 

arbejdsliv og privatliv adskilles, vedrører medarbejderen Katrine, der har en stationærcomputer og 

en fastnettelefon fremfor en bærbar og en mobiltelefon. Dette finder Katrine ikke besynderligt; 

”Øhh nææ, det er vist bare sådan, det har jeg ikke tænkt over, men jeg har jo heller ikke behov for 

en mobil for jeg sidder jo bare der hver dag, så ja” (Interview, Katrine, 2014: 11). Katrine giver 
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desuden udtryk for, at hun er god til at holde privatliv og arbejdsliv adskilt og siger endvidere, at 

hun ikke betragter sine kollegaer som sine venner (Interview, 2014). På den anden side giver 

Katrine udtryk for, at hun er medlem af kunstforeningen for at være sammen med sine kollegaer på 

en anden måde (Interview, 2014). Ved nærmere udspørgning til hvorvidt Katrine opfatter sine 

kollegaer som venner eller ej, forklarer hun;   

 

”Det er jo ikke så mange gange, så er der nogle udflugter og sådan, det er 

jo ikke sådan hver uge eller […] Når man når en vis alder, så har man hel-

ler ikke overskud til det længere, så er der rigeligt i at få hverdagen til at 

køre og sådan noget ikk’”  

(Interview, Katrine, 2014: 10).  

 

Således tolker vi Katrines svar, som at hun ønsker at være sammen med sine kollegaer i fritiden, 

hvis der er tale om, at arrangementerne ikke er for omfattende og ikke forekommer på ugebasis.  

Det faktum at Katrine ikke tager sit arbejde med hjem og eksplicit udtrykker, at hun ikke opfatter 

sine kollegaer som venner, kan anses som værende en fordel i forbindelse med at finde balancen 

mellem arbejdsliv og privatliv, da hun aktivt adskiller disse. At Katrine alligevel giver udtryk for, at 

hun ønsker at være sammen med sine kollegaer i fritiden, peger i retningen af, at de sociale fælles-

skaber alligevel ubevidst har en indflydelse på hendes handlevalg og prioriteringer. På den bag-

grund tolker vi, at selvom Katrine forsøger at holde arbejdsliv og privatliv adskilt, bliver hun 

alligevel påvirket af de sociale fællesskaber, som tydeligt tegner et mønster i NIRAS’ organisati-

onskultur.  

 

Udover at Katrine forsøger at bevare en distance mellem sit arbejdsliv og privatliv, har vi observe-

ret, at der er andre medarbejdere som distancerer sig fra deres arbejde. Flere medarbejdere, specielt 

de nytilkomne, benytter ’de’ og ’dem’ når de beskriver NIRAS (Observationer, 2014; Interviews, 

2014). Andre omtaler NIRAS som ’vi’; ”Øh, der hvor jeg tror vi adskiller os fra andre, det er ved 

den flade struktur […] ja, ehm, vi ser på samarbejde på tværs” (Interview, Per, 2014: 37 – under-

stregning tilføjet). Således er der forskel på hvor meget medarbejderne identificerer sig med deres 

arbejde. Måden medarbejderne refererer til det at arbejde i NIRAS, kan imidlertid hænge sammen 

med, hvor længe medarbejderen har arbejdet i organisationen. På den måde kan det tolkes, at 

socialiseringen har en indflydelse på, hvilken betydning medarbejderne tillægger deres arbejde. 
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Det er iøjnefaldende, at det er forskelligt i hvor høj grad, medarbejderne identificerer sig med deres 

arbejde. Det er ligeledes forskelligt, hvorledes medarbejderne håndterer deres privatliv i en arbejds-

kontekst. Med baggrund i ovenstående tolker vi, at der i NIRAS er en tilbøjelighed til, at medarbej-

dernes meningsskabelse i relation til arbejdslivet inkluderer, at de søger hinandens selskab, og at de 

identificerer sig med arbejdet i større eller mindre grad. Herudover blander flere medarbejdere 

arbejdslivet med privatlivet i en sådan udstrækning, at det må formodes, at en balance mellem disse 

er svær at opretholde.  

 

4.3.3 Arbejdslivets dominans og stress 

Én ting er, at nogle af medarbejderne tager deres privatliv med på arbejde, og at de identificerer sig 

med arbejdet, en anden ting er, at nogle bringer deres arbejdsliv med hjem; ”Inge griber ud efter sin 

telefon og forklarer at det både er en arbejds- og en privat telefon, så hun kan tjekke mails hele 

døgnet” (Observation, 03.04.2014b: 110). Dette eksempel viser, at Inge tager sit arbejdsliv med 

hjem. En udtalelse som; ”Til mails der bruger jeg også bare min firmamail, den er også min pri-

vatmail. Det er jo så en af grundene til at jeg i ferien går ind og kigger, fordi der jo godt kan være 

kommet private mails” (Interview, Sisse, 2014: 29) underbygger desuden, at nogle af medarbejderne 

har svært ved at skille deres privatliv fra arbejdslivet. Dog indikerer følgende ytring, at det ikke er 

til gene for Sisse, at arbejdslivet og privatlivet flyder sammen; ”Det generer mig ikke, [at bruge 

arbejdsmailen til privat post] jeg elsker mit arbejde så, det er jo en stor del af mig” (Interview, 

Sisse, 2014: 29). I de tilfælde, hvor arbejdslivet og privatlivet ikke er tydeligt adskilt, tolker vi, at 

medarbejderne har skabt en forståelse af, at arbejdslivet er en integreret del af privatlivet og deres 

identitet. På baggrund af dette tolker vi yderligere, at ud fra medarbejdernes optik, fungerer det for 

nogle at have et flydende forhold til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Sisses udtaler senere i 

interviewet at hun har været gået ned med stress, hvilket peger i retningen af at hun ikke har kunnet 

opretholde en velfungerende balance mellem arbejdsliv og privatliv (Interview, 2014).  

 

Der er en generel opmærksomhed på stress blandt medarbejderne, hvilket følgende er et eksempel 

på; ”Nede i højre hjørne siger en gut; ”Jeg har ikke tid til at være stresset”” (Observationer, 

26.03.2014b: 76). Dette kan indikere, at der bliver reflekteret over risikoen for at udvikle stress. En 

anden medarbejder er ligeledes bevidst om denne risiko; ”Der er meget stress i branchen” (Obser-

vationer, 01.04.2014a: 82). På trods af denne bevidsthed er der alligevel flere af medarbejderne som 

har oplevet stress på egen krop. Blandt andet har Per haft stress og haft behov for at koble helt fra. 
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Han mener desuden, at NIRAS ligger over gennemsnittet for stresstilfælde (Interview, 2014). 

Eksempler som; 

 

”Jeg bliver stresset over de ting jeg ikke når, så vågner jeg kl. 02, 04, og 06, 

og så står jeg op kl. 04 om morgenen og så prøver jeg at skrive mig ud af 

det og sådan noget, øh sover dårligt. […] Jeg har haft stress i nogle perio-

der hvor jeg ganske enkelt ikke kunne indhente det jeg skulle lave, af for-

skellige årsager” 

(Interview, Rune, 2014: 16)  

 

og; ”Jeg føler mig nogle gange stresset” (Interview, Anton, 2014: 18), viser yderligere at til trods 

for opmærksomheden på stress, bliver flere alligevel ramt. Herudover er ledelsens fokus på stress, 

via blandt andet Hold Balancen-seminaret (Bilag 7, Plakat), med til at indikere, at der er opmærk-

somhed rettet mod at medarbejderne skal være bedre til at skelne mellem arbejdsliv og privatliv 

(Interview, direktør William, 2014). Ledelsens initiativ på området sammenholdt med medarbejder-

nes udtalelser, viser at der hos NIRAS, er en reel risiko for at blive ramt af stress, selvom flere af 

medarbejderne mener, at de har fokus på problematikken og at de har styr på balancen mellem 

privatliv og arbejdsliv.  

 

4.3.4 Arbejdsmiljøet i NIRAS 

Som tidligere analyseret i afsnittet ’Frihed under ansvar’ er en meningsskabelse af frihed under 

ansvar; fleksibilitet, hvilket kan hænge sammen med spørgsmålet om balancen mellem arbejdsliv 

og privatliv. Dette gør sig blandt andet gældende i forhold til faste arbejdstimer, hvilket årligt 

fastlægges individuelt, men generelt ligger mellem 35 og 40 timer ugentligt (Observationer, 2014; 

Interviews, 2014). I relation til hvorvidt 37 timer er for mange timer at arbejde, når man har et 

familieliv, svarer Lone; ”Det er faktisk okay, fordi det er så fleksibelt, jeg kan gå tidligt en dag og 

så arbejde i weekenden” (Interview, Lone, 2014: 32). Per pointerer ligeledes; 

 

”Jaah, det gør jeg hver dag [tager computeren med hjem], og jeg arbejder 

også om aftenen, ikke altid men nogle gange. Ferierne er ret hellige, week-

enderne kan jeg godt arbejde i. Men det er simpelthen fordi vi har en hver-

dag hvor vi knap har tid, der skal hentes og bringes og så kan det være 

svært at levere de 37 timer herude” 

(Interview, Per, 2014: 38). 
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I de to eksempler bliver fleksibiliteten en væsentlig faktor i forhold til både at opfylde kravene på 

arbejdet, og samtidig at kunne være en aktiv del af sin familie. Ikke nok med at fleksibilitet er 

behjælpelig i forhold til at få familieliv og arbejde til at gå op i en højere enhed, kan det tolkes, at 

fleksibilitet er et krav fra medarbejdernes side, da de ellers ikke ville kunne beherske begge elemen-

ter tilfredsstillende. Ved at kravet om fleksibilitet således er opfyldt, kan det antages at denne er 

medvirkende til, at motivere medarbejderne til netop at yde et godt stykke arbejde, og således opstår 

der en fordelagtig situation for både medarbejderne og organisationen. 

  

På trods af at vi har analyseret, at fleksibilitet er en naturlig del af NIRAS’ organisationskultur (jf. 

afsnittet ’Frihed under ansvar’), skal medarbejderne, som i ovenstående eksempler, selv tage aktiv 

del i processen for at fleksibiliteten giver frihed. Blandt andet er det nødvendigt, at medarbejderne 

tager deres computer med hjem, samt at de er tilkoblet internettet i privaten. Dette er dog ikke en 

udfordring for medarbejderne i NIRAS, da størstedelen af medarbejderne har en bærbar computer 

og internetadgang (Observationer, 2014; Interviews, 2014). Elektronikkens muligheder skaber 

således grobund for, at fleksibiliteten er til stedet i medarbejderens hverdag.  

 

Et eksempel på at fleksibiliteten dog ikke altid fremkommer automatisk, er;  

 

”At mine opgaver eller min arbejdsmængde så gør at det er problematisk 

for mig, det synes jeg i virkeligheden ikke er min private pengepungs pro-

blem, øhh så vi har holdt meget igen med at købe denne her ekstra bil. Nu er 

det så også, dels fordi det blev bare for træls at det var så ufleksibelt […]”  

(Interview, Sisse, 2014: 30).  

 

Hermed har Sisse selv været nødsaget til, at investere i en ekstra bil for at opretholde fleksibiliteten, 

da hun har en dynamisk arbejdsdag med byggemøder og lignende (Interview, Sisse, 2014). Det at 

Sisse udtrykker, at det ikke burde være hendes penge, som skulle anvendes til at skabe fleksibilitet i 

hverdagen, kan indikere at på trods af de frie rammer som NIRAS tilbyder, ligger ansvaret også på 

medarbejdernes egne skuldre.  

