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Abstract 

Purpose - The purpose of the thesis is to examine, how the interaction between organization cul-
ture and management practices can be of importance to the psychosocial work environment in the 
restaurant industry. Further, the thesis examines how the findings can contribute to the work on 
improving and preventing initiatives for the particular case as well as selected stakeholders with 
regard to the psychosocial work environment. Five suggestions on initiatives have been provided.     

Design, methodology and approach - From a social constructivist- and hermeneutic perspec-
tive, the thesis examines the manager’s and the employees’ perceptions of organization culture and 
management practices as well as how these phenomena interacts and how this interaction can be 
of importance to the psychosocial work environment in the selected case. The research is based on 
qualitative methodology and it is conducted as a single case study limited to the kitchen depart-
ment in Restaurant Bühlmann. Participative observation has been conducted and two qualitative 
interviews have been performed with the kitchen manager and an employee, and the analysis has 
been based on relevant theoretical perspectives within organization culture and management. Fur-
ther, selected stakeholders’ perceptions from two qualitative interviews are included to nuance the 
case findings and with the purpose of elaborating suggestions to improving and preventing initia-
tives with regard to the psychosocial work environment.         

Findings - The thesis presents how the kitchen manager’s management practices are highly in-
fluential to the organization culture in the interaction between these phenomena. Based on the 
manager’s and employee’s perceptions of the management practices, the analysis concludes that 
the management practices are founded in several assumptions that influence the organization cul-
ture in a way that creates adverse conditions to the psychosocial work environment due to mistrust, 
need of control and lack of leadership skills.  

Practical implications - The thesis suggests that an increased focus on leadership training for 
managers, work environment training for apprentices, stakeholder cooperation and revised work 
environment monitoring methods could serve as preventing initiatives with regard to the stake-
holders. Further, the thesis suggests that revised recruiting methods and consultancy can serve as 
preventing and improving initiatives respectively in the case. 

Originality - The thesis contributes to the scientific field of psychosocial work environment in the 
perspective of the restaurant industry. Further, the thesis offers a different perspective compared 
to traditional research by examining the psychosocial work environment through the perspectives 
of organization culture and management practices.  
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Læsevejledning 

Indledning 
I afhandlingens indledning introduceres nogle overordnede refleksioner omkring det psy-
kosociale arbejdsmiljø i restaurationsbranchen, hvor relevante statistikker inddrages med 
henblik på at diskutere udbredelsen af psykosociale arbejdsmiljømæssige udfordringer i 
denne branche.   

Problemfelt og problemstilling 
I forlængelse af indledningen har refleksioner omkring problemfeltet til formål at afgrænse 
afhandlingens genstandsfelt, hvor problemstillingen og tilhørende forskningsspørgsmål 
opstilles i forlængelse heraf.  

Litteraturreview og teori 
Afhandlingens litteraturreview vil fremsætte de overordnede teoretiske perspektiver inden 
for organisationskultur og ledelse, hvorfra afhandlingens teoretiske vinkel vil blive begrun-
det. Den teoretiske vinkel tager afsæt i Mary Jo Hatchs dynamiske kulturmodel (1993) og 
Douglas McGregors Teori X og Teori Y (1969). Disse vil blive præsenteret og uddybet i en 
teoretisk gennemgang.  

Metode 
Her vil læseren få et overblik over afhandlingens videnskabsteoretiske position og hvilke 
implikationer denne har for undersøgelsen. Casestudiet som forskningsdesign for afhand-
lingen såvel som den udvalgte case vil ligeledes blive præsenteret. Endvidere vil dette ka-
pitel give et overblik over de valgte metoder for dataindsamlingen, hvor refleksioner om-
kring muligheder og udfordringer ved disse valg løbende vil blive fremsat.   

Analyse 
Afhandlingens analysekapitel danner den overordnede ramme for analysen af problem-
stillingen og tilhørende forskningsspørgsmål og vil således tage afsæt i datagrundlaget 
samt den teoretiske vinkel. Analysekapitlet indledes med en analysestrategi, hvor det be-
skrives, hvordan analysen vil blive gennemført. 
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Kritisk refleksion 
I dette kapitel vil en række kritiske refleksioner blive fremsat på baggrund af afhandlingens 
analysefund. 

Konklusion 
Afslutningsvist vil afhandlingen konkludere på analysens fund på baggrund af de opstil-
lede forskningsspørgsmål og således konkludere afhandlingens problemstilling.  
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1 Indledning 
“Danmark har brug for dygtige faglærte. Vi har brug for mennesker, der både kan bruge 
hoved og hænder i produktionen, på kontoret og inden for service og omsorg. (...) Unge, der 
vælger en erhvervsuddannelse, vælger en vej med mange job- og karrieremuligheder. De kan 
få et godt lønnet arbejde som faglært i en tidlig alder” (Altinget.dk, 2018: 2). 
 
Sådan skriver Regeringen i Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, der i 
2014 blev vedtaget af Folketinget som en ny erhvervsuddannelsesreform. Reformen adresserer 
den problemstilling, at der gennem en årrække ikke har været tilstrækkeligt fokus på erhvervs-
uddannelsernes betydning, og at dette har medført, at erhvervsuddannelserne i dag står over 
for disse to udfordringer (Altinget, 2018: 2):  
 

1. Færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og søgningen er faldet fra 30% til 19% 
inden for de sidste ti år  

2. Næsten 50% af de, der påbegynder en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke (ibid.). 
 
Regeringen fremlægger i Aftaledokumentet, at problematikkerne blandt andet skyldes, at de 
unge ikke kan overskue erhvervsuddannelsessystemet og dets muligheder, samt at de ikke er 
tilstrækkeligt afklarede omkring valg af uddannelse efter grundskolen. Ifølge Regeringen har 
dette samtidigt medført, at erhvervsuddannelsernes omdømme er lavt, og “...at svaghederne 
(skygger) for de mange styrker, erhvervsuddannelserne har, og for de gode grunde, der er 
til at vælge en erhvervsuddannelse” (Altinget.dk, 2018: 3). Således vedrører problematikkerne 
bl.a. også gastronomuddannelsen (kokkeuddannelsen).  
 
Brancheorganisationen for hotel- og restauranterhvervet, HORESTA, konkluderer ligeledes i 
deres konjunkturundersøgelse fra 2018, at der er mangel på arbejdskraft i restaurationsbran-
chen, idet restauranterne i Danmark har svært ved at rekruttere faglærte kokke (Horesta.dk, 
2018).   
  
En interessant betragtning er dog, at Arbejdstilsynets statistik for 2017 viser, at ud af de 914 
restauranter, der blev ført tilsyn med, kunne der konstateres 1.122 arbejdsmiljøproblemer, 
hvilket er det højeste antal målt nogensinde (amid.dk, 2019d). Således må det antages, at der, 
foruden mangel på arbejdskraft, også eksisterer nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer i 
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branchen. En lige så interessant betragtning er, at blot 19 tilfælde ud af 1.127 arbejdsmiljøpro-
blemer vedrører det psykosociale arbejdsmiljø, når en statistik fra en national rundspørge 
(Avisen.dk, 2018) blandt landets kokkeelever viser:  
 

• 32,48% overvejer at droppe ud af uddannelsen som kok, fordi branchen er for hård    
• 87% arbejder mere end 37 timer om ugen (som er den maksimale ugentlige arbejdstid 

ifølge elevernes kontrakt og overenskomst) 
• Knap 25% arbejder mere end 55 timer ugentligt   
• 4 ud af 10 mener, at omgangstonen i køkkenet meget hård 
• 13% har oplevet vold eller fysisk afstraffelse. 

 
Ifølge National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (herefter NFA) eksisterer der en række for-
hold, som har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø, herunder arbejdsmængde og 
tempo, indflydelse i arbejdet, interpersonelle relationer mellem leder og medarbejdere, kon-
flikter, trusler og vold på arbejdspladsen samt graden af tillid og social støtte, etc. (Clausen, 
2017: 20). Således lægger NFAs definition både vægt på forhold, der er relateret til selve arbej-
det såvel som relationelle forhold, og som i høj grad har indflydelse på individers trivsel og 
helbred (ibid.). På baggrund af ovenstående statistik blandt landets kokkeelever samt NFAs 
definition ovenfor, må det således antages, at det psykosociale arbejdsmiljø, ifølge de ad-
spurgte kokkeelever, ikke er, som det skal være til trods for, at Arbejdstilsynets statistik for 
2017 viser, at problemstillinger omkring det psykosociale arbejdsmiljø kun udgør 1,68% af det 
totale antal dokumenterede arbejdsmiljøproblemer. Statistikkens validitet kan således disku-
teres, når kokkeelevernes besvarelser og NFAs definition tages i betragtning.   

1.1 Problemfelt 
Ifølge Arbejdstilsynet bliver der ført tilsyn med det psykosociale arbejdsmiljø med afsæt i præ-
missen om, at dette er direkte eller indirekte forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Såle-
des fører Arbejdstilsynet ikke tilsyn med forhold, der fx vedrører ledelsens beslutninger, rela-
tioner mellem ledelsen og medarbejderne, etc. (amid.dk, 2019c: 2).   
 
I forbindelse med den nationale rundspørge blandt landets kokkeelever, udtaler en kokkeelev 
dog til Avisen.dk (2018) i forhold til deres daglige arbejde, at ”vi skal bare gøre, hvad der 
bliver sagt, og hvis ikke vi gør det, så kan vi risikere at blive fyret. Og den risiko vil vi ikke 



Sara Tougaard 
Kandidatafhandling – Cand.merc.psyk 

Copenhagen Business School 2019 
8 

løbe…” (Avisen.dk, 2018). Kokkeelevens forklaring tyder på, at der eksisterer en bestemt rela-
tion mellem kokkeeleven og lederen, hvor lederens beslutning antages at minimere kokkeele-
vens indflydelse i arbejdet gennem magt og trusler om fyring. Ifølge NFAs definition af forhold, 
der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø, må lederen således antages at have en 
negativ indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø. Set i lyset af afhandlingens indledende 
diskussion kan der udledes to centrale paradokser: 
 

1. At erhvervsuddannelsesreformens indledende undersøgelser ikke har medtaget over-
vejelser omkring, at årsagerne til udfordringerne kan findes hos lærestederne og i po-
tentielle udfordringer omkring det psykosociale arbejdsmiljø 

2. At Arbejdstilsynets statistikker for påbud ved det psykosociale arbejdsmiljø udtrykker 
én tilstand, mens udtalelser fra kokkeelever udtrykker en anden tilstand, idet Arbejds-
tilsynets målemetoder og tilsynsformer ikke medtager relationelle forhold, som også 
kan have indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø. 

 
Med afsæt i et enkelt casestudie har nærværende afhandling således til formål at undersøge 
det psykosociale arbejdsmiljø i restaurationsbranchen med en underliggende hypotese om, at 
udbredelsen af psykosociale arbejdsmiljøudfordringer er langt større, end Arbejdstilsynets sta-
tistik indikerer, og at årsagerne hertil også kan søges i relationelle forhold på lærestedet. Med 
ovenstående antagelse om, at lederen har en indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø, samt 
at lederen antages at have indflydelse kokkeelevens adfærd i frygt for at blive afskediget, vil 
afhandlingen således have fokus på organisationskultur og ledelsespraksis som teoretiske per-
spektiver med følgende problemstilling.       

1.2 Problemstilling 
Hvordan kan samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis i en udvalgt 
case såvel som samspillets betydning for det psykosociale arbejdsmiljø forstås, og på 
hvilken måde kan viden herom bidrage til arbejdet med henholdsvis forbedrende og 
forebyggende initiativer?    

 
Problemstillingen vil blive undersøgt med afsæt i et medarbejder-, leder- og interessentper-
spektiv, hvor følgende forskningsspørgsmål er formuleret. 
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1.2.1 Forskningsspørgsmål 

1. Hvordan kan organisationskulturen forstås med afsæt i medarbejdernes og lederens 
opfattelser samt Mary Jo Hatchs teoretiske perspektiv på organisationskultur?     

2. Hvordan kan medarbejdernes og lederens opfattelser af lederens ledelsespraksis for-
stås ud fra Douglas McGregors teoretiske perspektiv?   

3. På hvilken måde kan opfattelserne af organisationskultur og ledelsespraksis forstås ud 
fra Scheins teoretiske ramme om samspillet mellem organisationskultur og ledelse?   

4. Hvordan kan samspillet mellem organisationskulturen og ledelsespraksis være ram-
mesættende for det psykosociale arbejdsmiljø?   

5. Hvordan kan en inddragelse af interessenternes opfattelse af organisationskultur, le-
delsespraksis og det psykosociale arbejdsmiljø bidrage til forståelsen af disse fænome-
ner som rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø?  

6. Hvordan kan en udvalgt case såvel som udvalgte interessenter arbejde fremadrettet 
med forbedrende og forebyggende initiativer i forhold til det psykosociale arbejds-
miljø?  

1.3 Begrebsdefinitioner 

1.3.1 Ledelsespraksis 

Begrebet ledelsespraksis bruges i afhandlingen om den måde, lederen udfylder sin ledelses-
rolle på. Ledelsespraksis refererer således til lederens adfærd og handlinger. Definitionen tager 
sit udgangspunkt i forskningslitteraturens grundlæggende forståelse af, at ledelse vedrører en 
proces, hvor en bevidst påvirkning af individer har til formål at muliggøre aktiviteter i en 
gruppe (Hildebrandt et al., 2015: 20), hvilket vil blive uddybet i 2. Litteraturreview.  

1.3.2 Organisationskultur 

Begrebet organisationskultur bruges om den kultur, som i henhold til medarbejdernes og le-
derens opfattelser er fremherskende i den udvalgte case. Begrebet anvendes i overensstem-
melse med Mary Jo Hatchs (1993) påstand om, at organisationskultur ikke refererer til én 
fremherskende kultur i organisationen, men at der kan eksistere forskellige subkulturer 
(Hatch, 1993: 683). Når organisationskulturen undersøges i en afgrænset kontekst, skal be-
grebet således forstås som den subkultur, der gør sig gældende for den kontekst, som afhand-
lingen afgrænser sig til, og ikke som et udtryk for hele organisationens kultur.    
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1.3.3 Psykosocialt arbejdsmiljø 

Grundlæggende bruges begreberne psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø til at 
beskrive det samme fænomen: den del af arbejdsmiljøet, der ikke vedrører det fysiske arbejds-
miljø (Agervold, 1998: 157). Ifølge NFA dækker begrebet psykosocialt arbejdsmiljø over føl-
gende fem forhold: 1) Arbejdets indhold og organisering, 2) Krav i arbejdet, 3) Interpersonelle 
relationer i arbejdet 4) Konflikter på arbejdspladsen, og 5) Reaktioner på arbejdssituationen 
(Clausen, 2017: 20). Disse forhold kan brydes ned i flere konkrete forhold som vist i Bilag 10. 
Afhandlingens undersøgelse tager udgangspunkt i NFAs definition af det psykosociale arbejds-
miljø grundet definitionens forskningsmæssige belæg.  

1.3.4 Medarbejdere og lederen 

Når der i afhandlingen tales om medarbejdere, er der således tale om de personer, der ikke har 
et officielt ledelsesansvar. Dette være sig kokke og kokkeelever. I modsætning til medarbejdere 
skal lederen forstås som det individ, der har et officielt ledelsesansvar, som fx en køkkenchef. 
I afhandlingens undersøgelse er det således ledelsesopgaven og -ansvaret, der adskiller lederen 
fra medarbejderne.  

1.3.5 Interessenter 

Idet afhandlingen tager udgangspunkt i et leder- og medarbejderperspektiv, er det derfor de 
interessenter, som varetager medarbejdernes og ledernes interesser, der inkluderes. Interes-
senterne forstås som 1) Fagforeningen 3F, der varetager forhandlingen af overenskomster for 
arbejdstagere i restaurationsbranchen, 2) Uddannelsesinstitutionerne, der varetager bran-
chens uddannelser og 3) Arbejdstilsynet, der er den tilsynsførende myndighed. Det skal dog 
påpeges, at Arbejdstilsynet ikke bidrager med primære data til afhandlingens undersøgelse 
grundet fortrolighed. Dette uddybes nærmere i 3.9.3 Udvælgelse af interviewpersoner blandt 
interessenter. 
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1.4 Afgrænsning 
Som indledningen beskriver, har afhandlingen til formål at undersøge det psykosociale ar-
bejdsmiljø i restaurationsbranchen med afsæt i organisationskultur og ledelsespraksis som 
forståelsesrammer. Restaurationsbranchen, det psykosociale arbejdsmiljø, organisationskul-
tur og ledelsespraksis som begreber er dog vidtspændende, hvorfor en afgrænsning foretages.  
 
I forhold til begrebet restaurationsbranchen vælges der i afhandlingen at afgrænse til en enkelt 
restaurant som case, hvor der afgrænses yderligere til køkkenet og dets personale. Som det 
beskrives i 1.3.2 Organisationskultur betyder dette, at der afgrænses til en forståelse af køkke-
nets organisationskultur og ikke hele restaurantens kultur. Endvidere vil der i afhandlingen 
være fokus på køkkenchefens ledelsespraksis, hvorfor afhandlingens afgrænser sig fra at have 
fokus på den øvrige ledelses i restauranten. Ligeledes afgrænses erkendelsen af det psykosoci-
ale arbejdsmiljø i overensstemmelse med definitionen i 1.3.3 Psykosocialt arbejdsmiljø.         
 
Som det ligeledes fremgår af forskningsspørgsmålene, afgrænser afhandlingens sig til nogle 
bestemte teoretiske perspektiver: Mary Jo Hatchs dynamiske kulturmodel (1993), Douglas 
McGregors Teori X og Teori Y (1969) samt Scheins perspektiv på organisationskultur og le-
delse som forståelsesrammer (1994). Der argumenteres yderligere for denne afgrænsning i 2. 
Litteraturreview.    

1.5 Relevans 

Ifølge Arbejdstilsynets faglige grundlag for prioritering af arbejdsmiljøindsatsen, Fremtidens 
arbejdsmiljø 2020, er Arbejdstilsynet af den erkendelse, at der er brug for mere forskning og 
viden om, hvilke forhold, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø såvel som de 
trivsels- og helbredsmæssige udfordringer, der er afledt heraf (amid.dk, 2019b: 152). Dette skal 
ses i lyset af, at forskningen inden for det psykosociale arbejdsmiljø har været domineret af en 
tilgang, som ikke belyser betydningen af den enkeltes samspil med sine omgivelser, såvel som 
betydningen af de fortolkninger og forventninger, der skabes gennem sociale relationer (ibid.). 
Med afhandlingens fokus på organisationskultur og ledelsespraksis som forståelsesrammer for 
det psykosociale arbejdsmiljø, er det således afhandlingens formål at bidrage med viden og 
perspektiver til ovenstående. 

 



Sara Tougaard 
Kandidatafhandling – Cand.merc.psyk 

Copenhagen Business School 2019 
12 

2 Litteraturreview 
I det følgende kapitel vil dele af den eksisterende litteratur omkring organisationskultur og 
ledelsespraksis blive præsenteret. Endvidere vil der løbende vil blive argumenteret for, hvor-
dan afhandlingens teoretiske perspektiver kan bringes i spil i nærværende afhandling.  

2.1 Organisationskultur som fænomen 
Organisationskultur som fænomen har været genstand for forskning i mere end et århundrede, 
og forskningslitteraturen bidrager derfor med mange perspektiver, som organisationskultur 
kan erkendes ud fra. Særligt blev organisationskultur et anerkendt begreb inden for organisa-
tionsteorien, da Edgar Schein i 1981 fremsatte en begrebsramme, som gjorde det muligt at 
undersøge, fortolke på og intervenere i organisationers kulturer (Hatch, 1993: 657). Schein 
fremsatte således det første af tre perspektiver, der fremtrædende i dag.  
 
Ifølge Schein (i Kjær & Vikkelsø, 2013) kan organisationskultur defineres som produktet af en 
gruppes kollektive problemløsnings- og indlæringsproces for at overleve, og at kultur således 
opstår i spændingsfeltet mellem ekstern tilpasning og intern integration (Kjær & Vikkelsø, 
2013: 205-217). Inden for organisationskulturens forståelsesramme betegnes Scheins per-
spektiv som funktionalistisk, idet teorien bygger på antagelsen om, at organisationskultur skal 
forstås ud fra de funktioner, som den varetager i organisationen for at sikre organisationens 
overlevelse. Schein (i Schultz, 2002) antager, at kulturens niveauer, defineret ved artefakter, 
værdier og grundlæggende antagelser, søger en intern balance i et sammenhængende, vertikalt 
hierarki, og at de grundlæggende antagelser er nøglen til at forstå organisationskulturen 
(Schultz, 2002: 29). De grundlæggende antagelser er ikke bevidste, hvorfor det er erkendelsen 
af værdierne og artefakterne og deres funktion i organisationen, der bidrager til at forstå de 
grundlæggende antagelser og dermed kulturen (ibid.).     
 
Et andet perspektiv på organisationskultur er det symbolske perspektiv. I en sammenfatning 
af en lang række bidrag fremsætter Majken Schultz (2002), at det symbolske perspektiv på 
organisationskultur påstår, at handlinger ikke finder sted i et årsags-virkningsforhold, som det 
antages af Schein (i Schultz, 2002), men ud fra sociale forestillinger om, hvilke betydninger 
forskellige handlinger har (Schultz, 2002: 21). Det symbolske perspektiv har fokus på fortolk-
ningen af organisationers hverdagsliv og antager, at mennesket søger og skaber mening med 
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sig selv og sin omverden, hvor kulturen således er konstitueret af denne fortolknings- og me-
ningsskabelsesproces (Schultz, 2002: 21). 
 
Et tredje perspektiv på organisationskultur fremsættes af Mary Jo Hatch (1993) i artiklen The 
Dynamics of Organizational Culture. Heri argumenterer Hatch (1993) for, at organisations-
kultur ikke bør anskues i et udelukkende funktionalistisk eller symbolsk perspektiv, men i et 
dynamisk perspektiv (Hatch, 1993: 660). Hatch (1993) foreslår således en dynamisk kultur-
model, hvor Scheins vertikale forståelse af kultur ændres til en cirkulær forståelse, samt at det 
symbolske perspektiv integreres i modellen. Hatch (1993) adskiller sig dog fra Schein ved, at 
Schein (1994) beskæftiger sig med entiteter, når der tales om kultur, hvor kulturen i en given 
entitet, hvad enten det er en gruppe eller organisation, antages at være skabt at et fælles inte-
greret meningsmønster (Schein, 1994: 17). Hatch (1993) antager derimod, at kulturelle mani-
festationer både er bestemt af processer hos individet såvel som i kollektivet, hvorfor forskel-
lige fortolkninger og meninger kan eksistere side om side og dermed skabe forskellige subkul-
turer (Hatch, 1993: 683).  
 
I nærværende afhandling er der truffet valg om, at organisationskultur anskues med afsæt i 
Hatchs perspektiv (1993), hvorfor Scheins funktionalistiske perspektiv og Schultz’ symbolske 
perspektiv ikke diskuteres yderligere. Dette valg er truffet med afsæt i afhandlingens problem-
stilling, idet formålet netop er at undersøge medarbejderens og lederens opfattelser af organi-
sationskulturen. Hatch (1993) argumenterer for, at det i høj grad en forståelse af de individu-
elle såvel som kollektive processer, hvori individer opfatter, fortolker og skaber mening om-
kring forskellige fænomener, der er nøglen til at forstå en organisationskultur (Hatch, 1993: 
683). Således findes Hatchs dynamiske kulturperspektiv relevant at inddrage i undersøgelsen 
af afhandlingens problemstilling.  

