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Abstract 

From an HRM perspective, this thesis examines how learning and knowledge of 

new law on HR-practices are acquired and incorporated into the organizational 

context. 

The reason for this approach must be found in an empirical context, where there 

was a clear gap between understanding the current law and of incorporating the 

statutory. The thesis therefore examines how the Human Resource department 

of an organization that work with data for a living can handle statutory HR 

initiatives in relation to obtaining knowledge of the legal and practical as well as 

incorporation into the organization. 

The thesis har a social constructivist theory of science approach. By this, 

knowledge is understood as constructed through interaction with others, which 

means that it is a social theory of knowledge in which human evolution occurs 

through social practices. In relation to social constructivism, there is an obvious 

link to theories used to analysis, both of which, to a greater or lesser extent, use 

language to construct reality. 

The methodological starting point for the analysis is an observation of an HR law 

conference, in which a follow-up semi-structured interview with the conference's 

case example was made later in the process. 

The theoretical framework for the analysis is Wenger's communities of practice 

and Argyris and Schön's organizational learning. The thesis accesses Argyris and 

Schön with limited parts of the collected empirical data, whereas the whole 

collected data is used for the analysis of practice communities. 

Wenger's theory shows how learning is a social acquisition and how participation 

in communities of practice creates a space for learning. 

Argyris and Schön show how the concept of organizational learning and the 

learning organization can incorporate the acquired knowledge.  

Both theories have a learning perspective. The thesis discusses weaknesses in 

the theories used and through Elkjær a third may of organizational learning is 

suggested. 
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The analysis shows that the conference can be seen as a community of practice 

where learning occurs in the social context. As such, learning occurs through 

participatory processes of negotiation of meaning. 

The conference as a community of practice is characterized by mutual 

commitment and negotiated understanding of interpreting legislation together 

through language. the learning the members of the conference achieves through 

the community of practice is not limited to the conference. The learning is 

transferred into the organizations, which are exemplified through single loop and 

double loop learning in TDC. 

 

The conclusion shows how communities of practice create a space for learning 

and meaningful discussions that contribute to a greater understanding of 

complex HR law. The conclusion further shows that TDC, through single loop 

learning and especially double loop learning, is able to continuously incorporate 

EU law amendments on a continuous basis. The inquiry is conducted through the 

HR department as organizational agents who detect and correct mismatches 

between the General Data Protection Regulation and organizational compliance. 
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1. Introduktion og motivation 

Specialets overordnede interessefelt er læring i praksisfællesskaber og 

inkorporering af lovbestemt HR-Jura gennem organisatorisk læring. Specialet 

undersøger et bud på håndtering af inkorporering af persondataforordningen.  

 

Min nysgerrighed omkring lovbestemte HR-juridiske tiltag og inkorporeringen af 

disse, er opstået i empirisk kontekst gennem studiejob i en HR-afdeling, hvor 

der var tydelig forvirring og frustrationer blandt de faste HR-medarbejdere, 

omkring afkodning og inkorporering af persondataforordningen og ferieloven - 

to højaktuelle lovgivninger dikteret fra EU-retten. Forvirringen og frustrationerne 

bunder i, at det er love, som løbende kommer med retningslinjer og tilføjelser 

(Advokat 1, bilag 2; Jurist, bilag 4). Det er en forvirring og frustration, jeg, som 

kommende HR-medarbejder, gerne vil imødekomme, og derfor satte jeg mig for, 

gennem et HRM-perspektiv, at undersøge, hvordan man kan forholde sig til 

denne problematik med inkorporering af lovbestemte HR-tiltag i organisationer 

med særlig genstandsgørelse af praksisfællesskaber og organisatoriske læring 

som HRD-indsats.  

Organisatorisk læring er et forskningsområde, hvor grundforudsætningen for at 

tale om organisatorisk er, at organisationer lærer, men hvordan lærer en 

organisation at lære, eller hvordan lærer organisationer sig selv at lære? Hvem 

er det, der skal lære? Skal læringen ske på organisationens vegne, eller hvordan 

vurderer man, at der er sket organisatorisk læring? Det kræver refleksioner over 

forholdet mellem læring og inkorporering (Vardinghus-Nielsen, 2014). 

Når organisationer skal forandres og lære, findes der strategier såsom 

konferencer, kursus og uddannelse, hvor medarbejderne tilegner sig den viden 

og de kompetencer, som organisationen efterspørger. Det forventes her, at 

medarbejderne efterfølgende integrerer den nye viden og de erhvervede 

kompetencer i organisationens arbejde, således at organisationen får det 

forventede udbytte (Vardinghus-Nielsen, 2014). Studier har dog vist, at dette 
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ikke bare sker helt automatisk, og at organisationer oplever, at de ikke får det 

fulde udbytte af medarbejderindsatserne, hvorfor det tværtimod kan være en 

god idé at have strategier for, hvordan denne nye viden integreres bedst i 

forskellige former for arbejdsprocesser (Larsen et al., 2006; Vardinghus-Nielsen, 

2014).  

Ifølge ledelsesteoretikerne Argyris og Schön (1996), så handler læring om at 

opdage og korrigere fejl. Dette involverer ikke bare, at den enkelte medarbejder 

foretager prioriteringer i relation til eget arbejde, men at organisationen 

anerkender og prioriterer muliggørelsen af sådanne metodiske strategier for 

kompetenceudvikling, samt ændrede tilgange til organisationens arbejde på 

baggrund af ny viden og kompetenceudvikling (Vardinghus-Nielsen, 2014). 

 

Det er HR-afdelingen, der sigter mod udvikling af de menneskelige ressourcer i 

en virksomheds sammenhæng, og derfor er HR-afdelingen opmærksom på også 

at udvikle medarbejderne efter eksterne krav, fordi organisationen skal leve op 

til specifikke samfundsmæssige og kulturelle betingelser i omverdenen (cbs.dk). 

Organisationer skal dér iblandt forholde sig til lovbestemte juridiske tiltag, samt 

være opdaterede på dansk ret i et internationalt perspektiv, og derfor er 

forandring og læring ikke noget, der kun vedrører den enkelte medarbejder, 

men det vedrører alle dele af organisationen (Vardinghus-Nielsen, 2014; cfl.dk). 

Human Ressource Development er oftest den enhed i en organisations HR-

afdeling, der hjælper medarbejdere med at udvikle deres personlige og 

organisatoriske færdigheder, viden og evner gennem uddannelse, 

karriereudvikling, coaching, mentoring og organisationsudvikling (cbs.dk).  

Som led i Danmarks medlemskab af EU, har der siden 2015, fra HR’s side, været 

særligt fokus på persondataforordningen, der blev dansk vedtaget med virkning 

fra maj 2018, da der løbende i processen med vedtagelse og inkorporering af 

forordningerne, er nye og væsentlige ændringer, love og regler, som 

virksomhederne skal være opmærksomme på (cfl.dk). 
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1.2. Problemfelt 

For at kunne håndtere de eksterne emergente forandringer, der skabes via 

Danmarks medlemskab af EU, er organisationer nødt til at være 

forandringsparate og i kontinuerlig udvikling. På grund af vedtagelse af 

persondataforordningen, vil specialets fokus være at undersøge, hvordan viden 

omkring aktuel HR-jura opsamles og overføres til organisatorisk læring ud fra et 

læringsmæssigt perspektiv. Formålet med specialet er at undersøge, hvordan 

TDC’s HR-afdeling har håndteret at inkorporere persondataforordningen gennem 

hele organisationen. 

 

1.3. Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående introduktion og problemfelt, der beskriver opgavens 

ramme, gives anledning til følgende problemformulering: 

 

Hvordan håndterer TDC EU-rettens krav om inkorporering af 

lovbestemte HR-tiltag? 

 

For at afgrænse problemformuleringen yderligere afgrænses til nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvordan bliver deltagelse i HR-jurakonferencens praksisfællesskab til 

læring af lovbestemte HR-tiltag?  

- Hvordan understøtter TDC den organisatoriske læring i forhold til 

inkorporeringen af persondataforordningen? 

- Hvilke implikationer er der i specialets anvendte teorier om social læring 

og organisatorisk læring i en praktisk kontekst? 

 

1.4. Definition af centrale begreber  

Argyris & Schöns (1996) individ 
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Individet undersøges ikke fra et individperspektiv, men derimod fra et HRM-

perspektiv, og er derfor relevant at inkludere, for at kunne undersøge begrebet 

organisatorisk læring. 

Individer defineres ud fra følgende citat, hvor Argyris og Schön (1996) 

sammenligner organisationen med en organisme, og individet i organisationen 

som organismens celler: 

An organization is like an organism, each of whose cells contains a 

particular, partial, changing image of itself in relation to the whole. 

And like such an organism, the organization’s practice stems from 

these very images: its theory in use is dependent on the ways in 

which its members represent it. … The members’ involving images of 

the organization shape the very object of their investigation. (s. 15-

16).  

Argyris og Schön (1996) ses organisationer som rammer, og individerne som 

det, der aktivt former og transformerer organisationen, mens organisationen 

omvendt transformerer individerne, når organisationens kontekst ændrer sig. 

 

1.5. Afgrænsning  

Ved at sætte fokus på en problemstilling, bliver resten af helheden gjort uskarp, 

hvorfor der naturligt sker til- og fravalg. Dette afsnit indeholder de 

forståelsesmæssige afgræsninger i specialet. 

 

Den forestående undersøgelse vil udelukkende anskue problemformuleringen fra 

et HRM-perspektiv og tage udgangspunkt i teorier indenfor Human Ressource 

Development. Opgaven afgrænses ved at gå i dybden med praksisfællesskabet 

ved HR-jurakonferencen og organisatorisk læring hos TDC i forbindelse med 

persondataforordningen. Den organisatoriske læring er udvalgt for at belyse, 

hvordan en organisation kan påvirkes, når der sker ændringer, hvor 

praksisfællesskaber giver en forståelse for nogle af de grundvilkår, der skal til 

for at skabe rum til læring og deltagelse i læringsprocessen. 
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Ved at se på den organisatoriske læring fra ledelsesperspektivet HRM, fravælges 

at se på indvirkning set fra medarbejdernes og ledernes perspektiv. Det kunne 

dog være interessant at se på, hvordan organisationens medarbejdere føler sig 

berørt af ændringer, og om de føler sig hørt i forhold til Argyris og Schöns (1996) 

inquiry eller Deweys individperspektiv (hvordan et individ lærer) med fokus på 

det sociale og kulturelle, for at få et bredere perspektiv. Det kunne ligeledes 

være interessant at se på fra lederes perspektiv, da indsatser og ændringer 

påvirker ledere på en anden måde end medarbejdere påvirkes, og for at få 

forskelligartede perspektiver på problemstillingen ved at gå mere i dybden med 

organisatorisk læring. 

Det er ikke specialets hensigt at levere entydige og konkrete konklusioner, men 

derimod at skitsere problematikker, der kan være relevante at forholde sig til i 

forbindelse med inkorporering af lovbestemte HR-tiltag. 

 

1.6. Casebeskrivelse 

Afsnittet gennemgår en beskrivelse af casevirksomheden TDC og en beskrivelse 

af HR-jurakonferencen, for at belyse den kontekst, der arbejdes ud fra. 

 

Introduktion af TDC 

I det følgende præsenteres TDC Group kort, hvorefter denne virksomhed vil blive 

benyttet til at eksemplificere teorien i analyseafsnittet. 

 

TDC Group blev stiftet i 1882, og er et data- og telekommunikationsselskab, der 

leverer løsninger indenfor telefoni, bredbånd og tv gennem organisationens 

datterselskaber. Datterselskabet Nuuday leverer innovative digitale oplevelser 

og underholdning gennem Yousee, TDC Erhverv, Telmore, Hyper, Blockbuster 

og Relatel. Datterselskabet TDC NET leverer mobilnetværk og faste forbindelser 

gennem blandt andet fiber og 5G (tdcgroup.dk).  

TDC er markedsleder med en markedsandel på 64 % indenfor 

telekommunikation, og lever af at udbrede og udvikle teknologi (tdcgroup.dk). 
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Netop fordi TDC er de største på området, behandler koncernen enormt meget 

persondata i forhold til kundeoplysninger, medarbejderoplysninger samt 

kontrolforanstaltninger som videoovervågning (HR-jurachef, bilag 3), hvilket gør 

TDC til en interessant case, når det kommer til persondataforordningen, fordi 

TDC lever af den digitale udvikling og det hav af data, der følger med, som er 

en del af TDC’s levebrød (HR-chef, bilag 9). 

TDC Group beskæftiger ca. 7500 medarbejdere, hvoraf de knap 500 befinder sig 

i TDC’s hovedkontor i København, hvor de administrative instanser såsom HR, 

IT, kommunikation og jura er samlet. De administrative enheder er 

centraliserede og dækker hele koncernen (tdcgroup.dk; HR-chef, bilag 9) 

HR i TDC er en central funktion, der er placeret i hovedkvarteret. Antallet af 

ansatte i HR-afdelingen når over 100 medarbejdere, medregnet jurister, HR-

partnere, chefer og almindelige HR-medarbejdere. Afdelingen er delt op i 

specialiserede enheder som bl.a. Costumer og Management, HR-jura og 

persondata, Belønning og Vilkår, Arbejdsmiljø, Udvikling, Politikker samt HR-

service, der håndterer meget af det rent administrative og producerer 

paradigmer (HR-chef, bilag 9). 