 

Det er ikke kun NIRAS der lægger ansvar over på den enkelte medarbejder; 

 

”Inge fortæller, at hun ikke har nogle børn og puster kinderne op og har et 

opgivende blik da hun fortæller, at hun ikke ved hvordan dem med småbørn 

får det til at fungere. Men samtidig siger hun at så fylder hun jo bare dage-
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ne ud med andre ting. Blandt andet fortæller hun at hun tager mange opga-

ver på sig, fordi hun føler hun har mere tid. Hun puster i den forbindelse og 

siger noget om at hun nok tager lidt for meget på sig”  

(Observation, 03.04.2014a: 104),  

 

og;  

 

”Og man kan sige, hvis nogen skulle være og arbejde meget og være sådan 

mega produktive, så burde det være mig for jeg har ikke nogle forpligtelser 

over for, jeg har jo ikke nogen familie. Sådan, jeg har jo ikke kone og børn 

og…” 

(Interview, Anton, 2014: 21). 

 

Ovenstående eksempler tyder på, at de to medarbejdere tænker over, hvad der bliver forventet af 

dem i forhold til deres private situation. Både Inge og Anton giver udtryk for, at de mener der er 

andre forventninger til dem, eftersom de ikke har børn. Dette støttes op af, at en medarbejder siger, 

at kollegaerne generelt har mange forventninger til hinanden, og understreger at det giver sig selv, 

at dem som ikke har familie, stilles der flere krav til (Interview, 2014). På den måde kan det tolkes, 

at der er en implicit forventning om, at de medarbejdere, som ikke har familieforpligtelser, bruger 

eller burde bruge flere timer på arbejdet. Det at medarbejderne tænker over, at nogle kollegaer har 

familie, som de skal hjem til, kommer yderligere til udtryk i følgende;  

 

”Jeg ved godt at min tid er dyrere end deres tid, så i princippet burde picco-

linen eller assistenterne sørge for kopiarbejdet, men når det nu skal være nu 

og man sidder og kæmper og folk de bruger noget fritid, altså de får selv-

følgelig tid, […] man er jo alligevel væk fra familien, så må vi lige gøre det 

færdigt i fællesskab ikk’”  

(Interview, Sisse, 2014: 27).  

 

Dette eksempel indikerer, at Sisse har fokus på at aflaste sine kollegaer. Sisse ved, at via samarbej-

de bliver projektet hurtigere færdigt og således kan alle parter holde før fri og komme hjem til 

familien. Vi tolker hermed, at medarbejderne har forventninger til hinanden, og at disse hænger 

sammen med forpligtelserne i privatlivet. Samtidig tolker vi, at de er loyale overfor hinanden og 

arbejder sammen for at nå målet. Dette hænger sammen med, at balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv bliver påvirket af et højt arbejdspres samt høje forventninger til, at man arbejder så meget, 

som ens private situation tillader. 
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Udover fleksibilitet kan NIRAS’ kantineordning, massage, frugtordning, mad-med-hjem-ordning og 

gratis sodavand
12

 (Observationer, 2014; Interviews, 2014), være med til at skabe et arbejdsmiljø, 

som kan højne medarbejdernes lyst til at arbejde hos NIRAS. Følgende er blot et af flere eksempler 

på brugen af sodavandsordningen; ”Sofus kommer trissende på strømpesokker med endnu to glas 

cola, det er 2. gang i dag han tanker op” (Observation, 11.04.2014b: 127). Den aktive brug sam-

menholdt med at mange medarbejdere giver udtryk for, at frokostordning er yderst værdsat (Obser-

vationer, 2014) fremhæver medarbejdernes glæde ved ordningerne. Dette kan ydermere ses i 

forbindelse med mad-med-hjem-ordningen;  

 

”Tina kommer i høj fart om hjørnet og henvender sig til kokken. Kokken put-

ter en bakke med mad i en brun papirspose. Hun siger; ”Mange tak”. Kig-

ger på sit ur og siger; ”Så kan jeg nå at køre Flora til ridning” og smiler. 

Kokken smiler tilbage og lægger op til at ville fortsætte samtalen. Tina 

skynder sig om hjørnet igen”  

(Observation, 26.03.2014a: 71). 

  

Ordningen om at medarbejderne kan købe mad med hjem, er formentlig med til at medarbejderne 

kan spare tid på indkøb og madlavning. I dette tilfælde har Tina mulighed for at bruge sin fritid 

mere konstruktivt, i form af ridning med datteren i stedet for madlavning. På den anden side kan det 

også tænkes, at den frihed mad-med-hjem-ordningen giver, er medvirkende til at de medarbejdere, 

der vælger at købe mad med hjem, tilbringer mere tid på arbejdspladsen. Med andre ord kan ord-

ninger som mad-med-hjem anses som bidragende til at grænserne mellem arbejdsliv og privatliv 

bliver sløret.  

 

Medarbejdernes anvendelse af NIRAS’ ordninger hænger, ifølge Lone, sammen med at;  

 

”Jeg tror også det er for at ehm, lokke lidt, så synes folk det er et godt sted 

at være, ikk’. Der er noget, specielt blandt de unge, prestige i at sige; ude 

hos os har vi fodboldbord, og vi drikker alt det sodavand vi vil. […] Ingen 

tvivl om at personalegoder er super godt”  

(Interview, Lone, 2014: 36). 

 

                                                 
12

 Kantineordningen og massage er tilbud som fratrækkes den månedlige realløn ved tilvalg. Frugtordningen og 

sodavandsordningen er ordninger der tilbyder henholdsvis 1 stykke gratis frugt pr. medarbejder dagligt og gratis 

sodavand ad libitum. Mad-med-hjem-ordningen er et tilbud hvor medarbejderne kan bestille og tilkøbe mad efter behov 

(Observationer, 2014; Interviews, 2014). 
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Citatet underbygger formodningen om at personalegoder er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Vi 

tolker i den forbindelse, at personalegoderne ikke blot har positiv indflydelse på nuværende medar-

bejdere, men også noget potentielle medarbejdere finder attraktivt.  

 

4.3.5 Delkonklusion i analysen af balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

Analysen af balancen mellem arbejdsliv og privatliv har tydeliggjort, at medarbejderne tillægger 

deres arbejde forskellig betydning i form af enten adskillelse eller sammensmeltning af arbejdsliv 

og privatliv. Dertil kommer at analysen har vist, at NIRAS’ organisationskultur er præget af relatio-

ner, der går ud over de professionelle forhold. Ved at mange medarbejdere har venskabelige relati-

oner på arbejdet, og at der er flere som har personlige genstande med på arbejdspladsen, konklude-

rer vi, at mange af medarbejderne skaber en mening af at arbejdsliv og privatliv smelter sammen i 

NIRAS. Herudover er det påvist, at graden af identifikation er varierende i forhold til hvorvidt 

medarbejderne blandt andet distancerer eller knytter sig til arbejdet i form af brugen af enten ’dem’ 

eller ’vi’. 

 

Initiativer som Hold Balancen og nogle medarbejderes udtalte fokus på stress, sammenholdt med 

faktiske stresstilfælde, indikerer, at nogle af NIRAS’ medarbejdere oplever en ubalance i forhold til 

arbejdsliv og privatliv. Vi har endvidere vist at blandt andet fleksibilitet og mad-med-hjem-

ordningen kan ses som organisatoriske karakteristika, der influerer medarbejdernes balance mellem 

arbejdsliv og privatliv.   
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5 Diskussion 1 – Et øjebliksbillede 

I dette kapitel anvendes først Schultzs (2006) teoretiske tag på organisationskultur i form af hendes 

spiral-model – herunder ritualer, myter og metaforer. Schultzs (2006) spiral vil hermed skabe 

rammen for forklaring af vores fortolkninger. Dernæst supplerer vi Schultzs (2006) teoretiske syn 

med yderligere teoretiske argumenter, i forhold til hvor vi finder dem relevante til forklaring af 

vores fortolkninger. Teoretikernes argumenter vil indgå i en diskussion af hvorvidt identifikation, 

motivation, stress, balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt kontrol kan forklare vores fortolk-

ninger. Desuden diskuteres Schultzs (2006) syn på subkulturer. Vi slutter af med en heuristisk 

model, for at illustrere sammenhængen mellem analysens fortolkninger og diskussionens forklarin-

ger.  

 

5.2 Organisationskultur i NIRAS forklaret ud fra Schultzs spiral 

Ifølge Schultz (2006) er det en forudsætning, at medarbejderne er integrerede medlemmer af den 

undersøgte organisation, for at de kan forstår handlingssymbolerne, da de dermed selv er med til at 

forstærke og handle i overensstemmelse med disse. Vi argumenterer for, at samtlige medarbejdere i 

NIRAS er integrerede medlemmer af organisationen, qua det faktum at NIRAS er deres arbejds-

plads. Eftersom både nye og gamle medarbejdere interagerer på daglig vis og derigennem skaber et 

fundament for meningsskabelse af handlingssymbolerne, er der på den baggrund skabt et grundlag 

for brugen af Schultzs (2006) spiral til forklaring af vores fortolkninger foretaget i NIRAS. 

 

5.2.1 Respekt som ritualiserende 

Vi har vist i analysen, at respekt medarbejderne imellem er gennemgående og iøjnefaldende i 

NIRAS’ organisationskultur. Vores tolkning af medarbejdernes kommunikation, som værende et 

udtryk for respekt, kan forklares ud fra Schultzs (2006) ritualbegreb, idet ritualet guider medarbej-

derne og hjælper dem med hvilken mening, de skal tillægge deres egne og kollegaers kommunikati-

on. Vi kan ud fra Schultzs (2006) ritualbegreb forklare, at medarbejderne i NIRAS ikke er i tvivl 

om, hvorledes de verbalt og nonverbalt skal kommunikere i situationer såsom; brug af buret, opfat-

telse af skilte samt hilsner. Hermed bliver kommunikationen til et respektritual ved, at medarbej-

derne eksempelvis tillægger den manglende hilsen en fælles forståelse af selvfølgelighed. Ritualet 

opstår således igennem medarbejdernes meningsskabelse og deres gentagende handlinger, der 

bygger på respekt. Respekt forekommer i forbindelse med medarbejdernes interaktion, hvilket 

åbner op for spørgsmål angående medarbejdernes samarbejdsmønstre.  
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5.2.2 Samarbejdsmønstrenes rituelle karakter  

Analysen har vist, at medarbejderne arbejder tæt sammen, og at der er bestemte måder, hvorpå 

samarbejdet foregår. Disse viser sig i form af konkrete samarbejdsmønstre, såsom måden hvorpå 

medarbejderne placerer sig omkring bordene, måden de sænker deres stemmer og at det desuden er 

personen, hvis skrivebord samarbejdet foregår ved, der styrer musen og sidder i bordindhakket. Ved 

at anvende Schultz (2006) perspektiv kan samarbejdsmønstrene ses som et ritual, eftersom disse er 

sat i system og knytter sig til måden, hvorpå medarbejderne arbejder sammen i NIRAS. Ud fra 

ritualbegrebet forklares samarbejdsmønstrene som en måde hvorpå medarbejderne skaber orden og 

forstår deres hverdag (Schultz, 2006). Medarbejdernes handlinger er således et udtryk for, at de 

handler i overensstemmelse med et indøvet ritual, der er knyttet til det at arbejde sammen (Schultz, 

2006). I forbindelse med samarbejdsritualet behøver medarbejderne ikke at opfinde nye måder at 

håndtere deres samarbejde på, eftersom de ved, at det er accepteret at stå eller sidde tæt sammen 

med kollegaer og tale sagte sammen.  

 

På trods af at vi i analysen har identificeret tætte samarbejdsmønstre, har vi også fortolket en 

situation hvor uenighed om betingelserne for samarbejde fremkom. Ud fra Schultzs (2006) ritualbe-

greb kan denne uenighed forklares. Når de indøvede ritualer ikke følges, kan det have konsekvenser 

for medarbejderne, da de ikke ved hvordan de skal agere når mønstrene brydes (Schultz, 2006). 