2.2 Kulturdynamik i organisationer - Hatch (1993) 
Hatch (1993) argumenterer for to fundamentale ændringer af Scheins kulturmodel. Den første 
ændring består af en tilføjelse af symboler som et element, idet denne tilføjelse bringer sym-
bolismens perspektiv på organisationskultur ind i modellen, hvorved modellen understøttes 
af både det funktionalistiske og symbolistiske perspektiv (Hatch, 1993: 660). Den anden æn-
dring består af et skift i erkendelsen af, hvad der er centralt for organisationskulturen. I Sche-
ins kulturmodel er artefakter, værdier og grundlæggende antagelser centrale for forståelsen af 
organisationskultur, hvor Hatch (1993) argumenterer for, at det i højere grad er de processer, 
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der binder værdier, artefakter, symboler og grundlæggende antagelser sammen, der er centrale 
(Hatch, 1993: 660). Hvor Schein (i Hatch, 1993) har fokus på, hvad artefakter og værdier kan 
fortælle om grundlæggende antagelser, ændrer Hatch således spørgsmålet til, hvordan kultu-
ren er konstitueret af de processer, som binder modellens fire elementer sammen (Hatch, 
1993: 660). Dette betyder også, at Hatch ikke underminerer Scheins perspektiv på kultur, men 
derimod tilføjer en ekstra dimension til modellen, der bidrager med en mere processuel og 
cirkulær forståelse af organisationskultur (ibid.).    

 
Ifølge modellen foreslår Hatch (1993), at organisati-
onskultur er konstitueret af fire processer, som hun 
betegner manifestation, realization, symbolization 
og interpretation. Den dynamiske kulturmodels 
overordnede påstand er, at grundlæggende antagel-
ser manifesterer sig i kulturens værdier, som realise-
res gennem artefakter, hvor nogle af disse artefakter 
tillægges en symbolsk betydning, som fortolkes, ska-
ber meninger og opfattelser, der over tid er med til at 
(gen)konstituere de grundlæggende antagelser.  

2.2.1 Manifestation 

Hatch (1993) beskriver manifestation som en proces, der bidrager til konstitueringen af kultur 
ved at oversætte ubevidste, grundlæggende antagelser til bevidste værdier og vice versa 
(Hatch, 1993: 662). Manifestation kan dermed forekomme på to forskellige måder: proactive 
manifestation og retroactive manifestation (ibid.). Proactive manifestation er defineret som 
de grundlæggende antagelsers indflydelse på værdierne, idet “what organizational members 
assume to be true shapes what they value” (Hatch, 1993: 662). Her tilføjes det, at grundlæg-
gende antagelser opfattes som generelle forventninger, der giver mulige svar på situationer, og 
at disse svar afspejler og legitimerer værdierne. Værdierne er skabt af opfattelser, kognitive 
mønstre og følelser, der aktiveres af de generelle forventninger og grundlæggende antagelser 
(Hatch, 1993: 664).           
 
I modsætning til proactive manifestation fremsætter Hatch (1993), at retroactive manifesta-
tion er en proces, hvor værdierne enten bekræfter og bevarer de grundlæggende antagelser, 
eller at værdierne forandrer dem (Hatch, 1993: 663). Dette skal forstås på den måde, at idet 

Figur 1 - The Cultural Dynamics Model - Hatch (1993) 
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en grundlæggende antagelse manifesterer sig i en værdi gennem proactive manifestation, vil 
værdien automatisk bekræfte og bevare den grundlæggende antagelse, som værdien er mani-
festeret i. Omvendt kan nye værdier, der introduceres til organisationens kultur, ligeledes ma-
nifesteres i kulturens grundlæggende antagelser gennem den samme retroactive manifestation 
proces, som oprindeligt bekræfter og bevarer de grundlæggende antagelser (Hatch, 1993: 664). 

2.2.2 Realization  

Når grundlæggende antagelser har manifesteret sig i kulturens værdier gennem proactive ma-
nifestation, er der således skabt grundlag for, at disse værdier kan gennemgå en realization og 
dermed realiseres gennem organisationens artefakter. På samme måde som manifestation, er 
realization delt i proactive realization og retroactive realization. Ifølge Schein (i Hatch 1993) 
er artefakter det mest håndgribelige element af organisationskultur, og Hatch (1993) argumen-
terer for, at proactive realization er det, der bringer håndgribeligheden frem. Det påpeges dog, 
at ikke alle artefakter nødvendigvis kan forklare eller forklares af kulturen. Således er proactive 
realization den proces, hvor værdierne, som afspejler de grundlæggende antagelser, realiseres 
gennem artefakter og dermed repræsenteres i håndgribelige former (Hatch, 1993: 667).  
 
Retroactive realization beskæftiger sig derimod med artefakters post hoc-bidrag til værdierne 
og dermed forventningerne til, hvordan “tingene bør være”.  (Hatch, 1993: 667). Denne proces 
kan have to potentielle udfald, hvor artefakterne enten bekræfter og bevarer de værdier, som 
artefakterne er realiseret ud fra, eller at nye artefakter, introduceret af fx en ny leder, kan ud-
fordre kulturens værdier og potentielt ændre dem. Såfremt artefakterne accepteres af kultu-
rens medlemmer, vil disse således justere de eksisterende værdier gennem retroactive reali-
zation og ligeledes justere de grundlæggende antagelser gennem retroactive manifestation.    

2.2.3 Symbolization  

Ifølge Schein (i Hatch, 1993) betragtes alle artefakter som symboler, idet alle artefakter antages 
at have en symbolsk betydning. Hatch (1993) argumenterer dog for, det ikke er et spørgsmål 
om, hvorvidt symboler er et udtryk for artefakters forskellige betydninger i kulturen, men at 
det er forståelsen af den proces, hvori individer frembringer artefakters symbolske betydning, 
som er central. På samme måde som manifestation og realization kan symbolization også ske 
som prospective symbolization og retrospective symbolization.   
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For at forstå hvordan disse processer finder sted, må det først gøres klart, hvad der kendeteg-
ner et symbol. Hatch (1993) forklarer, at når et artefakt realiseres med afsæt i værdierne, ek-
sisterer artefaktet således med en literal meaning, hvor denne associeret med fx form, farve, 
lugt, etc. Under denne literal meaning eksisterer artefaktet i en mere subjektiv form, hvor in-
divider tillægger artefaktet en surplus meaning. Denne surplus meaning er baseret på indivi-
dets tidligere erfaringer, opfattelser og meninger, som forbindes med artefaktet (Hatch, 1993: 
670). I det dynamiske kulturperspektiv skal et symbol forstås som den surplus meaning, som 
et givent artefakt tillægges, hvilket netop er essensen af prospective symbolization processen. 
Modsat kan retrospective symbolization karakteriseres som processen, hvor symbolerne, deres 
surplus meanings og således deres bidrag til samlingen af erfaringer, opfattelser og meninger 
er med til at præge, hvilke artefakter, der tillægges en surplus meaning fremadrettet, og hvor-

dan denne surplus meaning formes.    

2.2.4 Interpretation 

Den sidste proces i Hatchs (1993) dynamiske kulturmodel er interpretation og opdeles i 
prospective interpretation og retrospective interpretation. Til forskel fra de ovennævnte pro-
cesser, er disse to processer tæt knyttet af en gensidig indflydelse gennem fortolkning. Dette 
skal forstås således, at den symbolik, som tillægges et givent artefakt, er med til at justere vores 
grundlæggende antagelser, men at vores grundlæggende antagelser samtidigt er bestemmende 
for, hvilken fortolkningsramme artefaktet tillægges en surplus meaning indenfor (Hatch, 1993: 
675). Interpretation processerne er funderet i den hermeneutiske pendulering mellem forfor-
ståelse og nye erkendelser, idet processerne både foregår inden for de grundlæggende antagel-
sers fortolkningsramme samtidig med, at fortolkningen udfordrer og potentielt ændrer for-
tolkningsrammen og dermed de grundlæggende antagelser (Hatch, 1993: 675). 

2.2.5 Teoriens begrænsninger 

Hatchs dynamiske kulturperspektiv (1993) er ofte blevet kritiseret på baggrund af, at model-
lens analyseniveau fremstår tvetydig, idet modellen ikke beskriver, om processerne sker på 
individniveau eller kollektivt (Hatch, 1993: 682). Dog argumenterer Hatch (1993) for, at for-
ståelsen af individets processer ikke kan adskilles fra forståelsen af de processer, som sker i 
den sociale verden, hvorfor kulturen konstrueres i samspil mellem individ og den sociale ver-
den, som individet indgår i (ibid.). Således vil afhandlingen anskue organisationskultur i over-
ensstemmelse med Hatchs argument med fokus på at undersøge individers opfattelser af or-
ganisationskulturen i casen, og hvordan opfattelserne har individuel og indbyrdes betydning.   
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2.3 Ledelse som fænomen 
I 1916 definerede Henri Fayol ledelsesfænomenet som det at planlægge, organisere, koordi-
nere, befale og kontrollere (Hildebrandt et al., 2015: 19). Fyrre år senere, i 1956, blev ledelse 
defineret af Peter Drucker som evnen til at skabe en vision hos andre og gøre dem i stand til at 
præstere (ibid.). I 2013 definerede Gary A. Yukl ledelse som en “proces af at påvirke andre til 
at forstå og være enig i, hvad der bør gøres og hvordan dette bør gøres (...) (ved at) muliggøre 
individuelle og kollektive indsatser for at opnå et fælles mål” (Hildebrandt et al., 2015: 20). 
Således ses en tydelig, historisk udvikling i erkendelsen af ledelse som fænomen, hvor der mel-
lem disse nedslag kan findes endnu flere nuanceringer.   
 
Trods ovenstående definitioners forskelligartethed, er der i ledelseslitteraturen en grundlæg-
gende enighed om, at ledelse vedrører en proces, hvor en bevidst påvirkning af individer har 
til formål at muliggøre aktiviteter i en gruppe (Hildebrandt et al., 2015: 20). Ifølge Hildebrandt 
et al. (2015) kan dette uddybes med fire aspekter, der i litteraturen er bred enighed om, er 
centrale for ledelse: 1) at ledelse involverer påvirkning, 2) at ledelse er en proces, 3) at ledelse 
sker i en gruppekontekst og 4) at ledelse fokuserer på fastsættelse af mål og opnåelse af resul-
tater (Hildebrandt et al., 2015: 20). At ledelse, ifølge første udsagn, involverer påvirkning skal 
forstås på den måde, at ledelse selvsagt ikke finder sted, hvis der ikke sker en påvirkning. Andet 
udsagn om, at ledelse forstås som en proces, skal ses i lyset af, at ledelse er noget, der foregår 
mellem lederen og dem, der ledes. Dette betyder, at lederen påvirker og samtidigt påvirkes af 
dem, der ledes over en given periode (Hildebrandt et al., 2015: 21). Ligeledes er der med tredje 
udsagn enighed om, at ledelse indebærer at påvirke en gruppe af individer, som har et fælles 
mål, hvorfor ledelse også handler om at definere og sikre opnåelse af mål, som er fælles for 
gruppen og dermed sikre resultatskabelse, som fjerde udsagn indikerer (ibid.).       
 
I ledelseslitteraturen er det interessante spørgsmål således ikke, om hvorvidt en given ledel-
sespraksis læner sig op ad eller afviger fra ovennævnte aspekter, men i højere grad hvordan 
påvirkningen af individet og gruppen finder sted. Således kan også spørgsmålet om, hvordan 
ledelse finder sted, besvares ud fra forskellige synspunkter.  
 
Når ledere i dag spørges, hvad der i høj grad har indflydelse på medarbejdernes og organisati-
onens adfærd, vil mange ledere pege på organisationens kultur som en afgørende faktor (Hil-
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debrandt et al., 2015: 218). Denne forståelse af kultur som afgørende for adfærd og præstatio-
ner fremkom i 1980’erne, hvor Edgar Schein i 1985 netop argumenterede for, at en organisa-
tions kultur i høj grad er forbundet med den ledelsespraksis, som udspiller sig i kulturen 
(ibid.). Schein fremsatte, at kultur er skabt af en leders handlinger og adfærd, og at kulturen 
over tid vil give struktur og mening til gruppens medlemmer på en måde, som vil styrende for 
det daglige arbejde og præstationerne i organisationen (Hildebrandt et al., 2015: 230). Schein 
nuancerede således forståelsen af ledelse som en proces af bevidste påvirkninger, der muliggør 
aktiviteter i en gruppe, idet han påpegede, at ledelse også handler om en bevidst påvirkning af 
kulturen gennem adfærd, som derigennem har indflydelse på, hvordan aktiviteter i en gruppe 
folder sig ud (ibid.). Et nysgerrigt spørgsmål at stille er så, hvad litteraturen om ledelse kan 
bidrage med af forklaringer omkring ledelsesadfærd og ledelseshandlinger.  
 
Douglas McGregor var en af de mest betydningsfulde teoretikere inden for ledelsestænkning i 
perioden efter Anden Verdenskrig (Hildebrandt et al., 2015: 151). I sit værk, The Human Side 
of Enterprise, fremsatte McGregor en teori om, at det er muligt at observere to forskellige 
grundlæggende tilgange til ledelse, hvor disse tilgange adskiller sig ved lederens menneskesyn 
(Hildebrandt et al., 2015: 152). McGregor forklarede det ved, at en leder, som forventer, at 
mennesker er dovne, utroværdige og fjendtlige over for ham, vil træffe væsentligt anderledes 
beslutninger end en leder, som anser mennesker for at være samarbejdsvillige og venlige 
(ibid.). Ifølge McGregor vil en leders antagelser om den menneskelige natur og adfærd være 
afgørende for den ledelsesadfærd og de handlinger, som lederen praktiserer (Hildebrandt et 
al., 2015: 153).   
 
I tråd med Scheins forståelse af, at organisationskultur i høj grad er determineret af en leders 
adfærd og handlinger, kan McGregors perspektiv på ledelse således tilføje en dimension hertil. 
Dette skal ses i lyset af, at organisationskultur ikke blot kan forstås ud fra en leders adfærd og 
handlinger, men at organisationskultur også kan forstås ud fra de antagelser, en leder har om 
den menneskelige natur. Disse antagelser påvirker lederens ledelsespraksis som endvidere af-
spejles i kulturen. I overensstemmelse med afhandlingens videnskabsteoretiske position vil 
McGregors teoretiske perspektiv blive inddraget (1969), da dette perspektiv netop har fokus 
på lederens antagelser, forforståelse og meningsskabelse omkring andre individers adfærd 
som værende afgørende for lederens ledelsespraksis (McGregor, 1969: 45). Dette teoretiske 
perspektiv vil blive udfoldet i det følgende.    
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2.4 Teori X og Teori Y - McGregor (1969) 
Som det forklares ovenfor, bygger McGregors (1969) teori på antagelsen om, at alle ledere har 
bestemte antagelser om menneskers adfærd (McGregor, 1969: 44). McGregor (1969) argu-
menterer for, at disse antagelser er bestemmende for lederens forudsigelser om, at hvis lederen 
gør a, vil b ske, og dermed også bestemmende for hvilken adfærd, lederen udviser (McGregor, 
1969: 16). Dette perspektiv fremkom som et produkt af Maslows behovsteori (i Hildebrandt et 
al., 2015: 152), idet der bag ovennævnte antagelser eksisterer en fundamental forståelse af, 
hvad der motiverer mennesker (ibid.). McGregor opdeler antagelserne i to forskellige typer: 
Teori X-antagelser og Teori Y-antagelser (Gürbüz et al., 2014: 1888), som vil blive uddybet i 
de følgende afsnit.   

2.4.1 Teori X 

Ifølge McGregor (1969) er Teori X et udtryk for den klassiske ledelsesopfattelse, baseret på 
styring og kontrol, og som bygger på tre fundamentale antagelser om menneskets natur: 
 

1. Gennemsnitsmennesket føler et ubehag ved at arbejde og undgår det, hvis muligt 
2. Grundet menneskets modvilje mod at arbejde skal det tvinges, kontrolleres, dirigeres 

og trues med straf for at gøre en passende indsats for at nå organisationens mål  
3. Gennemsnitsmennesket foretrækker at blive dirigeret, undgå ansvar, har minimal 

ambition og engagement og kræver tryghed frem for alt  
(McGregor, 1969: 44-45). 

 
Ledere, hvis opfattelser af medarbejderne er baseret på ovenstående antagelser, tenderer til at 
udvise en autoritær ledelsesstil, baseret på kontrol, trusler og straf (Gürbüz et al., 2014: 1892). 
Ifølge McGregor (1969) har en ledelsespraksis baseret på disse Teori X-antagelser en række 
konsekvenser for organisationen. Dette skal ses i lyset af, at Teori X afgrænser sig fra at forstå, 
at et tilfredsstillet behov hos mennesket, i henhold til Maslows behovsteori, kan bidrage til en 
øget motivation, både i menneskets eksistens men også en øget motivation til at søge andre 
behov tilfredsstillet. Antagelserne og den afledte ledelsespraksis bygger således på en under-
liggende tese om, at opfyldelse af medarbejdernes behov i særligt det øvre behovshierarki ikke 
betragtes som et middel til at opfylde organisationens overordnede behov (McGregor, 1969: 
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64). Således tenderer en ledelsespraksis, der er baseret på Teori X-antagelser, til at præge med-
arbejderne i en retning af passivitet, ansvarsfralæggelse, manglende engagement og mindsket 
produktivitet (McGregor, 1969: 53).       

2.4.2 Teori Y  

I modsætningen hertil er Teori Y et udtryk for en ledelsesopfattelse, der har fokus på integra-
tion af de individuelle og organisatoriske mål. Teori Y bygger på følgende antagelser: 

1. Mennesket nærer ikke nogen medfødt uvilje mod at arbejde 
2. Mennesket vil gøre en indsats for at nå de organisatoriske mål, hvis det gives selvstyring 

og selvkontrol under en målsætning, som det kan identificere sig med 
3. Menneskets identificering med en målsætning er en funktion af de belønninger, der er 

knyttet til det at opnå målsætningen   
4. Mennesket vil, under de rette omstændigheder, acceptere et ansvar, der er givet, men 

vil også selv være opsøgende for at få det. 
(McGregor, 1969: 58). 

 
En leder, hvis ledelsespraksis afspejles i ovenstående antagelser, har et optimistisk syn på sine 
medarbejdere, hvorfor lederens ledelsespraksis vil være inkluderende med fokus på medarbej-
dernes motivation, medindflydelse, inkluderende beslutningsprocesser og incitamentsstruk-
turer (McGregor, 1969: 59). Dette betyder, at der i højere grad tages hensyn til både organisa-
tionens og medarbejderens behov og at disse integreres således, at medarbejderen bedst ind-
frier sine egne behov ved at rette indsatsen mod organisationens mål (McGregor, 1969: 63). 
En ledelsespraksis, der er funderet i Teori Y, har den effekt, at virksomheden bliver mere ef-
fektiv i realisering af sine målsætninger, idet den netop skaber rammerne for, at medarbej-
derne kan indfri sine behov, jf. behovshierarkiet, gennem selvstyring og selvkontrol i arbejdet 
for organisationens behov (McGregor, 1969: 61). Således anskuer Teori Y, i modsætningen til 
Teori X, integrationen af organisationens og medarbejderens behov som midlet til at opfylde 
organisationens overordnede behov (ibid.).  

2.4.3 Afhængighedsforhold 

En vigtig distinktion mellem Teori X og Teori Y er endvidere, at de adskiller sig ved deres måde 
at anskue afhængighed på. Teori X anerkender således, at der eksisterer et afhængighedsfor-
hold mellem lederen og medarbejderen, men at forholdet består i medarbejderens afhængig-
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hed af lederen (McGregor, 1969: 34). I modsætning hertil anskuer Teori Y i højere grad afhæn-
gighedsforholdet som værende gensidigt, idet en leder er afhængig af medarbejderne og opfyl-
delsen af deres behov for at kunne nå virksomhedens målsætning. Således anskuer Teori Y 
ikke begrænsningerne ved menneskets evner som et produkt af mennesket selv, som Teori X 
advokerer for, men nærmere lederens svigtende evne til at klarlægge, hvordan menneskets 
ressourcer og behov realiseres bedst muligt.  

2.4.4 Teoriens begrænsninger 

Ifølge Gürbüz (2014) har aktuelle studier vist, at en leders Teori X- eller Teori Y-funderede 
ledelsespraksis har en betydning for effektiviteten i en virksomhed (Gürbüz, 2014: 1889). 
Forskningen er imidlertid begrænset omkring effekten af en leders Teori X- eller Teori Y-fun-
derede ledelsespraksis i forhold til arbejdsmiljøet i en virksomhed, trods McGregor hævder, at 
individers mulighed for at indfri deres behov er påvirket at arbejdsmiljøet som en funktion af 
lederens antagelser om individernes adfærd (ibid.). Således inddrages McGregors perspektiv 
(1969) med henblik på at udforske køkkenchefens ledelsespraksis, og hvordan denne, i samspil 
med organisationskulturen, har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø og således med 
formål om at bidrage beskedent til ovenstående forskning. 
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3 Metode 
I dette kapitel vil der blive redegjort for de metodiske valg for afhandlingens undersøgelse. 
Indledningsvist vil den videnskabsteoretiske position blive beskrevet og diskuteret, idet denne 
spiller en central rolle i valget af metode. Dernæst vil valget af casestudie som forskningsdesign 
blive forklaret, og afhandlingens case vil blive præsenteret. Afslutningsvist vil valget om brug 
af kvalitative metoder blive beskrevet og diskuteret, herunder deltagerobservation og det kva-
litative forskningsinterview, og hvilke implikationer dette har for undersøgelsen.      

3.1 Videnskabsteoretisk position  
Ifølge Jürgen Habermas kan der i videnskabsteorien skelnes mellem tre overordnede traditio-
ner, henholdsvis den naturvidenskabelige tradition, den humanvidenskabelige tradition og 
den samfundsvidenskabelige tradition (Egholm, 2014: 23). Habermas påpeger, i modsætning 
til Wilhelm Diltheys dualistiske opdeling, at det ikke er den ontologiske orientering, der ad-
skiller de forskellige videnskabeligheder, men at de adskiller sig ved deres erkendelsesinteres-
ser og genstandsfelter (ibid.).       
   
Hvor den naturvidenskabelige traditions erkendelsesinteresse er nomotetisk, idet formålet er 
at etablere almene lovmæssigheder med henblik på at kunne forudsige, har den humanviden-
skabelige tradition, ifølge Habermas (i Egholm, 2014: 23), mennesket og de menneskelige er-
kendelser som genstandsfelt, hvor erkendelsesinteressen defineres som fortolkende (ibid.). 
Den samfundsvidenskabelige tradition har menneskelige kollektiver og institutionelle forhold 
som genstandsfelt og har ligeledes, fokus på at etablere almene lovmæssigheder, hvorfor er-
kendelsesinteressen er nomotetisk. Dog adskiller den samfundsvidenskabelige tradition sig fra 
den naturvidenskabelige tradition ved, at den ikke er koncentreret omkring almene lovmæs-
sigheder med det formål at kunne forudsige, men derimod at være samfundsmæssigt kritisk 
og frigørende (Egholm, 2014: 24). Den naturvidenskabelige tradition søger således at forklare, 
den humanvidenskabelige tradition søger at forstå og den samfundsvidenskabelige tradition 
søger ligeledes at forklare, med henblik på at være kritisk og frigørende (Egholm, 2014: 24.).  
 
Set i lyset af afhandlingens problemstilling og forskningsspørgsmål vil den videnskabsteoreti-
ske position tage afsæt i den humanvidenskabelige tradition, idet undersøgelsen netop søger 
at forstå samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis i restaurationsbranchen så-
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vel som forstå samspillets betydning for det psykosociale arbejdsmiljø. Den videnskabsteore-
tiske position vil danne en forskningsmetodisk ramme for afhandlingen, hvilket vil blive for-
klaret og diskuteret i det følgende.  

3.2 Hermeneutikken 
Fortolkningen af det fænomen, der er genstand for undersøgelse, står helt centralt i arbejdet 
inden for den humanvidenskabelige tradition, hvorfor denne tradition bygger på en herme-
neutisk tilgang (Thisted, 2011: 48). Hermeneutikkens genstandsfelt er mennesket, dets kultur 
og erkendelse. Erkendelsesinteressen er praktisk og har fokus på det særligt menneskelige, 
hvorfor videnskaben skal forstås og fortolkes ud fra dette (Egholm, 2014: 91). Inden for her-
meneutikken anses mennesket som et tænkende, villende og handlende subjekt, som skal for-
tolkes og forstås ud fra egne oplevelser og opfattelser af situationer, som dette indgår i (Eg-
holm, 2014: 96). Endvidere er det ontologiske udgangspunkt realistisk, hvor de meninger og 
forståelser, som studeres, findes i virkeligheden og vil være forskerens opgave at erkende (Eg-
holm, 2014: 91). For at kunne undersøge afhandlingens forskningsspørgsmål er det centralt 
som forsker at kunne sætte sig ind i interviewpersonernes meninger og forståelser og dermed 
den menneskelige erkendelse af forhold, som fx organisationskultur, ledelsespraksis og det 
psykosociale arbejdsmiljø, hvorfor det for afhandlingen er væsentligt at have hermeneutikken 
som videnskabsteoretisk position.  