TDC har, siden databeskyttelsesforordningen kom på dagsordningen i EU, været 

meget opmærksomme på at komme med fra start, og derfor har HR-afdelingen 

i TDC siden 2015 arbejdet på persondataforordningen meget intenst. Det har de 

gjort, fordi det at være på forkant med den digitale udvikling, det betyder også, 

at man bliver på forkant med at vide, hvordan man behandler persondata, og 

det involverer hele organisationen. Det er et meget stort 

forandringsledelsesprojekt (HR-jurachef, bilag 3). 

 

Beskrivelse af CFL’s konference 

Cfl – center for ledelse - er et ledelseshus med erfarne rådgivere og 

højtuddannede specialister, der hjælper med at udvikle ledere og organisationer 

i Danmark gennem rådgivning, kurser, konferencer og netværk. Ifølge Cfl sætter 

de hvert år dagsordenen for de temaer og trends, der har størst betydning for 
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god ledelse, hvilket gøres gennem deres 6 forretningsområder, herunder HR-

jura (cfl.dk). 

Hos Cfl er de specialister indenfor HR-jura, og holder sig løbende opdateret på 

nyeste lovgivning, regler og retspraksis. De ansatte er jurister med erfaring 

indenfor HR og ledelse, og én gang årligt holder Cfl en HR-jurakonference, der 

fokuserer på det væsentlige inden ændringer træder i kraft inden for HR-

juraområdet. I 2019 var fokus for konferencen på EU-rettens indflydelse på 

dansk HR-jura – primært den nye ferielov samt databeskyttelse. Derudover har 

deltagerne mulighed for at sparre, debattere og netværke. Cfl samarbejder med 

advokatfirmaet Norrbom Vinding, der er specialister inden for arbejds- og 

ansættelsesret (cfl.dk). 

Konferencen i 2019 inddragede TDC som caseeksempel i forhold til 

databeskyttelse, og hvordan TDC har håndteret lovændringer og andre nye 

udfordringer i praksis. Konferencen giver mulighed for at sparre og debattere 

med deltagere og få del i de erfaringer, andre deltagere har gjort sig (cfl.dk). 

 

1.7. Læsevejledning 

Her gives en kort præsentation af kapitler for at klarlægge specialets opbygning. 

 

Kapitel 1 har til formål at introducere problemfelt, emne, genstandsfelt og 

casevirksomhederne Cfl og TDC, som danner rammerne for specialets 

undersøgelser. Kapitlet præsenterer rammerne for specialet. 

Kapitel 2 giver baggrundsinformation, som ikke arbejdes dybere med i specialet, 

men som bidrager med en bred meningsforståelse.  

Kapitel 3 belyser det videnskabsteoretiske afsæt, og gennem metode afklares 

og forklares valg af metode og empiri. 

Kapitel 4 er analysen af et empiriske materiale, hvor teorien drages i spil. 

Kapitel 5 er en kritik og diskussion af anvendte teorier med inddragelse af et nyt 

læringsperspektiv. 
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Kapitel 6 er specialets konklusion, som fremhæver de analytiske pointer og 

resultater, der er kommet frem gennem analysen. 

Kapitel 7 perspektiverer til en anden interessant teori udledt af empirien fra et 

HR-perspektiv. 
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Kapitel 2 – Baggrund 

For at få indsigt i det bagvedliggende for specialets tilblivelse og 

problemformulering, vil følgende afsnit præsentere baggrundsviden, der er 

nødvendigt for at forstå, hvorfor organisatorisk læring er interessant fra et HRM-

perspektiv. Der gives en kort baggrundsviden om Human Ressource 

Management, forordningen og persondataforordningen, som er det, den 

organisatoriske læring handler om, og HR i relation til persondataforordningen. 

Dette gøres for at eksplicere, hvorfor det er en udfordring for virksomhederne 

at forholde sig til lovbestemte HR-tiltag. 

 

2.1. Human Ressource Development 

Human Ressource Development (HRD) er den del af HRM, som beskæftiger sig 

med læring, udvikling og uddannelse af medarbejdere. HRD fokuserer på den 

organisatoriske læring, og hvordan læring i organisationer folder sig ud mellem 

individ og organisation (cbs.dk), for som Graversen og Larsen (2004) skriver, 

så må ”organisationen lære at kunne ændre sig, og ændre sig for at kunne lære, 

for at imødekomme de internationale udfordringer” (s. 339). Når organisationen 

lærer at ændre sig, kan det ske gennem organisatorisk læring, hvis viden kan 

være opnået i praksisfælleskaber. Netop denne konstellation er 

omdrejningspunktet i nærværende speciale, for når TDC imødekommer den 

internationale udfordring persondataforordningen, sker det gennem ændringer i 

organisationen. 

 

2.2. Forordning 

EU er baseret på retsstatsprincippet. Det betyder, at ethvert tiltag fra EU er 

baseret på traktater, der er blevet godkendt frivilligt, og på demokratisk vis, af 

alle medlemslandene (europa.eu).  

EU kan komme med forordninger, direktiver, henstillinger og udtalelser, hvor 

forordninger er umiddelbart gældende i medlemsstaterne uden implementering 

(Nielsen, 2016). Det betyder, at en forordning ikke først behøves at inkorporeres 
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i de danske love. Derfor er en stor del af lovgivning på det ansættelses-og 

arbejdsretlige område siden 70’erne et udtryk for gennemførelse af EU’s 

lovgivning, hvor meget også gennemføres gennem kollektive overenskomster 

(Nielsen, 2016). 

 

2.3. Beskrivelse af persondataforordningen 

The General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning implementeret 

af EU, der finder direkte anvendelse i alle medlemsstater, og i den står hvordan 

persondataoplysninger fremover skal behandles. Loven kaldes på dansk 

databeskyttelsesforordning, persondataforordning eller blot GDPR 

(persondatakonsulenterne.dk). Forordningen handler helt konkret om at have 

styr på sikkerheden, om de personoplysninger virksomheden behandler, og 

løbende dokumentere behandlingen af personoplysninger (gdpr.dk). 

Forordningen fik dansk virkning fra 25. maj 2018 og har til hensigt, at 

persondataoplysninger skal behandles lovligt. Det er virksomhedernes pligt at 

påvise, at de behandler personoplysninger lovligt jf. artikel 30 i forordningen 

(persondatakonsulenterne.dk). Eftersom der hele tiden sker udvikling på 

området, fordi forordningen efterlader mange huller og uafklarede spørgsmål, 

er reglerne om, hvordan forordningen efterleves stadig aktuelle. I Danmark 

udfyldes disse huller gennem databeskyttelsesloven (persondatasupport.as). 

Reglerne skal udmøntes gennem processer og politikker, der skal fungere på 

tværs af IT, jura, Hr, ledelsen og de enkelte afdelinger (persondatasupport.as) 

 

2.4. Persondataforordningen og HR 

HR handler om mennesker fra rekruttering, under ansættelsen og til fratrædelse.  

Behandling og oplysning af personoplysninger starter allerede ved ansøgning.  

Under ansættelsen er der løbende personaleadministrative opgaver, som 

naturligvis kræver behandling den ansattes personoplysninger (gdpr.dk). 

Der findes mange forskellige aktiviteter indenfor HR i en normal virksomhed, og 

det kræver derfor grundighed at komme hele vejen omkring behandling af 
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medarbejderes personoplysninger i forhold til persondataforordningen og den 

øvrige lovgivning på HR-området (gdpr.dk). 

Når en medarbejder fratræder sin stilling, kan der være et administrativt behov 

for at opbevare medarbejderens oplysninger efterfølgende, hvilket kræver en 

god grund  jf. persondataforordningens principper i artikel 5 (gdpr.dk). 

I forhold til datasikkerhed i HR skal nogle personoplysninger passes bedre på 

end andre. Det handler om informationssikkerhed. Kravene til sikkerheden skal 

altid bestemmes ud fra en risikovurdering, og en risikovurdering af behandlingen 

af personoplysninger i HR vil oftere medføre en høj risiko (gdpr.dk). 

 

  

https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-5-principper-for-behandling-af-personoplysninger/
https://gdpr.dk/persondataforordningen/hvad-er-informationssikkerhed/


Copenhagen Business School 2020  Kandidatafhandling Cand.Merc.HRM Dorthe Hagen Christensen 

Side 15 af 83 
 

Kapitel 3 – Videnskabsteori og metode 

Afsnittet har til hensigt at redegøre for de videnskabsteoretiske og metodiske 

overvejelser, der er gjort før og under udarbejdelsen af specialet, for at kunne 

besvare problemformuleringen. Først præsenteres den videnskabsteoriske 

tilgang, og dernæst redegøres for valgte metoder som tager afsæt i casestudie 

og det kvalitative studie. Herunder behandles indsamlingen af empiri. Sidst 

præsenteres de metodiske overvejelser. 

3.1. Videnskabsteori 

Afsnittet vil redegøre for den videnskabsteoretiske tilgang for specialet og 

fastsætter perspektivet for udarbejdet af specialet. Den videnskabsteoretiske 

tilgang har afgørende indflydelse for forståelse på verden og dermed behandling 

af emne.  

 

Socialkonstruktivisme 

Ifølge socialkonstruktivistismen produceres objektivet for erkendelse gennem 

sociale interaktioner. I specialets empiri opfatter informanterne ifølge Holm 

(2014) virkeligheden subjektivt, og objektet viden skabes i den 

konstruktivistiske konstellation, praksisfællesskab, der bidrager til at konstituere 

den sociale verden og sociale relationer. 

Ifølge socialkonstruktivismen er virkelighed en indre social konstruktion, der 

skabes i interaktion og forhandling mellem individer, hvor sproget også er socialt 

konstrueret, hvilket gør erkendelsen socialt konstrueret, hvorfor individernes 

tolkning aldrig vil være neutral. Viden kan ifølge Holm (2014) ikke modsvare 

virkeligheden og afspejles direkte. Det betyder for specialet, at analysen højst 

kan udføres ud fra informanternes udlægning af, hvordan virkeligheden ser ud 

fra deres perspektiv. 

Ifølge Nygaard (2012) eksisterer virkeligheden udelukkende i sin kraft af den 

menneskelige erkendelse. Al virkelighed er relativ, da mennesker konstruerer 

den på baggrund af forskellige opfattelser, og derfor er det ikke muligt at opnå 

sikker viden, da den opnåede viden er subjektiv afhængig. Med dette 
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udgangspunkt kan dette speciale opleves ud fra en anden virkelighed end 

forskerens virkelighed, da viden altid er præget af det subjekt, der formulerer 

sig. Det betyder ifølge Holm (2014), at man ikke kan finde frem til den objektive 

sandhed, da mennesker opfatter sandheden subjektivt – der vil altid være flere 

perspektiver.  

Socialkonstruktivismen søger at forstå, hvordan den sociale kontekst påvirker 

erkendelsen hos individet, da grundopfattelsen er, at al menneskelig erkendelse 

er socialt konstrueret – dét, mennesker bliver enige om gennem sproget, udgør 

sandheden. Alle former for erkendelse opstår ifølge Holm (2004) via en 

forståelsesramme, der er skabt gennem kultur og historie, og viden og 

fortolkning af verden reproduceres gennem interaktion mennesker imellem.  

Socialkonstruktivismens tilgang er, at selv hvis der skulle findes en objektiv 

verden, der er adskilt fra menneskers opfattelse af denne (ontologi), så kan 

menneske aldrig opnå en neutral viden om denne verden (epistemologi) (Holm, 

2014). Med udgangspunkt i socialkonstruktivismen har dette speciale dels til 

hensigt at se problematikken i, at deltagerne på konferencen har forskellige 

baggrunde, og derved forskellige begreber om verden. Sproget er dermed ifølge 

Holm (2014) en central dimension i forhold til konstruktionen af virkeligheden. 

Sproget er et socialt og relationelt anliggende, hvor man gennem en social 

interaktion kan lære, hvordan man refererer til objekter i verden.    

I forhold til specialet, har det betydning for fortolkningen af lovgivningen, når de 

forskellige baggrunde og forståelsesrammer hos deltagerne på konferencen 

konstruerer virkeligheden, da konferencedeltagerne er et produkt af den sociale 

kontekst, de indgår i, og hvad konferencedeltagerne er interesserede i, kommer 

således an på, hvilken viden og hvilke værdier, de er blevet socialiseret med 

tidligere. Uden relation er der intet sprog ifølge Holm (2014), og uden sprog kan 

der ikke sættes ord på følelser, tanker eller intentioner. Specialet handler om at 

viden, arbejdsgange og medarbejdere er under forvandling, og derfor er behovet 

for at se nærmere på den organisatoriske læring nærværende. 