Således er det tydeligt, at ritualerne er med til at hjælpe medarbejderne med at tolke konkrete 

situationer. Når dette ikke er muligt, får det konsekvenser for medarbejdernes opfattelse af en 

situation, og dette kan gøre dem forvirrede (Schultz, 2006), hvilket kan forklare Lones utilpashed i 

situationen. 

 

5.2.3 Medarbejdernes interaktion 

Ovenstående identifikation af ritualerne respekt og samarbejde, åbner op for nye spørgsmål om-

handlende medarbejdernes interaktion. Det er påvist i analysen, at det ikke blot er i den arbejdsrela-

terede kontekst, at medarbejderne interagerer, det er også i forbindelse med sociale arrangementer. 

Det blev yderligere tydeligt i vores analyse af de sociale arrangementer, at disse har en fast struktur 

og at medarbejderne handler situationsvante i forbindelse med dem. Ud fra Schultzs (2006) per-

spektiv kan medarbejdernes indforståethed i relation til arrangementernes struktur og spilleregler 

karakteriseres som et ritual. Det er identificeret i analysen, at fødselsdagsarrangementerne er sat i 

system fra ledelsens side hvad angår intervallet af afholdelse. Dette stemmer ikke overens med 
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Schultzs (2006) argument om, at; ”De færreste ritualer er foreskrevet af den formelle struktur […]” 

(75), hvorfor fødselsdagen adskiller sig fra de ritualer, som er blevet identificeret ovenfor. Grunden 

til at denne sociale aktivitet alligevel kan betegnes som et ritual bunder i, at medarbejderne ubevidst 

agerer på en sådan måde, at ritualets form fastholdes. Dette ses eksempelvis ved, at medarbejderne 

kontinuerligt reproducerer spillereglerne i form af placering i rummet og ved at opmærksomheden 

er rettet det samme sted hen, og at det er legitimt blot at deltage i kort tid eller slet ikke at deltage. 

 

5.2.4 Den dominerende tid 

Ritualerne som er identificeret, skaber tilsammen et billede af, at tid er dominerende i medarbejder-

nes hverdag. Dominansen ses i form af samarbejdsmønstre blandt andet i forhold til deadlines, og i 

respekt i forbindelse med ikke at forstyrre hinanden. Derudover fremkommer tid i legitimeringen af 

medarbejdernes eget tidsforbrug i forbindelse med ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter. Denne indsigt 

er med til at åbne op for flere spørgsmål, deriblandt hvorledes tid kan karakteriseres som mere end 

blot en organiserende faktor i ritualerne.  

 

Vi har vist i analysen, at tid ligger som en usynlig kappe over alt, hvad medarbejderne foretager sig. 

Dette er synligt i brugen af timesedlerne, ved at timesedlerne ikke opfattes som bevidst styrende, 

men i stedet er en selvfølgelighed og naturlig del af arbejdsgangene. I analysen tolker vi, at medar-

bejderne holder øje med hinanden. Dette er, modsat timesedlerne, et udtryk for, at tid også er 

ubevidst styrende. Denne centrale og dominerende betydning tid har for medarbejdernes menings-

skabelse, tydeliggør hermed, at tid ikke blot har ritualiserende egenskaber, men også en mytelig-

nende karakterer i organisationen, set ud fra Schultzs (2006) forståelse af en myte. Tid kan betegnes 

som en myte, i form af dennes stærke gennemslagskraft og allestedsnærværelse (Schultz, 2006). Tid 

som en myte skaber en central forståelse for medarbejdernes legitimering af handlevalg eksempel-

vis i form af, at det er legitimt at sige nej til en kollega eller vælge et socialt arrangement fra. Ud fra 

Schultzs (2006) mytebegreb, kan medarbejdernes kontinuerlige reproduktion af tid som en organi-

serende faktor forklares som værende med til at opretholde meningsskabelsen af at tid er organise-

rende (Schultz, 2006).  

 

5.2.5 Meningsskabelse af frihed under ansvar 

Tidens væsentlige rolle i organisationen er ydermere tydelig i tolkningen af, at medarbejderne har 

forskellig meningsskabelse af frihed under ansvar. Tid er synlig i den ene meningsskabelse i form 
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af fleksibilitet, da medarbejderne tillægger frihed under ansvar en forståelse af egen tidsstyring. At 

der er to primære måder hvorpå medarbejderne skaber mening af samme fænomen åbner desuden 

op for, at der nødvendigvis ikke kun er én måde at skabe mening af organisatoriske karakteristika 

på. Begge måder medarbejderne skaber mening af mantraet frihed under ansvar kan forklares ud fra 

Schultzs (2006) symbolske perspektiv. Ud fra dette perspektiv forklares medarbejdernes handlinger 

som legitime på baggrund af deres forståelse af frihed under ansvar, da; ”[…] virkeligheden er 

subjektiv og flerdimensional” (Schultz, 2006; 72). På baggrund af dette vil de identificerede måder, 

at skabe mening af frihed under ansvar, tilsammen skabe den socialt definerede virkelighed, som 

medarbejderne er med til at forstærke gennem deres daglige kommunikation, knyttet til fleksibilitet 

og/eller kunstnerisk frihed (Schultz, 2006). 

 

Schultzs (2006) symbolske perspektiv kan således forklare, hvorledes meningsskabelsen af frihed 

under ansvar er med til at opretholde organisationskulturens verdensbillede. Vi har vist i analysen, 

at medarbejderne i høj grad anvender deres forståelse af frihed under ansvar i hverdagen. Dette ses 

ved, at medarbejderne blandt andet ændrer på skabeloner og procedurer, når disse ikke passer ind i 

deres konkrete situation, da frihed under ansvar i disse tilfælde opfattes som en måde at udøve 

kunstnerisk frihed på. At medarbejderne anvender deres forståelse i hverdagen, kan vi forklare ud 

fra Schultzs (2006) mytebegreb, da en myte har en karakter; ”[…] der giver den en stærk gennem-

slagskraft og adskiller den fra hverdagslivets mangfoldighed af små forklaringer” (76). Schultz 

(2006) hævder, at den forståelse der tillægges et fænomen ligger til grund for beslutningsnormer, 

som legitimerer samt reproducerer dominerende handlevalg. Således kan vi ud fra mytebegrebet 

forklare at frihed under ansvar spiller en væsentlig rolle i NIRAS’ organisationskultur, eftersom 

medarbejdernes forståelse af frihed under ansvar legitimerer deres handlevalg. Igennem legitime-

ringen af handlevalgene opretholdes verdensbilledet således (Schultz, 2006).  

 

Ved brug af Schultzs (2006) mytebegreb er det desuden muligt, at forklare vores tolkning om en 

forskydning af forståelsen af frihed under ansvar i fremtiden. Schultz (2006) argumenterer for, at 

nye hændelser og personer kan skabe sprækker i det eksisterende verdensbillede, hvilket hænger 

sammen med at nye medarbejdere i NIRAS stiller spørgsmålstegn ved frihed under ansvar i relation 

til kunstnerisk frihed. På baggrund af dette møder myten modstand. Det betyder hermed, at de nye 

medarbejderes meningsskabelse er medvirkende til, at der skabes sprækker i det eksisterende 



Side 89 af 115 

verdensbillede, hvilket på sigt forårsager en udvikling af den symbolske karakter af frihed under 

ansvar (Schultz, 2006).  

 

5.2.6 Familie-metaforen 

Ud fra Schultzs (2006) symbolske perspektiv kan en af de forståelser medarbejderne tillægger det at 

arbejde i NIRAS, betragtes som en metafor. Det er tydeligt i analysen, at der er en generel opfattel-

se af NIRAS som mere end blot en arbejdsplads, hvilket er et udtryk for, at medarbejderne tillægger 

deres arbejdsplads en anden betydning, end blot et sted man arbejder. Metaforen danner en social 

orden, da der skabes en fælles forståelse for, hvordan det er at være medarbejder i NIRAS, samt 

hvorledes man interagerer med hinanden på en acceptabel måde (Schultz, 2006). Det er således, ud 

fra Schultzs (2006) metaforbegreb, muligt at forklare, at der er blevet skabt en fælles forståelse af, 

at det eksempelvis er legitimt at kalde hinanden for kælenavne, selvom medarbejderne befinder sig i 

professionelle omgivelser. Eftersom NIRAS bliver associeret med det at være en familie, og at 

medarbejdernes interaktion går ud over rammerne for et professionelt forhold, kan metaforen 

indfange et generelt kulturbillede af NIRAS som værende mere end blot en arbejdsplads. Det 

generelle kulturbillede afspejler en organisationskultur hvor medarbejderne skaber et billede af 

NIRAS som en familie.  

 

5.2.7 Spiralens bidrag 

Med udgangspunkt i Schultzs (2006) spiral-model har vi vist, at begreberne; ritualer, myter og 

metaforer kan forklare flere af vores fortolkninger. Vi kan hermed konkludere at spiralen udgør et 

solidt fundament til forklaring af grundlæggende mønstre i NIRAS’ organisationskultur. Vi vurde-

rer dog, at der er behov for at supplere med yderligere teoretiske begreber til forklaring af vores 

fortolkninger. Disse supplerende teoretiske begreber vil vi i det følgende afsnit diskutere for at opnå 

en større indsigt, forståelse og forklaring af vores tolkninger.  

 

5.3 Udvidelse af billedet af NIRAS’ organisationskultur 

5.3.1 Identifikation og balance 

Vi har vist i alle tre analysedele, at medarbejderne skaber forskellig mening i forhold til i hvor høj 

grad, de identificerer sig med deres arbejde, hvor meget tid de vil lægge i arbejdet, samt hvor 

tilfredse de er med at arbejde i NIRAS. På trods af at disse tolkninger er til at finde på tværs af 

analysedelene, er der en tæt kobling mellem dem ud fra et teoretisk synspunkt. Grundlæggende kan 
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disse forskellige forståelser forklares ud fra Schultzs (2006) symbolske perspektiv, da disse hænger 

sammen med, at medarbejderne ikke tillægger arbejdet i NIRAS samme betydning, og derfor også 

handler forskelligt. Vi har ud fra Schultzs (2006) symbolske perspektiv forklaret at medarbejdernes 

brug af kælenavne og deres sociale samvær udenfor arbejdspladsen kan betragtes som en familie-

metafor. Vi vurderer på baggrund af dette, at der er tale om et generelt kulturbillede samtidig med, 

at der er varierende grad af tilknytning til arbejdet.  

Det kan diskuteres, hvorvidt Schultzs (2006) biddrag om, at medarbejdere skaber forskellig mening, 

tilstrækkelig dækker medarbejdernes handlinger i forbindelse med blandt andet identifikation.   

 

 “[…] individuals with strong boundaries typically work only at the office, 

during office hours, and do not think about, or do, work at home or ‘after 

hours’. Similarly, they typically deal with nonwork issues only outside the 

office, on their personal time, and do not think about, or take care of, per-

sonal business at work, on company time. In contrast, individuals with weak 

boundaries typically make little distinction between the time and space that 

is devoted to work and nonwork; thus, they might think about, or engage in, 

any role at any time”  

(Hecht & Allen, 2009: 841). 

 

Ifølge Hecht og Allen (2009) er medarbejdernes grænser for hvad der hører til henholdsvist deres 

arbejdsliv og privatliv præget af deres tilknytning til arbejdet. Vi har analyseret, at blandt andet 

Katrine adskiller arbejdslivet og privatlivet i høj grad. Katrine har ikke personlige genstande på sin 

arbejdsstation, hun har ikke en bærbar computer og mobiltelefon, hun arbejder ikke hjemmefra samt 

hun går til tiden. Omvendt har vi set i analysen, at medarbejdere såsom Sisse, har stor tilknytning til 

sit arbejde. Hun forsøger ikke at opdele de to elementer, og i stedet udvisker hun aktivt grænserne 

imellem disse ved blandt andet at anvende en samlet mailkonto. Vores tolkning om at jo mere 

medarbejderne identificerer sig med deres arbejde, jo mere vil arbejdslivet og privatlivet være 

sammenfaldende, kan forklares med, at det ifølge Hecht og Allen (2009) er lettere at opretholde en 

balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvis man ikke i høj grad identificerer sig med sit arbejde. 