3.2.1 Den hermeneutiske cirkel 

Den hermeneutiske epistemologi tager udgangspunkt i fortolkning, hvor den forståelse, man 
som forsker søger, skabes gennem en vedvarende pendulering mellem forskerens forforståelse 
og fortolkning af det, der studeres (Egholm, 2014: 91). Dette skal forstås på den måde, at det 
er forskerens forforståelse, der er indgangsvinklen til det studerede og således også den, der 
giver adgang til at kunne opnå en bedre og dybere forståelse (ibid.). Forståelsen vil i denne 
pendulering blive konstant udfordret og bevæget gennem fortolkning af en ny forståelse, som 
vil blive den nye forforståelse i mødet med og i fortolkning af ny viden. Denne mekanisme er 
fundamental og nødvendig for at opnå en større viden om genstandsfeltet, idet forforståelsen 
vil fungere som det forståelsesmæssige udgangspunkt i dataindsamlingen (Egholm, 2014: 96).  
 
Vigtigt er det at forstå, at det grundlæggende fortolkningsprincip bygger på forståelsen af det 
enkelte ud fra helheden, som det indgår i. Ligeledes er forståelsen af helheden opbygget af 
forståelsen af de enkelte dele. Dette dialektiske forhold mellem del og helhed er centralt for 
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hermeneutikken og betegnes den hermeneutiske cirkel (Thisted, 2011: 51). Gennem tiden har 
mange forskere bidraget med videnskabsfilosofiske perspektiver den hermeneutiske cirkel, 
hvor der skelnes mellem metodisk hermeneutik og den ontologiske hermeneutik. Forskellen 
mellem disse består i opfattelsen af forskeren som værende enten objektiv eller subjektiv i for-
tolkningsprocessen (Egholm, 2014: 94).     

3.2.2 Forforståelsens betydning for afhandlingens undersøgelse 

Med inddragelse af hermeneutikken anerkendes det, at afhandlingens undersøgelse, blot sva-
rer til én fortolkning og forståelse af virkeligheden, hvor udfaldet af undersøgelsen vil være 
influeret af forskerens forforståelse, perspektiver og metodiske valg. Med det faktum at forske-
ren har været tilknyttet restaurationsbranchen i mere end 7 år, betyder det, at forskeren har et 
indgående kendskab til typiske forhold omkring ledelsespraksis, organisationskultur og det 
psykosociale arbejdsmiljø. Dette betyder, at forskeren vedkender sig den ontologiske herme-
neutik, idet forskerens egen forforståelse gør, at en fuldstændig objektivitet i afhandlingens 
undersøgelse ikke anses som mulig at opnå. Dette skal ses i lyset af, at forskerens forforståelse 
ikke kan undgå at have en indvirkning på fortolkningen, trods det som forsker forsøges at fri-
gøre fortolkningen af forudindtagede opfattelser omend det kan være en udfordring.  
 
Det er dog vigtigt at pointere, at forskerens egen tilknytning til og forståelse af restaurations-
branchen også kan have den fordel, at forskeren har nemmere ved at opnå adgang til inter-
viewpersonens livsverden. Forskeren kan i højere grad kan give udtryk for sin forståelse for 
interviewpersonens meninger og opfattelser, fordi forskeren har en brancherelateret forud-
sætning for at forstå dem. Dette kan bidrage til, at forskeren på kort tid kan skabe en atmo-
sfære, hvor interviewpersonen føler sig sikker nok til at kunne tale åbent om sine oplevelser, 
meninger og følelser (Kvale, 2007: 130).  
 
Ligeledes vil socialkonstruktivismen blive inddraget som videnskabsteoretisk position i af-
handlingen med henblik på at tilføre et fokus på den sociale verden som værende influerende 
på menneskets erkendelse. Dette fokus er essentielt for afhandlingen, da undersøgelsen netop 
er centreret omkring medarbejderens og lederens opfattelser, forståelser og erkendelser af 
henholdsvis organisationskultur, ledelsespraksis såvel som det psykosociale arbejdsmiljø.  
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3.3 Socialkonstruktivisme 
Konstruktivisme er betegnelsen for den overordnede videnskabsteoretiske retning, hvorunder 
socialkonstruktivismen tilhører. Konstruktivismen er ikke et entydigt begreb, idet begrebet 
dækker over en lang række videnskabsfilosofiske retninger. Dog har disse retninger nogle fæl-
les ontologiske og epistemologiske antagelser og dermed nogle fælles grundlæggende syn på 
virkeligheden og tilgangen til den (Thisted, 2011: 65).  
 
Berger og Luckmann fremkom med deres udvikling af konstruktivismen og præsenterede det, 
vi kender som socialkonstruktivismen (Egholm, 2014: 152). Som navnet antyder, er det de 
sociale rammer for konstruktionen af virkeligheden, der er i fokus (Thisted, 2011: 67). Berger 
og Luckmann var interesserede i at forstå, hvordan viden skabes, og hvordan mennesker og 
deres bevidsthed om virkeligheden konstrueres gennem menneskets tilstedeværelse i den so-
ciale verden.  
   
Med afsæt i socialkonstruktivismen er forskeren interesseret i at undersøge og forstå, hvordan 
konstruktioner bliver til i den sociale verden, og hvordan disse skaber individers måde at er-
kende verdenen og agere heri (Egholm, 2014: 168). Med medarbejderne og lederens opfattel-
ser af ledelsespraksis, organisationskultur og psykosocialt arbejdsmiljø som værende cen-
trale for afhandlingen, kan der således argumenteres for, at socialkonstruktivismen er ideel 
som videnskabsteoretisk position. Dette skal ses i lyset af, at socialkonstruktivismen netop 
muliggør at undersøge og forstå, hvordan medarbejdernes og lederens opfattelser konstrueres.  
 
Endvidere må det antages, at erkendelsen og betydningen af disse begreber differentierer sig 
alt efter, hvordan den sociale verden defineres og afgrænses, idet konstruktioner altid finder 
sted i historiske og kulturelle sammenhænge. Hvad der betragtes som sandt i én social verden, 
kan blive betragtet som falskt i en anden (Egholm, 2014: 168). Da afhandlingens forsknings-
design tager form som et enkelt casestudie, er dette ligeledes et argument for at tage afsæt i 
socialkonstruktivismen. Dette skal ses i lyset af, undersøgelsen af casen skal betragtes kontek-
stuel og ideografisk, hvorfor denne således afgrænses til sin egen sociale verden og dermed 
ikke forstås ud fra en større sammenhæng. Som et tredje bidrag til afhandlingens videnskabs-
teoretiske position inddrages pragmatismen, hvor valget herom vil blive beskrevet og diskute-
ret nedenfor.       
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3.4 Pragmatismen 
Med pragmatismen er det helt centralt at undersøge, hvordan individer handler i konkrete 
situationer og hvorfor. Således er fokus ikke på at opnå alment gældende slutninger, men nær-
mere at undersøge hvorfor specifikke situationer, fænomener og handlinger opstår ideografisk 
og ser ud, som de gør (Egholm, 2014: 171). Da pragmatismen, ligesom socialkonstruktivismen, 
betragter mennesket som aktive deltagere i den sociale verden, har pragmatismen fokus på at 
undersøge, hvilke konsekvenser menneskers handlinger har, fordi det kun er muligt at forstå 
handlingers mening herved (Egholm, 2014: 172).    
  
Pragmatismens fader, C. Peirce, påpeger, at ny viden skabes, når vores eksisterende viden og 
vaner forekommer utilstrækkelige til at kunne forklare og forstå nye fænomener. Et centralt 
begreb inden for pragmatisk videnskabelse er den abduktive slutningsmåde, der bruges i situ-
ationer, hvor et uforståeligt fænomen ikke kan gøres forståeligt eller rummes inden for vores 
eksisterende forståelsesramme. Den abduktive slutningsmåde er således en analytisk praksis, 
hvor en ny forståelsesramme etableres, som er i stand til at håndtere og forklare fænomenet 
og derved frembringe formodninger om sammenhænge eller det, der betegnes som “kvalifice-
rede gæt” (Egholm, 2014: 177). Det “kvalificerede” henviser til forskerens forudgående viden, 
der bidrager til, at der kan opstilles kvalificerede hypoteser om fænomenet, mens “gæt” henvi-
ser til, at forskeren søger at opnå ny viden, som ikke følger en erfaringsmæssig logik (ibid.).   
 
I afhandlingens sjette forskningsspørgsmål lægges der op til, at der ud fra undersøgelsen gives 
en række forslag til, hvordan afhandlingens case såvel som udvalgte interessenter fremadrettet 
kan arbejde med det psykosociale arbejdsmiljø. I nærværende afhandling vil pragmatismen 
således blive inddraget som videnskabsteoretisk position, idet denne tilgang netop tillader, at 
der gennem en abduktiv slutningsmåde kan etableres “kvalificerede gæt” på baggrund af for-
skerens egen forudgående viden samt den nye forståelsesramme, der skabes gennem afhand-
lingens undersøgelse. 
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3.5 Videnskabsteoretiske begrænsninger  
Med afsæt i hermeneutikken er det vigtigt at have for øje, at hermeneutikkens erkendelse hvi-
ler på epistemisk relativisme, hvor forståelsen af fænomener dels er baseret på interviewper-
sonernes forståelseshorisont, og dels på forskerens forståelseshorisont (Thisted, 2011: 64). 
Hvor epistemisk relativisme anses som hermeneutikkens styrke grundet forskerens mulighed 
for at opnå dybe fortolkninger af fænomener, kan denne også betragtes som en mulig risiko 
for at mindske kvaliteten af den indsamlede data. Dette skal ses i lyset af, at forskerens forfor-
ståelse kan have betydning for forskerens åbenhed og nysgerrighed over for forskellige per-
spektiver i dataindsamlingen, da åbenheden og nysgerrigheden kan risikere at blive begrænset 
af denne forforståelse. Med en videnskabsteoretisk triangulering, hvorunder pragmatismen 
inkluderes, er det således essentielt at være kritisk undersøgende, åben og nysgerrig over for 
andre mulige perspektiver end dem, der umiddelbart udtrykkes. Dette er essentielt for forske-
ren, dels for at være videnskabsteoretisk trolydig over for pragmatismens abduktive slutnings-
måde, og dels for at nedbringe risikoen for at anlægge et fortegnet billede af virkeligheden.        
 
Endvidere er det vigtigt, at forskeren er bevidst om socialkonstruktivismens underliggende 
forklaringspræmis om, at viden skabes i en social proces og således kan forklares gennem en 
undersøgelse af, hvordan denne sociale proces finder sted (Egholm, 2014: 168). Idet afhand-
lingen tager form som et enkelt casestudie, og at der ligeledes afgrænses til en undersøgelse af 
køkkenet i Restaurant Bühlmann, har det den betydning, at afhandlingen afgrænser sig fra at 
undersøge og inkludere en række forhold, som kan have betydning for, hvordan den sociale 
proces i køkkenet finder sted. Dette skal forstås på den måde, at køkkenet ikke kan betragtes 
som et lukket system, men skal betragtes som et subsystem, der udgør en del af hele organisa-
tionens system. Systemisk tænkning har, ligesom socialkonstruktivismen, som grundanta-
gelse, at intet kan forstås isoleret, hvorfor erkendelser i et givent subsystem altid indgår som 
en del i et større system, som subsystemet påvirker og bliver påvirket af (Campbell et al., 1994: 
12). Således sættes en begrænsning for den socialkonstruktivistiske forståelsesramme i nær-
værende afhandling, idet undersøgelsen afgrænser sig til køkkenet som subsystem, og dermed 
ikke søger at forstå de sociale processer, som optræder i resten af systemet og som har indfly-
delse på de sociale processer i køkkenet.      
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3.6 Casestudie som forskningsdesign 
Med afsæt i afhandlingens problemstilling samt videnskabsteoretisk ståsted vil afhandlingens 
forskningsdesign tage form som et casestudie. Yin (2014) definerer casestudiet som en empi-
risk undersøgelse af et samtidigt fænomen i dets virkelige kontekst, hvor især grænsen mellem 
fænomen og kontekst ikke er klart synlig (Yin, 2014: 16). Et casestudie er således en dybdegå-
ende undersøgelse af, hvordan mennesker agerer og interagerer med hinanden inden for deres 
egne rammer (Maaløe, 2002: 31). Casestudiet adskiller sig fra eksperimentet ved, at forskeren 
hverken kan kontrollere årsager og virkninger, hvorfor casestudiet heller ikke kan påvise kon-
sekvensen af en given påvirkning med samme entydighed, som eksperimentet er i stand til 
(ibid.). Dog er der en vigtig erkendelsesmæssig fordel i at undersøge menneskers interaktion 
gennem et casestudie, da dette netop giver mulighed for at undersøge et fænomen under dets 
egne betingelser (Maaløe, 2002: 31). I samspil med det metodiske grundlag bidrager casestu-
diet således positivt til afhandlingens socialkonstruktivistiske og hermeneutiske erkendelses-
interesse.       

3.6.1 Strategi for udvælgelse af case 

Ifølge Neergaard (2007) eksisterer der grundlæggende to tilgange til udvælgelse af cases, hen-
holdsvis teoridreven og datadreven udvælgelse. Teoridreven udvælgelse benytter teori til at 
konstruere en ramme, som danner grundlag for udvælgelsen. Datadreven udvælgelse er der-
imod en induktiv, sekventiel proces, hvor cases udvælges løbende, efterhånden som nye erken-
delser af data og nye teoretiske forståelser dukker frem (Neergaard, 2007: 12).  
 
I nærværende afhandling kan der argumenteres for, at både den teoridrevne- og den data-
drevne tilgang er blevet anvendt. Den teoridrevne tilgang er blevet anvendt ved den overord-
nede udvælgelse af casevirksomhed. Dette skal ses i lyset af, at det er den teoretiske ramme, 
som forskningsspørgsmålene definerer, der har været grundlaget for udvælgelsen. Restaurant 
Bühlmann, og herunder køkkenafdelingen som den konkrete case, er således udvalgt på bag-
grund af forskerens antagelse om, at denne kan belyse samspillet mellem ledelsespraksis og 
organisationskultur såvel samspillet betydning for det psykosociale arbejdsmiljø, som netop 
er centralt for afhandlingens problemstilling.  
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Ligeledes er en datadreven tilgang blevet anvendt, idet en indledende observation har skabt et 
datagrundlag, hvorfra de nødvendige informanter er blevet udvalgt, efterhånden som forske-
rens erkendelser og nye forståelser fra den indledende observation er fremkommet. Således 
har forskeren udvalgt informanterne (herefter interviewpersoner) i overensstemmelse med af-
handlingens hermeneutiske videnskabsteoretiske position, hvortil en nærmere beskrivelse kan 
findes i 3.9.2 Udvælgelse af interviewpersoner fra casen.  

3.6.2 Casestudiets begrænsninger  

Casestudiet har ofte været genstand for kritik af det positivistiske paradigme for dets mang-
lende empiriske grundlag til at kunne bevæge sig fra analysefund til bredere, generaliserende 
sammenhænge (Yin, 2014: 20). Således kan en ulempe ved casestudiet som forskningsdesign 
være, at det ikke er i stand til skabe slutninger, der er generaliserende for en større sammen-
hæng, hvorfor dette ikke er formålet med nærværende undersøgelse.  
 
Endvidere kritiseres casestudiet ofte for at generere kontekstafhængig viden, hvor megen 
forskning i højere grad søger at skabe kontekstuafhængig, teoretisk viden for at kunne genera-
lisere i tråd med det positivistiske paradigme. Flyvbjerg (2006) fremsætter, at kontekstuaf-
hængig viden er vigtig for at kunne skabe generaliserende slutninger, men at kontekstafhængig 
viden er lige så vigtig, idet denne type viden er med til at nuancere eksisterende teoretiske 
antagelser og skabe nye erkendelser og forståelser af fænomener (Flyvbjerg, 2006: 6). Med 
viden om, at forskning omkring restaurationsbranchen til stadighed er et forholdsvis uberørt 
område, kan nærværende casestudie bidrage til at udforske eksisterende teoretiske perspekti-
ver på organisationskultur, ledelsespraksis og psykosocialt arbejdsmiljø samt udfolde forstå-
elsen af en række fænomener i restaurationsbranchen gennem disse perspektiver.        

3.6.3 Restaurant Bühlmann som case 

Restaurant Bühlmann er en del af Hotel Scheelsminde, beliggende på en herregård få kilome-
ter fra Aalborgs centrum. Hotellet har siden dets åbning i 1960 været familieejet af familien 
Bühlmann Jensen og ejes og drives i dag af Anemette og Danni Bühlmann, som er tredje ge-
neration.  
 
Hotel Scheelsminde huser mange aktiviteter, herunder hoteldrift med 96 værelser, Restaurant 
Bühlmann, konferencecenter, oplevelsescenter samt fest- og eventarrangementer, hvilket stil-
ler store krav til køkkenet, idet hotellets gæster således har mulighed for forplejning fra tidlig 
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morgen til de sene timer. I køkkenet er der i øjeblikket 10 ansatte, henholdsvis en køkkenchef, 
tre kokkeelever, fem kokke og en køkkenmedhjælper. Ejerne af Hotel Scheelsminde har for-
mået at tiltrække kompetente, dygtige og branchekendte kokkeprofiler til køkkenet grundet 
deres seneste tiltag med en gourmetrestaurant, der åbnede d. 10. august 2018 (migogaal-
borg.dk, 2019). Dette har givet stor medieomtale til restauranten såvel som hotellet, idet både 
branchens kendskab til kokkene og efterfølgende flotte anmeldelser har trukket opmærksom-
heden til. Dog har antallet af ansatte i køkkenet i høj grad varieret, idet køkkenet har oplevet 
stor udskiftning i deres personale med cirka 15 opsigelser siden august 2018.  
 
En stor personaleomsætning kan være både tidskrævende og dyr for organisationer, idet 
rekrutterings-, oplærings-, og afskedigelsesprocesser både tager tid og koster penge. Samtidigt 
kan det også være en indikation på, at der er nogle forhold i organisationen, der gør, at med-
arbejderne ikke har lyst til at blive i deres ansættelsesforhold. Ifølge et forskningsprojekt af 
Branham (2004) omkring personaleomsætning og -fastholdelse, er 89% af en række adspurgte 
ledere af den overbevisning, at medarbejdere forlader en organisation på baggrund af en højere 
økonomisk gevinst andetsteds. Modsat svarer 88% af de adspurgte medarbejderne, at de for-
lader en organisation som følge af ikke-økonomiske faktorer, herunder fx manglende udvik-
lingsmuligheder, manglende feedback og anerkendelse, det fysiske- og psykosociale arbejds-
miljø, stort arbejdspres og stress, dårlig ledelse, etc. (Branham, 2004: 23). Med afsæt i Bran-
hams (2014) forskningsresultater såvel som forskerens viden om Restaurant Bühlmanns rela-
tivt høje personaleomsætning, anses Restaurant Bühlmann således som en relevant case, der 
kan bidrage med relevant empiri til en undersøgelse af, hvordan samspillet mellem organisa-
tionskultur og ledelsespraksis kan være rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø. 
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3.7 Kvalitativ metode 
Det følgende kapitel vil danne ramme om en beskrivelse og diskussion af de metoder, som 
afhandlingen gør brug af for at indsamle empiri til undersøgelse af afhandlingens forsknings-
spørgsmål. Indledningsvist vil observation som kvalitativ metode blive beskrevet og diskute-
ret, hvorefter det kvalitative forskningsinterview ligeledes vil blive beskrevet diskuteret. 

3.8 Observation som kvalitativ metode 

3.8.1 Valg af observationsform 

Overordnet kan der skelnes mellem to forskellige observationsformer, henholdsvis eksperi-
mentel observation og deltagerobservation. Førstnævnte foregår i en afgrænset setting, hvor 
uønskede påvirkninger af observationen kan minimeres, og i deltagerobservation indgår for-
skeren derimod i de praksisser, som observeres, og har til hensigt at observere individers hver-
dagsliv i deres egen kontekst (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 83).     
 
Deltagerobservationens formål er “at belyse og forstå menneskelige oplevelser, erfaringspro-
cesser og det sociale livs karakteristika” (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 84), hvorfor denne 
observationsform er særligt relevant i undersøgelsen af afhandlingens forskningsspørgsmål. 
Dette skal ses i lyset af, at afhandlingen netop søger at forstå samspillet mellem organisations-
kultur og ledelsespraksis i restaurationsbranchen såvel som forstå samspillets betydning for 
det psykosociale arbejdsmiljø gennem interviewpersonernes opfattelser og erkendelser af 
disse forhold. Med en underliggende hypotese om, at individers opfattelser og erkendelser 
kommer til syne gennem handlinger, er observation som metode således ideel til at belyse dele 
af afhandlingens problemstillinger.    

3.8.2 Planlægning af observationsundersøgelsen 

I nærværende afhandling har deltagerobservationen til formål at fungere som et preliminary 
study af køkkenets organisationskultur, ledelsespraksis og det psykosociale arbejdsmiljø. 
Ifølge Bryman & Bell (2011) foregår observationer oftest over tid, idet forskerens hensigt er 
opnå indsigt i og forståelse af organisationers hverdagsliv (Bryman & Bell, 2011: 427). Således 
anvendes observation som metode ikke i sin fulde forståelse, men i højere grad som et indle-
dende studie, hvor observationen vil være rammesættende for forskerens forforståelse og nye 
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erkendelser, som kan udforskes i de efterfølgende interviews. Dette har den betydning for un-
dersøgelsen, at forskeren har mulighed for at afklare, om fortolkningen af de observationer, 
som forskeren har gjort sig, er den samme fortolkning i de observeredes verden.  
 
Med valget om at gøre brug af deltagerobservation som metode, er der forskellige grader af 
deltagelse i observationsarbejdet, hvortil der truffet valg om, at forskeren fungerer som parti-
cipant-as-observer. Forskeren indgår således i køkkenets arbejde, men med en åbenhed om-
kring formålet med tilstedeværelsen og undersøgelsen (Bryman & Bell, 2011: 437). Denne rolle 
giver mulighed for, at forskeren kan skabe en relation til de observerede og dermed etablere 
legitimitet og tillid omkring sin tilstedeværelse, hvilket vil blive beskrevet nærmere nedenfor 
(ibid.).           

3.8.3 Adgang til case   

Udviklingen af strategien til at opnå adgang til en relevant case har været en iterativ proces, 
idet strategien og fremgangsmåden har ændret sig undervejs og i takt med, at forskeren har 
gjort sig en række erfaringer og erkendelser. Bryman & Bell (2011) foreslår en række taktikker, 
herunder at gøre brug af netværk til at opnå adgang til en given case (Bryman & Bell, 2011: 
428). I nærværende afhandling blev denne taktik anvendt som den indledende strategi, hvor 
forskerens netværk af tidligere kolleger i restaurationsbranchen blev kontaktet med en beskri-
velse af projektet, dog uden respons. Den manglende respons indledte en gentænkning af stra-
tegien, og i den forbindelse inddragede forskeren en bekendt fra restaurationsbranchen til at 
give konstruktiv feedback på den beskrivelse, der var blevet sendt. Dette resulterede i en revi-
deret beskrivelse af projektet, som blev sendt ud til en række andre relevante case-restauran-
ter, hvoraf to restauranter gav en positiv interessetilkendegivelse. Det skal dog påpeges, at af-
handlingens indledende formål var at bygge undersøgelsen op omkring tre forskellige cases i 
et multipelt casestudie, hvor den iterative proces har betydet, at det har taget længere tid at 
skaffe adgang til case-restauranterne end forventet. Endvidere har en efterfølgende tids- og 
ressourcemæssig erkendelse betydet, at forskeren har truffet en beslutning om at bygge af-
handlingen op om en enkelt case frem for multiple cases, idet tid, ressourcer såvel som afhand-
lingens omfang ikke har muliggjort en gennemgående analyse af flere cases.  
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3.8.4 Adgang til lederen og medarbejderne 

Idet afhandlingen undersøger lederens og medarbejdernes opfattelser, betyder det, at forske-
ren også må sikre sig adgang til disse individer. Denne adgang er vigtig at skabe, idet der kan 
være en risiko for, at forskeren kan blive betragtet som et instrument, der er iværksat af den 
øvre ledelse, hvorfor det kan risikeres, at individerne tilbageholder eller ændrer deres adfærd 
og handlinger (Bryman & Bell, 2011: 435). Dermed er det essentielt for forskeren at etablere 
legitimitet og tillid omkring sin rolle og tilstedeværelse. Legitimiteten og tilliden søgt ved at 
give information til individerne om formål med forskerens tilstedeværelse samt gennem valget 
af rolle som participant-as-observer. At forskeren indgår som en aktiv del i individernes gøre-
mål, giver det mulighed for at etablere forskerens troværdighed ved at vise, at forskeren er 
hjemmevant i restaurationsbranchen. Endvidere giver det mulighed for at indgå i yderligere 
dialog om formålet med undersøgelsen og forskerens kendskab til branchen, hvilket kan være 
en brugbar taktik til at få adgang til de individer, der undersøgelses (Bryman & Bell, 2011: 435).  