Copenhagen Business School 2020  Kandidatafhandling Cand.Merc.HRM Dorthe Hagen Christensen 

Side 17 af 83 
 

Den konkrete problemstilling er styret af et fokus på læring og social interaktion 

gennem HR-jura, praksisfællesskaber og organisatorisk læring. Dermed vil 

opgavens konklusioner afhænge af den sociale kontekst, der har været 

gældende i interviewsituationen. Opgaven undersøger den sproglige proces 

mellem HR-afdelingen og organisationens andre afdelinger, samt 

konferencedeltagerne, der kontinuerligt gensidigt påvirker hinanden, hvor 

formålet er at forstå informanternes oplevelse af virkeligheden og den kontekst, 

de befinder sig i. Det er interessant at opnå en dybere forståelse for, hvilken 

betydning HR-ledelsens virkelighed har for inkorporering af 

persondataforordningen i TDC. Ved at arbejde gennem socialkonstruktivistismen 

er jeg ifølge Kvale og Brinkmann (2009) med til at konstruere den virkelighed, 

der analyseres på, hvilket gør, at jeg aldrig kan frembringe en endegyldig 

sandhed. Virkelighedskonstruktionen viser et øjebliksbillede, da 

socialkonstruktivismen påpeger, at virkeligheden altid vil være konstrueret i et 

samspil mellem alle aktører, der indgår i interaktionen (s. 34). 

 

3.2. Metode 

Følgende afsnit præsenterer og redegør for specialets metodevalg. Afsnittet 

belyser, hvordan der er arbejdet med metode, herunder empiri, case, indsamling 

og bearbejdning af interview og observationer, og under hvilken kontekst 

undersøgelsen er foretaget.  

 

Casestudie 

Følgende afsnit redegør for indsamlet empiri i forhold til at kunne besvare 

undersøgelsesspørgsmålene og argumenterer for case som metode. 

 

Med udgangspunkt i socialkonstruktivismen benyttes casestudie som 

undersøgelsesstrategi. Specialet er baseret på et empirisk undersøgende 

casestudie i form af observation og interview med det formål at drage 

konklusioner på baggrund af kvalitativt data. Ifølge Yin (2009) anvendes 
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casestudie som bevisførelse, hvor det bekræfter eller svækker eksisterende 

teorier. Formålet med specialet er at lave en dybdegående analyse af 

praksisfællesskaber og organisatorisk læring i en HR-kontekst. 

Dette er ifølge Neergaard (2007) muligt med casestudie som metode, da de 

undersøgelsesmæssige fordele ved det kvalitative casestudie er i forankringen i 

erfaringer og praksis, som kan føre til handling, der forandrer praksis.  

Ifølge Yin (2009) anvendes casestudiet som bevisførelse, hvor det bekræfter 

eller svækker eksisterende teorier. Ifølge Neergaard (2007) er et casestudie 

særligt anvendeligt, hvis formålet er informationsrighed, hvorimod en 

kvantitativ undersøgelse søger en statistisk generalisering. 

Ifølge Flyvbjerg (2010) er casestudie, caseudvælgelse, kritiske cases og 

casestudiernes validitet, informationsorienteret udvælgelse af selektionstype, 

som i dette speciale er observation på en konference med HR-folk og jurister. 

Casen søger at opstille et billede af, hvordan læring opstår i praksisfællesskaber, 

og hvordan læring inkorporeres gennem TDC’s HR-afdeling.  

Ifølge Flyvbjerg (2010) kritiseres casestudie, sammen med den kvalitative 

metode, for at give forskeren plads til en subjektiv og påvirkelig bedømmelse, 

og derfor anses denne kombination for at være mindre omhyggelige end 

kvantitative studier, men fordelen ved denne metode er, at det er muligt at 

komme helt tæt på fænomener i det virkelige liv og teste opfattelser, der 

udfolder sig i praksis. 

 

Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode tager ifølge Andersen (2011) udgangspunkt i, at ethvert 

fænomen er en unik kombination af kvaliteter, som ikke kan tælles, måles eller 

vejes. Derfor anvendes i specialet en fortolkende og mikroorienteret tilgang, som 

ifølge Nygaard (2012) ikke uden videre kan kvantificeres eller korreleres. Den 

kvalitative tilgang indeholder værktøjer til at dykke ned fra flere perspektiver i 

læringsprocesserne, indfange variationer og detaljer, der skal bearbejdes. 

Den kvalitative metode er valgt, da emnerne social læring og organisatorisk 
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læring med fokus på læringsprocessen, som ikke er målbare eller kvalificerbare 

begreber, fordi metoden ifølge Andersen (2011) giver mulighed for at forme en 

dybere forståelse af de implicerede individers livsanskuelse samt af de empiriske 

resultater. 

Den kvalitative metodes svaghed er ifølge Andersen (2011) lav 

generaliserbarhed, da metoden kun kan bruges til at belyse visse aspekter i 

samfundet, men metoden giver ifølge Brier (2006) mulighed for at gå i dybden 

med genstandsfeltet, og derfor dannes et mere nuanceret billede af fænomenet.  

 

Empiri 

For at kunne undersøge problemformuleringen anvendes forskellig empiri. 

Formålet er at få et indblik i, og mulighed for at forstå problematikken omkring 

lovbestemt HR-jura i forhold til problemformuleringen. 

Specialets empiriske genstand er telekommunikationsvirksomheden TDC. Første 

del af empirien blev indsamlet til en problemstilling om strategi og 

implementering, men denne problemstilling blev forladt til fordel for Human 

Ressource Development og organisatorisk læring, hvorefter der blev samlet op 

på den nye problemstilling med supplerende empiri. 

 

Primær empiri 

Første del af den primære empiri blev indsamlet på Cfl’s HR-jurakonference. 

Konferencen er tilrettelagt til HR-medarbejdere, der ønsker at være på forkant 

med, hvad der rører sig på HR-juraområdet. På konferencen var talerne TDC’s 

jurachef samt advokater og jurister med speciale i arbejds- og ansættelsesret 

fra Norrbom Vinding og Cfl. Salens deltagere var HR-medarbejdere med 

forskellige baggrunde (cfl.dk). 

Telekommunikationsvirksomheden TDC supplerede som forgangseksempel på, 

hvordan man inkorporer persondataforordningen i organisationen, samt hvordan 

organisationen bedst forbereder sig på ændringer i HR-juraen og kontrol af 

overholdelse.  
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Anden del af den primære empiri blev indsamlet i form af telefoninterview med 

HR-chef i TDC, hvor fokus og emner i interviewet var direkte knyttet til 

organisatorisk læring.  

Den primære empiri bidrager ifølge Nygaard (2012) med et perspektiv på de 

mere teoretiske problemstillinger, og er en vigtig del for at kunne undersøge 

problemformuleringen. 

 

Sekundær empiri 

Den sekundære empiri består af artikler, onlinekilder, digitale platforme i form 

af hjemmesider samt powerpoints fra konferencen, som er sekundært 

dokumentarisk data, der er indsamlet og udarbejdet af andre og dermed 

uafhængigt af mig. 

Det har været nødvendigt med baggrundsinformation om 

persondataforordningen, HRD, forordninger og HR i relation til 

persondataforordningen i form af sekundær empiri, for at forstå de 

bagvedliggende årsager til problemformuleringen. 

De sekundære kilder kan ifølge Nygaard (2012) bidrage til belysningen af det 

empiriske felt ved at supplere de data, som indhentes ved interviews. 

 

Interviewpersoner 

Første omgang empiri består af en konference. Anden omgang empiri er 

indsamlet over telefon for opklaring af eventuelle huller fra konferencen. 

Det er relevant at notere, at udvalgte interviewpersoner arbejder hos TDC eller 

med HR-jura, og derfor kan der argumenteres for, at de til en vis grad har 

interesse i at tegne bedst muligt billede af feltet i observationerne og interviewet.  

Person 1 (herefter omtalt jurachef): Jurachef fungerer som initiativtager til 

forandringen i TDC. Jurachefen bidrager med intern information om, hvordan 

TDC har forberedt organisationen på væsentlige ændringer indenfor HR-området, 

og dermed gøres TDC til forgangsbillede for konferencedeltagerne i forhold til 

inkorporering af persondataforordningen i praksis. Jurachefen er uddannet 
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advokat og har mange års erfaring med compliance, og har i de sidste år 

arbejdet indadgående med inkorporering af persondataforordningen.  

Person 2 (herefter omtalt HR-chef):HR-chef bidrager med dybdegående 

kendskab til det praktisk arbejde med inkorporering af persondataforordningen 

samt som medinitiativtager til forandringen i TDC. 

Person 3 (herefter omtalt Advokat 1): Advokat og partner i Norrbom Vinding 

inddrages for at bidrage med viden og erfaringer på tilsyn om overholdelse af 

persondataforordningen. Advokat 1 beskæftiger sig med alle aspekter af 

arbejds- og ansættelsesret, men med særlig interesse for databeskyttelse.  

Person 4 (herefter omtalt Advokat 2): Advokat og partner hos Norrbom Vinding 

inddrages for at bidrage med seneste på EU-retten og Højesteret med betydning 

for HR-feltet. Advokat 2 beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og 

ansættelsesretten. 

Person 5 (herefter omtalt Jurist): Chef for HR-Jura hos Cfl og jurist med speciale 

i kollektiv arbejdsret og ansættelsesret. Jurist arbejder som rådgiver, underviser 

og sparringspartner inden for alle facetter af HR-jura og bidrager til konferencen 

med gennemgang af seneste lovprogram og dets betydning for HR-feltet.  

Andre: Personer fra salen kommer fra forskellige baggrunde, men beskæftiger 

sig alle med HR på et plan. Personerne fra salen bidrager med et kritisk 

perspektiv. 

 

Observation 

HR-jurakonferencen vedrører et bestemt afgrænset emnet og indgår i 

dataindsamlingen som observation, for at opnå viden og forståelse omkring, 

hvordan HR-medarbejdere opnår læring af lovbestemte HR-tiltag. Observation 

som metode åbner op for nye perspektiver og forståelser af et specifikt område, 

som i specialet er HR-jura.  

Ved konferencen er rammen lagt på forhånd fra arrangørs side med fokus på 

HR-jura – især persondataforordningen.  Deltagerne har blot fået at vide, at jeg 

deltager i konferencen som mikrofonholder, ikke at jeg har en agenda med 
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deltagelsen. Problemet med en tilgang, hvor deltagerne ved, at de bliver 

betragtet til et bestemt formål er, hvad der betegnes som Hawthorn-effekten 

(Mayo, 1946), hvilket ikke anses som et problem i nærværende observation. Jeg 

har inden konferencen ikke forberedt mig teoretisk, så jeg ikke lægger en 

intenderet subjektiv tolkning, ligesom jeg heller ikke har nedfældet ikke 

sproglige observationer. Jeg kender kun det fastlagte program på forhånd. For 

neutralitetens skyld har jeg holdt mig i baggrunden og ikke interageret mere 

end nødvendigt med deltagerne sprogligt. 

 

Semistruktureret interview 

Den primære data indsamles gennem et semistruktureret nøglepersonsinterview 

med HR-chef fra TDC Group. Denne repræsentant anses for, sammen med HR-

jurachefen, at være den mest centrale kilde til viden om emnet og om 

virksomhedernes tilgang hertil. Det er HR-chefen, der i samråd med HR-

jurachefen har inkorporeret persondataforordningen i TDC. 

HR-chefen er udvalgt på baggrund af et kendskab til dennes formelle og 

uformelle position inden for TDC. HR-chefen inddrages grundet overblik og 

formel indflydelse. HR-chefens tanker, målsætninger og overvejelser kan 

således være normsættende for den organisatoriske udvikling, eller de kan 

belyse, hvordan overvejelser og retningslinjer er opstået. HR-chefen har 

endvidere et særligt kendskab til ledelsesforhold, og kan føre mig på sporet af 

aktuelle og kommende problemer. Det er ifølge Høgsbro (2008) vigtigt at gøre 

sig klart, at nøglepersoner tænker og handler strategisk ud fra et overblik over 

organisatoriske interesser, når de videregiver informationer. 

Ifølge Kvale & Brinkman (2015) er formålet med kvalitative interviews at finde 

ind til essensen af erkendte og ikke erkendte beskrivelser af informanternes 

verdensbilleder. Semistrukturerede interviews fungerer ifølge Andersen (2013), 

som en normal samtale med plads til at informanten svarer udenfor 

spørgerammen, dog har den ifølge Kvale og Brinkmann (2015) et planlagt formål, 

en specificeret tilgang og teknik. Interviewet med HR-chefen indeholder 
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forudbestemte temaer og spørgsmål, som ønskes afdækkes, men samtidig er 

der plads til fleksibilitet.  

HR-chefen fik tilsendt temaer, begreber og enkelte spørgsmål, som ville være 

interviewets fokuspunkter forud for interviewet, samt beskrivelse af formål og 

procedure. Dette blev gjort ud fra den betragtning, at informanten kunne 

forberede sig og reflektere over indholdet forud for interviewet, så svarene ville 

være velfunderede. Disse forberedelser er gjort ud fra tidsmæssige årsager, da 

informanten havde begrænset med tid til interviewet, selvom der ifølge 

Andersen (2013) dermed er risiko for forskerbias. Set fra 

socialkonstruktivismens perspektiv er det i forhold til interviewet med HR-Chefen 

uundgåeligt at præge interviewet subjektivt. Ligeledes for at forme 

informanternes holdninger mindst muligt er interviewet rent sprogligt holdt i 

tematikker kun efterfulgt af få opklarende spørgsmål. Denne tilgang bruges, da 

det ifølge Kvale & Brinkman (2015) er vigtigt at være bevidst om sprogets 

skabende kraft, der kan være med til at lede og forme informantens 

opmærksomhed. Herved kan informanten udfolde sin subjektive viden og 

holdning til emnet, hvilket afspejles i autentiske udsagn. 