 

Der kan argumenteres for hvorvidt identifikation med arbejdet blot skal opdeles i to grupper – i 

henholdsvis høj og lav grad af identifikation. Ifølge Christensen (2013) kan medarbejderes tilknyt-

ning til arbejdet opdeles i tre forskellige orienteringer - arbejdet som arbejde, arbejdet som en 

karriere og arbejdet som et kald. På den baggrund kan det diskuteres, hvorvidt der er behov for en 

mere nuanceret forklaring af medarbejdernes meningsskabelse af deres arbejde. Vores tolkning om 
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eksempelvis Katrines tilknytning til sit arbejde, kan vi ved brug af Christensens (2013) orienterin-

ger forklare som ’arbejdet som arbejde’, da det ikke er arbejdet i sig selv der er målet men derimod 

privatlivet. Derudover er det svært ud fra vores tolkninger, at skelne mellem de to orienteringer 

’arbejde som karriere’ og ’arbejde som et kald’, da disse tilsammen omfatter personlig udvikling, 

socialt samvær og arbejdet som en del af ens identitet (Christensen, 2013). Dog kan sammenkoblin-

gen af de to orienteringerne forklare Runes meningsskabelse af sit arbejde, eftersom Runes oplevel-

se af arbejdet både er en del af hans personlige udvikling, socialt samvær og oplevelsen af arbejdet 

som et kald. Dette hænger sammen med, at de enkelte orienteringer er arketyper og idealer, som 

ofte ikke er til at identificere i praksis. Ved brug af Christensens (2013) orienteringer til forklaring 

af vores tolkninger omhandlende identifikation, er det således alligevel endt med at medarbejdernes 

tilknytning til arbejdet ud fra en praksisnær undersøgelse, kun kan skelnes i to orienteringer. På den 

måde giver Christensens (2013) arketyper ikke umiddelbart en ekstra dimension til forklaringen af 

medarbejdernes tilknytning til deres arbejde. På den baggrund kan det diskuteres, hvorvidt forkla-

ring af medarbejdernes tilknytningsgrad overhovedet kan forklares med baggrund i en teoretisk tre-

inddeling, eller om medarbejdernes meningsskabelse snarere blot skal forklares ved brug af en skala 

mellem høj og lav, hvor der i mere eller mindre grad vil være fællestræk blandt medarbejderne.  

 

5.3.2 Hvor kommer motivationen fra? 

Analysen har vist, at venskaber og tætte relationer opstår indenfor NIRAS’ rammer, og at disse kan 

udviske grænserne for hvad, der hører til henholdsvis arbejdslivet og privatlivet. Tolkningen om at 

disse relationer bliver fremmet via de sociale aktiviteter, som forekommer i arbejdstiden, kan 

forklares ud fra Hecht og Allens (2009) pointe om, at grænserne mellem hvad der hører til arbejds-

livet og privatlivet svækkes ved at organisationer; ”[…] allow employees’ nonwork lives to enter 

the workplace” (841). Med andre ord kan det teoretisk forklares, at fodboldbordet, løbeklubben, 

vinklubben med videre er aktiviteter, som er medvirkende til, at grænserne mellem arbejdsliv og 

privatliv smelter sammen. Hecht og Allens (2009) pointe i forhold til hvilken effekt det har, at ikke-

arbejdsrelaterede aktiviteter bringes ind på arbejdspladsen, kan ydermere kobles med vores analyse 

af NIRAS’ ordninger såsom mad-med-hjem-ordningen og massage. Ved at NIRAS tilbyder disse 

goder til medarbejderne, kan vi således ud fra Hecht og Allen (2009) forklare at ledelsen, er med til 

at sløre grænserne for arbejdslivet og privatlivet. 
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Det kan diskuteres hvorvidt inddragelsen af ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter på arbejdspladsen kun 

kan betragtes som en negativ foranstaltning i forhold til medarbejdernes velbefindende. En anden 

forklaring i forhold til betydningen af at ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter bliver en del af arbejds-

pladsen, kan forklares ud fra Ryan og Decis (2000) SDT. Ud fra Ryan og Decis (2000) SDT er det 

muligt at forklare, at fleksibilitet, diverse personalegoder samt fodboldbordet er ydre motivations-

faktorer i forhold til, at disse belønninger er udefrakommende. Med andre ord er de foranstaltninger 

og initiativer som NIRAS tilbyder, med til at skabe et arbejdsmiljø, hvor øget arbejdsmotivation er 

til stede. NIRAS’ ledelse er klar over den udfordring medarbejderne har i forhold til at balancere 

arbejdsliv og privatliv. At ledelsen støtter de sociale arrangementer og tilbyder ikke-arbejds-

relaterede aktiviteter, kan ud fra Hecht og Allen (2009) anses som værende medvirkende til sam-

mensmeltning af grænserne mellem arbejdsliv og privatliv. Således er der to syn på at NIRAS 

inddrager elementer, der normalet ligger indenfor privatlivet, henholdsvis som værende motiveren-

de og grænse-udviskende. 

 

Ved brug af Ryan og Decis (2000) SDT er det ydermere muligt at give en forklaring på eksempelvis 

medarbejdernes tendens til at arbejde udover 08-16 af egen fri vilje. Eftersom NIRAS bærer præg af 

selvbestemmelse i forbindelse med medarbejdernes ansvar for egne projekter, kan Ryan og Decis 

(2000) begreb, indre motivation, bruges til at forklare medarbejdernes tilfredsstillelse og glæde ved 

arbejdet. Ved anvendelse af Ryan og Deci (2000) og deres tre psykologiske behov, kan vi sammen-

kæde medarbejdernes autonomi i arbejdet, at medarbejderne føler sig kompetente og at medarbej-

derne indgår i sociale relationer. Opfyldelsen af de tre behov skaber tilsammen et billede af at 

mange af medarbejderne i NIRAS er drevet af en indre motivation, hvor aktiviteten er belønning i 

sig selv (Ryan & Deci, 2000). Autonomi i arbejdet kommer som nævnt fra medarbejdernes selvbe-

stemmelse i form af styring af egne projekter. Medarbejdernes virkelyst og deres tilfredshed med 

arbejdet er et udtryk for, at medarbejderne føler sig kompetente. At det er tydeligt, at medarbejderne 

indgår i sociale relationer ved tværfagligt samarbejde og interaktion i og udenfor arbejdspladsen, er 

et tegn på at det tredje behov for relationer bliver opfyldt. På baggrund af dette kan vi ud fra Ryan 

og Decis (2000) synspunkt forklare, at medarbejderne er indre motiverede. Hermed ikke sagt at alle 

medarbejdere er indre motiverede, men at der er skabt grobund for at en indre motivation kan finde 

sted hos medarbejderne.  
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Forklaringen om at nogle medarbejdere bliver indre motiverede, åbner op for spørgsmålet om 

hvorvidt de ydre motivationsfaktorer kan have en underminerende effekt på den indre motivation, 

der kun kan opstå i fraværet af belønning. Ifølge Christensen (2013) findes der forskellige faktorer 

der kan påvirke den indre motivation medarbejdere føler, såsom en kontrollerende chef og dead-

lines. Medarbejderne i NIRAS oplever mange deadlines, hvilket således kan ses som en reduceren-

de faktor på den indre motivation. Vi har imidlertid vist i analysen at medarbejderne skaber mening 

af deadlines som noget periodisk og desuden noget der hører med til arbejdet. Sideløbende med 

medarbejdernes meningsskabelse af deadlines er deres oplevelse af autonomi, som er afgørende for 

deres indre motivation. En kontrollerende chef er ligeledes ikke mulig at identificere i vores analy-

se, hvorfor vi ikke umiddelbart ser denne risiko. På den baggrund kan vi argumentere for, at den 

ydre motivation, medarbejderne føler, ikke underminerer den indre, da autonomi er til stede sidelø-

bende med blandt andet deadlines, som ellers anses som en faktor der kan underminere den indre 

motivation (Christensen, 2013). 

 

5.3.3 Arbejdsglæde og stress 

I vores analyse har vi identificeret, at mange medarbejdere er glade for deres arbejde og at dette kan 

svække grænserne mellem arbejdsliv og privatliv. Dog er det også blevet synligt, at organisations-

kulturen er præget af stressbelastninger. Ifølge Remke og Risberg (2012) kan medarbejdernes glæde 

forklare hvorfor de udvikler stress, da de sammensmeltede grænser mellem arbejdsliv og privatliv 

øger risikoen for stress. I forlængelse af dette argumenterer Remke og Risberg (2012) for, at risiko-

en for stress mindskes, hvis der er god balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvorfor denne 

balance ses som værende en væsentlig faktor for trivsel. Remke og Risberg (2012) kan vi således 

anvende til, at forklare at NIRAS’ ledelse er bevidste om at balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

er vigtig, på baggrund af at ledelsen afholder Hold Balancen-seminaret.  

 

På den anden side, stiller Remke og Risberg (2012) spørgsmålstegn ved hvorvidt opmærksomhed 

fra ledelsen har en indflydelse på stresstilfælde. Remke og Risberg (2012) mener ikke, at politikker 

på området er indflydelsesrige i samme grad som medarbejdernes loyalitet. Med andre ord argu-

menterer Remke og Risberg (2012) for, at medarbejdernes loyalitet er medvirkende til hvorvidt 

medarbejderne udvikler stress. Vi kan således ud fra Remke og Risberg (2012) forklare, at de 

medarbejdere der er glade for deres aktuelle balance mellem arbejdsliv og privatliv, og som samti-

dig udviser loyalitet, har mindre risiko for at udvikle stress. På den anden side har vi vist i analysen, 
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at selv en meget tilfreds og loyal medarbejder som Sisse kan udvikle stress. På den baggrund kan 

det diskuteres, hvorvidt loyalitet altid er en positiv faktor i forbindelse med stress. Heins (2009) 

sammenkædning af motivation og stress trækker imidlertid i en anden retning end Remke og 

Risberg (2012).  

Hein (2009) argumenterer for, at medarbejderes loyalitet overfor arbejdet kan føre til stress. Således 

er en forklaring på medarbejdernes stresstilfælde ikke forårsaget af en manglende balance, men 

derimod at medarbejderne ønsker at gøre deres yderste og ikke gå på kompromis. Når medarbejder-

ne bliver nødt til at gå på kompromis med kvaliteten af deres udførte arbejde, blandt andet på grund 

af deadlines, har disse ifølge Hein (2009) forøget risiko for at udvikle stress. Således er det ikke 

manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv der udløser stress hos de højtuddannede, men 

derimod behovet for at sælge ud af egne værdier og gå på kompromis. Dette kan forklare vores 

tolkning om, at medarbejdere som eksempelvis Rune og Sisse kan blive stressede, hvis de ikke har 

tid til at gøre et godt stykke arbejde.  

 

På den måde kan Remke og Risbergs (2012) pointer medvirke til forklaring af vores fortolkninger i 

nogle tilfælde, men ikke i de tilfælde hvor meget loyale og tilfredse medarbejdere udvikler stress. 

Heins (2009) opfattelse af loyale medarbejderes overmotivation kan derimod forklare en anden 

dimension af stresstilfældene, hvor loyale medarbejdere udvikler stress. Det kan således tænkes, at 

hvis medarbejderne er overmotiverede og ønsker selvrealisering, er balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv ikke noget de opfatter som problematisk, eftersom det er arbejdet der kommer i første 

række. Derimod er det når de ikke kan realisere sig selv og bliver nødsaget til at sælge ud af egne 

værdier og indgå kompromis, at der opstår en situation der er usund for dem i form af risiko for at 

udvikle stress. 