3.8.5 Observationsarbejde og rapportføring 

Til at guide observationsarbejdet har forskeren udarbejdet en observationsguide (Bilag 1) med 
det formål at etablere nogle rammer, der kan hjælpe til at fokusere observationerne (Brink-
mann & Tanggaard, 2015: 91). Observationsguiden er udarbejdet med afsæt i afhandlingens 
teoretiske grundlag, som beskrives og diskuteres i 2. Litteraturreview. Det skal dog påpeges, 
at forskeren, grundet sin egen forforståelse og sin baggrund i restaurationsbranchen, har be-
stræbt sig på at forholde sig eksplorativt i observationsarbejdet, hvorfor observationsguiden 
skal ses som et hjælpemiddel og ikke en afgrænsning for den forskningsmæssige nysgerrighed.  
 
For at sikre transparens i observationsarbejdet såvel som at højne reliabiliteten og validiteten 
af undersøgelsen er det essentielt, at forskeren udarbejder observationsnoterne så detaljerede 
som muligt. Dette skal ses i lyset af, at disse indgår som datamateriale i analysen, hvorfor det 
skal fremgå tydeligt, hvordan analysens slutninger hænger sammen med datamaterialet. Lige-
ledes mindsker detaljerede observationsnoter risikoen for, at der drages fejlfortolkninger og -
slutninger på et senere tidspunkt, som kan mindske reliabiliteten og validiteten af undersøgel-
sen. Grundet forskerens rolle som participant-as-observer eksisterer der dog en udfordring i 
forhold til observationsnoter og rapportføring, idet der ikke er mulighed for at notere i øjeblik-
ket. Forskeren har således bestræbt sig på at træde kortvarigt ud af rollen hvert 30. minut for 
at sikre, at alle observationer blev noteret, mens de stadig var i erindringen.  
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Endvidere kan det være en udfordring i observationsarbejdet, at dette kun udtrykker det ob-
serverede og således ikke den bagvedliggende mening med adfærden. Observation som metode 
med fordel kombineres med kvalitative interviews, som netop kan være med til at undersøge 
den bagvedliggende mening ved adfærden, som indledningsvist er observeret (Bryman & Bell, 
2011: 497). Således vil det kvalitative forskningsinterview som metode blive inkluderet i un-
dersøgelsen, hvilket vil blive præsenteret i det følgende kapitel.   

3.9 Forskningsinterviews som kvalitativ metode 
Med forskningsinterviews som kvalitativ metode søger forskeren at “forstå verden fra inter-
viewpersonernes synspunkt, udfolde meningen i folks oplevelser, afdække deres livsverden, 
førend der gives videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann, 2009: 17), hvorfor det 
kvalitative forskningsinterview er velegnet til at udfolde mangefacetterede og ofte modsæt-
ningsfulde italesættelser af opfattelser og erfaringer (Staunæs, 2005: 69). Formålet med ind-
dragelsen af det kvalitative forskningsinterview som metode er at etablere forskerens videns-
grundlag om, hvordan samspillet mellem ledelsespraksis og organisationskultur kan forstås i 
den udvalgte case, og hvordan dette samspil kan være rammesættende for det psykosociale 
arbejdsmiljø. I overensstemmelse med afhandlingens problemstilling samt videnskabsteoreti-
ske position findes det kvalitative forskningsinterview således relevant at anvende som data-
indsamlingsmetode. 

3.9.1 Interviewform 

Ifølge Bryman & Bell (2011) eksisterer der to former for kvalitative forskningsinterviews, her-
under det ustrukturerede forskningsinterview og det semistrukturerede interview (Bryman & 
Bell, 2011: 465). Ustrukturerede interviews har ligheder med samtalen, idet forskeren blot har 
få, overordnede emner, som ønskes berørt i interviewet, men at det er interviewpersonens svar 
og forskerens spørgsmål, der skaber interviewets agenda i en emergerende proces. Derimod 
har forskeren i det semistrukturerede interview udarbejdet en interviewguide bestående af 
specifikke emner og spørgsmål, som ønskes belyst i interviewet (Bryman & Bell, 2011: 467).  
 
I nærværende afhandling vil interviewformen være semistruktureret. Dette valg er truffet på 
baggrund af afhandlingens forskningsspørgsmål, hvor det er afgørende, at der i dataindsam-
lingsprocessen er fokus på at afdække interviewpersonernes opfattelser af den organisations-
kultur og ledelsespraksis, som gør sig gældende i køkkenet. Således vil der blive udarbejdet 
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interviewguides med afsæt i det teoretiske perspektiv med konkrete temaer og spørgsmål, hvil-
ket vil blive uddybet i 3.9.4 Udarbejdelse af interviewguides. Dog vil der forekomme spørgs-
mål i de transskriberede interviews, som ikke fremgår af interviewguiden, idet forskeren, gen-
nem hermeneutisk pendulering mellem forforståelse og nye erkendelser, netop har søgt at 
åbne så meget op for interviewpersonernes forståelser af forskellige fænomener, som det har 
været muligt.  

3.9.2 Udvælgelse af interviewpersoner fra casen 

På baggrund af afhandlingens problemstilling såvel som socialkonstruktivismens præmis om, 
at fænomener er socialt skabte, er både medarbejder- og lederperspektivet blevet inddraget og 
undersøgt. Således er køkkenchefen blevet udvalgt til interview grundet sin rolle som leder.  
 
For at opnå et nuanceret billede af medarbejdernes opfattelser af organisationskultur og ledel-
sespraksis, har det været forskerens intention at interviewe 2-3 medarbejdere. Grundet tids- 
og ressourcemangel blandt køkkenpersonalet har dette ikke været muligt, hvorfor kun én med-
arbejder, som er kokkeelev, har deltaget i et interview. Kokkeeleven er dog udvalgt med viden 
om, at medarbejderen har størst anciennitet i køkkenet og dermed antages at have den største 
indsigt i den ledelsespraksis, organisationskultur og det psykosociale arbejdsmiljø, som her-
sker på tidspunktet for dataindsamlingen. Endvidere er det forskerens kendskab, at denne 
medarbejder skifter læreplads pr. 1. december 2018, hvorfor det findes interessant at udforske 
dette i forbindelse med afhandlingens undersøgelse.  

3.9.3 Udvælgelse af interviewpersoner blandt interessenter  

Blandt interessenter er en Forhandlingssekretær fra 3F blevet udvalgt, idet vedkommende har 
stor indsigt i og erfaring med restaurationsbranchen, grundet sin tidligere beskæftigelse som 
kok og nuværende beskæftigelse med forhandling af overenskomster for arbejdstagere i re-
staurationsbranchen og sagsbehandling af forskellige fagforeningssager. Endvidere er Uddan-
nelsesdirektør fra TECH COLLEGE i Aalborg blevet udvalgt, idet vedkommende er ansvarlig 
for restaurationsbranchens uddannelser på skolen. Begge interviewpersoner er blevet udvalgt 
på baggrund af forskerens antagelse om, at disse vil være relevante i undersøgelsen af afhand-
lingens forskningsspørgsmål 5 og 6. Ligeledes er en Tilsynschef fra Arbejdstilsynet er blevet 
udvalgt som interviewperson, hvor et interview er blevet afholdt. Dette interview indgår dog 
ikke i undersøgelsens empiri grundet krav om fortrolighed fra Arbejdstilsynets side, hvorfor 
forskeren har valgt at lade interviewet udgå af datagrundlaget.    
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3.9.4 Udarbejdelse af interviewguides 

Som det fremgår af ovenstående, er der to forskellige grupper af interviewpersoner, herunder 
individer fra casen og individer, der repræsenterer interessenterne. Afsættet for at udarbejde 
interviewguiden er forskelligt fra den ene gruppe til den anden, idet den indsamlede data fra 
henholdsvis den ene og den anden gruppe af interviewpersoner har til hensigt at belyse for-
skellige forskningsspørgsmål.  
 
Interviewguiden til interviewpersonerne fra casen består af tre overordnede temaer; organisa-
tionskultur, ledelsespraksis og det psykosociale arbejdsmiljø, hvor spørgsmålene tager afsæt i 
afhandlingens teoretiske ramme samt forskerens forforståelse fra de indledende observatio-
ner. Det har således været interviewguidens formål at afdække henholdsvis køkkenchefens og 
kokkeelevens opfattelser af ovenstående temaer, hvori der er blevet lagt særligt vægt på ar-
bejdsgange, relationer, kommunikation, adfærd og reaktioner herpå. Det er dog fundet hen-
sigtsmæssigt at udarbejde to forskellige interviewguides til casens interviewpersoner grundet 
henholdsvis køkkenchefens og kokkeelevens forskellige stillingsbetegnelser og roller i køkke-
net, men med afsæt i de samme overordnede temaer. 
 
Endvidere er der blevet udarbejdet interviewguides til interviews med interessenterne, hvor 
udgangspunktet er de samme temaer beskrevet ovenfor. Dog bærer spørgsmålene præg af at 
være mere åbne, idet formålet spørgsmålene i højere grad leder op til interessenternes opfat-
telser af organisationskultur, ledelsespraksis og det psykosociale arbejdsmiljø i restaurations-
branchen generelt.   

3.9.5 Udførelse af interviews 

Det afholdte interviews har været af cirka en times varighed. Ifølge Kvale (2007) er de første 
minutter af et interview afgørende, idet interviewpersoner ofte behøver en klar forståelse af 
forskeren og undersøgelsens formål, før at interviewpersonen vil giver sig i tale om opfattelser, 
forståelser og erkendelser (Kvale, 2007: 132). Alle interviews er således begyndt med en intro-
duktion af forskeren, afhandlingens genstandsfelt såvel som en begrundelse for udvælgelsen 
af interviewpersonen. Endvidere er det blevet beskrevet for interviewpersonerne fra casen, at 
deres udsagn vil blive behandlet fortroligt i det omfang, at transskriptioner ikke vil være til-
gængelige for andre end forskeren selv, men at udsagn vil fremgå i afhandlingen, hvortil inter-
viewpersonen gøres anonym. Introduktionen afsluttes med en mundtlig samtykkeerklæring til 
brugen af diktafon, således transskription af de enkelte interviews er muligt.  
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3.9.6 Transskription 

Alle interviews er ved afholdelsen blevet lydoptaget, hvorfor forskeren har truffet valg om, at 
alle interviews efterfølgende skal transskriberes. Set i lyset af afhandlingens forskningsspørgs-
mål har de kvalitative forskningsinterviews således til formål at klarlægge interviewpersoner-
nes opfattelser, forståelser og erkendelser, hvorfor analysen af datamaterialet ikke vil have fo-
kus på lingvistik, men i højere grad være meningskondenserende. På denne baggrund er der 
truffet valg om, at følelsesudtryk, pauser og betoninger ikke medtages i transskriptionerne 
(Kvale, 2007: 171). 

3.9.7 Validitet og reliabilitet 

Ifølge Bryman & Bell (2011) refererer begrebet validitet til spørgsmålet om, hvorvidt de ud-
valgte forskningsmetoder undersøger det, som de har til formål at undersøge (Bryman & Bell, 
2011: 395). Inden for kvalitativ forskning tales der om henholdsvis intern validitet og ekstern 
validitet, hvor den interne validitet refererer til, om hvorvidt der er en fornuftig overensstem-
melse mellem forskerens data og de slutninger, der udledes heraf. Ekstern validitet refererer 
til, om hvorvidt analysens fund kan generaliseres på tværs af en større social setting (ibid.).      
 
I nærværende afhandling har forskeren haft fokus på, at fænomener fra den indledende obser-
vation, som er fundet interessant i forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål, er søgt be- 
eller afkræftet og ligeledes uddybet i de efterfølgende interviews. Dette har bidraget til at højne 
den interne validitet, idet forskeren har haft mulighed for sikre, at forskerens fortolkninger 
stemmer overens med interviewpersonernes virkelighed, og at analysens fund dermed afspej-
ler den observerede virkelighed og interviewpersonens virkelighed. Den eksterne validitet er 
dog en udfordring for nærværende afhandling, idet et casestudie som forskningsdesign gør, at 
generaliserende slutninger ikke er mulige.  
 
Ifølge Bryman & Bell (2011) refererer begrebet ekstern reliabilitet til, i hvilken grad undersø-
gelsens resultater kan replikeres. For nærværende undersøgelse kan replikation være en ud-
fordring, idet konteksten for en tilsvarende undersøgelse aldrig vil være den nøjagtigt samme, 
hvis undersøgelsen replikeres af en anden forsker. Den interne reliabilitet refererer til, om 
hvorvidt der kan skabes konsensus omkring fortolkninger og teoretiske slutninger, såfremt der 
er flere forskere involveret i forskningsprojektet (Bryman & Bell, 2011: 396). For afhandlingen 
er den interne reliabilitet således ikke relevant at diskutere, idet undersøgelsen er gennemført 
af den samme forsker, hvorfor konsensusskabelse med andre forskere ikke har været aktuel. 
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3.9.8 Interviewkvalitet 

Gennem interviewprocesserne har der været fokus på forskerens ageren som interviewer, da 
denne rolle skal ses som et centralt og afgørende redskab for at producere interviewundersø-
gelser af høj kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009: 188). Der har været fokus på at være velin-
formeret omkring interviewemnet, således det har været muligt at stille klare og målrettede 
spørgsmål, hvor forskerens tidligere baggrund i restaurationsbranchen har skabt en god for-
udsætning for netop dette (ibid.). Ligeledes har forskeren haft fokus på at skabe balance mel-
lem at være den styrende part i interviewet og samtidigt have en åben og aktivt lyttende tilgang 
til interviewpersonens forklaringer. Dette for at sikre, at det enkelte interview både frembrin-
ger viden, som er afgørende for undersøgelsen, samt at forskeren forholder sig nysgerrigt i 
forhold til interviewpersonens livsverden i tråd med hermeneutikken som videnskabsteoretisk 
position (Kvale & Brinkmann, 2009: 189). 
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4 Analysestrategi 
Dette indledende analysekapitel har til formål at give læseren et overblik over, hvordan analy-
sen vil forløbe. Afhandling har til formål at undersøge, hvordan samspillet mellem organisati-
onskultur og ledelsespraksis i den udvalgte case kan forstås, samt hvordan samspillet kan være 
rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø. Endvidere har afhandlingen til formål at 
undersøge, hvordan både casen såvel som interessenterne kan bruge denne viden til det frem-
tidige arbejde med forbedrende og forebyggende initiativer i forhold til det psykosociale ar-
bejdsmiljø. Analysen vil blive bygget op i tre dele omkring afhandlingens seks forsknings-
spørgsmål, som det fremgår af nedenstående tabel: 

Analysedel 1 Forskningsspørgsmål 1, 2, 3 og 4 

Analysedel 2 Forskningsspørgsmål 5 

Analysedel 3 Forskningsspørgsmål 6 

4.1 Analysestrategi for analysedel 1 
Første analysedel tager afsæt i et socialkonstruktivistisk og hermeneutisk videnskabsteoretisk 
perspektiv, hvor den viden, som skabes i analysen, udspringer fra interviewpersonernes egne 
opfattelser samt forskerens observationer. Hatchs dynamiske kulturmodel (1993) vil blive ind-
draget til at undersøge første forskningsspørgsmål og analysere, hvorledes medarbejderens og 
lederens opfattelser såvel som deres fortællinger og adfærd er med til at beskrive den fremtræ-
dende kultur i køkkenet. Efterfølgende vil McGregors Teori-X og Teori-Y (1969) blive inddra-
get med det formål at undersøge andet forskningsspørgsmål, og hvordan den fremtrædende 
ledelsespraksis kan karakteriseres med afsæt i medarbejderens og lederens opfattelser af 
denne og med afsæt i McGregors (1969) terminologi. Denne viden om, hvordan disse opfattel-
ser af organisationskultur og ledelsespraksis kan forstås, vil blive anvendt i afhandlingens 
tredje forskningsspørgsmål. Her vil det med afsæt i Scheins teoretiske ramme (1994) for sam-
spillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis blive analyseret, hvordan ledelsespraksis 
kan have betydning for køkkenets kultur, og ligeledes hvordan køkkenets kultur kan have be-
tydning for ledelsespraksis. Afslutningsvist vil analysen om samspillet herimellem blive an-
vendt til at undersøge fjerde forskningsspørgsmål og dermed, hvordan samspillet kan være 
rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø.     
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4.2 Analysestrategi for analysedel 2 
Anden analysedel vil have forskningsspørgsmål 5 til genstand for undersøgelse, hvor analyse-
fund fra analysedel 1 vil blive belyst fra et interessentperspektiv. Denne del af analysen tager 
ligeledes afsæt i et socialkonstruktivistisk og hermeneutisk videnskabsteoretisk perspektiv, 
idet udgangspunktet er interessenternes egne opfattelser og erfaringer omkring organisations-
kultur, ledelsespraksis og det psykosociale arbejdsmiljø i restaurationsbranchen.      

4.3 Analysestrategi for analysedel 3 
Afslutningsvist vil tredje analysedel sætte fokus på sjette forskningsspørgsmål. Her vil en prag-
matisk videnskabsteoretisk position i højere grad blive anvendt, idet denne analysedel har det 
formål at fremsætte en række forslag til, hvordan casen såvel som interessenterne kan gøre 
brug af afhandlingens foregående analysefund i det fremadrettede arbejde med forbedrende 
og forebyggende initiativer i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sara Tougaard 
Kandidatafhandling – Cand.merc.psyk 

Copenhagen Business School 2019 
   41 

5 Analysedel 1 
5.1 Opfattelserne af organisationskulturen 

5.1.1 Kokkeelevens opfattelser 

I interviewet med den 20-årige kokkeelev blev der spurgt, hvad begrebet kultur betyder for 
kokkeeleven, og hvordan kulturen i køkkenet kan beskrives. Kokkeeleven fortæller:  
 
“Kultur for mig er noget med, hvordan det er at arbejde et sted. Og på Scheelsminde er det 
meget flyvsk. Du ved aldrig, hvad du møder ind til (...) Det er meget uforudsigeligt og der er 
ikke rigtigt styr på det” (Bilag 7: 25). Jeg ved aldrig, hvad der fx er af selskaber (...) Det er 
ikke rigtigt noget vi taler om” (ibid.).   
 
Beskrivelsen af kulturen som værende flyvsk henviser til, at der er stor uforudsigelighed og 
manglende struktur forbundet med arbejdsgangen og opgaverne i køkkenet. Kokkeeleven for-
tæller ligeledes, at arbejdsdagene i køkkenet er meget travle:  
 
“(...) der er blevet taget så meget arbejde ind i forhold til, hvad vi har haft mandskab til (...) 
Nu er den nye køkkenchef så lige kommet til (...) og i mellemtiden er der ikke nogen, der lige 
har sat en fod på bremsen og sagt, at nu får vi lige styr på køkkenet og lader være med at 
tage så meget arbejde ind” (Bilag 7: 3).   
 
Kokkeeleven fortæller også, at arbejdspresset er stort, og at medarbejderne arbejder mellem 
50 og 60 timer om ugen, samt at vagtplanerne oftest udarbejdes i ugen før de træder i kraft, 
således medarbejderne har udfordringer med at planlægge sit privatliv (Bilag 7: 20). Ifølge 
kokkeeleven har dette været skyld i, at han tidligere har været sygemeldt med stress, samt at 
der har været mange opsigelser inden for det seneste år. Kokkeeleven fortæller:  
 
“Jeg har selv været gået ned med stress, fordi det simpelthen er så mange timer. Vi har haft 
rigtig mange opsigelser også (...) I hvert fald 10-15 stykker” (Bilag 7: 3 og 28).       
 
Forskeren observerede også den travlhed, som kokkeeleven beskriver samt tegn på en mang-
lende struktur og arbejdsfordeling, da det var forskerens oplevelse, at der ikke foregik nogen 
tydelig briefing eller opgavefordeling i forhold til dagens arbejdsopgaver og arbejdsroller. 
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Medarbejderne mødte således bare ind og gik i gang med nogle forskellige opgaver uden at tale 
med hinanden (Bilag 2: 2). Forskerens fortolkning af dette var, at manglende kommunikation 
mellem medarbejderne samt mellem medarbejderne og ledelsen forårsagede et umiddelbart 
manglende overblik over dagens opgaver. Fortolkningen baserede sig på, at der opstod en 
række udfordringer i løbet af dagen, herunder ventetid på mad til gæsterne, fordi køkkenper-
sonalet ikke kommunikerede bestillinger, arbejdsopgaver eller status på arbejdsopgaver til 
hinanden. Kokkeelevens forklaring omkring uforudsigelighed og manglende struktur i ar-
bejdsgangen bekræfter således forskerens indledende fortolkning af, at manglende kommuni-
kation i køkkenet er medvirkende til et mindsket overblik over arbejdsopgaverne og -rollerne 
i køkkenet. Dette skal ses i lyset af, at kokkeeleven fortæller, at “Det er ikke rigtigt noget vi 
taler om” (Bilag 7: 27). 
 
Forskeren observerede også, at ingen af køkkenets medarbejdere holdt pause i løbet af arbejds-
dagen eller spiste frokost eller aftensmad (Bilag 2: 5). I interviewet blev der spurgt ind til denne 
observation, hvortil kokkeeleven forklarer: 
 
“Vi har været ramt af at være syge, fordi vi ikke har tid til at spise. Og jeg ved ikke, om du så 
det den dag, du var her – men jeg arbejdede 13 og en halv time (…) og jeg var nede at sidde i 
ti minutter på hele dagen, og jeg fik ikke noget at spise hele dagen” (Bilag 7: 3).   
 
I interviewet spørges der nærmere ind til årsagen til de manglende pauser og manglende spi-
sepauser, hvor kokkeeleven forklarer:            
  
“Altså det er jo lidt svært, når køkkenchefen fx står deroppe, og vi er i gang med at lave en 
masse ting. Hvis han ikke lige siger, at nu laver vi noget at spise til os, og så sætter vi os ned 
og holder pause. Så gør man det ikke. Og man vil jo heller ikke være den eneste person, der 
siger ”nå, nu holder jeg min pause og spiser mad”, når alle andre knokler deroppe. Det er lidt 
det samme som at sige, at man ikke gider hjælpe fællesskabet. Det er ikke så godt – og det 
gør man ikke” (Bilag 7: 4). 
 
Kokkeelevens forklaringer indikerer, at de manglende pauser og den manglende mad ikke blot 
skyldes travlheden, men at det i høj grad også er bestemt af køkkenchefens adfærd.   
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5.1.2 Køkkenchefens opfattelser  

Spørgsmålet om, hvordan kulturen kan karakteriseres i køkkenet på Scheelsminde, blev lige-
ledes stillet i interviewet med køkkenchefen, som er 24 år gammel, og som på tidspunktet for 
interviewet har arbejdet i køkkenet i halvanden måned. Køkkenchefen svarer kort, at kulturen 
kan beskrives kaotisk (Bilag 6: 12). I en uddybning fortæller køkkenchefen:   
 
“det handler om, at der ikke rigtigt er styr på noget herude. Der er mange ting og opgaver, 
der skal ordnes, og det er som om at der ikke rigtigt er overblik over tingene. Men det er jo 
så det, de har ansat mig til at skabe” (Bilag 6: 12).   
 