Grundet coronasituationen, er interviewet afholdt over telefonen. Fordelen ved 

telefoninterview er, at informanten ikke bliver påvirket af interviewers fysiske 

tilstedeværelse og kan lettere fokusere på indhold. Ulempen er, at interviewer 

ikke har mulighed for at iagttage.  

 

Transskribering 

Transskribering af interviewene fra mundtlig til skriftlig form udgør ifølge Kvale 

og Brinkmann (2015) den første analytiske proces og afhænger af formålet med 

undersøgelsen. Metoden er ifølge Kvale og Brinkmann (2015) en kunstig 

konstruktion fra mundtligt til skriftlig kommunikation og indeholder derfor 

vurderinger og beslutninger. For at imødekomme dette, er transskriberet alle 

sagte ord undtagen tænke- og pauseord, som øøøh, æhh, deeet, mv., og der er 

ikke oversat til skriftsprog – hvilket kan virke som et forstyrrende element i 



Copenhagen Business School 2020  Kandidatafhandling Cand.Merc.HRM Dorthe Hagen Christensen 

Side 24 af 83 
 

analysen. Ved anvendelse af det transskriberede i analysen, vil der for 

læsevenlighedens skyld være undladt ord, der ikke giver mening eller ord, der 

forvirrer forståelsen – dog ikke i citater, der indsættes direkte.  

For at beskytte deltagernes privatliv, vil Kvale og Brinkmans (2015) tankegang 

om fortrolighed komme i spil, og derfor vil arbejdstitel på de medvirkende blive 

benyttet fremfor navne. 

 

3.3. Metodisk refleksion 

Induktiv metode 

Den induktive analysestrategi har ifølge Nygaard (2012) udgangspunkt i 

konkrete observationer, hvorefter man forsøger at finde et mønster og teste 

hypoteser til yderligere undersøgelser på baggrund af empiriske analyser, 

hvilket arbejder godt sammen med socialkonstruktivismen. Specialet blev 

indledt baseret på den induktive metode, hvilket vil sige, at det på baggrund af 

observationer, var formålet at drage nogle mere generelle konklusioner. 

Formålet med specialet er at afdække, hvordan TDC håndterer inkorporering af 

lovbestemt HR-tiltag. Efter første empiriindsamling blev det overvejet, om 

specialet i stedet skulle baseres på den deduktive metode, for at afdække emnet 

mere i dybden, og derfor blev anden omgang empiriindsamling baseret på den 

deduktive metode. 

 

Deduktive metode 

Indgangsvinklen til specialet blev lagt om, selvom det ikke harmonerer perfekt 

sammen med socialkonstruktivismen, og fra det semistrukturerede interview 

anvendes en deduktiv tilgang, der ifølge Andersen (2011) bestemmer en fast 

teoretisk forståelsesramme til at tolke empirien med. Specialets er derfor 

overordnet udarbejdet ud fra den deduktive metode, da specialet undersøger 

generelle teorier og begreber for derefter at teste dem på en case. Med den 

deduktive tilgang er forsker præget af teoretiske synspunkter og 

forståelsesrammer ved undersøgelse. Ifølge Tracy (2013) er det ofte tilfældet, 
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at begge metoder bliver brugt ved kvalitative metoder. Specialet benytter 

således et samspil mellem den induktive og deduktive metode, som har haft den 

betydning, at jeg deduktivt har opnået viden og erkendelser om virkeligheden 

omkring TDC og persondataforordningen gennem den induktive metode. Denne 

viden og erkendelse af denne virkelighed har deduktivt dannet den overordnede 

ramme for min undersøgelse og speciale efter, at jeg induktivt har indsamlet 

data på konferencen. 

 

Validitet, reliabilitet og generalisering 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er det i forbindelse med en undersøgelse 

vigtigt at forholde sig til, i hvor høj grad undersøgelsens resultater kan vurderes 

gyldige og overførbare, samt hvorvidt en given undersøgelse er pålidelig. 

Ifølge Andersen (2013) handler validitet om gyldighed og relevans i forholdet 

mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Her ses på datas validitet i 

forhold mellem problemstilling, indsamlet empiri og konklusionen. I forhold til at 

emnet fra start var HR-jura og konferencens omdrejningspunkt var HR-jura, så 

var den induktive tilgang konkret nok til opnå viden til at kunne arbejde med 

problemformuleringen. Ved at skifte tilgang til den deduktive metode blev 

interviewet udarbejdet efter emner, der var meget præcise i forhold til at kunne 

arbejde med problemformuleringen. Det er dog vigtigt at holde for øje, at 

analyse og tolkning kan foretages forskelligt alt efter hvem, der arbejder med 

problemformuleringen. 

Generaliserbarheden er ifølge Neergaard (2007) en udfordring for casestudier, 

da muligheden for at overføre resultaterne til lignende situationer er lav. Dette 

er i tråd med socialkonstruktivismens forståelse, at det ikke er muligt at 

generalisere empirisk data, men i forhold til, at TDC gerne vil være en 

virksomhed, der sætter eksempler og går forrest i forhold til inkorporering af 

persondataforordningen (Jurist, bilag 1), skal specialets resultat derfor gerne 

overordnet set kunne overføres til lignende situationer. Overførbarhed er netop 

hvad Kvale og Brinkmann (2009) mener, er mere relevant, når det kommer til 
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kvalitative metoder. For at imødekomme udfordringen ved generaliserbarhed og 

overførbarhed, vil der gennem teoretisk grundighed redegøres for teoretiske 

begreber samt anvendelse og forståelse af disse. For at søge at opnå analytisk 

generaliserbarhed vil empiri tolkes ud fra anvendte begreber. 

Reliabiliteten handler ifølge Andersen (2013) om nøjagtigheden i indsamling af 

data og i behandling af data. Den kvalitative metode vil ifølge Tracy (2013) altid 

medføre en vis usikkerhed i resultaterne, hvilket understøttes af 

socialkonstruktivismen. I og med, at den kvalitative undersøgelsesmetode netop 

ikke handler om at skabe kvantificeret overførbar viden, må reliabiliteten af den 

kvalitative undersøgelsesmetode derfor i højere grad handle om, hvilke 

definitioner der benyttes, og at gøre det klart for udefrakommende, hvordan 

undersøgelsen er kontrolleret samt under hvilke forudsætninger, det er udført. 

Det giver ifølge Kvale og Brinkmann (2009) en gennemsigtighed, der gør det 

muligt for andre at forstå og vurdere, hvordan data er blevet produceret uden 

nødvendigvis at kunne genskabe dem. For at øge reliabiliteten er der forsøgt at 

skabe et så neutralt grundlag for undersøgelsen ved ikke at deltage og 

interagere med konferencedeltagerne, og ikke afbryde i det semistrukturerede 

interview. Det betyder dog ikke, at jeg kan sige mig fri for at have en 

forforståelse og være subjektiv i den sociale produktion af viden - heller ikke 

under analyse og fortolkning af empirien. Derudover har jeg forsøgt at være klar 

i definitioner og undersøgelsens grundlag for at sikre en højere gennemsigtig. 

Resultaterne af specialet forventes at stemme overens med lignende 

undersøgelser, da specialet dels er baseret på teori, som anvendes til at beskrive 

og analysere teoretiske aspekter, dels er baseret på snævert datamateriale. 
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Kapitel 4 – Teori  

Med udgangspunkt i læringsteorier, præsenteres der i følgende afsnit de teorier, 

der benyttes til at undersøge empirien, for at bevare problemformuleringen.  

For at afdække praksisfællesskaber vil læringsteoretikeren Wenger (2004) 

bruges til at undersøge, hvordan læring opstår. 

For at afdække organisatorisk læring, er læringsvinklen fra ledelsesteoretikerne 

Argyris og Schön (1996) relevant, da deres teoretiske perspektiv er centralt for 

besvarelsen af læring i en organisatorisk kontekst.  

 

4.1. Wengers praksisfællesskaber 

Følgende teori bidrager med perspektiver og begreber til at undersøge og forstå 

HR-jurakonferencen, som læringsrum i en social kontekst. I analysen bruges 

teorien til at undersøge HR-jurakonferencen, og hvordan denne praksis får 

betydning for den organisatoriske læring i TDC. Teorien belyser ikke de 

mikrosociologiske interaktioner mellem medlemmerne af et praksisfælleskab, 

hvorfor individet kun bliver belyst fra et eksternt synspunkt.   

 

Ifølge læringsteoretiker Etienne Wengers (2004) er læring ikke blot en kognitiv, 

individuel proces i mennesker, sådan som Argyris & Schön (1996) ser læring, 

men for Wenger (2004) sker læring mellem mennesker i konkrete 

praksissituationer, hvilket er en socialkonstruktivistisk læringsteori. Wenger 

(2004) har fokus på fællesskaber og muligheden for at deltage i fællesskaber. 

For Wenger (2004) er læring deltagelse som en proces; ”… som består i at være 

aktive medlemmer i sociale fællesskabers praksisser og konstruere identiteter i 

relation til disse fællesskaber.” (s. 14). Deltagelse har dermed betydning for, 

hvad der skal til for at forstå og understøtte læring. Det kræver, at 

medlemmerne engagerer sig i fællesskabets praksisser, hvor medlemmerne 

indgår i et fælles engagement, og dermed anerkender hinanden som 

medlemmer (Wenger, 2004). 
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Fordi Wenger (2004) i ovenstående citat benytter termen ’medlemmer’ om 

deltagere, vil det anvendte ord for deltagere i praksisfællesskaber i specialet 

fremadrettet benævnes ’medlemmer’. 

 

Ifølge Wenger (2004) er mennesker sociale individer, der indgår i forskellige 

sammenhænge og har tilhørsforhold hertil. Endvidere fremfører Wenger (2004), 

at praksisfællesskaber findes alle vegne, ændres over tid, og at mennesker 

deltager i mange forskellige fællesskaber i større og mindre grad med forskellig 

tilknytning hertil (s. 16-17; Ladefoged, 2016). Derudover sker dannelsen af et 

praksisfællesskab i de sociale sammenhænge, mennesker indgår i, og skabes 

gennem det engagement, medlemmerne viser hinanden (Wenger, 2004; 

Ladefoged, 2016).  

Wenger (2011) beskriver 14 kendetegn for praksisfællesskaber, men definerer 

primært praksisfællesskaber som ”Communities of practice are groups of people 

who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it 

better as they interact regularly”. (S.1), og som er karakteriseret ved tre 

dimensioner; gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire. Alle 

tre skal være til stede for at der er tale om et praksisfællesskab (Wenger, 2004).  

Ifølge Wenger (2004) er de tre praksisdimensioner, der betegner egenskaberne 

for et praksisfællesskab følgende: 

  

 

Figur 1: Praksisdimensioner 



Copenhagen Business School 2020  Kandidatafhandling Cand.Merc.HRM Dorthe Hagen Christensen 

Side 29 af 83 
 

1. Gensidigt engagement  

Gensidigt engagement er dét, der definerer fællesskabet, og det opstår, når 

individer er engageret i handlinger, hvis mening de sammen forhandler (Wenger, 

2004). Derved opdager medlemmerne, hvem der er god til hvad, og hvordan 

andre medlemmer er at omgås. 

Medlemskab i et praksisfællesskab er kendetegnet ved medlemmernes gensidige 

engagement. På den måde er det gensidige engagement med til at definere 

praksisfællesskabet. Når der dannes og opretholdes tætte relationer af gensidigt 

engagement organiseret omkring det, medlemmerne er der for at lave, dannes 

fællesskabet (Wenger, 2004; Ladefoged, 2016). Et fællesskab er ikke 

ensbetydende med homogenitet. Det, der gør engagement i praksis muligt og 

produktivt, er i høj grad forskellighed. Det, hver enkelt deltager kommer med, 

er således betydningsfuldt for fællesskabet, og derfor er det vigtigt at vide, 

hvordan, og med hvad, man som medlem bidrager, og hvordan man får hjælp, 

hvis ens egne kompetencer ikke slår til (Wenger, 2004, s. 90-94; Ladefoged, 

2014). Fællesskab er ikke ensbetydende med, at der ikke opstår konflikter, eller 

at alle skal være enige. Et praksisfællesskab er ikke en idealiseret opfattelse af, 

hvad fællesskabet bør indeholde, som de positive aspekter og følelser, men 

indeholder lige såvel følelser og aspekter af mere negativ karakter (Wenger, 

2004, s. 94-95; Ladefoged, 2016). Det, der skaber praksisfællesskabet, som 

består af forskellige medlemmer med forskellige baggrunde og personligheder, 

er deres gensidige engagement i den praksis, de indgår i (Wenger, 2004). 

 

2. Fælles virksomhed 

Det andet kendetegn ved praksis som kilde til sammenhængskraften, ifølge 

Wenger (2004), er forhandlingen af fælles virksomhed.  

Fælles virksomhed indbefatter, at medlemmerne foretager sig noget sammen. 

Det er under udøvelsen af selve virksomheden eller handlingen, at denne 

virksomhed defineres. Det er altså noget, medlemmerne forhandler og resultatet 
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af forhandlingsprocessen, er opnået gennem fælles forståelse og engagement 

(Wenger, 2004; Ladefoged, 2016). 