 

5.3.4 Kærligt pres eller alene et pres? 

Vi har i analysen identificeret, at medarbejderne er opmærksomme på kollegaernes private situation 

specielt i forbindelse med mængden af arbejdsopgaver. I analysen blev det tydeligt, at de medarbej-

dere der ikke har børn, føler et pres for at påtage sig flere arbejdsopgaver end deres kollegaer med 

børn. Ifølge Remke og Risberg (2012) kan dette pres anskues som et problem, eftersom de mener, 

at fritid er vigtig for medarbejdernes velbefindende og balance, hvad enten medarbejderne har børn 

eller ej. 
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Det pres, nogle medarbejdere føler, hænger dog ikke kun sammen med, om de har børn. Vi har 

ligeledes tolket, at der er en form for ubevidst kontrol medarbejderne imellem. Den ubevidste 

kontrol kan vi forklare ud fra Bakers (1993) begreb concertive control. Måden hvorpå medarbejder-

ne har brug for at holde øje med hinanden blandt andet i forhold til mødetider, forklarer vi ud fra 

Bakers (1993) argument om, at medarbejderne konstruerer en fælles social virkelighed, hvor blandt 

andet tid er central. Vi har vist i analysen, at tid er en organiserende faktor i NIRAS, hvilket vi ved 

brug af Baker (1993) kan forklare som følgende; “Workers in a concertive organization create the 

meanings that, in turn, structure the system of their own control” (412). At medarbejderne ikke 

opfatter det synlige fokus på tid som en begrænsning eller kontrol, kan forklares ud fra Bakers 

(1993) argument om, at individer ofte er relativt uvidende om hvordan systemet, som de skaber, i 

realiteten kontrollerer deres handlinger.  

 

På trods af at vi, ud fra Bakers (1993) kontrolbegreb, kan forklare, hvorledes styringen er ubevidst 

til stedet i NIRAS, kan man dog argumentere for, at medarbejderne i NIRAS også ligger under for 

clock time. Den traditionelle forståelse af begrebet clock time indebærer, at der sættes præcis tid på, 

hvornår en medarbejder starter og slutter dagens arbejde (Thompson, 1967), hvilket analysen har 

vist er gældende for medarbejderne i NIRAS. Dette peger i retningen af en styret hverdag, hvor 

medarbejderne bliver målt på hvor mange timer de er på arbejde. På den anden side kan man 

argumentere for, at blandt andet medarbejdernes fleksibilitet og selvbestemmelse i forhold til 

arbejdstider og udførelse af opgaver, står i skarp kontrast til clock time begrebet. Omvendt er 

NIRAS’ tidsregistreringsprocedurer styrende for medarbejderens ageren, hvorfor tidsstyringen i 

NIRAS ud fra Thompsons (1967) begreb kan karakteres som værende en ind- og udstempling blot i 

et mere nutidigt perspektiv. I forlængelse af dette bliver det et argument, at Thompsons (1967) 

begreb er udviklet i en anden tid og et andet miljø, end i nutiden hvor størstedelen af medarbejderne 

er vidensmedarbejdere. På den baggrund, og fordi medarbejderne ikke opfatter deres tidsregistre-

ring som kontrol, argumenterer vi for at clock time i sin traditionelt styrende form ikke er til stede i 

NIRAS.  

 

Det er ydermere identificeret i analysen, at tid ligger som en usynlig kappe over medarbejdernes 

kommunikation. Ved brug af Schultzs (2006) begreb om myter, har vi karakteriseres tid som en 

sådan. Vi har forklaret ud fra Schultzs (2006) perspektiv i afsnittet ’Den dominerende tid’, at 

medarbejderne har en forståelse for, hvordan man agerer i specifikke situationer relateret til tid, 
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hvilket er en kobling til hvordan concertive control fungerer i en organisation. Den fælles mening 

medarbejderne har skabt af tid som en organiserende faktor, kan vi ud fra Bakers (1993) anskuelse, 

forklare som grundlæggende normer for hvordan, det er at arbejde i NIRAS.  

Derudover kan vi ud fra Bakers (1993) kontrolbegreb forklare, hvorfor medarbejderne har behov 

for at ’holde hinanden i ørerne’. Ved inddragelse af Baker (1993) kan vi forklare, at der er skabt en 

norm medarbejderne imellem om, at det er naturligt at man arbejder udenfor NIRAS’ arbejdstids-

ramme. Med andre ord kan den ubevidste kontrol og styring, som er identificeret i analysen, karak-

teriseres som værende en kontrol som medarbejderne aktivt er med til at opretholde. At medarbej-

derne ikke opfatter blandt andet timesedlerne som kontrollerende kan ifølge Bakers (1993) kontrol-

begreb være et udtryk for, at den ubevidste kontrol virker styrende. Tid som et dominerende aspekt 

i NIRAS’ organisationskultur er således dybt indlejret i fællesskaberne, og dette bevirker at medar-

bejderne ofte udtrykker og efterlever normerne uden at være fuldt bevidste omkring det. 

 

Vi kan endvidere anvende Baker (1993) til at forklare, at tilstedeværelse af kontrol i NIRAS hænger 

sammen med medarbejdernes tilknytning til deres arbejde. Baker (1993) har i sit studie af concerti-

ve control identificeret, at medarbejdere som ikke føler sig forpligtet i forhold til deres arbejde, ikke 

vil finde sig tilrette i en organisation, som er præget af denne type kontrol. På den måde kan vi med 

brug af Baker (1993) forklare, at de medarbejdere, der i høj grad er knyttet til NIRAS, er centrale 

spillere i fastholdelsen af den ubevidste kontrol; ”Concertive workers must invest a part of themsel-

ves in the team: they must identify strongly with their team's values and goals, its norms and rules” 

(Baker, 1993: 436).  

 

5.4 Subkulturer? 

Ved brug af Schultzs (2006) begreber blev det muligt, at sammenkoble flere fortolkninger og skabe 

en fortolkningsspiral. De efterfølgende afsnit med inddragelse af yderligere teori, har desuden været 

medvirkende til diskussion af forklaringer af vores fortolkninger af medarbejdernes meningsskabel-

se og herunder hvorledes NIRAS’ organisationskultur udformer sig. Schultz (2006) påpeger at; 

”[…] det er ikke muligt at formulere et samlet symbolsk billede af kulturen” (98) hvorfor det kun er 

muligt at give et øjebliksbillede af organisationskulturen. Vi argumenterer ligeledes for, at de 

fortolkninger vi har foretaget tilsammen skaber ét billede af NIRAS’ organisationskultur, hvorimod 

en gentagelse af vores undersøgelse formodentlig vil resultere i et andet billede. Et andet billede vil 
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blandt andet fremkomme i kraft af forskerens forforståelse. Foretog vi eksempelvis undersøgelsen 

igen, ville vi komme med en anden forforståelse end sidst, grundet indeværende undersøgelse.  

 

Schultz (2006) påpeger at én samlet organisationskultur eventuelt ikke er til stede, men i stedet kan 

der være tale om flere subkulturer. Som tidligere argumenteret kan vi forklare de to måder at skabe 

mening af frihed under ansvar ud fra Schultzs (2006) argument om, at medarbejdere tillægger 

samme fænomen forskellig betydning. Med andre ord kan de to måder, ses som et udtryk for at der 

ikke er én fælles meningsskabelse af frihed under ansvar. Forskellig meningsskabelse af samme 

fænomen, kan derfor forklares ud fra Schultzs (2006) begreb subkulturer. Dermed ikke sagt at de to 

identificerede måder, at skabe mening af mantraet, er de eneste forståelser af frihed under ansvar, 

der er til stedet i NIRAS.  

 

Det er ligeledes muligt at identificere subkulturer i forbindelse med meningsskabelse af balancen 

mellem arbejdsliv og privatliv, idet medarbejderne har forskellige måder at tilskrive arbejdet betyd-

ning. Nogle medarbejdere legitimerer et højt antal arbejdstimer, og opfatter således det at arbejde 

mange timer, som måden at agere på. Andre er derimod tilhængere af et lavere antal arbejdstimer 

og vælger ikke at tage arbejde med hjem, hvilket igen kan forklares ud fra deres forståelse af 

arbejdslivet. Et af de steder hvor en fælles forståelse, og dermed et udtryk for en fælles organisati-

onskultur, er tydelig, er i forbindelse med tid. Tiden er i alt, på alt og over alt i NIRAS. Disse 

mønstre af forståelser af tid i organisationskulturen er på mange måder let at få øje på i form af 

blandt andet fleksibilitet og timesedler. Samtidig viser tiden sig ubevidst som styrende i medarbej-

dernes interaktion. 

 

Schultzs (2006) symbolske perspektiv inkluderer således tanken om subkulturer og giver udtryk for, 

at det alene er på baggrund af empirien, at man kan diskutere hvorvidt, der er tale om at subkulturer 

er til stede eller ej (Schultz, 2006). Dette betyder, at ud fra vores empiriske studie, er det muligt at 

identificere, at tid kan betragtes som et mere grundlæggende mønster i organisationskulturen, hvor 

medarbejderne tillægger tid en fælles forståelse. Derimod kan måden medarbejderne skaber mening 

af frihed under ansvar samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv, forklares ud fra Schultzs 

(2006) syn på subkulturer, da forskellige opfattelser af disse er identificeret. På baggrund af dette, 

udgør samtlige måder hvorpå medarbejderne skaber mening af organisatoriske karakteristika, 

tilsammen et billede af organisationskulturen.  
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På den anden side kan det diskuteres, hvorvidt de forskellige måder at skabe mening af eksempelvis 

frihed under ansvar endvidere kan betragtes som et udtryk for, at der ikke er én samlet organisati-

onskultur, men derimod flere kulturer i organisationen. Medarbejdernes forskelligrettede menings-

skabelse er med til at medarbejderne handler forskelligt, i form af blandt andet fleksibilitet og 

ændrede procedurer, hvilket er med til at organisere medarbejdernes hverdag. På den måde kan der 

argumenteres for, at en samlet organisationskultur ikke er til stede, da nogle af medarbejdernes 

meningsskabelse trækker i forskellige retninger. På den anden side argumenterer Schultz (2006) for, 

at der med et fælles verdensbillede, fortsat vil være subkulturer, således at en samlet organisations-

kultur er til stede og omfavner forskellige måder hvorpå medarbejderne skaber mening af organisa-

toriske karakteristika.  

 

5.5 Sammenspil mellem analyse og teori 

Denne diskussion kommer med mulige forklaringer på vores analyses fortolkninger ud fra et teore-

tisk grundlag. Dette har givet større forståelse for medarbejdernes meningsskabelse i NIRAS’ 

organisationskultur. Desuden kobler diskussionen forskellige fortolkninger, som er fremkommet i 

analysens tre dele, hvilket skaber en større sammenhæng mellem analyse og teori. 

 

I dette kapitel har vi vist, at medarbejdernes respekt, samarbejde og sociale interaktion kan betegnes 

som ritualer, hvilket forklarer vores tolkninger om indforståethed i kommunikationen relateret til 

disse. At der er skabt et generelt kulturbillede af NIRAS, som en familie, forklarer hvorfor medar-

bejderne interagerer på private præmisser, har en familiær følelse og generel høj arbejdsglæde. 