Køkkenchefen udtrykker således også, at kulturen afspejler nogle strukturelle udfordringer i 
arbejdsgangen og opgaverne i køkkenet, men at køkkenchefen er bevidst om, at det er hans 
ledelsesopgave at bringe struktur og overblik ind i køkkenet.  
 
Forskeren observerede også, at køkkenchefen, på samme måde som medarbejderne i køkke-
net, ikke holdt pause eller spisepause. Til et spørgsmål om, hvordan det forholder sig med 
pauser, forklarer køkkenchefen: 
 
“Jeg er meget striks, de dage jeg er her, med, at de (medarbejderne) går ned og får noget at 
spise. Det inkluderer ikke mig selv, men jeg går meget op i, at de andre får holdt deres pauser 
og sidder i et kvarter (...) Men jeg spilder gerne selv min pause og arbejder videre (...) Jeg 
kan godt overleve” (Bilag 6: 18). Ligeledes forklarer køkkenchefen, at han ikke selv holder 
nogle pauser eller spisepauser, fordi: “det er jo bare lidt sådan, det er. Jeg har nogle andre 
forpligtelser. Og jeg har heller ikke brug for pauserne” (Bilag 6: 19) 
 
Køkkenchefen er således af den overbevisning, at han ikke behøver at holde pause og spise 
mad, fordi han har nogle forpligtelser, som han skal leve op til. Dog er han bevidst om, at de 
andre medarbejdere har brug for deres pauser og spisepauser, og at han er striks med, at de 
får dem afholdt.    
 
Køkkenchefen fortæller også, at arbejdsdagene er travle, og at køkkenchefen arbejder mange 
timer: “jeg lægger sgu min andel af timerne herude for at få tingene til at fungere (...) Al min 
fritid bruger jeg herude (...) som sagt, så stoler jeg ikke rigtig på nogen.” (Bilag 6: 16-17). At 
køkkenchefen ikke stoler på sine medarbejdere, begrunder han med, at: “lige så snart, at jeg 
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så kører og ikke længere er her til at kontrollere, så er det ligesom om, at de ting jeg har sagt, 
de bare bliver skubbet lidt til side og så gør man bare lidt, hvad der passer en” (Bilag 6: 6).  
 
Køkkenchefen forklarer således, at han arbejder stort set hver dag, fordi det dels er hans over-
bevisning, at det er nødvendigt for at få struktur ind i køkkenet, og dels fordi køkkenchefen 
ikke har tillid til, at hans medarbejdere udfører deres arbejde, når han ikke er til stede.      

5.1.3 Struktur og organisering som et gennemgående udtryk 

Med kokkeelevens og køkkenchefens opfattelser samt forskerens egne observationer taget i 
betragtning kan det konstateres, at både køkkenchefen og kokkeeleven erkender kulturen som 
et begreb, der har med struktur og organisering af arbejdet at gøre. Ifølge Hatch (1993) er or-
ganisationskultur konstitueret af lokale og kontekstuelle processer, og disse processer skal un-
dersøges og forklares med afsæt i organisationens hverdagsliv (Hatch, 1993: 660). Således må 
det antages, at ovenstående opfattelser af udfordringerne omkring struktur og organisering af 
arbejdet er et produkt af nogle dybereliggende fænomener og en kultur, som vil være genstand 
for nærmere udforskning i det følgende afsnit.            

5.2 Organisationskultur i et teoretisk perspektiv  

5.2.1 Fra artefakt til symbol og omvendt  

I kokkeelevens forklaring på, hvorfor køkkenpersonalet ikke holder pauser, gives der en indi-
kation af, at den enkelte medarbejder ikke ønsker at agere inkonformt med køkkenchefens 
adfærd. Således kan der argumenteres for, at køkkenchefens adfærd ikke blot er et konstater-
bart fænomen, men at adfærden er et handlingsmønster og et artefakt, som kokkeeleven til-
lægger en symbolsk betydning gennem prospective symbolization. Dette skal forstås på den 
måde, at kokkeeleven undlader at holde pause og spise mad, såvel som undlader at gøre indsi-
gelser mod de manglende pauser og manglende mad, fordi “Det er lidt det samme som at sige, 
at man ikke gider hjælpe fællesskabet (...) Det gør man ikke” (Bilag 7: 4). Således kan køkken-
chefens adfærd som værende et artefakt tillægges det, Hatch (1993) definerer som surplus me-
aning (Hatch, 1993: 670). Hatch (1993) fremsætter, at “Symbolization refers to culturally con-
textualized meaning creation via the prospective use of objects, words and actions” (Hatch, 
19913: 673). Artefakter eksisterer dermed som symboler, når objekter, ord og handlinger frem-
bringer en meningsskabende proces, hvorved artefakterne tillægges en dybereliggende surplus 
meaning, end den umiddelbare literal meaning, som er med til at definere kulturen (Hatch, 



Sara Tougaard 
Kandidatafhandling – Cand.merc.psyk 

Copenhagen Business School 2019 
   45 

1993: 670). På baggrund af kokkeelevens fortælling tyder det på, at kokkeeleven tillægger en 
surplus meaning til køkkenchefens handlingsmønstre, at hvis kokkeelevens adfærd ikke er 
konform med køkkenchefens, er kokkeeleven ikke en del af teamet i køkkenet.  
 
Hatch (1993) forklarer ligeledes, at “not all artifacts are given equal treatment within the 
symbolic field (...) The artifacts themselves remain as a field of potential symbolic material, 
but (...) only certain parts of the field are illuminated by the retrospective symbolization pro-
cess” (Hatch, 1993: 671). Med viden om, at kokkeeleven ikke blot tillægger køkkenchefens ad-
færd en symbolsk betydning men samtidigt også tilpasser sin egen adfærd herefter, kan der 
således argumenteres for, at kokkeelevens adfærd kan karakteriseres som et artefakt, der er 
afledt af denne symbolske betydning. Dermed fremstår køkkenchefens adfærd ikke kun som 
et symbol gennem prospective symbolization, idet den symbolske betydning også bekræftes og 
fremhæves i kokkeelevens tilpassede adfærd gennem retrospective symbolization.  
 
En interessant betragtning er, at køkkenchefen har en anden opfattelse af de manglende pau-
ser. Som beskrevet i det foregående er køkkenchefen opmærksom på, at medarbejderne får 
holdt deres pauser og får noget at spise. Han mener dog ikke, at han selv har brug for pauser 
eller mad, og at han hellere undlader at holde pause til fordel for, at medarbejderne kan holde 
pause (Bilag 6: 18). Således eksisterer der en diskrepans mellem kokkeelevens og køkkenche-
fens forklaring, hvortil det må antages, at køkkenchefens opfattelse af medarbejdernes even-
tuelt inkonforme adfærd i forhold til sin egen adfærd ikke nødvendigvis symboliserer, at med-
arbejderne ikke er en del af teamet. Køkkenchefens opfattelse af sin egen adfærd kan nærmere 
antages at være et produkt af en prospective symbolization proces, hvor køkkenchefen tillæg-
ger sin adfærd en surplus meaning i form af, at han skal fremstå og agere som et “overmenne-
ske” og en leder, der ikke har behov for pauser og mad, og som gerne ofrer sig til fordel for 
medarbejderne og køkkenets drift.      

5.2.2 Fra artefakt til værdi og omvendt 

Ifølge Hatch (1993) defineres retroactive realization som artefakternes bidrag til kulturens 
værdier og forventninger til, hvordan tingene bør være (Hatch, 1993: 667). Som det fremgår 
ovenfor, forklarer kokkeeleven omkring pauser og spisepauser, at: “Det er lidt det samme som 
at sige, at man ikke gider hjælpe fællesskabet (...) Det gør man ikke” (Bilag 7: 4). I forlængelse 
af ovenstående kan det også udledes, at kokkeelevens opfattelse af køkkenchefens adfærd, som 
værende et artefakt med surplus meaning, er repræsenteret i kulturens værdier. Dette skal ses 
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i lyset af, at kokkeeleven netop udtrykker, at “Det gør man ikke” (ibid.), og at kokkeeleven så-
ledes opfatter køkkenchefens adfærd som determinerende for, hvordan man bør agere i køk-
kenet. Med viden om, at kokkeeleven på samme tid korrigerer sin egen adfærd herefter, kan 
det således konstateres, at kokkeelevens opfattelse og erkendelse af denne værdi, gennemgår 
en proactive realization-proces og udtrykker sig i kokkeelevens egen adfærd, på samme måde 
som den symbolske betydning af køkkenchefens adfærd, som beskrevet ovenfor.            
 
Set fra køkkenchefens perspektiv kan der også argumenteres for, at køkkenchefens tillæggelse 
af symbolsk betydning til sin egen adfærd afspejles i en del af kulturens værdier. Køkkenchefen 
forklarer, at “Jamen det er jo bare lidt sådan det er. Jeg har nogle andre forpligtelser” (Bilag 
6: 19). Køkkenchefen forklarer således, hvordan “tingene bør være” på baggrund af sin egen 
meningsskabelse omkring rollen som leder og dermed værdien i at fremstå som et “overmen-
neske”. Denne værdi realiseres gennem proactive realization, idet værdien udtrykkes i køkken-
chefens adfærd ved, at han er af den overbevisning, at han ikke behøver at holde pauser eller 
spisepauser, og at han ligeledes kan holde til at arbejde stort set hver dag.   
 
I forlængelse af ovenstående, har køkkenchefens meningsskabelse omkring, hvordan han skal 
fremstå og agere som leder, således indflydelse på mængden af køkkenchefens arbejdstid. 
Dette skal ses i lyset af køkkenchefens forklaring om, at han har et behov for at kontrollere 
medarbejdernes arbejde på baggrund af manglende tillid til, at medarbejderne udfører deres 
arbejdsopgaver, når køkkenchefen ikke er til stede. Han forklarer, at det har haft den konse-
kvens, at han arbejder stort set hver dag, fordi tanken om, at medarbejderne ikke gør, som han 
beder dem om, er stressende for ham (Bilag 6: 6). Køkkenchefens meningsskabelse omkring, 
hvordan han skal fremstå og agere som leder, indeholder således også et element af, at han 
skal leve op til at have fuldstændigt styr på sine medarbejdere. Køkkenchefen udtrykker selv, 
at “jeg skal nok få styr på tingene” (Bilag 6: 12), hvorfra behovet for at kontrollere medarbej-
dernes arbejde således opstår. Med afsæt i Hatchs (1993) teoretiske ramme må det således 
antages at køkkenchefens oplevelser omkring medarbejdernes handlinger (artefakter) gen-
nemgår retroactive realization, hvormed køkkenchefens behov for kontrol opstår. Dette behov 
kan dermed karakteriseres som en del af værdisættet i kulturen, set fra køkkenchefens per-
spektiv, idet behovet er opstået og styret på baggrund af medarbejdernes handlinger samt køk-
kenchefens egen meningsskabelse omkring rollen som leder. 
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5.2.3 Fra værdi til grundlæggende antagelse og omvendt 

Ifølge Hatch (1993) kan manifestation defineres som processer, der bidrager til organisations-
kulturens løbende tilblivelse ved at oversætte ubevidste, grundlæggende antagelser til bevidste 
værdier (Hatch, 1993: 662). Det er således processer, hvor grundlæggende antagelser udtryk-
kes i opfattelser, følelser og tankemønstre og kommer til syne i artefakter.    
 
I foregående afsnit fremkom det, at der eksisterer et behov hos køkkenchefen for at kontrollere 
medarbejderne og deres arbejde, og at medarbejdernes handlinger, som værende artefakter, 
således har indflydelse på kulturens værdisæt gennem en retroactive realization proces. På 
baggrund heraf kan det antages, at køkkenchefens forklaring er et udtryk for en grundlæg-
gende antagelse om, at medarbejderne ikke har lyst til at udføre deres arbejdsopgaver, og at 
de ligeledes ikke accepterer køkkenchefens ledelsesmandat, hvorfor medarbejderne må kon-
trolleres. Hatch (1993) forklarer, at “values retroactively maintain or alter existing assump-
tions” (Hatch, 1993: 664). Det er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt værdisættet afspejles 
i de grundlæggende antagelser, men i højere grad om hvorvidt dette værdisæt har bekræftet 
eller ændret de oprindelige grundlæggende antagelser som karakteriserer kulturen. Køkken-
chefen forklarer, at han helst gerne vil udføre arbejdsopgaverne i køkkenet selv, fordi “så ved 
(han), at tingene bliver gjort og gjort ordentligt - i hvert fald herude” (Bilag 6: 4). At køkken-
chefen tilføjer “i hvert fald herude” til sin forklaring kan være en indikation på, at hans behov 
for at kontrollere sine medarbejdere ikke nødvendigvis har eksisteret i kulturen i de andre køk-
kener, hvor han tidligere har arbejdet som køkkenchef. Således kan der argumenteres for, at 
en række af medarbejdernes handlinger (artefakter), har skabt en kulturbetinget værdi hos 
køkkenchefen om, at kontrol af medarbejderne er sådan, at “tingene bør være” på hans nuvæ-
rende arbejdsplads. Værdien i behovet for kontrol manifesterer således i køkkenchefens 
grundlæggende antagelser og skaber en opfattelse af, at medarbejderne helst undgår at arbejde 
- og særligt når køkkenchefen ikke er til stede. Denne grundlæggende antagelse understøttes 
af køkkenchefens forklaring om, at medarbejderne “i hvert fald ikke (arbejder), fordi de godt 
kan lide at lave mad (...) det (handler) bare om penge” (Bilag 6: 17), hvortil køkkenchefen 
antager, at medarbejderne ønsker at arbejde så lidt som muligt.   
 
Med afsæt i Hatchs (1993) forklaring omkring værdier, kan der, fra kokkeelevens perspektiv, 
også argumenteres for, at værdien i at agere konformt i forhold til køkkenchefens adfærd også 
er indlejret i en del af kulturens grundlæggende antagelser. Dette skal ses i lyset af, at kokke-
eleven forklarer om køkkenchefens adfærd, at “Hvis han ikke lige siger, at nu laver vi noget 
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at spise til os, og så sætter vi os ned og holder pause. Så gør man det ikke” (Bilag 7: 4). På 
baggrund af kokkeelevens forklaring må det således antages, at værdien i, at “Det gør man 
ikke” (ibid.), afspejler en grundlæggende antagelse om, at køkkenchefen adfærd således er be-
stemmende for, hvordan medarbejderen skal agere. Dette skal ses i lyset af, at køkkenchefens 
adfærd ubevidst bestemmer, om der skal holdes pause og spises mad i løbet af en arbejdsdag, 
samt at det fra medarbejdernes side ikke er noget, der stilles spørgsmålstegn ved. 

5.2.4 Fra symbol til grundlæggende antagelse og omvendt 

Som det forklares i det foregående, opfatter kokkeeleven køkkenchefens adfærd som værende 
med symbolsk betydning og dermed bestemmende for, om hvorvidt man er en del af teamet 
eller ej, hvorfor kokkeeleven tilpasser sin adfærd. Denne meningsskabende proces må således 
konstateres at bevare den, set i kokkeelevens perspektiv, grundlæggende antagelse om, at køk-
kenchefens adfærd er bestemmende for, hvordan medarbejderne skal agere. Konstateringen 
hviler på den forståelse af, at køkkenchefens adfærds tillagte symbolske betydning, som får 
kokkeeleven til at tilpasse sin adfærd, netop stemmer overens med den grundlæggende anta-
gelse om, at køkkenchefen adfærd bestemmer, hvordan medarbejderne skal agere.   
 
Samtidigt ses det også, at køkkenchefens opfattelse af, at han skal fremstå og agere som et 
“overmenneske”, en leder, der skal have fuldstændigt styr på sine medarbejdere, og en leder, 
der ikke har brug for at få sine basale behov dækket, ligeledes bevarer den, i køkkenchefens 
perspektiv, grundlæggende antagelse, som beskrevet i forrige afsnit. Dette skal forstås på den 
måde, at det er vigtigere for køkkenchefen at kontrollere sine medarbejderes arbejde, end det 
er at få dækket sine basale behov, såsom fridage, pauser og spisepauser, fordi der hos køkken-
chefen eksisterer en grundlæggende antagelse, at medarbejderne helst undgår at udføre deres 
arbejde og ikke accepterer køkkenchefens ledelsesmandat.      

5.2.5 Forskellige kulturopfattelser  

Ovenfor blev det undersøgt og analyseret, hvordan medarbejderens og lederens opfattelse af 
organisationskulturen kan forstås ud fra Hatchs dynamiske kulturperspektiv (1993). Her fandt 
analysen, at køkkenchefens og kokkeelevens indledende beskrivelse af kulturen, som værende 
karakteriseret af en række strukturelle udfordringer omkring arbejdsopgaver og -organisering, 
er determineret af en række artefakter, symboler, værdier og grundlæggende antagelser. 
Blandt disse fandt analysen, at kulturen, set fra kokkeelevens perspektiv, er præget af et værd-
isæt, der udtrykker, at den korrekte adfærd er at agere konformt i forhold til køkkenchefens 
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adfærd, fordi en inkonform adfærd symboliserer, at man ikke er en del af teamet. Denne værdi 
og symbolik eksisterer i en grundlæggende antagelse om, at det er køkkenchefens adfærd der 
dikterer, hvordan kokkeeleven skal agere, idet kokkeeleven hverken afviger fra eller stiller 
spørgsmål til denne adfærd.   
 
Ligeledes fandt analysen, at kulturen, set fra køkkenchefens perspektiv, er præget af mistillid 
og kontrol, idet der eksisterer en grundlæggende antagelse om, at medarbejderne undgår at 
udføre deres arbejdsopgaver, og at køkkenchefen således ikke har tillid til dem, hvorfor der 
hos køkkenchefen opstår et behov for at kontrollere dem. Denne grundlæggende antagelse har 
den konsekvens, at køkkenchefen arbejder stort set hver dag for at kunne kontrollere medar-
bejderne, samt at det er hans overbevisning, at det er nødvendigt for at skabe struktur og der-
med opfylde sine forpligtelser som køkkenchef.           

5.3 Opfattelserne af den fremtrædende ledelsespraksis  
For at kunne undersøge tredje forskningsspørgsmål og samspillet mellem organisationskultur 
og ledelsespraksis, vil køkkenchefens og kokkeelevens opfattelser af den fremtrædende ledel-
sespraksis blive udforsket i det følgende.  

5.3.1 Kokkeelevens opfattelser 

I interviewet med kokkeeleven blev der også talt om, hvordan han opfatter køkkenchefens le-
delsespraksis. Kokkeeleven fortæller: ”han er en fin leder. Men der mangler helt sikkert, at 
han skal finde sit fodfæste (...) Jeg kan se, at der er mange ting, der kører rundt i hovedet på 
ham” (Bilag 7: 15).  
 
Kokkeelevens umiddelbare opfattelse af køkkenchefen er, at han er en fin leder, men ved at 
spørge nærmere ind til, hvordan det manglende fodfæste kommer til udtryk, fortæller kokke-
eleven, at det er især i travle situationer, hvor det kan mærkes. “Han bliver meget kontant i 
sin talemåde, når han siger noget. Men samtidigt bliver han også meget stille, når der er 
rigtigt travlt, og så arbejder han bare uden at sige så meget” (Bilag 7: 16), forklarer han. 
Forskerens egne observationer af køkkenchefen var ligeledes, at køkkenchefen manglede over-
blik i de travle situationer, og at køkkenchefen klarede alle de presserende arbejdsopgaver ved 
at arbejde hurtigt og uden at uddelegere opgaverne (Bilag 2: 2).  
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5.3.2 Køkkenchefens opfattelser 

I interviewet med køkkenchefen blev det ligeledes udforsket, hvordan køkkenchefen opfatter 
sin ledelsespraksis. Forskeren stillede køkkenchefen et spørgsmål om, hvad det er for nogle 
opgaver, han har som leder. Han fortæller, at han har ansvar for “alle fakturaer, lønprocenter, 
vagtplaner, varebestillinger, prep-lister og den daglige drift” (Bilag 6: 2).  
 
Til spørgsmålet om, hvordan køkkenchefen vil beskrive sig selv som leder, udtrykker han: “Jeg 
vil nok kategorisere mig selv som en person, der holder sig gode venner med alle. Og sørger 
for at alle andre har det godt. Jeg er god til at formidle opgaver og inkludere folk, men jeg 
vil egentlig også helst gerne gøre det selv, fordi så ved jeg, at tingene bliver gjort ordentligt 
– i hvert fald herude. Jeg er sådan en, der kommer godt ud af det med alle - og som formidler 
informationer til alle” (Bilag 6: 4). 
 
En interessant betragtning er dog, at køkkenchefens svar på spørgsmålet om, hvordan han 
tror, at medarbejderne vil karakterisere ham, er: 
 
“Der har jeg ikke noget forhold til (...) jeg behøver ikke at være venner med nogen. Jeg skal 
bare sørge for, at virksomheden kører inden for de rammer, der nu er blevet givet - og resten 
rører mig sådan set ikke (...) Så længe de gør deres arbejde, så må de gerne synes, at jeg er 
en idiot. Men jeg har jo nogle rammer, som jeg skal holde mig indenfor, og så må jeg jo presse 
citronen så det kan lykkes” (Bilag 6: 5).  
 
Således udtrykker køkkenchefen to forskellige opfattelser af sin rolle som leder og sin ledelses-
praksis. På den ene side opfatter køkkenchefen sig som en leder, der formidler informationer, 
inkluderer medarbejderne, er god til at holde sig gode venner med sine medarbejdere og sørger 
for deres ve og vel. På den anden side udtrykker køkkenchefen, at han er ligeglad med, om 
medarbejderne også opfatter ham sådan, fordi virksomhedens drift er vigtigst. For at nå en 
dybere forståelse af disse modsatrettede opfattelser samt at forstå køkkenchefens opfattelser i 
relation til medarbejderens, vil disse blive analyseret med afsæt i McGregors teoretiske per-
spektiv (1969) i det følgende.   
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5.4 Ledelsespraksis i et teoretisk perspektiv 
McGregor (1969) argumenterer for, at alle en leders beslutninger og handlinger bygger på an-
tagelser om menneskers adfærd (McGregor, 1969: 21). Således må det antages, at kokkeelevens 
beskrivelse af køkkenchefen som værende en “fin leder” afspejler, at køkkenchefens ledelses-
praksis er i overensstemmelse med den forventning, kokkeeleven har til køkkenchefen som 
leder. Det interessante er dog, at kokkeeleven har valgt at opsige sin elevplads, “fordi der har 
været så meget bøvl herude. Det har været rigtig træls” (Bilag 7: 2). Kokkeeleven begrunder 
dette med manglende udfordringer, en uorganiseret vagtplan og kaos (ibid).  
 
I forlængelse heraf må det antages, at de manglende udfordringer, uorganiseret vagtplan og 
kaos er et produkt af køkkenchefens ledelsespraksis, idet køkkenchefen selv udtrykker, at det 
er ham, der har ansvaret for den daglige drift i køkkenet (Bilag 6: 2). Således må det konstate-
res, at der eksisterer et paradoks omkring køkkenchefens ledelsespraksis, idet kokkeeleven op-
fatter ham som en “fin leder” men samtidigt har valgt at opsige sin elevplads grundet forhold, 
som antages at være en konsekvens af køkkenchefens ledelsespraksis.  
 
Med afsæt i køkkenchefens forskellige opfattelser af sin ledelsespraksis og sin rolle som leder, 
kan der med afsæt i McGregors perspektiv argumenteres for, at disse opfattelser rummer nogle 
bestemte antagelser om medarbejdernes adfærd, som er determinerende for køkkenchefens 
handlinger. Køkkenchefen udtrykker, at “Jeg er god til at formidle opgaver og inkludere folk, 
men jeg vil egentlig også helst gerne gøre det selv, fordi så ved jeg, at tingene bliver gjort og 
gjort ordentligt – i hvert fald herude” (Bilag 6: 4).  
 