Begrebet indeholder de instrumentelle, personlige og interpersonelle aspekter af 

menneskers liv. Fælles virksomhed er resultatet af en kollektiv 

forhandlingsproces, hvor medlemmerne er fælles om, er indbyrdes forbundet og 

forhandlet i fællesskabet. Dette betyder ikke, at alle i fællesskabet er enige, men 

de skal finde ud af at arbejde sammen på trods af deres forskellighed og tage 

hensyn til hinanden. Forhandlingen skaber en gensidig ansvarlighed blandt 

deltagerne, da deltagerne har en forståelse for den fælles virksomhed. 

Praksisfællesskabet udvikler sig i historiske, kulturelle, institutionelle kontekster 

med ressourcer og begrænsninger. Selv om praksisfællesskabets rammer 

således påvirkes heraf, skabes den daglige virkelighed af deltagerne indenfor 

rammerne (Wenger, 2004, s. 95-100; Ladefoged, 2016). De ydre betingelser 

har en indvirkning på, hvordan arbejdet tilrettelægges. En ydre påvirkning 

kunne eksempelvis være en specifik lovgivning, som der blev arbejdet efter i 

organisationen.  

 

3. Fælles repertoire 

Det tredje aspekt ved praksis som kilde til fællesskabssammenhæng er 

udviklingen af et fælles repertoire. Fælles repertoire dækker over fælles måder 

at tænke, handle og tale på. Det er med andre ord et fællesskabs fælles 

ressourcer. Det er blandt andet at producere eller indføre redskaber, artefakter 

og repræsentationer. Centralt for fælles repertoire er endvidere, at det enkelte 

individ definerer og opfatter sig som værende en del af fællesskabet (Wenger, 

2004; Ladefoged, 2016). 

Fælles repertoire omfatter ”… rutiner, ord, værktøjer, måder at gøre ting på, 

historier, gestus, symboler, genrer, handlinger eller begreber, som fællesskabet 

har produceret eller indoptaget i løbet af sin eksistens, og som er blevet en del 

af dets praksis.” (Wenger, 2004, s. 101). Repertoiret reflekterer et gensidigt 

engagements historie og bliver derved fælles referencepunkt. Genkendeligheden 



Copenhagen Business School 2020  Kandidatafhandling Cand.Merc.HRM Dorthe Hagen Christensen 

Side 31 af 83 
 

kan skabe problemer i forhold til koordinering og kommunikation, men er også 

en ressource, der bruges i produktionen af nye meninger. Herved indgår der 

både aspekter af medlemmernes deltagelse og tingsliggørelse (Wenger, 2004, 

s. 103; Ladefoged, 2014).  

De tre dimensioner indgår i forståelsen og definitionen af et praksisfællesskab 

ud fra den forståelse, at medlemmer i praksisfællesskabet deltager med et 

gensidigt engagement, bedriver fælles virksomhed og koordinerer handlinger ud 

fra et fælles repertoire (Wenger, 2004, s. 61, 89-94) 

 

Begrebet praksisfællesskaber er sammensat af ordene praksis og fællesskab. 

Praksis henviser til ”handling i en historisk og social kontekst, der giver det, vi 

gør, struktur og mening. I den forstand er praksis altid social praksis” (Wenger, 

2004, s. 61). Praksis dækker over den sociale proces, hvormed verden opleves, 

og med hvilken, vi forsøger at skabe mening i hverdagen – altså det, der gøres 

gennem handling. Denne mening skabes ved meningsforhandling og relationer 

til hinanden – tavst og eksplicit. Denne læring resulterer i praksisser.  Fællesskab 

henviser til det, vi er fælles om, og har forhandlet os frem til gennem 

meningsforhandling (Wenger, 2004; Ladefoged, 2016). 

Viden er en handling af deltagelse i komplekse sociale læringssystemer (Wenger, 

2004). 

Deltagelse er både en proces og en relation, der afspejler processen. Deltagelse 

kombinerer handling, samtale, tænkning og tilhørsforhold og skal have substans 

gennem tingsliggørelse og kan endvidere ikke betragtes isoleret. (Wenger, 

2004). Tingsliggørelse er ” den proces, der former vores oplevelse ved at skabe 

objekter, der bringer denne oplevelse til at stivne i ’tingslighed’” og betyder, at 

individet i forbindelse med deltagelse genkender sig selv i hinanden, projicerer 

deres mening ud i verden, hvorved meningen får sit eget liv, hvilket gøres 

gennem værktøjer, symboler, udtryk og begreber (Wenger, 2004, s. 73). Det 

betyder, at tingsliggørelse dækker processer, der omfatter det at skabe, designe, 
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fremstille, benævne, kode og beskrive såvel som opfatte, fortolke, afkode og 

omformulere. 

 

Meningsforhandlingen finder sted mellem deltagelse og tingsliggørelse, og er en 

komplementær forbindelse. Deltagelse beskriver den sociale oplevelse, og er en 

kompleks proces, der kombinerer handling, samtale og tænkning. 

Tingsliggørelse gør det muligt at fokusere på meningsforhandlingerne. 

Meningsforhandlingens formål er, at medlemmerne af et praksisfællesskab kan 

opleve deltagelsen som meningsfuld (Wenger, 2004). Så hvad enten 

medlemmerne taler, handler, tænker eller løser problemer, er deres deltagelse 

en meningsforhandlingsproces. Meningsforhandling er en kontinuerlig proces, 

som ikke er præeksisterende. Den består af historie og dynamik, er kontekstuel 

og forandrer de situationer, medlemmerne indgår i (Wenger, 2004) 

Praksisfællesskaber er afgørende for forståelsen af organisationer som sociale 

designs rettet mod praksis. Et praksisfællesskab er konstitueret på ontologien 

om, at mennesker er sociale væsner, der finder mening gennem engagement og 

deltagelse i aktiviteter og handlinger sammen med andre samt at deltagelsen er 

baseret på, og under indflydelse af, en socialt defineret meningsfuldhed i et givet 

praksisfællesskab (Wenger, 2004). 

 

4.2. Argyris & Schön, Organisatorisk læring 

Specialet undersøger først læring gennem praksisfællesskaber, hvilket 

aktualiserer spørgsmålet om, hvordan denne læring videreføres og inkorporeres 

gennem organisatorisk læring i TDC. Inkorporeringen af den opnåede læring på 

konferencen analyseres gennem Argyris og Schöns (1996) organisatoriske 

læring, som præsenteres herunder. 

 

Organisation 

I det følgende defineres og beskrives, hvad der menes, når der i opgaven bliver 

skrevet organisation og organisatorisk. 
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Organisationer kan ifølge Argyris og Schön (1996) ikke lære, da en organisation 

ikke er et væsen eller selvstændig aktør. Det er individerne i organisationen, der 

kan lære. Derimod er en organisation, de relationer, som er etableret mellem 

individer gennem indgåelse af kontrakter, der betyder, at individerne som en 

helhed udgør et socialt system, der samarbejder for at nå bestemte mål, hvilket 

vil sige, at når organisationer sætter mål, er det i realiteten mennesker, der 

sætter mål. Det betyder, at mennesker i organisationer har en fælles forståelse 

og sigter mod samme mål, hvilket gør det svært at skelne mellem individuelle 

egenskaber og sociale strukturer (Vardinghus-Nielsen, 2014). Modsat kan der 

ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) plæderes for, at de sociale dynamikker har 

afgørende indflydelse på, og dermed betydning for væsentlige forhold 

vedrørende organisatorisk læring, altså at mennesker samarbejder og 

handlingskoordinerer i social aktivitet. 

Argyris og Schön (1996) anvender et organisationsbegreb, der er inspireret af 

organisationsteoriens begreb om beslutning, organisatorisk grænsesætning og 

hierarki (Vardinghus-Nielsen, 2014).  

Ifølge Argyris og Schön (1996) opstår og konstitueres en organisation, når et 

kollektiv af individer beslutter sig for at indordne sig efter følgende 

betingelser: ”1. devise agreed-upon procedures for making decisions in the 

name of the collectivity, 2. delegate to individuals the authority to act for the 

collectivity, and 3. set boundaries between the collectivity and the rest of the 

world.” (s. 8; Vardinghus-Nielsen, 2014). 

En organisation opstår ved, at individers præferencer og interesser, gennem en 

forhandlingsproces, gøres fælles. Organisation muliggøres gennem kollektive 

beslutningsprocesser gennem organisationsagenter, hvor der fastsættes regler 

for, hvordan der kan handles, og hvor der besluttes på 

kollektivets/organisationens vegne (Argyris & Schön, 1996, s. 9; Vardinghus-

Nielsen, 2014).  
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Argyris og Schön (1996) benytter begrebet ’organisationsagenter’ om de 

personer, der beslutter på organisationens vegne, hvilket for specialet betyder, 

at selvsamme personer vil blive omtalt som ’organisationsagenter’ og resten af 

organisationens medlemmer vil blive omtalt ’organisationsmedlemmer’.  

Med dette organisationsbegreb er det ifølge Vardinghus-Nielsen (20149) tydeligt 

se, hvem der er medlem af organisationen, dvs. hvem beslutninger vedrører 

(organisationsmedlemmerne), og at det er organisationen 

(organisationsagenter), som gennem beslutninger beslutter organisationens 

hierarki dvs., hvem der skal være leder og hvilke beføjelser, der følger med. 

 

Beslutningstagningens processer er for Argyris og Schön (1996) relateret til 

deres forståelse af organisationen som et polis – det oldgræske begreb for bystat 

i politisk betydning. Det er organisationens beslutninger, som udgør 

organisationens særlige måde at være organisations på, og det er følgelig her, 

der kan iagttages hvilke kommunikationer, der medvirker til forandring af 

organisationen (Vardinghus-Nielsen, 2014). Vardinghus-Nielsen (2014) vil 

imidlertid hævde, at polis-tankegangen, og den kommunikationsform, der er 

forbundet hermed, er en beskrivelse, som ikke modsvarer moderne 

organisationers funktionsmåde. Organisationer er ikke politiske systemer, men 

systemer som gennem intern differentiering opbygger egenkompleksitet til at 

modsvare omverdenens kompleksitet. En af måderne, hvorpå de kan reducere 

kompleksitet er gennem intern differentiering (specialisering) og/eller hierarki.  

Organisationsmedlemmerne kan diskutere med ledelsen og fremføre 

argumenter i forhold til hvilke kriterier, der skal ligge til grund for 

organisationens beslutninger, men dette er ikke nødvendigvis eller kun at forstå 

som en politisk kodet kommunikation, dvs. som udtryk for magt eller magtspil 

(Vardinghus-Nielsen, 2014). 

 

Organisatorisk læring 

Organisatorisk læring definerer Argyris og Schön (1996) som: 
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The generic schema of organizational learning includes some 

informational content, a learning product; a learning process which 

consists in acquiring, processing, and storing information; and a 

learner to whom the learning process is attributed. Learning may be 

attributed to an agent insider or outside the organization, or even to 

the information itself, as one says that ‘new ideas invade an 

organization.’ (s. 3-4). 

Som udgangspunkt rummer definitionen ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) 

mange af de væsentligste temaer og begreber, de fleste teorier om 

organisatorisk læring er bygget op om; information (viden, indhold), det aktuelt 

lærte, tilegnelsesprocessen, den lærende, eventuel aflæring, en organisations 

indre og ydre og information i form af nye ideer der tilflyder organisationen 

udefra. Vardinghus-Nielsen (2014) mener, at de færreste teorier om 

organisatorisk læring vil være uenige i, at netop disse temaer og begreber er 

relevante for teori om organisatorisk læring  

Dette betyder ifølge Vardinghus-Nielsen (2014), at når det forventede resultat 

afviger fra det faktisk resultat, vil en eller af flere af organisationsmedlemmerne 

deltage i en inquiry for at forstå, og, om nødvendigt, løse denne 

uoverensstemmelse. I processen med organisatorisk inquiry interagerer 

personen med andre organisationsmedlemmer af organisationen, og læring 

finder sted. Læring er derfor et direkte produkt af denne interaktion (Argyris & 

Schön, 1996). 

 

Forskellen på individuel og organisatorisk læring udtrykkes ifølge Vardinghus-

Nielsen (2014) noget kompliceret gennem følgende definition; 

Organizational learning occurs when individuals within an 

organization experience a problematic situation and inquire into it on 

the organization`s behalf. They experience a surprising mismatch 

between expected and actual results of action and respond to that 

mismatch through a process of thought and further action that leads 
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them to modify their images of organization on their understandings 

of organizational phenomena and restructure their activities so as to 

bring outcomes and expectations into line, thereby changing 

organizational theory-in-use. In order to become organizational, the 

learning that results from organizational inquiry must become 

embedded in the images of organization held in its member’s minds 

and/or the epistemological artifacts (the maps, memories, and 

programs) embedded in the organizational environment (Argyris & 

Schön, 1996, s. 16).  

 

Ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) er det første, der optræder i definitionen 

oplevelsen af mismatch mellem forventede og faktiske resultater, hvor det 

afgørende er at reagere på oplevelsen. Hvis reaktionen er at gå videre med 

mismatchet, vil der foretages en inguiry gennem tanker og handlinger, som 

foregår på vegne af organisationen. Hvis denne inquiry fører til behov for 

ændringer i organisationsmedlemmernes theory-in-use, kaldes det singleloop-

læring. Er der behov for mere radikale omstruktureringer, kaldes det for 

dobbeltloop-læring. Denne omstrukturering leder til ændret praksis, og i den 

proces overgår organisationsmedlemmernes læring til organisatorisk læring 

gennem organisatorisk forankring. Den ny læring spredes i organisationen, 

uanset om der er tale om singleloop- eller dobbeltloop-læring (Argyris &Schön, 

1996). 