 

Den teoretiske forklaring af den varierende grad af identifikation, giver en bedre forståelse for 

hvorfor nogle af medarbejderne i NIRAS har svært ved at holde balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv. Den manglende balance har vi forklaret kan resultere i stressreaktioner, men stress kan 

også forekomme ved, at medarbejderne føler de skal sælge ud af egne værdier grundet manglende 

mulighed for at udføre arbejdsopgaver tilfredsstillende. Karakteristika ved arbejdsmiljøet i NIRAS 

er forklaret som motiverende, hvilket skaber et billede af at medarbejderne er motiverede af både 

indre og ydre motivationsfaktorer. Den arbejdsglæde der er identificeret i analysen, bliver i den 

forbindelse særligt forklaret ud fra begrebet om indre motivation. Ved at tidsaspektet endvidere kan 

forklares som en myte, skabes der en forståelse for hvorfor tid er et grundlæggende mønster i 
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organisationskulturen. Til trods for tidens rolle og medarbejdernes udlevelse af concertive control 

opfatter disse ikke kontrollen negativt. 

På baggrund af indeværende diskussion har vi fremstillet en heuristisk model over sammenspillet 

mellem vores analyse og teoretiske argumenter (se model 1). I modellen optræder vores tre analy-

sedele som fundament. De stiplede streger imellem analysedelene afspejler, hvordan disse indbyr-

des er forbundne og overlapper hinanden, hvorfor helheden ikke kan skildres uden forståelse for de 

enkelte dele. Schultzs (2006) spiral er placeret i centrum, idet denne spiral-model danner grundlag 

for forklaring af de tre analysedele. De supplerende teoretiske begreber er desuden placeret hvor 

disse primært er brugbare til forklaring af analysedelenes fortolkninger. Tilsammen skaber model-

len ét unikt billede af NIRAS’ organisationskultur. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Model 1: Et øjebliksbillede af NIRAS’ 

organisationskultur. Egen tilvirkning. 
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6 Diskussion 2 – Kan mening rejse? 

Vi har identificeret forskellige organisationskulturelle mønstre i NIRAS Allerøds organisationskul-

tur igennem forståelse og fortolkning af medarbejdernes meningsskabelse. Med udgangspunkt i 

analysen har vi forklaret vores tolkninger ved brug af relevante teoretiske argumenter og diskuteret 

disse. På baggrund af dette, rejser vi i nærværende diskussionskapitel, spørgsmålet om, hvorvidt 

NIRAS Allerøds organisationskulturelle mønstre er gældende andre steder i NIRAS’ organisation. 

Vi vil diskutere, hvilken betydning konteksten har for den betydning, medarbejdere tillægger 

udvalgte organisatoriske karakteristika på andre danske kontorer og i udlandet. Først diskuterer vi 

kort, hvorvidt sammenfaldende meningsskabelse kan identificeres på NIRAS’ andre danske konto-

rer. De forståelser, som vi undersøger, er henholdsvis selvbestemmelse og identifikation. Desuden 

diskuterer vi sproget betydning for meningsskabelsen af frihed under ansvar. I relation til NIRAS 

verden, diskuterer vi hvorvidt forståelsen af styring og kontrol, familiestrukturer, fleksibilitet samt 

oversættelsen af frihed under ansvar vil være ens overalt i verden på NIRAS’ kontorer. 

 

6.1 NIRAS i Danmark 

NIRAS har 11 kontorer spredt ud over Danmark i varierende størrelse (Bilag 13, Om NIRAS). 

Fælles for kontorerne er, at de alle ligger i Danmark, men det kan diskuteres, hvorvidt dette er den 

eneste fællesnævner. Det er ikke muligt blot at fastslå, at organisationskulturen i NIRAS Allerød er 

den samme for de andre danske kontorer (Shenton, 2004), hvorfor vores analyse ikke kan karakteri-

seres som gældende for hele NIRAS’ samlede organisationskultur. Det kan diskuteres hvorvidt 

blandt andet forståelserne af frihed under ansvar (fleksibilitet og kunstnerisk frihed) vil være mulig 

at identificere på andre danske kontorer. Den selvbestemmelse, som ligger i frihed under ansvar, er 

et parameter, som specielt danske ingeniører værdsætter i deres arbejde (Viskinde, 2014). På 

baggrund af at NIRAS beskæftiger ingeniører, og at frihed under ansvar er tillagt en forståelse af 

selvbestemmelse, formoder vi, at der vil være sammenfaldende forståelse af frihed under ansvar på 

de andre kontorer i Danmark. 

 

I analysen af meningsskabelse af balancen mellem arbejdsliv og privatliv har vi vist, at medarbej-

dernes grad af identifikation med deres arbejde er afgørende for den betydning, medarbejderne 

tillægger at arbejde hos NIRAS. Det er tydeligt i NIRAS Allerød, at de medarbejdere der i høj grad 

identificerer sig med deres arbejde legitimerer et højt antal arbejdstimer, og udvisker grænserne 

mellem arbejdsliv og privatliv i højere grad, end de medarbejdere der identificere sig i lav grad. Vi 
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har i analysen vist, at udvikling af stress potentielt hænger sammen med denne udviskning af 

grænserne mellem arbejdsliv og privatliv.  

Ifølge Ingeniørforeningen IDA (2014) er der en generel tendens til, at ingeniører er dårlige til at 

balancere arbejdsliv og privatliv, hvilket kan føre til stress. At nogle medarbejdere i NIRAS Allerød 

tillægger balancen mellem arbejdsliv og privatliv en betydning af grænseløshed, formoder vi er 

mulig at identificere på andre danske NIRAS-kontorer, blandt andet fordi ingeniørbranchens ar-

bejdskultur er præget af udfordringer i forhold til balancen (Ingeniørforeningen IDA, 2014). Med 

andre ord vil medarbejderne på NIRAS’ andre danske kontorer formentligt også have udfordringer 

med balancen mellem arbejdsliv og privatliv, som følge af deres meningsskabelse af balancen.  

  

Ifølge Thomas (2008) kan organisationskultur have en vis indflydelse på medlemmerne af organisa-

tionen, men ikke i samme grad som den nationale kultur, som disse ligeledes er en del af. Således 

kan der argumenteres for, at de medarbejdere der arbejder hos NIRAS i Danmark, ikke blot er 

påvirket af organisationskulturen, men ligeledes af den danske arbejdskultur per se.  

I NIRAS Danmark deler alle medarbejderne sproget som en fælles referenceramme. Således opstår 

der ikke meningsforvridninger i forbindelse med en eventuel oversættelse af organisationsmantraet 

frihed under ansvar. Dette på trods af, at mantraet tillægges forskellig forståelse. Netop fordi spro-

get bliver brugt til at interagere med andre, spiller det en væsentlig rolle i formningen af opførsel, 

samt for fastholdelsen af opfattelsen af mønstre af interaktion (Thomas, 2008). Med andre ord er det 

danske sprog en væsentlig del af NIRAS’ organisationskultur i Allerød og ikke mindst på alle 

NIRAS-kontorer i Danmark. Det er ved brug af sproget, at medarbejderne interagerer og skaber 

mening af hvorledes man skal kommunikere verbalt og nonverbalt. På baggrund af den betydning 

medarbejderne i NIRAS Allerød tillægger frihed under ansvar og balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv, samt at vi antager, at medarbejdere på andre danske NIRAS-kontorer vil tillægge lignende 

betydning, formoder vi, at det er muligt at identificere samme organisationskulturelle mønstre på 

andre danske NIRAS-kontorer. 

 

Denne formodning ligger i tråd med Brannens (2004) opfattelse af kontekstens betydning for en 

succesfuld overførsel af organisationskulturelle mønstre. Da NIRAS’ kontorer i Danmark befinder 

sig i samme nationale kontekst, er der ikke på samme måde behov for opmærksomhed på kontek-

sten, som i forbindelse med NIRAS’ udvidelse udover de danske grænser. På den baggrund er det 

interessant at diskutere, hvorvidt den betydning medarbejderne i Danmark tillægger organisatoriske 
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karakteristika, kan identificeres udenfor de danske grænser. I forbindelse med udvidelse til andre 

lande pointerer Brannen (2004), at mange organisationer ofte ikke har en forståelse for; “[…] the 

process of recontextualization – how transferred organizational assets, including the notion of 

foreignness, take on new meanings in distinct cultural contexts” (596). 

 

6.2 NIRAS i verden    

Stort set alle organisationer er i berøring med omverdenen. Det er svært at identificere et produkt 

eller en service, som ikke er influeret af en cross-border transaktion af den ene eller anden slags 

(Thomas, 2008). I den forbindelse er der mange forskere, der har undersøgt, hvorledes man succes-

fuldt udvider organisationer udover landegrænserne. Brannen (2004) har i tråd hermed undersøgt 

sammenhængen mellem kontekst, sprog, forståelse og succesfuld overførsel af multinationale 

organisationers aktiviteter ud over landegrænser.  

 

At sproget er væsentligt i forståelsen af fænomener fremhæver både Brannen (2004) og Thomas 

(2008). Ifølge Thomas (2008) er sproget en vigtig kilde til at fastholde en organisationskultur, og på 

den måde kan det diskuteres hvordan det rent sprogligt er muligt, at overføre danske organisations-

kulturelle mønstre til andre lande. NIRAS har kontorer over hele verden (Bilag 15, Kontakt), og 

således i lande hvor der ikke tales dansk. Ifølge Thomas (2008) vil disse andre lokale sprog og 

kulturer have en indvirkning på den lokale meningsskabelse i organisationskulturen. På samme vis 

som det danske sprog øver indflydelse på den danske organisationskultur. Brannen (2004) deler 

denne opfattelse, og pointerer i forlængelse heraf, at organisationer både overfører og modtager 

gennem sproget, hvilket gør sproget til en væsentlig katalysator i organisationers aktivitet over 

grænserne.  

 

Den traditionelle opfattelse af kommunikation som kodning og afkodning mellem afsender og 

modtager bygger på en opfattelse af, at jo mere kommunikatørernes kulturelle verdener overlapper, 

jo mere effektiv vil kommunikationen være (Brannen, 2004). Brannen (2004) lægger imidlertid 

også vægt på, at det handler om, hvilken betydning individerne tillægger de forskellige elementer i 

kulturen. Dette er blandt andet tydeligt i forbindelse med overførsel af værdier og tankesæt fra en 

kontekst til en anden.  
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6.2.1 Styring og kontrol 

Tid er et universelt begreb, som vi formoder alle medarbejdere kan forholde sig til. Vi kan dog ikke 

på samme måde formode, at tid i organisatoriske sammenhænge tillægges sammen betydning. I 

vores analyse af NIRAS Allerød har vi tydeliggjort, at medarbejderne bliver styret af tid – både 

bevidst og ubevidst. Medarbejderne i NIRAS Allerød giver dog ikke udtryk for, at eksempelvis 

timesedlerne bliver tillagt en forståelse af styring og kontrol. På den måde handler det eventuelt 

mere om, hvad den enkelte lægger i det at skrive timeseddel, end om hvorledes vedkommende 

opfatter disse som kontrollerende eller ej.  

 

I danske organisationer ønsker medarbejderne typisk ikke at blive underlagt ekstern styring (Gert-

sen & Zølner, 2012), hvilket ligger i tråd med vores undersøgelse, der viser, at medarbejderne i 

NIRAS Allerød lægger stor vægt på deres selvbestemmelse. I Indien har medarbejdere derimod 

mere behov for styring til at udføre deres opgaver, og således forventer de at blive guidet (Gertsen 

& Zølner, 2012). Vi formoder, at medarbejdere på et NIRAS-kontor i Indien vil tillægge styring en 

anden betydning end medarbejderne i Danmark, grundet deres forventninger til at blive guidet. På 

trods af at vi har identificeret høj grad af selvbestemmelse i NIRAS Allerød, har det også været 

muligt, at forklare medarbejdernes ’holden hinanden i ørerne’ ud fra Bakers (1993) begreb om 

concertive control. Denne ubevidste styring, medarbejderne imellem, formoder vi vil være svær at 

identificere i et land som Indien, da medarbejderne her har behov for mere synlig styring. Denne 

synlige styring eliminerer den usynlige og ubevidste styring medarbejderne imellem; ”A superior is 

expected to give explicit orders and guidance and to exercise control in a way that helps subordi-

nates grow professionally” (Gertsen & Zølner, 2012: 145).  