Denne udtalelse må antages at være funderet i Teori X-antagelsen om, at gennemsnitsmenne-
sket føler et ubehag ved at arbejde og undgår at arbejde hvis muligt. Dette skal ses i lyset af, at 
køkkenchefen er af den opfattelse, at medarbejderne ikke udfører deres arbejde af den ene eller 
anden grund, og at han helst selv udfører arbejdsopgaverne, fordi han således ved, at det bliver 
gjort. Dette underbygges ligeledes med køkkenchefens forklaring om, “man ikke kan stole på 
folk herude. Hvis du beder en person om at udføre en bestemt opgave, så kan du ikke regne 
med, at det bliver gjort” (Bilag 6: 4).   
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At køkkenchefen også udtrykker, at han helst selv udfører arbejdsopgaverne, fordi han ved, at 
det således bliver gjort ordentligt, kan ligeledes være et udtryk for, at køkkenchefens ledelses-
praksis er funderet Teori X. Dette skal forstås i sammenhæng med, at køkkenchefen fortæller, 
som citeret ovenfor, at der ikke kan stoles på medarbejderne, fordi køkkenchefen ikke kan 
regne med, at arbejdsopgaverne bliver udført. Som det blev fundet i foregående kapitel, med-
fører den manglende tillid til, at medarbejderne udfører deres arbejdsopgaver, et behov hos 
køkkenchefen for at kontrollere medarbejderne og deres arbejde. Ifølge McGregor (1969) er 
Teori X blandt andet funderet i en antagelse om, at mennesket skal kontrolleres for at dette vil 
gøre en passende indsats rettet mod organisationens mål (McGregor, 1969: 44), hvorfor der 
således kan argumenteres at køkkenchefens behov for kontrol er en indikation på, at hans le-
delsespraksis er funderet i Teori X. 
 
I forlængelse af køkkenchefens fortælling om, at han ikke har tillid til, at medarbejderne udfø-
rer deres arbejdsopgaver, forklarer han ligeledes, at medarbejderne “arbejder i hvert fald ikke 
fordi de godt kan lide at lave mad. De arbejder mere fordi de godt kan lide at tjene penge” 
(Bilag 6: 17). Det er køkkenchefens opfattelse, at mangler engagement blandt medarbejderne, 
hvilket han forklarer hænger sammen med, at ikke gør de ting, han beder dem om (ibid.). Ifølge 
McGregor er det ligeledes en antagelse for Teori X, at gennemsnitsmennesket blandt andet 
foretrækker at undgå ansvar og har minimal ambition og engagement (McGregor, 1969: 45). 
McGregor forklarer endvidere, at en leder, der funderer sin ledelsespraksis i Teori X, ofte på-
lægger medarbejdere skylden for en uønsket adfærd, frem for at søge årsagen i lederens valg 
af ledelsespraksis. Således kan køkkenchefens opfattelse af medarbejdernes manglende enga-
gement som værende årsag til deres uvilje til at løse arbejdsopgaverne ligeledes indikere, at 
køkkenchefens ledelsespraksis afspejler Teori X. Dette skal ses i lyset af, at køkkenchefen både 
opfatter medarbejderne som uengagerede i deres arbejde og samtidigt opfatter medarbejder-
nes utilsigtede adfærd som forårsaget heraf.        
   
Hvis der igen rettes fokus mod køkkenchefens forskellige opfattelser af sin ledelsespraksis, er 
det interessant at anskue disse opfattelser i relation til kokkeelevens opfattelser. Ifølge køk-
kenchefen, opfatter han sig selv som en leder, der “sørger for at alle andre har det godt (og 
som) er god til at formidle opgaver og inkludere folk” (Bilag 6: 4). Set ud fra McGregors per-
spektiv læner denne opfattelse sig op ad de antagelser, der konstituerer Teori Y. Dette skal ses 
i lyset af, at det centrale princip i Teori Y er integreringsprincippet og dermed at skabe betin-
gelserne for, at medarbejderne bedst kan opfylde deres egne mål og behov ved at arbejde hen 
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mod organisationens mål (McGregor, 1969: 60). Ifølge Teori Y antages det, at medarbejdernes 
mulighed for opfyldelse af mål og behov er afledt af det menneskesyn hos lederen, som er fun-
deret i Teori Y-antagelserne. Lederen betragter dermed medarbejderne som individer med, 
blandt andet, en naturlig vilje til at arbejde, et behov for selvstyring og ansvar og behov for 
selvudfoldelse og kreativitet (McGregor, 1969: 59). Med en antagelse om, at et fokus på med-
arbejdernes ve og vel, informationsformidling og inklusion er medvirkende til, at medarbej-
derne er villige til at arbejde, være selvstyrende og tage ansvar, kan der argumenteres for, at 
køkkenchefens opfattelse af sin ledelsespraksis er et udtryk for en ledelsespraksis, der er fun-
deret i Teori Y. 
  
Det interessante er dog, at kokkeelevens opfattelse af køkkenchefens ledelsespraksis afspejler 
det modsatte. Som kokkeeleven fortæller, bliver køkkenchefen “meget stille, når der er rigtigt 
travlt, og så arbejder han bare uden at sige så meget” (Bilag 7: 16), hvilket ligeledes var for-
skerens egen observationen (Bilag 2: 7). Således stemmer hverken forskerens observation eller 
kokkeelevens opfattelse overens med køkkenchefens egen opfattelse af sin ledelsespraksis. Så-
ledes må det antages, at den ledelsespraksis, som køkkenchefen bevidst ønsker at praktisere, 
skal afspejle de antagelser, som danner grundlag for Teori Y, men at det, ifølge kokkeelevens 
fortællinger, kan konstateres, at den ledelsespraksis, som køkkenchefen praktiserer i virke-
ligheden, i højere grad afspejler antagelserne, som er grundlaget for Teori X.          
 
Med afsæt i ovenstående om, at køkkenchefens ledelsespraksis hviler på de antagelser, der 
kendetegner Teori X, er det således interessant at stille spørgsmålstegn ved kokkeelevens be-
skrivelse af køkkenchefen som værende en fin leder. Larsson et al. (2007, i Gürbüz et al., 2014: 
1892) har påvist, at ledere, hvis ledelsespraksis er funderet i Teori X, scorer lavere blandt med-
arbejdere i tilfredsheden med og kvaliteten af lederens ledelsespraksis, set i forhold til ledere, 
hvis ledelsespraksis er funderet i Teori Y (Gürbüz et al., 2014: 1892). McGregor påpeger lige-
ledes, at det er usandsynligt, at en organisation kan udnytte de organisatoriske såvel som men-
neskelige potentialer til fulde, så længe ledelsen funderer sin ledelsespraksis i de antagelser, 
der karakteriserer Teori X, idet denne ledelsespraksis er uegnet til at opfylde medarbejdernes 
behov og skabe engagement i organisationen (McGregor, 1969: 68). Trods disse forsknings-
fund omkring Teori X og Y, beskriver kokkeeleven, mod forventning, stadig køkkenchefen som 
en fin leder. Forklaringen på kokkeelevens opfattelse kan være udfordrende at finde i McGre-
gors perspektiv (1969), hvorfor fokus for afhandlingen rettes tilbage mod organisationskultur 
og dennes samspil med køkkenchefens ledelsespraksis i det kommende kapitel.  
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5.5 Samspillet mellem organisationskultur og ledelses-
praksis 

Ifølge Schein (1994) eksisterer der et samspil mellem organisationskultur og ledelsespraksis, 
idet en lederens handlinger og adfærd i høj grad er bestemmende for, hvordan organisations-
kulturen løbende skabes og foldes ud. Dette skal forstås på den måde, at lederes handlinger og 
adfærd udtrykker de værdier og grundlæggende antagelser, som lederen anser som værende 
det korrekte (Schein, 1994: 214). Hvis disse værdier og grundlæggende antagelser accepteres 
og manifesterer sig i organisationen, vil kulturen over tid give struktur og mening til gruppens 
medlemmer på en måde, som vil styrende for det daglige arbejde og hvilken adfærd blandt 
medarbejderne samt hvilken ledelsesform, der fremadrettet er acceptabel (Schein, 1994: 10).  
 
Schein forklarer, at der eksisterer en række kulturelle indlejringsmekanismer, som er medvir-
kende til at indlejre og indlære lederens værdier og grundlæggende antagelser i organisationen 
(Schein, 1994: 215). Indlæringsprocessen foregår ved, at lederen, gennem adfærd og handlin-
ger, indlærer forskellige adfærdsregler i en given gruppe med afsæt lederens værdier og grund-
læggende antagelser (ibid.). Således vil de følgende afsnit tage afsæt i disse indlejringsmeka-
nismer i en undersøgelse af, hvordan køkkenchefens værdier og grundlæggende antagelser 
indlejres organisationskulturen gennem hans ledelsespraksis. 

5.5.1 Fokus, måling og kontrol 

Ifølge Schein (1994) er en af de mest kraftfulde indlejringsmekanismer, som en leder kan an-
vende for at indlære lederens værdier og antagelser i organisationen, netop de fænomener i 
hverdagen, som lederen retter fokus mod, måler og kontrollerer (Schein, 1994: 216).  
 
Med afsæt i kokkeelevens og køkkenchefens forklaringer omkring de manglende pauser og 
spisepauser, illustrerer disse et tydeligt eksempel på, hvordan denne indlejringsmekanisme 
har indflydelse på kulturen. Køkkenchefen er af den opfattelse, at han er striks med, at med-
arbejderne får tid til at holde pause og spise mad i løbet af dagen, men at dette ikke inkluderer 
ham selv (Bilag 6: 18). Trods køkkenchefen fortæller, at har fokus på, at medarbejderne holder 
pauser, er det køkkenchefens faktiske adfærd, der udtrykker over for medarbejderne, hvad det 
er, køkkenchefen lægger vægt på. Således udtrykker køkkenchefen med sin adfærd, at virk-
somhedens drift og løsningen af opgaverne er vigtigere end at holde pauser. Idet organisati-
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onskulturen, ifølge kokkeeleven, er præget af et ønske om at agere konformt i forhold til køk-
kenchefens adfærd, har køkkenchefens ledelsespraksis, herunder i sit fravalg af pause, den 
konsekvens, at kokkeeleven ligeledes fravælger sin pause.  
 
At køkkenchefen heller ikke reagerer på, at medarbejderne, ifølge kokkeelevens forklaring, 
ikke holder deres pauser, er ligeledes med til at forstærke denne indlejring af køkkenchefens 
antagelse om, at virksomhedens drift er vigtigst. Dette skal ses i lyset af, at kokkeeleven fortol-
ker lederens manglende reaktion som en stiltiende accept af, at det er sådan, forholdene bør 
være, og det er denne adfærd, der er acceptabel. Der kan dog argumenteres for, at denne ind-
læring forekommer som en ubevidst proces for køkkenchefen, idet han netop udtrykker, at han 
har fokus på, at medarbejder holder pauser, men at køkkenchefen ikke er bevidst om, at hans 
adfærd udtrykker det modsatte.   

5.5.2 Kritiske hændelser 

Endvidere er der i den foregående analyse set et eksempel på, hvordan køkkenchefen reagerer 
på en kritisk hændelse. Ifølge Schein (1994) kommer en leders værdier og antagelser særligt 
til udtryk ved kritiske hændelser (Schein, 1994: 221). Som både kokkeeleven beskrev og for-
skeren observerede, blev køkkenchefen tavs i travle situationer, hvor han arbejdede meget hur-
tigt og uden at uddelegere opgaverne. Med antagelsen om, at den observerede situation kan 
karakteriseres som en kritisk hændelse, kan der også her argumenteres for, hvordan køkken-
chefens værdier og antagelser kommer til udtryk gennem hans ledelsespraksis. Dette skal for-
stås på den måde, at køkkenchefens reaktion i situationen netop afspejler en uafhængighed i 
forhold til medarbejdernes indsats, som er kendetegnet for Teori X, idet han “helst gerne (vil) 
gøre (tingene) selv” (Bilag 6: 4). Samtidigt afspejler køkkenchefens reaktion også behovet for 
kontrol og manglende tillid til medarbejderne, som netop er det, der ud fra køkkenchefens 
opfattelser, kendetegner organisationskulturen.   

5.5.3 (U)bevidsthed omkring lederen som rollemodel 

Schein påstår, at ledere ofte er bevidste om, at deres egen adfærd er af stor betydning for ind-
læringen af lederens værdier og antagelser til medarbejdere (Schein, 1994: 225). Der er dog 
imidlertid ofte forskel på de budskaber, som lederen bevidst søger at sende gennem adfærden 
og de budskaber, som sendes gennem den mere uformelle adfærd (ibid.). Ifølge Schein (1994) 
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er lederens budskaber gennem sin uformelle adfærd i fx det daglige arbejde, særligt virknings-
fulde indlejringsmekanismer og således bestemmende for, hvordan lederen bliver opfattet som 
rollemodel (Schein, 1994: 225).  
 
I analysen af kokkeelevens og køkkenchefens opfattelser af organisationskultur og ledelses-
praksis ses også et eksempel på køkkenchefens brug af budskaber i en bevidst kontekst såvel 
som i en uformel og mindre bevidst kontekst. Eksemplet på køkkenchefens brug af et bevidst 
budskab ses i interviewet, hvor køkkenchefen forklarer, at han ser sig selv som en, “der holder 
sig gode venner med alle (…) sørger for at alle andre har det godt (…) er god til at formidle 
opgaver og inkludere folk” (Bilag 6: 4). Således er dette et eksempel på, hvordan køkkenchefen 
sender et budskab til forskeren om det, der ligger til grunde for hans opfattede Teori Y-ledel-
sespraksis og den rollemodel, som køkkenchefen ønsker at fremstå som. Som Schein (1994) 
påpeger, kan der være forskel på det bevidste budskab og det, som opfanges og fortolkes i mere 
uformelle sammenhænge, hvorfor det ikke er paradoksalt, at der ligeledes ses et eksempel på, 
hvordan køkkenchefens mere ubevidste budskaber omkring sin ledelsespraksis udtrykker det 
modsatte. Dette ses blandt andet ved, at køkkenchefen har behov for at kontrollere medarbej-
derne, idet han ikke har tillid til, at de gør deres arbejde. Således ekskluderer han medarbej-
derne og gør tingene selv, hvilket har den konsekvens, at han arbejder næsten hver dag.   
 
Udfordringen med ovenstående er, at køkkenchefen sender et budskab om, at et stort arbejds-
pres er acceptabelt, trods en arbejdsuge for de fleste mennesker består af 37 timers arbejde. 
Med viden om, at kokkeeleven er af den antagelse, at den korrekte måde at agere på er i over-
ensstemmelse med køkkenchefens adfærd, må køkkenchefens budskab således antages at være 
medvirkende til, at medarbejderne ligeledes underlægges et stort arbejdspres. At køkkenche-
fens budskab og adfærd har indflydelse på et forhøjet arbejdspres, understøttes af kokkeele-
vens forklaring om, at køkkenpersonalet arbejder 50-60 timer om ugen (Bilag 7: 25). Således 
er køkkenchefens budskab ikke kun et udtryk for, at køkkenchefen skal arbejde mange timer 
grundet sine forpligtelser, men at medarbejderne også forventes at gøre det, idet de vagtpla-
neres herefter.    
     



Sara Tougaard 
Kandidatafhandling – Cand.merc.psyk 

Copenhagen Business School 2019 
   57 

5.5.4 Lederens betydning for kulturen 

I ovenstående analyse blev det undersøgt, hvordan samspillet mellem organisationskultur og 
ledelsespraksis kan forstås i afhandlingens case. Således kan der argumenteres for, at køkken-
chefens fokus på køkkenets drift, hans ubevidste budskab om, at et forhøjet arbejdspres accep-
teres og forventes samt håndteringen af travle situationer er med til at indlejre de værdier og 
grundlæggende antagelser, som blev fundet i køkkenchefens opfattelser af organisationskul-
turen. Med kokkeelevens grundlæggende antagelse om, at køkkenchefens adfærd er bestem-
mende for kokkeelevens adfærd, har køkkenchefens adfærd gennem ovenstående indlejrings-
mekanismer således den konsekvens, at kokkeeleven agerer i overensstemmelse hermed.    
 
Spørgsmålet om, hvorfor kokkeeleven beskriver køkkenchefen som en fin leder, trods køkken-
chefens ledelsespraksis konstateres at være funderet i Teori X (1969), er dog fortsat ubesvaret. 
På baggrund af ovenstående præmis om, at en leder i høj grad har indflydelse på organisati-
onskulturen, må det derfor antages, at køkkenet tidligere har været præget af en bestemt or-
ganisationskultur, hvor en tidligere køkkenchef har haft indflydelse på kulturen med en ledel-
sespraksis, der er overensstemmende med kokkeelevens opfattelse af den ledelsespraksis, som 
den nuværende køkkenchef udviser. Idet Schein (1994) udtrykker, at en lederes værdier og 
grundlæggende antagelser manifesterer sig i organisationen over tid, såfremt de accepteres, 
vil disse således være styrende for, hvilken ledelsespraksis, der fremadrettet accepteres 
(Schein, 1994: 10). Således må kokkeeleven antages at beskrive køkkenchefen som værende en 
fin leder på baggrund af, at hans ledelsespraksis er i overensstemmelse med tidligere manife-
sterede værdier og grundlæggende antagelser.      

5.6 Det psykosociale arbejdsmiljø 
Ifølge Agervold (1998) er det i dag blevet naturligt at tale om det psykosociale arbejdsmiljø, 
mens det for blot 40 år siden var et begreb, som var nyt og fremmed, hvorfor der selvsagt heller 
ikke fandtes lovgivning på området (Agervold, 1998: 5). Som følge af et øget fokus på det psy-
kosociale arbejdsmiljø og dets betydning for organisationers drift og udvikling, har utallige 
forskningsbidrag søgt at definere det psykosociale arbejdsmiljø som fænomen og ligeledes 
klarlægge, hvordan det kan undersøges såvel som ud fra hvilke forhold.  
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Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (herefter NFA) har til formål at udføre forsk-
ning på arbejdsmiljøområdet (NFA, 2019). NFA har, på baggrund af aktuel forskning, define-
ret følgende fem forskellige forhold, der har indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø på en 
arbejdsplads: 1) Arbejdets indhold og organisering, 2) Krav i arbejdet, 3) Interpersonelle rela-
tioner i arbejdet, herunder ledelse og samarbejde, 4) Konflikter på arbejdspladsen, og 5) Re-
aktioner på arbejdssituationen (Clausen, 2017: 20). Disse fem forhold vil være centrale i det 
følgende, hvor det vil blive analyseret, hvordan samspillet mellem organisationskultur og le-
delsespraksis i afhandlingens case kan være rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø.  

5.6.1 Arbejdets indhold og organisering 

NFA beskriver arbejdets indhold og organisering som et forhold, der vedrører arbejdstage-
rens oplevelse af rammerne for, hvordan arbejdstageren kan løse sine arbejdsopgaver og hånd-
tere de krav, der eksisterer i arbejdet (Clausen, 2017: 17). Dette vedrører blandt andet rolle-
klarhed, indflydelse i arbejdet og på arbejdstider samt forudsigelighed i arbejdet (Bilag 10), 
som har stor betydning for arbejdstagerens trivsel i arbejdet (ibid.).  
 
Som det blev fundet i den foregående analyse af samspillet mellem organisationskultur og le-
delsespraksis, er organisationskulturen i køkkenet i høj grad præget af køkkenchefens mistillid 
til medarbejderne og deres udførelse af arbejdsopgaverne, hvorfor køkkenchefen har et behov 
for at kunne kontrollere dem og allerhelst udfører arbejdsopgaverne selv. Dette medfører, at 
køkkenchefen, specielt i travle situationer, “bliver (...) meget stille (...) og så arbejder han bare 
uden at sige så meget” (Bilag 7: 16). Køkkenchefen undgår således at kommunikere og udde-
legere opgaver, hvilket antages at være årsagen til, at kokkeeleven beskriver arbejdet i køkke-
net som ”flyvsk. Du ved aldrig, hvad du møder ind til (...) Det er meget uforudsigeligt og der 
er ikke rigtigt styr på det (...) Det er ikke rigtigt noget vi taler om” (Bilag 7: 27). At organisa-
tionskulturen er præget af køkkenchefens mistillid, og at hans ledelsespraksis er kontrolle-
rende og ekskluderende i arbejdsfordelingen og -udførelsen, har den konsekvens, at der ople-
ves en stor uforudsigelighed i arbejdet samt en utydelig rollefordeling grundet manglende in-
klusion og indflydelse, hvilket bekræftes af kokkeelevens forklaring ovenfor.   
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5.6.2 Krav i arbejdet 

Ifølge NFA (i Clausen, 2017) kan krav i arbejdet karakteriseres som et forhold, der blandt an-
det vedrører krav til arbejdsmængde og -tempo, med hvilke der foreligger nogle forventninger 
til arbejdstageren om at opfylde disse (Clausen, 2017: 105 og Bilag 10).   
 
I analysen af samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis, herunder køkkenche-
fens funktion som rollemodel, blev det fundet, at køkkenchefens behov for at kontrollere med-
arbejderne har den konsekvens, at han arbejder næsten hver dag, fordi han er af den overbe-
visning, at det hører til hans forpligtelser. Samtidigt blev det fundet, at køkkenchefen derved 
sender et budskab om, at det er acceptabelt at arbejde mere end 37 timer ugentligt, samt at 
medarbejderne ligeledes forventes at gøre dette, idet de vagtplaneres til mellem 50 og 60 ar-
bejdstimer om ugen. Da analysen også viser, at organisationskulturen er præget af opfattelsen 
af, at den korrekte måde at agere på, er i overensstemmelse med køkkenchefens adfærd, stiller 
medarbejderne således ikke spørgsmål ved det faktum, at de skal arbejde flere timer, end en 
almindelig arbejdsuge består af. Således må det antages, at køkkenchefens ledelsespraksis så-
vel som organisationskulturen skaber nogle rammer, der højner kravene til arbejdet. At både 
køkkenchefen og kokkeeleven beskriver arbejdet i køkkenet som stressende, er ligeledes med 
til at bekræfte dette ved, at det må antages at øge arbejdstempoet samtidigt med, at forklarin-
gen om, at der over en periode er taget mere arbejde ind, i forhold til hvad køkkenet kan kapere 
(Bilag 7: 3), ligeledes må antages at øge arbejdsmængden for medarbejderne. 

5.6.3 Interpersonelle relationer i arbejdet 

Interpersonelle relationer i arbejdet beskrives af NFA (i Clausen, 2017) som de samarbejdsre-
lationer, en arbejdstager har til sine kolleger og leder. Disse samarbejdsrelationer præges 
blandt andet af anerkendelse, lederens inddragelse af medarbejderne, tillid mellem leder og 
medarbejdere, etc. (Bilag 10). Forskning viser, at gode samarbejdsrelationer øger graden af 
trivsel i arbejdet samtidigt med, at det øger arbejdstagerens mulighed for at håndtere de krav, 
der kan være i arbejdet (Clausen, 2017: 18).    
 
Som det blev forklaret omkring arbejdets indhold og organisering, er organisationskulturen i 
høj grad præget af køkkenchefens ledelsespraksis, der blev fundet at være funderet i Teori X, 
som er præget af mistillid, kontrol og eksklusion af medarbejderne. Ligeledes gælder det for 
anerkendelse, at dette ikke finder sted, idet køkkenchefen er af den opfattelse, at “hvis ikke der 
bliver sagt noget, så er alle glade og tilfredse. Hvis man siger noget negativt, så ved man 
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også godt, at der er noget, der ikke er som det skal være” (Bilag 6: 21). Set i lyset af, at blandt 
andet anerkendelse, tillid og inddragelse af medarbejderne er med til at skabe gode samar-
bejdsrelationer, må det således konstateres, at køkkenchefens ledelsespraksis samt organisa-
tionskulturen, som værende afledt heraf, ikke bidrager til at skabe rammer for, at gode samar-
bejdsrelationer kan vokse frem.                  

5.6.4 Konflikter på arbejdspladsen 

Konflikter på arbejdspladsen kan karakteriseres som et forhold, der vedrører trusler, vold, 
mobning og diskriminering, seksuel chikane eller andre former for chikane, som kan have ne-
gativ indflydelse på trivsel og helbred (Clausen, 2017: 18). I den indsamlede empiri er der ikke 
fundet indikationer på ovenstående forhold, hvorfor disse ikke analyseres med bevidsthed om, 
at konflikters fravær bidrager positivt til det psykosociale arbejdsmiljø.   