 

Inquiry 

Ifølge Argyris og Schön (1996) sker organisatorisk læring i praksis, når individet 

oplever en problematisk situation, som får individet til at undersøge forventet 

og aktuel handling. Individet foretager en inquiry på organisationens vegne. I 

praksis kommer den nye viden til udtryk gennem theory-in-use, og med 

begrebet ’inquiry’ formår Argyris og Schön (1996) at transformere individuel 

læring til organisatorisk læring, og derfor skelner definitionen af ’inquiry’ ikke, 
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om undersøgelsen sker på vegne af organisationen, eller om undersøgelsen er 

individualistisk.   

Argyris og Schön (1996) opererer i denne forbindelse med to (ofte modstridende) 

driftsformer; 

Theory-in-use (brugsteori) er medlemmerne af organisationens (kollektivets) 

måde at forstå organisationen på gennem overbevisninger, antagelse, værdier, 

normer. Teory-in-use er den faktiske måde tingene gøres på. Enkeltpersoner vil 

sjældent følge anerkendte teorier, og vil stole på interaktion og brainstorming 

for at løse et problem. Teory-in-use henviser til den løse, flydende og sociale 

måde, som medarbejderne løser problemer og lærer (Argyris & Schön, 1996). 

Argyris & Schöns (1996) ser organisatorisk læring som en proces, der iagttages 

som individuel læring i en organisatorisk kontekst. Det er en proces, hvor 

organisationsmedlemmerne gennem fejlfinding og identificering af anomalier 

korrigerer ved at restrukturere organisationens theory-in-use (altså gennem 

observation) for handling i relation til organisatoriske arbejdsopgaver i praksis 

(Vardinghus-Nielsen, 2014). 

Theory-of-action (handlestrategi), hvor organisationsmedlemmernes handlinger 

styres på en ofte tavs måde. Theory-of-action er ofte ubeskrivelig og til tider 

også ikke diskuterbar.  

Det faktum, at der er et misforhold mellem disse to tilgange, er ifølge Argyris og 

Schön (1996) potentielt problematisk, hvis organisationen håndhæver sin 

fremtrædende teori. For at skabe et miljø, der er fremmende for læring, 

opfordrer Argyris og Schön (1996) organisationer til at acceptere teory-in-use, 

og gøre det let for den enkelte at interagere med sit arbejdsmiljø på en 

udefineret og ustruktureret måde. De bør i det væsentlige skabe det rette miljø 

for, at organisatorisk undersøgelse kan finde sted, ubegrænset af formelle 

procedurer (Argyris & Schön, 1996). 

Espoused theory (skueteori) er den mere officielle, italesatte og formaliserede 

teori, som helt eller delvist er inkongruent med theory-in-use. Hver organisation 

har forskellige instruktioner om, hvordan medarbejderne skal opføre sig for at 
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udføre deres job. Disse instruktioner er ofte specifikke og snævre i fokus, og 

begrænser den enkelte til en bestemt sti (Argyris & Schön, 1996).  

Theory-of-action er overbegreb af theory-in-use og espoused theory (Argyris & 

Schön, 1996). 

Argyris & Schön (1996) ser på organisationer fra to vinkler; theory of action og 

theory-in-use. Theory of action er de bevidste og ubevidste prioriteringer og 

handlinger, som organisationen foretager, altså de fælles forståelser og 

grundlæggende antagelser og regler, organisationer er konstitueret af, og som 

organisationsmedlemmerne er bærer af. Theory-in-use kan udledes ved en 

iagttagelse af organisationens bevidste og ubevidste (tacit) praksis, dvs. dens 

beslutninger og handlinger. Det betyder, at individ og organisation smelter 

sammen til en enhed. Individerne er organisationen og organisationen er 

individerne, når handlinger kan begrundes i og henføres til kollektivet 

(organisationen) (Vardinghus-Nielsen, 2014). Når individet tager initiativ til at 

udføre handling, sker det på vegne af organisationens politik, som er 

fremkommet gennem gældende regler og normer, der igen er skabt gennem 

forhandlinger i organisationen.  

Konsekvensen af en sammensmeltning af individ og organisation hos Argyris & 

Schön (1996) bliver at individerne er dem, der lærer på organisationens vegne, 

hvor organisationen spørg og handler på baggrund af organisationens theory-

in-use (Vardinghus-Nielsen, 2014). 

 

I forhold til organisatorisk læring skelner Argyris & Schön (1996) mellem produkt 

og proces. Produkt er det lærte som tilegnelse af ny information eller viden, og 

proces er hvordan der læres – hvordan eller hvad det er for en aktivitet som 

proces, der udføres, når der læres (Vardinghus-Nielsen, 2014). 

Al læring er ifølge Argyris og Schön (1996) ikke nødvendigvis god, produktiv og 

problemløsende læring. Kardinalpunktet for igangsættelse af en læreproces, 

udspringer af et læringsorienteret individs oplevelse af tvivl (doubt), der 

stammer stammer fra en ’problematic situation’, som forklares ved en 
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diskrepans mellem koblingen intention (deliberate thought) og handling (action), 

og resultatet af disse to komponenter, leder til en undersøgelse (inquiry) af 

diskrepansens grunde (s. 11; Vardinghus-Nielsen, 2014), hvilket Argyris & 

Schön (1978) udtrykker: ”Organizational learning involves the detection and 

correction of error.” (s. 2). 

Denne læringsforståelse er ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) rationalistisk og 

kognitivt betinget, eftersom det antages, at læring foregår ved et individs 

kognitive erkendelse af et konkret problem, som efterfølgende søges løst 

gennem en rationelt orienteret erkendelses- og kommunikationsproces, der 

munder ud i en fornyet handlingsstrategi (theory in use). En sådan løsning 

(correction) kan ifølge Argyris og Schön (1996) differentieres i to forskellige 

strategier eller læreprocesser, som de kalder henholdsvis Singleloop-learning og 

Double-loop-learning (Vardinghus-Nielsen, 2014).  

 

Figur 2: Single- & double-loop-learning.             Kilde: Argyris & Schön, 1978 

 

Argyris og Schön (1996) forklarer singleloop-læring som: ”When the error 

detected and corrected permits the organization to carry on its present policies 

or achieve its present objectives, then that error-detection-and-correction 

process is single-loop learning.” (Argyris & Schön 1978 s. 2-3). Singleloop-

læring er altså den undersøgelse, der ændrer theory-in-use og udvikler 
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kompetencer til at læse et bestemt problem effektivt, men hvor de eksisterende 

værdier og antagelser i organisationen forbliver uændrede. Ved fejl tilpasses og 

ændres strategien så de er anvendelige i problemløsningen. Singleloop-læring 

er udenadslære, hvor processen gentages. 

Dobbeltloop-læring forklarer Argyris og Schön (1996) som:”Double-loop 

learning occurs when error is detected and corrected in ways that involve the 

modification of an organizations´ underlying norms, policies, and objectives.” 

(Argyris & Schön, 1978 s. 3). Ved double-loop-læring er der behov for at ændre 

ved organisationens normer, politikker og mål. 

 

Figur 3: Single- & double-loop learning       Kilde: Hatch, M. J., 1997, s. 372 

 

Modellen viser, hvordan individ og organisation ses som det samme, idet 

modellen er udtryk for en beskrivelse af organisationen som både individets 

single- og dobbeltloop-læring. Det er individet, der ved brug af organisationen 

og egen sammensmeltede theory-in-use, foretager organisatoriske handlinger, 

som resulterer i et problem, der udløser en inquiry, som enten kan resultere i 

single- eller dobbeltloop-læring (Vardinghus-Nielsen, 2014).  Dette er udtryk for 

et paradoks, som Argyris og Schön (1996) ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) selv 

er delvist klar over, nemlig at individet og den individuelle læring på samme tid 

er både organisationen og individet selv. ”There is something paradoxical here. 

Organizations are not merely collections of individuals, yet there is no 

organization without such collections. Similarly, organizational learning is not 

merely individual learning, yet organizations learn only through the experience 

and actions of individuals.” (Argyris & Schön, 1978. S. 9).  
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Kapitel 5 - Analyse   

Analysedelen består af to delanalyser og struktureres ud fra 

problemformuleringen. Analyse og tolkning sker ud fra indsamlet empiri i forhold 

til teori. Først vil HR-jurakonferencen blive analyseret som et praksisfællesskab, 

dernæst vil den organisatoriske læring i TDC blive analyseret i henhold til 

inkorporeringen af lovbestemte HR-tiltag. 

 

5.1. Praksisfællesskaber 

Følgende afsnit bidrager med først at belyse læring på HR-jurakonferencen, 

dernæst undersøges om HR-jurakonferencen kan betegnes som et 

praksisfællesskab gennem de tre dimensioner og herefter undersøges HR-

konferencen som et praksisfællesskab. Analysen baseres ud fra observationerne 

fra HR-jurakonferencen, og analysen er derfor en forståelse af virkeligheden hos 

mig, der er opnået gennem sprog og observationer på konferencen.  

Teorien om praksisfællesskaber er en meget omfattende teori om læring, 

forstået gennem Wenger (2014) som aktiv, social deltagelse i fællesskabets 

praksisser. Da specialet søger at forstå konferencen som et praksisfællesskab, 

vil analysen kun inddrage begrebet læring med henblik på HR-jura, og 

praksisfællesskab gennem begreberne gensidigt engagement, fælles 

virksomhed og fælles repertoire samt mening, deltagelse og tingsliggørelse.  

 

Læring 

Wenger (2004) har med sin teori om praksisfællesskaber fjernet fokus på 

individet som centrum, og kanaliseret fokus over på læringssituationer og 

relationer i organisationer, hvilket harmonerer godt sammen med en analyse af 

organisatorisk læring, der heller ikke har fokus på indre subjektiv tilegnelse af 

læring, men derimod ydre objektiv læring. På konferencen er det HR-juraen, der 

er på programmet. Oplæggene omhandler ikke oplægsholdernes egne 

subjektive tilegnelser, men derimod er det viden omkring HR-jura, de sammen 

med andre har tilegnet sig gennem aktiv social interaktion, og det er den 
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virkelighed, organisationsmedlemmerne er blevet enige om, som de hver især 

fremlægger.  Dette eksemplificeres blandt andet gennem Advokat 1 der, som 

nævnt i metodeafsnittet og jævnfør bilag 2, i kraft af sit arbejde er tæt knyttet 

til viden om persondataforordningen, fordi Advokat 1 i samarbejde med klienter, 

kolleger og Datatilsynet opbygger en grundig viden omkring 

persondataforordningen. I arbejdet hermed tilegner Advokat 1 viden og 

erfaringer, som jævnligt vendes med både Datatilsynet ”De spørger om alt 

muligt, og det skal de jo selvfølgelig! Nogle gange stiller de spørgsmål, som man 

synes giver ingen mening, og så prøver man at svare.” (Advokat 1, bilag 2, s. 

5), og Cfl i kraft af deres samarbejde ”… Norrbom Vinding, som har været en 

planlægningspartner på denne her konference igennem alle årerne …{…}… vores 

faste samarbejdspartner.” (Jurist, bilag 1, s. 1). Sammen når parterne frem til 

den viden, som Advokat 1 fremlægger til medlemmerne på konferencen.  

Advokat 1 fremlægger, at Datatilsynet i 2019 er ’blevet lagt ned’ grundet den 

megen usikkerhed, der er omkring persondataforordningen, og at det derfor er 

en god idé at lære af de erfaringer, der ligger tilgængelige fra Datatilsynets 

hjemmeside (Bilag 2, s. 4). Hermed fortæller Advokat 1, at medlemmerne ikke 

er de eneste, der er usikre på, hvordan inkorporeringen af de nye HR-tiltag skal 

tilgås. Når Advokat 1 fremlægger den viden, der er opnået i forbindelse med 

Datatilsynets tilsyn, at erfaringer fra tilsyn kan tilgås på Datatilsynets 

hjemmeside, samt hvad ny praksis med relevans for HR er, så er det fordi, 

medlemmerne har brug for den nye læring på området, som de kan tage med 

tilbage til deres egne organisationer og trække på den opnåede viden. En viden, 

som medlemmerne af konferencen er med til at bygge videre på gennem den 

sociale interaktion og sproget gennem kommentarer under foredraget og 

netværk hinanden imellem i pauser. Tilgangen til læring på konferencen er helt 

i tråd med Wengers (2004) teori om, at læring er en proces. En proces der gør, 

at medlemmerne vender tilbage år efter år. 
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Nu undersøges, om der er basis for læring i sammenhæng med deltagelse i HR-

jurakonferencen gennem Wengers (2004) perspektiv på læring. 

Praksisfællesskabet præmis dannes ud fra et ontologisk synspunkt, som ifølge 

Wenger (2004) siger, at mennesker er socialt anlagte og finder mening gennem 

engagement og deltagelse i aktiviteter og tingsliggørelse i interaktion sammen 

med andre. HR-jurakonferencen, som den sociale verden, bidrager til at den 

relationelle læring sker gennem deltagelse som en uundgåelig proces. Det er 

ifølge Juristen, konferencens formål at hjælpe medlemmerne med at finde 

mening gennem de juridiske knuder, som medlemmerne måtte have, og især er 

formålet at få medlemmerne til at netværke i pauser, ved spisning, og 

netværksbar efter konferencen, som fordrer det sociale deltagerne imellem 

(bilag 1). Essensen af praksisfællesskaber er medlemmets måde at indgå i 

lærende fællesskaber, og at det sociale aspekt er vigtig for medlemmets 

opnåelse af læring, hvilket er i tråd med Juristens opfordring i velkomsten (bilag 

1).  