 

6.2.2 Oversættelse af frihed under ansvar 

Vi formoder, at de forståelser, som medarbejderne i NIRAS Allerød tillægger frihed under ansvar, 

ikke er mulig at identificere på et NIRAS-kontor i eksempelvis Indien. Grunden til denne formod-

ning er, at medarbejderne i NIRAS Allerød blandt andet tillægger frihed under ansvar en forståelse 

af kunstnerisk frihed, hvori medarbejdernes selvbestemmelse i udførelse af opgaver er central. På et 

kontor i Indien vil frihed under ansvar formentlig ikke tillægges samme betydning, grundet indernes 

behov for direkte styring. I forbindelse med mantraet frihed under ansvar er det således sandsynligt, 

at en direkte oversættelse ikke er mulig.  
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På baggrund af blandt andet de forventninger medarbejdere i Indien har til styring, formoder vi for 

det første, at frihed under ansvar vil få tillagt en anden betydning i andre kontekster. For det andet 

formoder vi, at der i forbindelse hermed eksisterer et behov for en oversættelse af de danske ord, 

hvis frihed under ansvar skal overføres til andre NIRAS-kontorer i udlandet. En sådan direkte 

oversættelse vil formentlig være medvirkende til at betydningsnuancer mistes; 

 

“Language, whether written (as in translated SOP manuals, philosophies, 

etc.) or oral (as in on-the-job training), is the medium for making explicit 

what is otherwise implicit. However, because such shared understandings 

are context dependent, even after rendering them explicit by language (and 

in some cases translating them into functional equivalents in yet another 

language), moving them from one location to another will always be prob-

lematic […]“  

(Brannen, 2004: 603) 

 

Et argument for at oversættelse af frihed under ansvar er problematisk, er således ifølge Brannen 

(2004), at konteksten og den betydning ordene tillægges, spiller en rolle i forhold til, hvordan frihed 

under ansvar opfattes. På baggrund af dette kan der argumenters for, at det ikke er muligt at omsæt-

te begrebet frihed under ansvar til andre NIRAS-kontorer udenfor de danske grænser. Således har 

den forståelse, medarbejderne tillægger styring en indflydelse på skabelsen af den aktuelle organisa-

tionskultur på NIRAS-kontoret i det pågældende land. 

 

Den abstrakte ordlyd, som frihed under ansvar består af, er imidlertid med til, at medarbejdere kan 

tillægge mantraet forskellig forståelse. Dette er synliggjort i analyse i form af fleksibilitet og kunst-

nerisk frihed (jf. ’Flerfacetteret mening’). d’Iribarne (2012) hævder at; “One can fully agree on 

values as long as they are expressed with abstract vocabulary […]” (133). Medarbejdere i andre 

lande vil således, som tidligere nævnt, tillægge mantraet en betydning, der afspejler deres kontekst. 

På den baggrund kan vi argumentere for, at en overførsel af mantraet til kontorer i udlandet ikke vil 

gavne NIRAS, hvis formålet er at mantraet skal afspejle hovedkontorets organisationskultur. Med-

arbejdere i udlandet vil i stedet tillægge mantraet deres egen forståelse og ikke blot adoptere de 

danske forståelser. Denne opfattelse ligger i tråd med Brannens (2004) anskuelse om; ”If the parent 

company is significantly foreign from its subsidiary, the transferred firm assets may not fit the 

receiving context in the host country” (593).  

 

 



Side 105 af 115 

På baggrund af både d’Iribarne (2012) og Brannens (2004) argumenter om overførsel af organisato-

riske karakteristika vurderer vi, at frihed under ansvar ikke er mulig at overføre direkte til andre 

lande. En direkte overførsel er ikke mulig i den forstand, da de betydninger der tillægges fænome-

net i Danmark, ikke automatisk vil være de samme i udlandet.  

 

6.2.3 Familiestrukturer 

Vi vurderer, at det er sandsynligt, at medarbejdere på NIRAS-kontorer andre steder i verden ikke 

motiveres af de samme elementer, som medarbejderne i Danmark gør. Som nævnt er det i Dan-

mark, og i vores case, tydeligt, at medarbejdere bliver motiveret af autonomi i arbejdet og mulighe-

den for selv at præge arbejdet. Denne individualisering og ejerskab overfor et projekt, er formentlig 

ikke til at finde i samme grad hos medarbejdere fra eksempelvis Kina, da samfundet i Kina er 

bygget op omkring fællesskabsværdier; ”Eastern Asian cultures tend to be high in collectivism, and 

China, in particular, is based on a collectivist political system” (Chung & Mallery, 2000: 341). 

Således bliver individualisering ikke i samme grad påskønnet, hvilket kan tænkes at have en effekt 

på den lokale organisationskultur, i form af den betydning medarbejderne tillægger eksempelvis 

deadlines. I Kina kan det formodes, at fællesskabsfølelsen gør, at medarbejderne har en menings-

skabelse af, at egne deadlines ikke nødvendigvis kommer før kollegaernes. 

 

Det kan formodes, at de kinesiske fællesskabsværdier fordrer, at medarbejderne arbejder sammen 

og bruger hinandens kompetencer, på baggrund af de stærke kollektivistiske strømninger, hvilket 

ligeledes er at finde i NIRAS Allerød. På den måde kan den betydning, de danske medarbejdere 

tillægger samarbejde på nær af deadlines, muligvis identificeres på kontoret i Kina. Vi har vist i 

analysen, at medarbejderne i NIRAS Allerød arbejder tværfagligt sammen og bruger hinandens 

kompetencer til udførsel af opgaver. Vi formoder, at dette ligeledes er et karakteristika, som også 

gør sig gældende på NIRAS’ kontor i Kina – grundet kinesernes kollektivistiske meningsskabelse. 

 

Herudover er familierelationer meget vigtige i den kinesiske kultur og; “[…] decisions are made 

with family or group members involved” (Chung & Mallery, 2000: 340). Dette peger ydermere i 

retningen af, at der kan være sammenfald mellem den betydning kinesere tillægger familie, og den 

mening medarbejdere i NIRAS Allerød skaber af familie i organisationskulturen. Dette kan tænkes 

at være medvirkende til, at der er sammenfald i organisationskulturen i Danmark og i Kina angåen-

de måden hvorpå medarbejderne i begge lande skaber mening af vigtigheden af familie. Således kan 
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der være stor forskel på to landes nationale kulturer, men dette er ikke nødvendigvis en hindring i 

forhold til at identificere samme organisationskulturelle mønstre på tværs af landegrænserne. Dette 

sammenfald i forhold til vigtigheden af familie er dog ikke ensbetydende med, at ’familie’ tillægges 

den samme forståelse. I den forbindelse formoder vi, at der er forskel på hvilken forståelse, der 

tillægges ’familie’, blandt andet i forhold til hvor mange medlemmer der inkluderes. Nogle vil 

formentlig mene at ’familie’ består af mor, far og eventuelle børn, hvor andre vil inkludere bedste-

forældre, fætre, svigerforældre med mere. Brannen (2004) lægger i den forbindelse vægt på, at 

mening bliver skabt i konteksten mellem individer der interagerer, og derfor er det svært at forudsi-

ge, hvilken forståelse der vil blive tillagt ’familie’ i en anden kontekst. På den måde kan vi ikke 

med sikkerhed konkludere, at de mønstre, vi har fundet hos NIRAS Allerød, kan identificeres 

udenfor de danske grænser.  

 

I eksempelvis Malaysia bliver bedsteforældrene betragtet som en del af ’familie’ (Subramaniam & 

Overton, 2010), hvorfor vi formoder, at dette har en indflydelse på, hvilken betydning medarbejder-

ne tillægger balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Inkluderes bedsteforældrene kan det tænkes, 

at medarbejderne i Malaysia, ved disses sygdom, vil retfærdiggøre, at de tager fri for at passe dem, 

da den forståelse de tillægger ’familie’ inkluderer, at bedsteforældrene skal passes ved sygdom. En 

forståelse af ’familie’ som inkluderende bedsteforældre vil eventuelt resultere i, at medarbejderne i 

Malaysia vil have flere dage, hvor de er væk fra arbejdspladsen. Således er det ikke muligt at 

forvente, at den samme forståelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv vil være til stede i 

Danmark og Malaysia, da familiestrukturerne er forskellige.  

 

6.2.4 Fleksibilitet og arbejdsglæde 

I NIRAS Allerød har vi vist, at en stor del af medarbejdernes forståelse af balancen mellem arbejds-

liv og privatliv bygger på fleksibilitet eksempelvis ved, at nogle arbejder når børnene er lagt i seng, 

og andre går til frisøren mellem kl. 08 og 16. Fleksibilitet er således en stor del af NIRAS’ organi-

sationskultur. I England og generelt i Europa er fleksibilitet en inkorporeret del af arbejdspladserne 

(Subramaniam & Overton, 2010). På baggrund af dette vurderer vi, at der er en sandsynlighed for, 

at medarbejdere i disse lande, ligesom i NIRAS Danmark, tillægger balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv en forståelse af fleksibilitet. I Malaysia er fokus på fleksibilitet på arbejdspladserne der-

imod et nyt fænomen (Subramaniam & Overton, 2010), hvorfor vi formoder, at medarbejderne på 

NIRAS-kontoret i dette land, har svært ved at tillægge balancen mellem arbejdsliv og privatliv en 
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forståelse af fleksibilitet. Således har vi svært ved, at forudsige hvilken betydning medarbejderne i 

Malaysia vil tillægge balancen mellem arbejdsliv og privatliv, da fleksibilitet som fænomen har 

forskellig tidsmæssig forankring de to lande imellem.  

 

Vi har vist at mange medarbejdere i NIRAS Allerød er glade for deres arbejde, og at disse tillægger 

deres arbejde en betydning af mere end blot et arbejde. At arbejdet fylder en stor del af medarbej-

dernes liv, anser vi som et udtryk for, at medarbejderne tillægger deres karrierer en stor betydning.  

 

 “However, the very meaning of a career can be different in different na-

tional cultures […], and in some cultures, particularly the developing world 

with its dawn-to-dusk toil for subsistence income, the idea of a career may 

have little if any meaning”  

(Thomas, 2012: 20). 

 

Der kan på baggrund af citatet diskuteres, hvorvidt karriere vil blive anset for vigtig i andre kontek-

ster end den danske. I og med at NIRAS har kontorer i flere udviklingslande, er denne pointe 

væsentlig i forbindelse med den betydning, medarbejdere i udviklingslandene vil tillægge det at 

arbejde i NIRAS. Vi formoder, at den lokale kultur og fokus på karriere, smitter af på den betyd-

ning medarbejderne tillægger deres arbejde. Dette ligger i tråd med Thomas’ (2008) argument om, 

at nationalkulturen har større indflydelse på medarbejderne end organisationskulturen.  

 

6.3 Overførsel af mening? 

Denne diskussion har kastet lys over, at konteksten spiller en stor rolle i forbindelse med menings-

skabelse. Vi vurderer imidlertid, at medarbejdere på NIRAS’ andre danske kontorer vil tillægge 

blandt andet frihed under ansvar samme forståelse, som identificeret i NIRAS Allerød. Dette 

hænger sammen med, at den nationale kultur skaber rammerne for de betydninger, der konstrueres i 

den specifikke kontekst. 