5.6.5 Reaktioner på arbejdssituationen 

Det femte forhold, som ifølge NFA (i Clausen, 2017) har indflydelse på det psykosociale ar-
bejdsmiljø, er reaktioner på arbejdssituationen. Dette forhold vedrører arbejdstagerens ople-
velse af det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og hvilke reaktioner oplevelsen frem-
kalder. Dette vedrører blandt andet arbejdstagerens oplevelse af mening i arbejdet, balance 
mellem arbejde og privatliv, stressniveau og jobtilfredshed (Bilag 10).     
 
Som det beskrives i 5.6.2 Krav til arbejdet, udtaler både køkkenchefen og kokkeeleven, at ar-
bejdet i køkkenet er stressende som følge af, at køkkenchefens ledelsespraksis såvel som orga-
nisationskulturen skaber nogle rammer, der højner kravene i arbejdet. Trods køkkenpersona-
let vagtplaneres efter samt arbejder 50-60 arbejdstimer om ugen, fordi det er i overensstem-
melse med køkkenchefens adfærd, fortæller kokkeeleven dog, at han “tit (har) tænkt, at det er 
træls, at (han) aldrig har fri i weekenderne– og særlig om søndagen fordi kammeraterne tit 
skriver om lørdagen, om man ikke kommer med i byen” (Bilag 7: 22). Idet kokkeeleven for-
klarer, hvordan han aldrig har fri i weekenderne til at være social med sine kammerater, må 
det antages, at en arbejdsuge på 50-60 timer om ugen skaber ubalance mellem arbejde og pri-
vatliv. At kokkeeleven også fortæller i interviewet, at han føler sig umotiveret, når han står op 
om morgenen, “fordi arbejdsopgaverne ikke er spændende” (Bilag 7: 21), kan endvidere være 
udtryk for, at der ikke opleves mening i arbejdet.  Således må køkkenchefens og kokkeelevens 
beskrivelse af stressniveauet og ligeledes kokkeelevens fortælling om manglende motivation 
og forklaring på, hvordan han aldrig har fri i weekenderne, være udtryk for deres oplevelse af 
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det psykosociale arbejdsmiljø i køkkenet. At det er oplevelser af et øget stressniveau grundet 
krav i arbejdet, ubalance mellem arbejde og privatliv, og at kokkeeleven antageligt mangler 
mening i arbejdet, kan det således konstateres, at organisationskulturen og køkkenchefens le-
delsespraksis skaber nogle rammer for det psykosociale arbejdsmiljø, som medfører negative 
reaktioner herpå.      

5.6.6 Ugunstige betingelser for det psykosociale arbejdsmiljø 

Ovenstående analyse har haft til formål at undersøge, hvordan samspillet mellem organisati-
onskultur og ledelsespraksis kan være rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø i af-
handlingens case. I analysen blev det fundet, at samspillet mellem organisationskultur og le-
delsespraksis skaber nogle rammer for det psykosociale arbejdsmiljø som gør, at der opleves 
stor uforudsigelighed og manglende rolleklarhed i arbejdet. Samtidigt er disse rammer for det 
psykosociale arbejdsmiljø med til at højne kravene i arbejdet, som kan være svære at håndtere 
grundet uforudsigeligheden og rolleuklarheden som beskrevet ovenfor. Dette kommer til ud-
tryk ved, at arbejdet i køkkenet beskrives som stressende, og at der opleves en ubalance mellem 
arbejde og privatliv grundet de mange arbejdstimer. Ligeledes fandt analysen, at samspillet 
mellem organisationskultur og ledelsespraksis skaber nogle rammer, der ikke er fordrende for 
samarbejdsrelationer, og som er med til at reducere muligheden for at håndtere kravene, der 
eksisterer i arbejdet.  
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6 Analysedel 2 
6.1 Interessenternes opfattelser 
I nærværende kapitel vil det blive udforsket, hvordan interessenternes opfattelser af organisa-
tionskultur, ledelsespraksis og det psykosociale arbejdsmiljø kan nuancere forståelsen af sam-
spillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis og dets betydning for det psykosociale 
arbejdsmiljø.     

6.1.1 Fagforeningen 3F 

Blandt afhandlingens udvalgte interessenter, har forskeren afholdt interview med Bo Christen-
sen fra Fagforeningen 3F. Bo har i mange år haft berøring med restaurationsbranchen på for-
skellige måder, herunder først som kok, efterfølgende som faglig sekretær i Restaurations-
Branchens Forbund og senest i 3F, hvor han i dag arbejder som forhandlingssekretær i afde-
lingen Privat Service, Hotel og Restauration. Bo har kokkeelevers vilkår som sit primære ar-
bejdsområde, hvor han har ansvaret for overenskomstforhandlinger for kokkeleverne og be-
handling af de sager, som fagforeningen håndterer for (Bilag 8: 2).  
 
I interviewet forklarer Bo, at 3F er en hyppig gæst i Tvistighedsnævnet, fordi 3F håndterer 
mange sager, som vedrører tvister mellem en kokkeelev og arbejdsgiveren. Disse sager er ofte 
efterbetalingssager, hvor en kokkeelev fx er blevet pålagt mere arbejde end det, elevoverens-
komsten anviser, og samtidigt ikke er blevet godtgjort for det ekstra arbejde. Ligeledes vedrø-
rer disse sager også erstatningssager, hvor 3F forhandler erstatning til kokkeelever, som har 
været udsat for seksuel chikane, mobning, etc. (Bilag 8: 3). Ifølge Bo skyldes disse sager, at der 
i restaurationsbranchen er en udbredt tankegang om, at “sådan er det jo i branchen” (Bilag 8: 
6), og at så længe der er plads til faglig udfoldelse, er det lige meget med arbejdsvilkår og løn 
(Bilag 8: 19). Bo forklarer, at det er hans oplevelse, at mange restauranter har organisations-
kulturer, der er præget af en slags korpsånd, fordi de har en fælles opgave at løfte, som er vig-
tigere end alt andet. Det har den betydning, at hvis man har brækket sin arm, møder man 
alligevel ind på arbejde, fordi man ikke ønsker at svigte sammenholdet og teamet (Bilag 8: 5 
og 11). Således kan der drages paralleller fra Bos oplevelser fra restaurationsbranchen til det, 
der udspiller sig i nærværende case. Dette skal ses i lyset af, afhandlingens analyse af organi-
sationskulturen peger på, at der eksisterer en grundlæggende antagelse om, at køkkenchefens 
adfærd er bestemmende for, hvordan medarbejderne skal agere, og at en inkonform adfærd 
symboliserer, at man ikke er en del af teamet.                      
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Endvidere fortæller Bo, at han også ser “stor mistillid blandt medarbejdere i branchen” (Bilag 
8: 16), hvor denne mistillid ses ved, at kokkene ikke stoler på, at det, de hver især forbereder, 
er gjort ordentligt, eller at køkkenchefen hele tiden skal kontrollere det, der bliver lavet i køk-
kenet (ibid.). Bo ser også en tendens til, at mange køkkenchefer er af den opfattelse, at det er 
køkkenchefen, der har autoriteten til at befale og kontrollere (Bilag 8: 18). Bo fortæller, at det 
stiller “et ekstremt krav til den, der så står med ansvaret, for hvis ikke medarbejderne kan 
tænke selv og handle på eget initiativ, så skal køkkenchefen hele tiden overvåge, om de nu 
gør, som han siger” (ibid.). Således ses der også eksempler på Bos forklaringer omkring ten-
denser i restaurationsbranchen i nærværende case, idet køkkenchefen, grundet sine ledelses-
praksis, der er funderet i Teori X, netop har et behov for kontrol af medarbejderne og deres 
arbejde som følge af, at han ikke har tillid til, at de udfører dem og udfører dem ordentligt.     
 
Bo forklarer også fra sine egne erfaringer som kok, at “der ligger jo nogle ting ved arbejdet, 
som man absolut ikke kan gøre noget ved, fx at når der køres service, så kan der være travlt” 
(Bilag 8: 17). Han forklarer dog, at arbejdspresset, som ifølge NFA har en negativ indflydelse 
på det psykosociale arbejdsmiljø, faktisk kan blive til en god oplevelse, hvis samarbejdet fun-
gerer, og at medarbejdernes relationer til hinanden og til køkkenchefen er gode (Bilag 8: 17). I 
forlængelse heraf ses det i afhandlingens analyse af organisationskulturens og ledelsespraksis-
sens samspil, at arbejdspresset ligeledes er stort i casen, hvilket, ifølge Bo, netop er en uund-
gåelig faktor i arbejdet. Det viser sig dog i analysen, at arbejdspresset er svært at håndtere, og 
at arbejdet i køkkenet beskrives som stressende som følge af, at organisationskulturen og køk-
kenchefens ledelsespraksis skaber nogle rammer, som er ugunstige for de gode samarbejdsre-
lationer. Således er Bos forklaring med til at påpege, at gode samarbejder og gode relationer i 
køkkenet er særligt vigtige for det psykosociale arbejdsmiljø, idet disse kan bidrage til, at med-
arbejderne i højere grad kan håndtere nogle af de uundgåelige forhold i arbejdet, som har en 
negativ indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø.  

6.1.2 TECH COLLEGE  

TECH COLLEGE (herefter TC) i Aalborg er ligeledes blevet inddraget som interessent, idet TC 
er en af de største erhvervsskoler i Danmark, som blandt andet udbyder restaurationsbran-
chens uddannelser (techcollege.dk, 2019). Et interview er blevet afholdt med Uddannelsesdi-
rektør, Marianne Holmsgaard, idet hun har det overordnede ansvar for restaurationsbran-
chens uddannelser og at disse lever op til Undervisningsministeriets lovkrav (Bilag 9: 5).   
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Ifølge Marianne har det en del at sige i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø, at mange af 
køkkencheferne i restaurationsbranchen er meget unge. Marianne forklarer, at “de prioriterer 
ikke lederuddannelser og uddannelser i det hele taget (...) den måde, de dygtiggør sig på (er) 
ved faglig udvikling i forhold til deres madlavningsevner og ikke så meget personlig udvik-
ling som leder” (Bilag 9: 15). Ligeledes fortæller hun, at det det er vilkårene i mange restaura-
tioner, “at der så kommer en udlært kok, som er meget dygtigere end de andre, så bliver han 
eller hun også meget hurtigt leder, uden at de nødvendigvis er klædt på til det” (Bilag 9: 11). 
Ifølge Marianne har køkkenchefens således “kun det at spejle sig i, som han selv er udlært 
under - og så bliver han den samme type leder, som hans læremester var - i stedet for at være 
klædt på til at vide, hvordan han gerne selv vil være som leder” (ibid.). 
 
Ovenstående forklaringer kan således bidrage til forståelsen af, hvordan samspillet mellem or-
ganisationskultur og ledelsespraksis har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø i afhand-
lingens case. Dette skal ses i lyset af, at køkkenchefen netop forklarer om måden, hvorpå han 
fik den første stilling ud af de to stillinger, han har haft som køkkenchef: “Jamen jeg fik nok 
jobbet, fordi jeg er ambitiøs og dygtig til at lave mad. Jeg har også været med i en del kon-
kurrencer, hvor jeg måske har gjort mig bemærket. Og så ringede de bare en dag og spurgte, 
om jeg ikke ville være køkkenchef. Og det var egentlig den samme måde, jeg fik jobbet på 
Scheelsminde på” (Bilag 6: 2).  
 
Samtidigt forklarer Marianne også, at gastronomuddannelsen på TC burde “kunne forberede 
eleverne noget mere i forhold til arbejdsmiljøet” (Bilag 9: 8) på baggrund af, at det er hendes 
opfattelse, at der ikke bliver gjort så meget ud af undervisningen på dette område (ibid.). Dog 
forklarer hun, at når en situation opstår, hvor en elev er ked af en situation på lærestedet, fx et 
stort arbejdspres, råder TC altid eleverne til at tale med deres køkkenchef om tingene. “Det 
blander vi os ikke i på nogen måde, for vi skal jo være gode venner med alle vores læremestre. 
Det er jo vores kunder” (Bilag 9: 9). Således eksisterer der en interessant betragtning i Mari-
annes forklaring om, at læremestrene er deres kunder. Med dette må det antages, at TC og de 
respektive faglærere ikke ønsker at prioritere undervisning omkring psykosocialt arbejdsmiljø, 
hvor læremestrene og dermed deres kunder potentielt kan blive stillet i et dårligt lys. Ligeledes 
udtrykker hun også, at TC heller ikke ønsker at håndtere disse problemstillinger omkring det 
psykosociale arbejdsmiljø, idet eleverne rådes til at tale med deres køkkenchef, og at TC således 
blander sig udenom.           
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6.1.3 Arbejdstilsynet 

Afhandlingens tredje interessent er Arbejdstilsynet (herefter AT), fordi dette er den tilsynsfø-
rende myndighed på arbejdsmiljøområdet, hvortil Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede 
ramme for ATs virke (amid.dk, 2019a). ATs definition af det psykosociale arbejdsmiljø er føl-
gende: “Psykisk arbejdsmiljø bestemmes i en kompliceret interaktion mellem faktorer i ar-
bejdet og de mennesker, der varetager arbejdet” (amid.dk, 2019b: 55). Dette betyder, at AT 
kun må træffe afgørelse i sager, hvor problemer omkring det psykosociale arbejdsmiljø er di-
rekte eller indirekte forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion (amid.dk, 2919c).  
 
I indledningen forklares det, at AT har ført tilsyn med 914 restauranter i 2017 og givet 1122 
påbud vedrørende restauranternes arbejdsmiljø, hvoraf kun 19 af disse relaterer sig til det psy-
kosociale arbejdsmiljø (amid.dk, 2019d). Med denne statistik fremgår restaurationsbranchen 
ikke af ATs oversigt over belastede brancher i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø. Dette 
er yderst interessant, når Bos forklaring om, at 3F håndterer store mængder af sager vedrø-
rende netop det psykosociale arbejdsmiljø, tages i betragtning. Med afsæt i ovenstående be-
skrivelse af hvilke typer sager, som AT må træffe afgørelser i, uddybes det i ATs interne tilsyns-
instruks, at de tilsynsførende således ikke må gå ind i sager, der fx vedrører graden af medind-
flydelse på overordnede beslutninger, uoverensstemmelser og konflikter mellem ledere og an-
satte eller ansatte imellem, manglende belønning, manglende mening i arbejdet, manglende 
udviklingsmuligheder, etc. (amid.dk, 2019c: 3). Dermed ses det, at AT ikke må gå ind i sager, 
som har karakter af de forhold, som NFA netop definerer som at have en betydning for det 
psykosociale arbejdsmiljø (Bilag 10).         
 
Med afsæt i ovenstående kan AT således ikke bidrage direkte til forståelsen af samspillet mel-
lem organisationskultur og ledelsespraksis såvel som dets indflydelse på det psykosociale ar-
bejdsmiljø i den konkrete case, men i højere grad være med til at fremhæve, at der eksisterer 
andre forhold, som har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø. Som det ses i casen, er 
organisationskultur og ledelsespraksis i høj grad bestemmende for det psykosociale arbejds-
miljø, hvorunder der hører en række forhold til, som AT ikke undersøger. Dette må antages at 
være med til at mindske erkendelsen hos restauranterne af, at der reelt kan eksistere en udfor-
dring omkring det psykosociale arbejdsmiljø, når ikke ATs tilsynsbesøg kan påvise det.   
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7 Analysedel 3 
7.1 Forebyggende og forbedrende initiativer 

7.1.1 Reviderede målemetoder og tilsynsformer  

På baggrund af ATs efterspørgsel på forskning på området vedrørende det psykosociale ar-
bejdsmiljø (amid.dk, 2019b: 152), er det således forskerens forhåbning, at afhandling kan bi-
drage med ny viden hertil. Det er forskerens forhåbning, at afhandlingen kan være med til at 
nuancere ATs forståelse af de forhold, der kan have betydning for det psykosociale arbejds-
miljø, herunder ved at bidrage med viden om, hvordan organisationskultur, ledelsespraksis og 
samspillet herimellem kan have en betydning. På baggrund af afhandlingens analysefund såvel 
som viden omkring ATs målemetoder og tilsynsformer, er det således afhandlingens forslag, 
at AT bør revidere deres målemetoder og tilsynsformer. Dette skal forstås på den måde, at de 
bør revideres således, at de i højere grad kan belyse og afdække nogle af de forhold, som ifølge 
afhandlingen har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø. Forslaget skal ses i lyset af, at 
det netop vedrører forhold, som både NFA og afhandlingen påviser at have betydning for det 
psykosociale arbejdsmiljø, og at det er forhold, som AT afgrænser sig fra at undersøge og træffe 
afgørelser om på nuværende tidspunkt.  
 
Forslaget hviler ligeledes på en antagelse om, at de psykosociale arbejdsmiljømæssige udfor-
dringer er mere udbredte, end ATs statistikker antyder, hvilket også understøttes af Bos erfa-
ringer og opfattelser fra restaurationsbranchen. Således kan en revision af ATs målemetoder 
og tilsynsformer antageligt bidrage med et mere virkelighedsnært billede af psykosociale ar-
bejdsmiljømæssige udfordringer i restaurationsbranchen, fordi der således vil blive givet på-
bud til restauranter for forhold, der har negativ indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø, 
og som på nuværende tidspunkt ikke måles eller føres tilsyn med.            

7.1.2 Samarbejde mellem AT og 3F 

I forlængelse af ovenstående forslag om, at AT bør revidere sine målemetoder og tilsynsformer, 
er det ligeledes afhandlingens forslag, at der skal etableres et samarbejde mellem 3F og AT. 
Forslaget skal ses i forlængelse af ovenstående antagelse om, at de psykosociale arbejdsmiljø-
mæssige udfordringer er mere udbredte, end ATs statistikker antyder, hvortil et samarbejde 
med 3F vil kunne bidrage til ATs tilsynsarbejde. Dette skal forstås på den måde, at der gennem 
et samarbejde mellem AT og 3F skal etableres en gensidig adgang til organisationernes data, 
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hvor AT vil få adgang til viden om, mod hvilke restauranter 3F fører sager i relation til arbejds-
miljø, herunder det psykosociale arbejdsmiljø. Således vil AT i højere grad have mulighed for 
at målrette tilsynsbesøgene i restaurationsbranchen og have fokus på restauranter, som har 
været i dialog med 3F og samtidigt have viden om, hvilke tidligere sagsanlæg, der eksisterer. 
Dette vil endvidere hjælpe AT med at skabe et repræsentativt overblik over restaurationsbran-
chens psykosociale arbejdsmiljømæssige udfordringer.  
 
Ligeledes vil 3F få adgang til ATs tilsynsrapporter, som kan være behjælpelige i 3Fs samarbejde 
med HORESTA og deres arbejde med godkendelse af læresteder. Bo forklarer, at “læreste-
derne bliver jo godkendt i forhold til det fag-faglige. Fx om der er tilstrækkeligt med råvarer 
i køleboksen, hvordan ordrebogen ser ud, om der tilstrækkelig omsætning, om der er fag-
lærte ansat, osv.” (Bilag 8: 4). Således giver 3Fs adgang til ATs tilsynsrapporter mulighed for 
at inddrage disse i vurderingen af, om der har været forhold og eventuelle påbud omkring det 
psykosociale arbejdsmiljø som gør, at restauranten ikke bør godkendes som lærested. Ligele-
des forklares det, at det “desværre er det temmelig svært at få fjernet allerede godkendte læ-
resteder, fordi man skal have belæg for det” (Bilag 8: 14), hvorfor ATs tilsynsrapporter således 
kan bidrage til, at 3F kan etablere belæg for at fratage en godkendelse som lærested, hvis det 
vurderes, at de psykosociale arbejdsmiljømæssige udfordringer er for store til, at restauranten 
bør varetage elevuddannelser.  

7.1.3 Fokus på efteruddannelse for ledere 

Afhandlingens tredje forslag er, at der bør etableres et større fokus på efteruddannelse til le-
dere, som er rettet mod det psykosociale arbejdsmiljøområde. I interviewet med Marianne fra 
TC beskriver hun, at køkkencheferne mangler uddannelsesmæssige ballast til at varetage rol-
len som leder (Bilag 9: 15). Ligeledes forklares det af Bo fra 3F, at det ofte er dygtige fagmænd, 
der ansættes som køkkenchefer, men at fagmændene oftest ikke har ledelseserfaring (Bilag 8: 
7). Både Bo og Marianne er af den opfattelse, at en køkkenchef bør have en større ledelses-
mæssig ballast til at kunne skabe en kultur, der fordrer et godt psykosocialt arbejdsmiljø (Bilag 
8: 7 og 9: 15). Afhandlingens forslag hviler således på ovenstående forklaringer, samt at det 
ligeledes ses i nærværende case, at køkkenchefen antages at have en faglig frem for en ledel-
sesmæssig ballast, hvortil der endvidere antages at være en sammenhæng mellem dette og de 
ugunstige forhold for psykosociale arbejdsmiljø, som afhandlingens analyser fremsætter.  
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Bo forklarer, at 3F har etableret en kompetenceudviklingsfond, som har til formål at stille gra-
tis lederkurser til rådighed for restaurationsbranchens overenskomstdækkede ledere, men at 
det endnu ikke har vundet indpas i branchen (Bilag 8: 8). Dette kan antages at være begrundet 
i Mariannes forklaring om, køkkencheferne ikke prioriterer lederuddannelser, fordi de i højere 
grad søger at dygtiggøre sig gennem faglig udvikling, og ikke i forhold til personlig udvikling 
som leder. Således vil det være afhandlingens forslag, at 3F intensiverer arbejdet med at ud-
brede kendskabet til kompetenceudviklingsfondens lederuddannelser, men at 3F i højere grad 
målretter markedsføringen af disse uddannelser til det, der antages at være mange køkkenche-
fers virkelighed: drift. Den målrettede markedsføring kan således bestå af, hvordan køkken-
chefen kan optimere driften og effektiviteten inden for de givne rammer gennem bevidsthed 
om og fokus på ledelsespraksis, organisationskultur og det psykosociale arbejdsmiljø.     
 
Med den organisationskultur, der eksisterer i casen og givetvis i store dele af restaurations-
branchen, som er præget af, at køkkenchefens adfærd er den korrekte adfærd, og at medarbej-
derne korrigerer sin adfærd herefter, er der således potentiale for at udnytte denne kultur på 
en proaktiv og positiv måde. Dette skal forstås på den måde, at køkkenchefen således bevidst 
kan bruge sin ledelsespraksis til at præge medarbejderne til at agere på en anden måde. Gen-
nem en bevidstgørelse hos køkkenchefen af, hvordan der eksisterer et samspil mellem ledel-
sespraksis og organisationskultur, og hvordan dette har betydning for det psykosociale ar-
bejdsmiljø, vil køkkenchefen således have forudsætningerne for at kunne udvise en ledelses-
praksis, som kan have en positiv indflydelse på organisationskulturen og det psykosociale ar-
bejdsmiljø, og dermed en positiv indflydelse på køkkenets produktivitet og effektivitet som 
afledt heraf.  
 
På en efteruddannelse målrettet ledere vil det således være relevant at arbejde med McGregors 
Teori Y-perspektiv (1969) og dermed hvordan en ledelsespraksis, der afspejler Teori Y, er ba-
seret på tillid og inklusion (McGregor, 1969: 59). Dette skal forstås på den måde, at en ledel-
sespraksis, der er funderet i Teori Y, antages at være medvirkende til at skabe en kultur, der er 
præget heraf, idet Schein (1994) netop argumenterer for en leders høje grad af indflydelse på 
organisationskulturen gennem adfærd og handlinger. Idet kokkeeleven agerer konformt i for-
hold til køkkenchefens adfærd, kan køkkenchefen således aktivt bruge sin ledelsespraksis til at 
fremme en kultur, som kan bidrage til at skabe rammerne for et godt psykosocialt arbejdsmiljø.  