HR-jurakonferencen skaber et årligt tilbagevendende socialt samvær og 

interaktion mellem medlemmerne, hvor medlemmerne indgår i et fællesskab, 

der har fokus på at lære om de lovbestemte HR-tiltag, og det er derfor relationer, 

som er vedvarende (Jurist, bilag 1). En viden, som medlemmerne skal tage med 

tilbage til virksomhederne og inkorporere i den organisatorisk læring. Den læring, 

som der foregår, bliver ifølge Wenger (2004) bedre, jo mere social 

indlæringsmetoden er. Det er også noget, Juristen gentager i sin velkomst til 

konferencen, så det indikerer, at arrangørerne også mener, at social interaktion 

er en vigtig faktor for læring (bilag 1). Selve læringen på konferencen hentes 

primært gennem foredragsholderne, der alle er specialister i jura, og som dagligt 

arbejder specifikt med at tolke lovgivninger og yde råd og vejledning indenfor 

HR-jura, som nævnt i metodeafsnittet.  Men viden hentes også hos 

medlemmerne, som bidrager med lige præcis deres specialeområde eller 

erfaringer, som synes relevant under foredragene – og i pauser.  Den viden, 

som medlemmerne af konferencen især ønsker at opnå kendskab og 
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specialisering indenfor, er primært indholdet af persondataforordningen. Ifølge 

Advokat 1 har Datatilsynet udvalgt særlige kontrolpunkter og praksis med 

relevans for HR i forhold til at sikre overholdelse af forordningen ude i 

organisationerne, som medlemmerne ønsker at opnå viden omkring (bilag 2). 

Det gælder både, hvordan medlemmerne skal forholde sig til den udvalgte 

praksis dette år, hvad er der sket siden sidste konference hos Datatilsynet samt 

opmærksomhedspunkter indtil næste års konference (bilag 2).  

Ved at HR-jurachefen statuerer som forgangseksempel opnår medlemmerne af 

konferencen en virksomheds erfaringsbeskrivelse af inkorporering af 

persondataforordningen, for at kunne sætte det i relief til egen organisation 

(bilag 3). Herunder gennemgås, hvordan medlemmerne skal finde relevante 

oplysninger samt forholde sig, hvis der sker brud på overholdelse af 

persondataforordningen. Derudover opnår medlemmerne viden om andre 

relevante HR-juridiske tiltag, som forslag til løsning på problemstillinger relateret 

til Ferieloven gennem Jurist og Advokat 2, samt opnå viden omkring kommende 

HR-lovtiltag, både EU-retsligt, men også den danske lovgivning, gennem Jurist 

og Advokat 2 (bilag 1; 4; 5; 6; 8; 9). Foredragene giver medlemmerne viden på 

forskellige områder, for at dække mange af de usikkerheder, Cfl mærker, der er, 

når medlemmerne ringer ind i løbet af året (bilag 1). 

 

Wenger (2005) taler om legitim perifer deltagelse, og det betyder, at 

medlemmer ikke behøver at være i fokus for at være med i læringsprocessen. 

Et medlem af HR-jurakonferencen er altså lige så meget med i fællesskabet og 

læringsprocessen, som foredragsholderne er. Derudover er læring ifølge Wenger 

(2004) ikke en særskilt aktivitet, som bare holder op, men der er situationer, 

hvor læring intensiveres – bestemt læring kan dog ikke sikres! (s. 18). 

Medlemmerne af HR-jurakonferencen indgår i et vidensfællesskab, hvor fokus 

er på at løse og forstå juridiske HR-problemstillinger. Medlemmerne i 

konferencen byder også ind med spørgsmål og kommentarer løbende, hvis de 
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er uenige eller har spørgsmål til foredragsholderen, og derfor skal konferencen 

forstås som et læringsrum, hvor viden opnås i højere eller mindre grad.  

 

Gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire 

For at undersøge, om HR-jurakonferencen kan kategoriseres som et 

praksisfællesskab, gennemgås de tre dimensioner, der skal være tilstede, for at 

der er tale om et praksisfællesskab. Hernæst undersøges, om HR-

jurakonferencen kan klassificeres som et praksisfællesskab. 

 

Virksomheden, som medlemmerne er fælles om, er rammesat af betingelser 

uden for HR-jurapraksisfællesskabet i form af tiltag i EU-retten og den danske 

lovgivning. Når HR-medarbejdere hvert år mødes til HR-jurakonference, må det 

antages, at det er fordi, de har en interesse i at lære ting sammen, skabe (nye) 

relationer, opretholdelse af fællesskab og den sociale kompleksitet, der opstår 

af den engagerede forskellighed og baggrund, medlemmerne hver især bidrager 

med, hvilket ifølge Wenger (2004) karakteriseres som handling. Cfl tilbyder 

ifølge Juristen løbende rådgivning og vejledning året rundt over telefonen samt 

kurser sporadisk henover året, hvorfor det må antages, at de som medlemmer 

finder det værdifuldt også at komme til konferencen, for bl.a. at vedligeholde 

HR-netværket (bilag 1). Det er her igennem medlemmerne er engageret i 

handlinger og forhandler meninger indbyrdes. 

Derudover byder medlemmerne gerne ind med spørgsmål og kommentarer, 

hvilket netop er et udtryk for engagement og en interesse i at løse 

problematikker i fællesskab (bilag 4). Medlemmerne interagerer med hinanden, 

udveksler meninger og påvirker hinandens forståelser og perspektiver, og 

hermed benytter de sig af hinandens viden og opnår læring. Medlemmerne løser 

HR-juridiske opgaver sammen på denne måde. Medlemmerne er motiveret for 

at opnå eller bygge videre på viden om konkrete temaer, og har en interesse i 

at nå et fælles mål samt at fortolke lovgivningen korrekt, og med dette 

engagement bliver deltagelse til medlemskab. 
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Et fællesskab er ifølge Wenger (2004) ikke det samme som homogenitet, og da 

medlemmerne kommer fra forskellige virksomheder med forskellige historier og 

med forskellige uddannelser og baggrunde, er det netop forskellighed fra hvert 

enkelt medlem, der muliggør engagement (s. 94-95). Med forskellighed opstår 

der konflikter og uenigheder, da alle ikke kan være enige, og praksisfællesskabet 

er derfor ikke kun positive aspekter og følelser, hvilket bl.a. kommer til udtryk 

imellem Juristen og et medlem fra salen, der ser på Ferieloven fra forskellige 

perspektiver. Medlemmet mener, at Juristen er forkert på tolkningen af 

opsparede feriepenge. Meningsforhandlingen forsætter indtil, men helt enige 

bliver de 2 pågældende ikke, selvom der bydes ind fra andre i salen (bilag 4, s. 

45-46). Et andet eksempel er mellem Advokat 1 og et medlem fra salen, hvor 

medlemmet spøger ind til den nye barselslov ” Hvad nu hvis far ikke er inde i 

billedet med det her forslag?”. Advokat 1 antager, at medlemmet mener 

regnbuefamilier, men medlemmet spørger ganske enkelt ind til enlige mødre, 

hvor faren ikke agter at deltage (bilag 7, s. 74). Dette er eksempler på, at 

praksisfællesskabet var præget af uenighed og misforståelser, og disse 

eksempler bidrager til at illustrere, hvordan meningsforhandlingerne ikke 

nødvendigvis skaber konsensus og konflikt. Det er netop i denne proces læring 

især kommer til udtryk, eftersom læring ifølge Wenger (2004) sker, når en 

mening bliver anerkendt som relevant og kompetent viden af de øvrige 

medlemmer. 

Det er netop medlemmernes forskellige baggrunde og personligheder, der er 

deres gensidige engagement i praksis. Hvert medlem kommer fra forskellige 

virksomheder, har forskellige uddannelser og historier samt stillinger, og således 

bidrager hvert enkelt medlem med en personlighed og faglighed, som de udøver 

i praksisfællesskabet. Det skaber ikke homogenitet, men fordrer derimod 

medlemmernes forskelligheder gennem komplementære bidrag.   

Tid er også en vigtig faktor for at kunne opretholde gensidigt engagement i 

udøvelse af fælles virksomhed i et praksisfællesskab, der herved opnår fælles 

læringshistorie. Tidsperspektivet er både selve hvor lang tid konferencen foregår, 
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men også tid i forhold til at konferencen afholdes år efter år. Ved at vise gensidigt 

engagement til hinanden over tid, er de fælles om en bestemt praksis og derved 

skabes praksisfællesskabet.  

 

Foruden gensidigt engagement er der forhandling af fælles virksomhed 

(praksissen), som ifølge Wenger (2004) udtrykkes gennem interpersonelle, 

personlige og instrumentelle redskaber og er resultatet af kollektiv 

forhandlingsproces. Det er her læringsrummet skabes, hvor medlemmerne 

forhandler, for at opnå enighed om forståelse af nye og kommende HR-juridiske 

tiltag. Det er en fælles opgave, som binder medlemmerne sammen omkring en 

fælles forståelse af, at opgaven består i at få styr på de EU-retslige tiltag, og 

formålet med praksisfællesskabet er at opnå viden omkring, hvordan 

medlemmerne hver især kan håndtere udfordringerne ude i deres egne 

organisationer. Det er altså en proces. 

Forhandlingen udtrykker ikke nødvendigvis fuld enighed, men trods forskellighed 

arbejdes sammen med hensyntagen til hver andre, hvilket skaber gensidig 

ansvarlighed blandt medlemmerne gennem forståelse. Medlemmerne skaber 

fællesskabets virkelighed indenfor de konstruerede rammer, hvilket er i tråd 

med Wenger (2004, s. 95-100). De ydre betingelser, der har en indvirkning på 

konferencen, er, at Cfl og Norrbom Vinding sammen har valgt rammerne for 

konferencen ud fra EU-rettens dikterede rammer. EU-retten har implementeret 

nogle forordninger, medlemslandene skal forholde sig til og inkorporere i landets 

lovgivning, som igen skal inkorporeres ude i virksomhederne. Derudover er 

konferencens rammer lagt på at være på forkant med lovgivning, således at 

medlemmerne af konferencen ved, hvad der kommer af tiltag, der påvirker 

måden at drive virksomhed på. Gennem oplæg og tilhørende kommentarer og 

diskussioner, når medlemmerne af konferencen og foredragsholdere frem til en 

fælles juridisk fortolkning at forstå lovgivningerne på. Herved opnås ifølge 

Wenger (2004) meningsfuldhed, men dermed ikke sagt, at alle tager den nye 
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viden med tilbage til deres respektive virksomheder og handler på samme måde, 

men således inspireres medlemmerne hinanden og giver mulighed for at lære. 

 

Sidste punkt for fællesskabssammenhæng ved et praksisfællesskab, er fælles 

repertoire. Det dækker over fælles måde at tænke, handle og tale på gennem 

vedvarende engagement i meningsforhandlingen. Medlemmerne er engageret i 

at praktisere fælles handlinger, der leder mod det fælles mål at fortolke 

lovgivningen. Engagementet i aktivt at fortolke lovgivningen forstås gennem 

fælles repertoire og skaber derved den fælles historie.  Repertoiret bliver en 

ressource for meningsforhandlinger dels ved engagementets fælles historie, dels 

som fælles referencepunkt. Det er her i analysen gennemgangen af lovgivningen, 

som medlemmerne af konferencen også har en vis erfaring og rutine med at 

anvende i deres daglige arbejdsgange, som indgår i meningsforhandlingen 

gennem deltagelse i konferencen. På konferencen bliver gennemgangen af 

nyeste lovgivninger til konferencens måde at gøre tingene på. Juraen har sine 

begreber, HRM har sine begreber og sammen er de gennem årene blevet en del 

af konferencens ord og værktøjer, der skaber en verden medlemmerne sammen 

bliver enige om, er det, der er diskursen på konferencerne. Det skaber 

genkendelighed, som kan ses som en begrænsning i forhold til forhandlingen af 

nye meninger. Det er dog vigtigt at give flertydigheden plads i det gensidige 

engagement, således der stadig er plads til forhandling. Dette kunne være, hvis 

der opstår uenighed i tolkning af lovgivningen, eller hvis et begreb ikke har 

samme opfattelse i verden, skal der være plads til at forhandle en begrebsverden 

på plads, så alle har samme perspektiv og udgangspunkt. 
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Figur 4: HR-jura-praksisfællesskab 

 

Mening, deltagelse og tingsliggørelse 

Ifølge Wenger (2004) er mening et afgørende aspekt af praksis og eksisterer i 

den dynamiske relation mellem medlemmerne, den sociale verden og verden.  

Mening optræder ifølge Wenger (2004) i den proces, der benævnes 

meningsforhandling og er ”den proces, hvorigennem vi oplever verden og vores 

engagement deri som meningsfuldt” (s. 67). Når medlemmerne på konferencen 

danner forhandlingsproces, skabes meninger om blandt andet 

persondataforordningen, og medlemmerne udvider, afviser, omfortolker, 

modificerer eller bekræfter foredragsholdernes oplæg eller genforhandler 

oplægget gennem kommentarer fra salen.  Meningsdannelserne sker 

kontinuerligt, som det fremgår af bilagene, da medlemmerne fra salen gerne 

byder ind med deres meninger omkring indholdet af oplæggene. 