 

Vores speciale bygger på empiri fra NIRAS-kontoret i Allerød, hvorfor det ikke er muligt at afgøre 

hvorvidt de identificerede organisatoriske karakteristika og derfor også organisationskulturelle 

mønstre, ligeledes vil være til stede på andre NIRAS-kontorer verden over. I en fremtidig undersø-

gelse vil det således være interessant, at undersøge hvilken betydning medarbejdere på andre 

NIRAS-kontorer udenfor Danmark tillægger de organisatoriske karakteristika, som vi har fremlagt i 

dette speciale.   
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7 Konklusion 

Vi har ud fra et medarbejderperspektiv været interesseret i at undersøge, hvordan medarbejderne 

oplever og forstår hverdagen i NIRAS. For at kunne belyse, hvordan medarbejderne skaber mening 

i organisationskulturen, vurderede vi, at det var nødvendigt at identificere de organisatoriske karak-

teristika, som medarbejderne skaber mening af. På den baggrund har det været oplagt at observere 

medarbejderne. Ved at observere blev det muligt for os at få en forståelse for organisationen igen-

nem medarbejdernes kommunikation. Vores indsigt gav anledning til nye spørgsmål, og vi valgte at 

udvide metoden til også at inkludere interviews. Med interviews blev det muligt for os at give 

medarbejderne en stemme. Ved at have et fortolkende perspektiv har vi igennem analyse af medar-

bejdernes kommunikation identificeret mønstre af forståelser, som tilsammen skaber et øjebliksbil-

lede af organisationskulturen.  

 

At medarbejderne skaber mening i deres hverdag, kommer til udtryk ved indforståede spilleregler, 

som de kontinuerligt reproducerer gennem kommunikation. Medarbejderne stiller ikke spørgsmåls-

tegn ved, hvordan de skal agere, de kommunikerer blot på baggrund af en indforstået forestilling 

om hvornår, eksempelvis glasburet skal benyttes. Den forståelse, som skabes, hjælper medarbejder-

ne til at organisere deres hverdag og legitimerer deres handlevalg i forhold til eksempelvis at tage 

fra arbejdet tidligt, fordi børnene skal hentes. Vi konkluderer på baggrund heraf, at medarbejderne 

skaber mening ud fra deres forståelse af de organisatoriske karakteristika, hvilket kommer til udtryk 

igennem deres kommunikation. De mønstre af forståelser, der skabes ud fra medarbejdernes me-

ningsskabelse, udgør organisationskulturen, som medarbejderne skaber mening i.  

 

Medarbejderne har samme forståelse af visse organisatoriske karakteristika og kommunikerer 

derfor ens. Hvorimod de på andre områder skaber forskellig mening og handler ud fra deres respek-

tive forståelse. Blandt andet viser medarbejdernes samarbejdsmønstre og respektfyldte kommunika-

tion en fælles meningsskabelse af, hvordan man skal forholde sig til hinanden på arbejdspladsen, 

hvilket er forklaret som ritualer for samarbejde og respekt. Det er tydeligt, at når et af disse ritualer 

brydes, opstår der en situation hvor de implicerede medarbejdere, ikke ved hvordan de skal reagere, 

eftersom ritualerne hjælper medarbejderne med at skelne mellem rigtigt og forkert. Medarbejdernes 

kommunikation om tid er ligeledes sammenfaldende. Denne fælles forståelse i forhold til tid har vi 

forklaret ud fra mytebegrebet, da organiseringen af tid forekommer både bevidst og ubevidst. 

Medarbejderne opfatter ikke dette som et problem, da det er måden hvorpå, de skaber mening. 
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Dette har vi forklaret ud fra begrebet concertive control, som er indlejret i medarbejdernes fælles-

skaber, hvilket desuden forklarer, hvorfor medarbejderne ikke opfatter kollegaernes ’holden øje’ 

som kontrollerende og styrerende for dem. Medarbejderne opfatter på samme vis ikke timesedlerne 

som kontrollerende, da de har skabt en forståelse af disse som værende nødvendige for at fakturere 

kunderne. Således kan vi konkludere, at medarbejderne er styret af tid i deres hverdag, men efter-

som de ikke tillægger tiden en forståelse af styrende og accepterer behovet for tidsregistrering, er 

denne styring ikke synlig i organisationskulturen. Hvad der imidlertid er synlig er medarbejdernes 

ubevidste kontrol af hinanden, således at tid alligevel er en væsentlig faktor i organisationskulturen.  

 

NIRAS’ mantra frihed under ansvar er omvendt et eksempel på et organisatorisk karakteristika, som 

tillægges forskellig betydning. Hvad end frihed under ansvar tillægges en forståelse af fleksibilitet 

eller kunstnerisk frihed, legitimerer medarbejderne deres handlevalg ud fra deres meningsskabelse. 

De medarbejdere, som tillægger frihed under ansvar en forståelse af fleksibilitet, legitimerer ek-

sempelvis at gå tidligere, og i stedet arbejde på et andet tidspunkt. Andre medarbejdere, som i 

højere grad tillægger frihed under ansvar en forståelse af kunstnerisk frihed, legitimerer at procedu-

rer og standarder ændres og tilpasses deres konkrete behov. Vi kan på den baggrund konkludere, at 

frihed under ansvar tager en mytelignede karakter i NIRAS, da denne ikke blot er til at identificere i 

små hverdagshandlinger, men er dominerende i medarbejdernes kommunikation.  

 

Medarbejderne i NIRAS skaber ligeledes forskellig mening af balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv. De medarbejdere, som opfatter deres arbejde som mere end blot et arbejde, har ikke en 

klar opdeling mellem deres arbejdsliv og privatliv, hvorfor grænserne mellem disse bliver slørede. 

Andre medarbejdere skaber en mening af ’arbejdet som et arbejde’, hvori arbejdslivet og privatlivet 

isoleres fra hinanden. Vores undersøgelse viser, at den betydning, medarbejderne tillægger at 

arbejde i NIRAS, hænger sammen med deres grad af identifikation med arbejdet, og derigennem 

den måde medarbejderne kommunikerer i hverdagen. På den baggrund konkluderer vi, at medar-

bejdernes meningsskabelse af balancen mellem arbejdsliv og privatliv kommer til udtryk, både i 

forhold til den måde hvorpå de legitimerer antallet af arbejdsopgaver, og i forhold til hvornår de 

vælger at udføre disse. Medarbejdernes meningsskabelse af arbejdet som mere end blot et arbejde 

kan dog både mindske og øge udviklingen af stress. Loyalitet og arbejdsglæde kan, ud fra forskelli-

ge syn, betragtes som både positive og negative faktorer i forbindelse med stress.  
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Medarbejderne har igennem deres meningsskabelse skabt et billede af en organisationskultur, som 

de generelt er glade for at være en del af, og hvor medarbejderne er loyale og hvor de bruger meget 

tid på deres arbejde. Dette ses blandt andet i et kulturbillede, hvor metaforen ’familie’ afspejler 

medarbejdernes meningsskabelse af at være medarbejder i NIRAS som tilhørende en familie. I 

organisationskulturen er både indre og ydre motivation til stedet, uden at den ydre motivation 

underminerer den indre. Bagsiden af medaljen er imidlertid at bag friheden, fleksibiliteten, venska-

berne og det tætte fælleskab findes der udfordringer relateret til stressbelastninger. 

 

Vi konkluderer, at de forskellige betydninger, medarbejderne tillægger de organisatoriske karakteri-

stika, skaber mønstre, som tilsammen konstruerer organisationskulturens særpræg. Hvorvidt disse 

mønstre er til at identificere på andre NIRAS-kontorer, har vi efterfølgende diskuteret. Vi argumen-

terer for, at disse mønstre med stor sandsynlighed vil være sammenfaldende på de andre danske 

kontorer. Vi er endvidere gennem diskussion kommet frem til, at dette blandt andet hænger sammen 

med, at den nationale kultur spiller en væsentlig rolle i medarbejdernes meningsskabelse. Samtidig 

argumenterer vi for, at det ikke er muligt at sige noget entydigt om, hvorvidt medarbejderne i 

udlandet vil tillægge samme betydning af konkrete organisatoriske karakteristika qua den lokale 

konteksts indvirkning på meningsskabelsen. Derudover har det ikke været muligt endeligt at afgøre, 

hvorvidt lignende organisatoriske karakteristika er til at identificere i udlandet.  

 

Vores undersøgelse kan bruges til at få en forståelse for, hvordan vidensmedarbejdere skaber 

mening i en dansk ingeniørvirksomhed, som har udfordringer, der er til stede i det danske arbejds-

liv. Derudover vurderer vi, at vores undersøgelse er værdifuld for NIRAS’ ledelse til forståelse af 

organisationskulturen i form af et øjebliksbillede. Herudover biddrager vores undersøgelse til det 

empiriske felt i forbindelse med det symbolske perspektiv og en forståelse for medarbejderes 

meningsskabelse i en organisationskultur. 
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8 Perspektivering 

Vi har i dette speciale beskæftiget os med medarbejderes meningsskabelse i en konkret organisati-

onskultur. Baggrunden herfor har været en praktisk nysgerrighed vedrørende medarbejderes me-

ningsskabelse og disses sammenhæng med organisationskultur i det moderne arbejdsliv. Vores 

indgående viden om meningsskabelsesprocessen i NIRAS har givet os en forståelse for de meka-

nismer, der opstår, når medarbejderne interagerer. Hertil kommer, at vi har fået en forståelse for, 

hvordan medarbejderne ser på sig selv i relation til deres kollegaer og deres konkrete arbejde. 

Gennem analyse, fortolkning og senere diskussion er det blevet tydeligt, at medarbejdernes me-

ningsskabelse af mantraet frihed under ansvar er forskellig. Derudover tyder det på, at den forståel-

se medarbejderne tillægger mantraet i fremtiden formentlig vil være anderledes. Det er i den forbin-

delse interessant at se på sammenspillet mellem meningsskabelse, kommunikation og forandring. 

 

Den klassiske opfattelse af forandringskommunikation baserer sig på en envejs afsender-modtager 

opfattelse og bygger på idéer om ledelsens styring. Denne opfattelse af kommunikation er i tråd 

med en rationel og planlægningsorienteret tilgang til forandringsprocesser. Denne tilgang står i 

kontrast til en opfattelse af forandringer som processuelle og emergerende. I den forbindelse opstår 

der imidlertid flere spørgsmål, såsom hvilken betydning den processuelle tilgang har for kommuni-

kationsbegrebet og ledelsens rolle? Betyder det eksempelvist, at forandringskommunikation skal 

være mere præget af dialog? Er dialog overhovedet mulig i samtlige organisatoriske sammenhænge, 

eller handler det blot om, at ledelsen skal have en forståelse for, at organisatoriske karakteristika 

kan tillægges forskellig betydning, og at det kan have betydning for en eventuel forandring af disse?  

 

Helt konkret vil en fremtidig undersøgelse af forandringsprocesser, som eksempelvis udviklingen af 

meningsskabelsen af mantraet frihed under ansvar, imidlertid kræve en anden form for studie end 

vores. Til en sådan undersøgelse vurderer vi, at det vil kræve en metodetilgang med en anden 

tidshorisont, eftersom der her vil være behov for et længerevarende studie, da forandringsprocesser 

løber over længere perioder. Omvendt vil den generererede viden fra vores studie i fremtiden, være 

relevant at trække på i en sådan undersøgelse af forandringen i meningsskabelsen af frihed under 

ansvar. På den vis vil forskere således på forhånd have en viden om organisationskulturen og 

medarbejdernes måde at skabe mening i denne. Vores nysgerrighed på det praktiske plan er således 

ikke mættet. Der kan derfor argumenteres for, at vores speciale bør følges op af konkrete analyser 

og fortolkninger af meningsskabelse i organisatoriske forandringsprocesser. En sådan analyse vil 
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skabe en dybere forståelse for de processer, der skaber en ændring i meningsskabelsen, når organi-

sationer, i tak med det moderne samfund, forandrer sig. 
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