Sara Tougaard 
Kandidatafhandling – Cand.merc.psyk 

Copenhagen Business School 2019 
   69 

7.1.4 Fokus på arbejdsmiljørettet undervisning på gastronomuddannel-
sen 

I forlængelse af ovenstående foreslås det ligeledes, at der bliver etableret et større fokus på 
arbejdsmiljørettet undervisning på gastronomuddannelsen. Forslaget beror på Mariannes op-
fattelse af, at der ikke bliver gjort så meget ud af undervisningen på dette område, idet faglæ-
rerne ikke ønsker at stille læremestrene i et dårligt lys, fordi de betragtes som skolens kunder 
(Bilag 9: 12).   
 
Dermed foreslås det, at der etableres undervisning i kokkeelevernes skoleperiode, som ikke 
har til formål at identificere det dårlige psykosociale arbejdsmiljø, men i højere grad har til 
formål arbejde med de forhold, som bidrager til et godt psykosocialt arbejdsmiljø med inspi-
ration fra en Appreciative Inquiry-tilgang (Cooperrider et al., 2008). Således kompromitterer 
undervisningsindholdet ikke faglærernes opfattelse af, at læremestrene er deres kunder, og at 
de ikke ønsker at stille dem i et dårligt lys. Derimod sætter undervisningen fokus på at bevidst-
gøre og give eleverne viden om de forhold, som skaber det gode psykosociale arbejdsmiljø i 
henhold til NFAs definition (Clausen, 2017: 20). Således er formålet at præge kokkeeleverne 
til at udvise en adfærd, der fremadrettet kan bidrage til et godt psykosocialt arbejdsmiljø samt 
at give dem faglig ballast i den ledelsespraksis, som kokkeeleverne ønsker at udvise på det 
tidspunkt, hvor de skal indtage en lederrolle.      

7.1.5 Forbedrende og forebyggende initiativer i afhandlingens case 

Som det læses i casebeskrivelsen, er det er en udfordring at fastholde medarbejderne i køkke-
net, hvilket skal ses i lyset af en personaleomsætning på 15 opsigelser siden august 2018. Med 
kokkeelevens forklaring om, at han har valgt at opsige sin elevplads grundet forhold, der anta-
ges at være en konsekvens af en ledelsespraksis, som har vist at have betydning for det psyko-
sociale arbejdsmiljø, kan dette således være en indikation af, at andre medarbejdere har opsagt 
deres stilling af samme årsag.  
 
Således vil det være afhandlingens forslag, at Restaurant Bühlmann ansætter en organisati-
onskonsulent som et kortsigtet, forbedrende initiativ. Forslaget hviler på ovenstående faktum 
og med viden om, at det høje antal opsigelser forekommer over en kort periode, hvorfor det 
antages, at køkkenchefen ikke har den viden eller de ledelsesmæssige forudsætninger, der kræ-
ves for at vende den negative udvikling. I den forbindelse vil en organisationskonsulent kunne 
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bidrage med både viden og værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med det psykosociale ar-
bejdsmiljø gennem en bevidst og proaktiv brug af køkkenchefens ledelsespraksis. Således vil 
det være organisationskonsulentens opgave at understøtte køkkenchefen i arbejdet med at be-
vidstgøre sin ledelsespraksis med henblik på at kunne arbejde med denne i forhold til skabe 
en ledelsespraksis, som kan være med til at forandre organisationskulturen og dermed skabe 
nogle forudsætninger for at kunne forbedre det psykosocial arbejdsmiljø såvel som forebygge 
fremadrettet.  
 
Endvidere vil det være et forslag, at Restaurant Bühlmann reviderer sin fremadrettede rekrut-
teringspraksis. Dette forslag hviler på viden om den måde, hvorpå køkkenchefen blev rekrut-
teret og ansat i stillingen. Køkkenchefen beskriver, at han blev kontaktet og ansat på baggrund 
af sine faglige kompetencer, hvorfor det således foreslås, at der skabes en rekrutteringspraksis, 
som i høj grad også inddrager de ledelsesmæssige kompetencer. Dette skal ses i lyset af, at 
analysen har fundet, at køkkenchefens ledelsespraksis i høj grad har betydning for organisati-
onskulturen og således også det psykosociale arbejdsmiljø, hvorfor det således er afgørende, 
at køkkenchefen besidder nogle ledelsesmæssige kompetencer, der kan bidrage til en organi-
sationskultur, som kan være fordrende for et godt psykosocialt arbejdsmiljø. 
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8 Kritiske refleksioner  
8.1 Samspillet mellem organisationskultur og ledelses-

praksis 
Formålet med nærværende afhandling har indledningsvist været at undersøge samspillet mel-
lem organisationskultur og ledelsespraksis på baggrund af køkkenchefens og kokkeelevens op-
fattelser af disse fænomener. Med afsæt i Scheins perspektiv (1994) på samspillet mellem or-
ganisationskultur og ledelse blev det fundet, at køkkenchefens ledelsespraksis i høj grad har 
indflydelse på organisationskulturen gennem en række indlejringsmekanismer. Det blev såle-
des fundet, at køkkenchefens værdier og grundlæggende antagelser indlejres i organisations-
kulturen gennem køkkenchefens ledelsespraksis, som er funderet i Teori X og de tilhørende 
antagelser omkring individers adfærd.   
 
Hertil er det dog interessant at diskutere, hvad netop inddragelsen af McGregors perspektiv 
på ledelse (1969) har af betydning for de analysefund, som forklares ovenfor. Som det forklares 
i 2. Litteraturreview, fremsætter McGregor en tydelig distinktion mellem Teori X og Teori Y 
samt antagelserne om den menneskelige adfærd, som de to ledelsestilgange er funderet i. Per-
spektivet anerkender dermed ikke, at der kan eksistere et kontinuum af ledelsestilgange heri-
mellem (Hildebrandt et al., 2015: 154). Dette har den betydning for analysens fund, at der 
fremsættes en forholdsvis statisk og endimensionel karakterisering af køkkenchefens ledelses-
praksis, hvor denne konstateres at være funderet i Teori X. Dette fordi McGregors perspektiv 
(1969) ikke efterlader mulighed for at anskue køkkenchefens ledelsespraksis som situations- 
og kontekstafhængig. Således kan det diskuteres, om inddragelsen af Hersey & Blanchards si-
tuationsbestemte ledelsesteori (i Hildebrandt et al., 2015: 188) havde bidraget til en mere nu-
anceret forståelse af kokkeelevens og køkkenchefens opfattelser af den fremtrædende ledelses-
praksis. Dette skal ses i lyset af, at dette perspektiv ikke diskuterer, om hvorvidt den ene ledel-
sespraksis er bedre end den anden men i højere grad argumenterer for, at det er den pågæl-
dende ledelsessituation, der er afgørende for, hvilken ledelsespraksis, der er passende (ibid.). 
Ledelsessituationen bestemmes ud fra medarbejderens kompetence såvel som vilje til at løse 
en opgave, hvor lederen således kan gøre brug af fire forskellige ledelsesstile afhængigt af situ-
ationen. Med en inddragelse af Hersey & Blanchards situationsbetingede ledelsesteori (i Hil-
debrandt et al., 2015) må det antages, at dette perspektiv havde bidraget med muligheden for 
at opnå en dybere analyse af opfattelserne af køkkenchefens ledelsespraksis, herunder med et 
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større fokus på at undersøge, i hvilke situationer køkkenchefens ledelsespraksis findes pas-
sende, og i hvilke situationer den ikke findes passende. Således ville en mere nuanceret forstå-
else af køkkenchefens ledelsespraksis antageligt bidrage til en ligeledes nuanceret forståelse af 
denne ledelsespraksis’ betydning for organisationskulturen og således samspillet herimellem.  

8.2 Det psykosociale arbejdsmiljø 
Endvidere har det været afhandlingens formål at undersøge, hvordan samspillet mellem orga-
nisationskultur og ledelsespraksis kan være rammesættende for det psykosociale arbejdsmiljø 
i casen. Dette blev undersøgt med afsæt i analysens fund omkring samspillet mellem organi-
sationskultur og ledelsespraksis samt aktuel forskning omkring forhold, der har betydning for 
det psykosociale arbejdsmiljø. Efterfølgende blev interessenternes opfattelser inddraget til at 
nuancere denne analyse. Med afsæt i de forhold, som ifølge NFA (i Clausen, 2017) har betyd-
ning for det psykosociale arbejdsmiljø, fandt analysen, at køkkenchefens ledelsespraksis og 
indflydelse på organisationskulturen har indflydelse på nogle forhold, der skaber ugunstige 
betingelser for det psykosociale arbejdsmiljø.    
 

I forlængelse af diskussionen ovenfor kan det således diskuteres, om inddragelsen af Hersey & 
Blanchards situationsbetingede ledelsesteori (i Hildebrandt et al., 2015) ligeledes havde bidra-
get med en større grad af nuancering i analysen af samspillets betydning for det psykosociale 
arbejdsmiljø. Med viden om, at køkkenchefens ledelsespraksis har indflydelse på nogle for-
hold, der skaber ugunstige betingelser for det psykosociale arbejdsmiljø samt ovenstående dis-
kussion om, at McGregors perspektiv (1969) giver en statisk karakterisering af køkkenchefens 
ledelsespraksis, må det antages, at dette ligeledes giver en endimensionel forståelse, hvordan 
køkkenchefens ledelsespraksis har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø. Således må 
antagelsen i foregående afsnit om, at den situationsbetingede ledelsesteori (i Hildebrandt et 
al., 2015) vil bidrage med en mere nuanceret forståelse af køkkenchefens ledelsespraksis, lige-
ledes gælde for forståelsen af denne ledelsespraksis’ betydning for det psykosociale arbejds-
miljø. Dette skal ses i lyset af, at det således ikke kun er én karakteristik af køkkenchefens 
ledelsespraksis som undersøges i relation til det psykosociale arbejdsmiljø, og at der i højere 
grad opnås en forståelse af, hvordan køkkenchefens situationsbetingede ledelsespraksis lige-
ledes kan have forskellige betydninger for de forhold, som har betydning for det psykosociale 
arbejdsmiljø.  
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8.3 De fremadrettede arbejder 
Afslutningsvist har afhandlingen haft til formål at fremsætte en række forslag til afhandlingens 
case såvel som interessenterne om, hvordan disse kan arbejde fremadrettet med forbedrende 
og forebyggende initiativer i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø. Her blev det blandet 
foreslået, at der skal etableres et større fokus på arbejdsmiljørettet undervisning på gastro-
nomuddannelsen, hvor det blev fremhævet, at der skal sættes fokus på at arbejde med de for-
hold, som kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Dette med henblik på at præge ele-
vernes adfærd til at kunne bidrage til et godt psykosocialt arbejdsmiljø samt at præge kokke-
elevernes potentielt fremtidige ledelsespraksis.   
 
I analysen af kokkeelevens opfattelser af organisationskulturen blev det fundet, at organisati-
onskulturen er præget af en grundlæggende antagelse om, at køkkenchefens adfærd er den 
korrekte måde at agere på, og at kokkeeleven således agerer konformt hermed for at blive be-
tragtet som en del af teamet. Bo fra 3F giver ligeledes udtryk for denne opfattelse, da det er 
hans oplevelse, at restaurationsbranchen i høj grad er præget af denne organisationskultur. Et 
interessant spørgsmål at diskutere er, om hvorvidt ovenstående forslag om større fokus på ar-
bejdsmiljørettet uddannelse til kokkeeleverne vil bidrage til det forebyggende arbejde, hvis or-
ganisationskulturen er så stærk, at den blot afviser nye værdier og grundlæggende antagelser, 
og at organisationskulturen således “aflærer” kokkeeleverne den viden om, hvordan det psy-
kosociale arbejdsmiljø fremmes, når de kommer tilbage til lærestedet. I henhold til Hatchs 
(1993) terminologi er der således tale om retroactive realization, og om kokkeelevens nye ad-
færd (artefakter) accepteres af organisationskulturens medlemmer og dermed over tid vil blive 
indlejret i kulturens værdier, eller at de eksisterende værdier i organisationskulturen er stær-
kere og således vil forkaste artefakternes nytilførte værdier.  
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9 Konklusion 
Afhandling har haft til formål at undersøge, hvordan samspillet mellem organisationskultur 
og ledelsespraksis kan forstås, og hvordan samspillet kan være rammesættende for det psyko-
sociale arbejdsmiljø i afhandlingens case. Endvidere har det været afhandlingens formål at 
undersøge, hvordan viden fra analysen og udvalgte interessenter kan bidrage til det fremad-
rettede arbejde med henholdsvis forbedrende og forebyggende initiativer i forhold til det psy-
kosociale arbejdsmiljø for både casen og i interessenterne arbejde. Med afsæt i seks forsknings-
spørgsmål, har det således været afhandlingens overordnede formål at undersøge og besvare 
følgende problemstilling: 
 

Hvordan kan samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis såvel 
som samspillets betydning for det psykosociale arbejdsmiljø forstås i en udvalgt 
case, og på hvilken måde kan viden herom bidrage til arbejdet med henholdsvis 
forbedrende og forebyggende initiativer?    

 
Med første forskningsspørgsmål blev det undersøgt, hvordan organisationskulturen kan for-
stås uf fra medarbejdernes og lederens opfattelser og med afsæt i Mary Jo Hatchs dynamiske 
kulturmodel (1993). Analysen fandt, at både køkkenchefen og kokkeeleven erkender kultur 
som værende forbundet med struktur, idet begge beskrev organisationskulturen som hen-
holdsvis flyvsk og kaotisk som følge af manglende struktur og organisering. Gennem analysen 
blev det dog klart, at organisationskulturen, set fra kokkeelevens perspektiv, er præget af en 
grundlæggende antagelse om, at køkkenchefens adfærd er bestemmende for, hvordan kokke-
eleven bør agere, idet der eksisterer en værdi i at agere konformt med køkkenchefens adfærd, 
fordi en inkonform adfærd symboliserer, at kokkeeleven ikke er en del at teamet. Set fra køk-
kenchefens perspektiv fandt analysen, at organisationskulturen er præget af en grundlæg-
gende antagelse om, at medarbejderne ikke ønsker at arbejde, hvorfor køkkenchefen således 
ikke har tillid til dem og har et behov for at kontrollere dem.             
 
Idet forskningsspørgsmålet adresserer, hvordan medarbejdernes og lederens opfattelser af or-
ganisationskulturen kommer til udtryk, tager konklusionen således forbehold for, at medar-
bejderperspektivet undersøges ud fra blot én ud af ni medarbejdere i køkkenet. Med forbehold 
for dette samt analysens antagelser kan det således konkluderes, at der eksisterer forskellige 
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kulturopfattelser, og at disse kulturopfattelser har indflydelse på kokkeelevens og køkkenche-
fens individuelle adfærd. 
 
Endvidere blev det med afsæt i andet forskningsspørgsmål undersøgt, hvordan henholdsvis 
medarbejdernes og lederens opfattelser af den ledelsespraksis, som udspiller sig i casen, kan 
forstås ud fra Douglas McGregors teoretiske perspektiv (1969). Analysen fandt, at køkkenche-
fen er af den opfattelse, at medarbejderne ikke udfører deres arbejdsopgaver grundet mang-
lende engagement, hvorfor køkkenchefens ledelsespraksis således afspejler mistillid og et be-
hov for at kontrollere medarbejderne. Kokkeeleven er af den umiddelbare opfattelse, at køk-
kenchefen kan karakteriseres som en fin leder, men at kokkeelevens fortællinger om køkken-
chefens adfærd ligeledes indikerer, at køkkenchefens ledelsespraksis netop afspejler mistillid 
og kontrolbehov, som køkkenchefens forklaringer udtrykker.    
 
Med forbehold for at medarbejderperspektivet beror på blot én medarbejder, kan det med af-
sæt i kokkeelevens og køkkenchefens opfattelser således konkluderes, at køkkenchefens ledel-
sespraksis er funderet i Teori X og de tilhørende antagelser om individers adfærd. Som det dog 
diskuteres afslutningsvist i afhandlingen, er det vigtigt at erkende begrænsningerne ved 
McGregors ledelsesperspektiv (1969), idet ledelsesadfærd og dermed ledelsespraksis kan være 
funderet i enten Teori X eller Teori Y. Således medtager McGregors perspektiv (1969) ikke 
muligheden for, at ledelsespraksis kan være et dynamisk og situationsbetinget fænomen, hvor-
for dette perspektiv kan sætte en begrænsning for forståelsen af kokkeelevens og køkkenche-
fens opfattelser af den ledelsespraksis, som udspiller sig. 
 
Med viden fra undersøgelsen af første og andet forskningsspørgsmål har tredje forsknings-
spørgsmål haft til formål at undersøge, hvordan samspillet mellem organisationskultur og le-
delsespraksis kan forstås. Med afsæt i Scheins (1994) præmis om, at en leders adfærd i høj grad 
har betydning for organisationskulturen gennem en række indlejringsmekanismer (Schein, 
1994: 214), kan det således konkluderes, at køkkenchefens fokus på drift, hans ubevidste bud-
skab om, at et forhøjet arbejdspres er forventeligt og acceptabelt samt hans håndtering af travle 
situationer er med til at indlejre køkkenchefens værdier og grundlæggende antagelser om, at 
medarbejderne ikke ønsker at udføre deres arbejdsopgaver, hvorfor han, grundet mistillid, må 
kontrollere dem. Ligeledes kan det konkluderes, at denne indlejring forstærkes af medarbej-
derne, idet organisationskulturen, ifølge kokkeeleven, er præget af, at køkkenchefens adfærd 
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er bestemmende for, hvordan det er korrekt at agere i køkkenet. Køkkenchefens ledelsesprak-
sis har således den konsekvens, at kokkeeleven ligeledes fokuserer på køkkenets drift, accep-
terer det forhøjede arbejdspres samt køkkenchefens håndtering af travle situationer. 
  
Denne viden om samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis anvendes således 
til at belyse afhandlingens fjerde forskningsspørgsmål, og hvordan samspillet kan være ram-
mesættende for det psykosociale arbejdsmiljø. På baggrund af analysen kan det konkluderes, 
at samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis, under stor indflydelse fra køk-
kenchefens ledelsespraksis, skaber nogle rammer for det psykosociale arbejdsmiljø, som gør, 
at der opleves uforudsigelighed og manglende rolleklarhed i arbejdet. Endvidere skaber det 
nogle rammer for det psykosociale arbejdsmiljø, som højner kravene i arbejdet, herunder ar-
bejdspres og arbejdstempo, der er svære at håndtere, fordi der samtidigt opleves uforudsige-
lighed og manglende rolleklarhed. Disse krav er ligeledes svære at håndtere, idet køkkenche-
fens ledelsespraksis og samspillet med organisationskulturen ej heller er fordrende for de gode 
samarbejdsrelationer eller balancen mellem arbejde og privatliv. Således kan det konkluderes, 
at samspillet mellem organisationskultur og ledelsespraksis er rammesættende på en måde, 
som skaber ugunstige betingelser for de forhold, som, ifølge NFA, har betydning for det psy-
kosocialt arbejdsmiljø.    
 
Med inddragelse af interessenterne, herunder 3F og TECH COLLEGE, og deres opfattelser af 
organisationskultur ledelsespraksis og psykosocialt arbejdsmiljø blev det med femte forsk-
ningsspørgsmål undersøgt, hvordan disse opfattelser kan være med til at nuancere forståelsen 
af samspillets betydning for det psykosociale arbejdsmiljø, som det blev fremsat ovenfor. Her-
til kan det konkluderes, at der kan drages en række paralleller mellem analysefundene og op-
fattelserne hos forhandlingssekretær fra 3F, Bo Christensen, idet han er af den opfattelse, at 
restaurationsbranchen er præget af en type organisationskultur, som ligeledes ses i casen, og 
at lederens ledelsespraksis i samspil hermed har en negativ indflydelse på det psykosociale 
arbejdsmiljø. Uddannelsesdirektør på TECH COLLEGE nuancerer dog analysens fund, idet 
hun er af den opfattelse, at det ligeledes er ledernes manglende ledelsesmæssige ballast, der 
har en negativ indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø. Endvidere kan det, med afsæt i 
viden om Arbejdstilsynets begrænsede målemetoder og tilsynsformer, ligeledes konkluderes, 
at disse ikke bidrager direkte til at nuancere forståelsen af samspillets betydning for det psy-
kosociale arbejdsmiljø, men at de bidrager til at fremhæve, at der eksisterer andre forhold, der 
har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø, end dem, der føres tilsyn med.   
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Afslutningsvist blev det med sjette forskningsspørgsmål adresseret, hvordan casen og interes-
senterne kan arbejde fremadrettet med forbedrende og forebyggende initiativer i forhold til 
det psykosociale arbejdsmiljø på baggrund af viden fra afhandlingens analyse. Her blev seks 
overordnede forslag til forbedrende og forebyggende initiativer foreslået, hvor det indled-
ningsvist foreslås, at AT bør revidere deres målemetoder og tilsynsformer, idet disse ikke an-
erkender eller fører tilsyn med en række forhold, som ifølge NFA samt analysefund, påvises at 
have betydning for det psykosociale arbejdsmiljø.  
 
Endvidere foreslås det, at der etableres et samarbejde mellem AT og 3F, idet disse interessen-
ter således vil kunne udnytte hinandens informationer i deres respektive arbejde. 3F vil kunne 
gøre brug af ATs tilsynsrapporter i afgørelsen af lærestedgodkendelser, hvor AT kan gøre brug 
af 3Fs oplysninger om sagsanlæg vedrørende det psykosociale arbejdsmiljø og således målrette 
tilsynsindsatsen til de virksomheder, hvor der eksisterer aktuelle eller tidligere sagsanlæg. 
 
Ligeledes foreslår afhandlingen, at der bør etableres et større fokus på efteruddannelse til le-
derne såvel som arbejdsmiljørettet uddannelse for kokkeeleverne på deres skoleophold. For-
slaget om efteruddannelse til lederne baserer sig på, at køkkenchefernes manglende lederkom-
petencer kan have en negativ indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø. Forslaget om et 
større fokus på arbejdsmiljørettet uddannelse på kokkeelevernes skoleforløb hviler på antagel-
sen om, at dette kan præge kokkeeleverne til at udvise en adfærd, der fremadrettet kan bidrage 
til en organisationskultur, der understøtter et godt psykosocialt arbejdsmiljø, samt give dem 
en faglig ballast til at varetage rollen som leder i fremtiden.  
 
Afslutningsvist foreslås det casen, at der ansættes en organisationskonsulent hos Restaurant 
Bühlmann, som kan understøtte køkkenchefen i arbejdet med et forbedret psykosocialt ar-
bejdsmiljø med antagelsen om, at køkkenchefen ikke har de fornødne ledelsesmæssige kom-
petencer til at skabe nogle rammer, der er fordrende for herfor. Ligeledes foreslås det, at case 
bør revidere sin rekrutteringspraksis, så der fremadrettet i højere grad lægges vægt på ledel-
sesmæssige kompetencer i rekrutteringsprocessen og ikke blot faglige kompetencer. 
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10 Perspektivering 
Som den indledende beskrivelse af afhandlingens relevans fremsætter, er Arbejdstilsynet af 
den erkendelse, at der mangler forskning på området omkring forhold, der har betydning for 
det psykosociale arbejdsmiljø, og som ikke er direkte eller indirekte forårsaget af individets 
arbejdsfunktion (amid.dk, 2019b: 152). Med afhandlingens undersøgelse af det psykosociale 
arbejdsmiljø i et organisationskultur- og ledelsesperspektiv, kan afhandlingen således bidrage 
med viden på dette område.    
 
Endvidere bidrager afhandlingen med viden til et forskningsområde omkring restaurations-
branchen, som er relativt uudforsket. Således kan afhandlingen betragtes som et pilotprojekt, 
hvor der på baggrund af den frembragte viden kan etableres et større og længerevarende studie 
med formål om at klarlægge, om analysefundene kan findes i en større sammenhæng i restau-
rationsbranchen.   
 
Med afhandlingens forslag til forbedrende og forebyggende initiativer i forhold til det psyko-
sociale arbejdsmiljø i den konkrete case og for interessenternes arbejde, bidrager afhandlin-
gen ligeledes med viden og inspiration til, hvordan casen såvel som interessenterne kan ar-
bejde fremadrettet med henblik på at sikre et godt psykosociale arbejdsmiljø i casen såvel 
som i resten af restaurationsbranchen. 
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