Praksis består ifølge Wenger (2004) af de meningsforhandlinger, som finder sted 

i spændingen mellem tingsliggørelse og deltagelse, og mening er resultatet af 

Deltagelse 

HR-Jura-

konference 
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den forhandlingsproces, hvori både deltagelse og tingsliggørelse finder sted. 

Dermed er fokus både på handling og sammenhæng. 

Medlemmerne kan bruge den viden, de opnår på konferencen til at få noget 

meningsfuldt ud af sine forståelser omkring persondataforordningen og 

inkorporeringen heraf. Medlemmernes læring orienterer sig mod det fælles mål 

at tolke lovgivningen og i relation heraf give medlemmerne basis for forandring 

og inkorporering af persondataforordningen i deres respektive organisationer. 

Medlemmerne tilegner sig værktøjer til at håndtere persondataforordningen i 

egne organisationer gennem TDC’s oplæg af praksissituationen og Advokat 1’s 

oplæg. Deltagelse og tingsliggørelse kan altså ikke betragtes hver for sig, men 

må forstås i deres sammenhæng, som de kommer til udtryk i en given praksis, 

hvor de forbindes gennem forhandling af mening. Medlemmernes deltagelse i 

konferencen stopper ikke for tilegnelsen af viden, da medlemmerne har opnået 

værktøjer til selv af skaffe yderligere viden ved at være i løbende dialog med Cfl, 

andre medlemmer og så at orientere sig flittigt på Datatilsynets hjemmeside. 

Deltagelse og tingsliggørelse er komplementære og den ene en modvægt for, 

hvad den anden måtte mangle. Eksempelvis er en konferencens dagsorden og 

foredrag ligegyldig, hvis foredragsholdere og medlemmer ikke engagerer sig i 

konferencen med deres forskellige perspektiver, interesser og fortolkninger i 

forhandlinger af mening.  

 

Praksisfællesskaber  

HR-jurakonferencen er det, alle medlemmerne er en del af. Konferencen handler 

om at skabe rammerne (virksomhed), der gør, at medlemmerne opnår viden 

omkring nyeste og kommende HR-jura. Viden om nyeste HR-tiltag bør være 

resultatet af den kollektive læring på konferencen gennem meningsforhandlinger. 

Organisationsmedlemmerne har tilegnet sig eller udbygget deres kompetencer 

indenfor HR-jura, hvilket udbygges hvert år med udviklingen i EU-retten og den 

danske lovgivning.  Med denne sondring argumenterer Vardinghus-Nielsen 

(2014) for, at praksisfællesskab er et overbegreb for viden, kompetencer og 
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handling, idet viden, handling og kompetencer er et produkt af en historisk 

struktur og en konkret social praksis – altså socialt produceret af 

praksisfællesskabet.  

HR-jurakonferencens gensidige engagement er centreret omkring at øge 

medlemmernes viden gennem foredrag, netværk og gode diskussioner 

medlemmerne imellem i plenum. Det fælles ansvar for at sikre, at der sker 

læring gennem sproglige, sociale interaktioner, er den fælles virksomhed, som 

skal stemme overens hos medlemmerne, for at skabe de bedste betingelser for 

opnåelse af viden. Det fælles repertoire ses gennem måden konferencen er 

struktureret, måden medlemmerne deltager på – både synlig deltagelse og 

perifer deltagelse. Fra en objektiv synsvinkel, er det svært at vurdere, om alle 

medlemmer går fra konferencen med opfyldelse af formålet – at opnå viden 

omkring HR-jura. Nogle har måske tilegnet sig en masse ny viden, hvor 

konferencen måske ikke har været så givende på vidensfeltet for andre, men så 

har de måske til gengæld opnået andet brugbart. 

 

Delkonklusion 

Gennem analyser af relevante begreber peger retningen mod, at konferencen 

kan ses som et praksisfællesskab, hvori den sociale læringsproces mellem HR-

medarbejderne sker gennem deltagelse, og hvor foredragsholderne sammen 

med de resterende medlemmer skaber en vedvarende meningsforhandling, der 

indebærer gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire. 

Medlemmerne deltager i konferencen med en motivation om at blive bedre rustet 

til inkorporeringen af persondataforordningen fremadrettet. Konferencen kan 

beskrives som et praksisfællesskab gennem overlappende og komplementære 

kompetencer, og viden i form af organisering af dagens program og afholdelse, 

iscenesættelser af netværksmuligheder og foredrag samt gensidig ansvarlighed, 

der indebærer udvikling i medlemmernes verdener. Konferencen består af 

meningsforhandling, hvor handlinger afvises eller bekræftes, så der skabes nye 
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indtryk og oplevelser i det konkrete fællesskab. Det er her den fælles praksis, 

hvor læring forekommer, opbygges.  

Der ses et gensidigt engagement fra medlemmerne side i den fælles virksomhed, 

for at tolke og lære den nyeste HR-jura. Dette sker gennem forhandling af 

mening, hvor mening hele tiden er til forhandling. 

Konferencens agenda og den kultur, der er opbygget gennem årene, beskriver 

praksisfællesskabets fælles repertoire, idet det som refleksion af det gensidige 

engagements historie, fungerer som et godt referencepunkt i 

meningsforhandlingen, der er tilegnet gennem øvelse og er indoptaget i 

fællesskabet som ressource for meningsforhandlingen.  

Et fællesskab skabt over tid gennem langvarig udførelse af fælles virksomhed 

(Wenger, 2004, s. 59). 

 

5.2. Organisatorisk læring 

I det følgende afsnit vil den organisatoriske læringsproces i TDC blive undersøgt, 

for at opnå viden om, hvordan HR-afdelingen kan medvirke til at understøtte 

den organisatoriske læring i form af singleloop-læring og øget dobbeltloop-

læring i organisationen. Specialet undersøger, hvordan HR-afdelingen påvirker 

den organisatoriske læring og fremhæve selve læringsprocessen i den 

organisatoriske læring.  

 

Organisation 

For at en samling af individer ifølge Argyris og Schön (1996) kan kaldes for en 

organisation, er der som det første behov for, at der sættes grænser mellem 

organisationen og omverdenen. Hos TDC-koncernen er der over 7500 

medarbejdere, som HR-afdelingen skal facilitere den organisatoriske læring hos 

(HR-chef, bilag 9). Derudover har koncernen samarbejde med flere forskellige 

databehandlere, såsom e-Boks og Nets (Hr-jurachef, bilag 3). Når 

databehandlere er et vigtigt element at inkludere som organisation i forhold til 
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persondataforordningen, er det fordi, det ifølge HR-jurachefen, er nødvendigt, 

at databehandlerne arbejder ud fra samme paradigmer som TDC, da TDC er 

ansvarlige for at være compliant i alt, hvad de foretager sig i forhold til 

persondataforordningen, så hvis Datatilsynet kommer på tilsyn, vil deres 

samarbejdspartnere også være TDC’s ansvar.  

”Det er sådan, at når man indgår en databehandleraftale, så skal man 

sikre sig, at den her databehandleraftale er med fornuftige 

databehandlere. Det fremgår af forordningen, at man skal lave en 

form for ordning, og vores er ganske omfattende, tror jeg, folk synes. 

Det kan man sige, er det første tegn på, at de her databehandlere 

ikke lever op til de sikkerhedskrav, som vi stiller for at indgå aftale 

med os, så kan vi lige så godt få dem skåret væk …”. (HR-jurachef, 

bilag 3, s. 24). 

Dernæst må organisationen ifølge Argyris og Schön (1996) kunne tage 

beslutninger, på en måde, der er almindelig enighed om. HR-afdelingen har 

derfor udarbejdet processer og politikker - og derudover en masse 

dokumentation. For i TDC-koncernen er der ikke plads til forhandling i forhold til 

det juridiske, men da arbejdet med inkorporeringen af forordningen er foregået 

siden 2015, og mange af arbejdsgangene var implementeret i forvejen, er der 

løbende skabt almindelig enighed om, at det er sådan det skal gøre i TDC. 

”… … vi skal få folk til og vide, at når de kommer ind i TDC – lige fra 

ansættelsens start - så skal de vide, at i TDC, der tænker vi 

data. …{…}. I den fik jeg så indskrevet 10 huske- og leveregler for, 

hvordan man skal behandle persondata. Så var vi ligesom i gang. Det 

var første quick win. Så kan vi ligesom sige, at nu har vi signaleret, 

hvordan vi gør det her.” (HR-chef, bilag 9, s. 107) 

For databehandlerenes vedkommende er der plads til lidt forhandling; 

”Det er selvfølgelig sådan, at hvis der kommer en databehandler, der 

er lige så stor som os og siger, at de vil have deres aftalevilkår, så er 

det ikke sådan, det foregår. Så kan vi ikke snakke sammen. Så har 
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vi selvfølgelig brugt vores paradigme til og sige, der er nogle 

minimumskrav.” (HR-jurachef, bilag 3, s. 24). 

For det tredje må organisationen ifølge Argyris og Schön (1996) kunne delegere 

autoritet til personer, så de kan handle på kollektivets vegne, som 

organisationsagenter. Det betyder også, at medlemmer af organisationen må 

besidde en regelstyret adfærd, som ikke nødvendigvis kommer eksplicit til 

udtryk (som oftest gennem den formelle organisation), men ofte afkodes tavst 

(som ofte opfattet gennem den uformelle organisation). Hos TDC er det HR-

afdelingen, der optræder som organisationsagenter i tæt samarbejde med to 

specialiserede afdelinger (bilag 3). 

I en stor organisation som TDC, vil der uundgåeligt være organisationer i 

organisationen, forstået som datterselskaber, teams mv., men specialet vil for 

enkeltheden kun have et vertikalt fokus på hovedorganisationen TDC med HR-

afdelingen, der optræder som organisationsagenter og som værende den 

delegerende autoritet med udgangspunkt i den vertikale dimension med 

beslutnings- og koordineringsansvar, hvor relationen ligger mellem HR-

afdelingen og organisationens medlemmer.  

Ifølge Argyris og Schön (1996) er den formelle organisation uafhængig af 

særlige personer, og organisationen kan overleve, selvom der skiftes ud i 

organisationsmedlemmerne, hvilket TDC, ifølge HR-jurachefen, har struktureret 

gennem paradigmer og processer gennem forretningsgange, således at alt er 

skrevet ned og dokumenteret på intranet og sharepoints, så det altid er muligt 

at tilgå de oplysninger, der er brug for. 

”Det har vi ved, at vi har det her sharepoint. Det her sharepoint er et 

dokumentationssite med mapper med oplysninger. Der er adgang til 

dette sharepoint for samtlige HR-medarbejdere, fordi vejledningerne 

også ligger der. Det er for at sammenligne de her interne vejledninger 

for, hvordan HR skal agere …” (HR-jurachef, bilag 3, s. 24). 

Dermed bidrager TDC’s læringssystem, som dels består af forskellige strukturer 

som kommunikationskanaler og incitamentsstrukturer, dels af vaner og rutiner, 
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dels af theory-in-use til at hæmme eller fremme den organisatoriske læring i 

forhold til inkorporeringen af persondataforordningen, hvilket er i tråd med 

Argyris og Schöns (1996) opfattelse af organisation. 

Organisatorisk inquiry faciliteres gennem HR-afdelingen, da den organisatoriske 

læring, produktivitet og effektivitet påvirkes på den lange bane. Det er HR-

afdelingens ansvar at holde øje med ændringer i lovgivningen, der påvirker 

organisationen, hvilket både HR-jurachefen og HR-chefen løbende gør, og i 

forbindelse med persondataforordningen, startede inquiry’en med quick wins for 

HR-chefen for ligesom at komme i gang (bilag 3; 9). 

 

Match og mismatch 

Ifølge Argyris & Schön (1996) beskriver organisatorisk læring den 

udforskningsproces, der er udsprunget af mismatch mellem forventet og faktisk 

resultat af en handling. Formålet med organisatorisk læring er løbende at kunne 

tilpasse og udvikle organisationens arbejdsprocesser og rutiner, som HR-chefen 

gjorde med sine quick wins, da HR-chefen opdagede et mismatch mellem 

lovgivningen og organisationens processer (bilag 9).  

Argyris og Schön (1996) har baseret teorien om organisatorisk læring på 

mismatch, men for det meste opleves antageligvis matches for at organisationen 

fungerer. Ved match er der ingen ændringer, men ved mismatch må 

organisationen tilpasse og integrere tilpasningen, som er tydeliggjort gennem 

HR-jurachefens oplæg. TDC har i den oprindelige indledningsfase, hvor EU-

retten startede med at kigge på persondataforordningen i 2015, førhen haft 

nogle procedurer beskrevet på nettet og nogle samtykkeerklæringer liggende på 

intranettet, men i 2015 kom Datatilsynet med retningslinjer for inkorporering af 

personaleadministration med forskellige punkter. Dér opstår første mismatch i 

forbindelse med persondataforordningen for TDC (HR-chef, bilag 9). Sideløbende 

med at persondataforordningen kom på EU’s dagsorden, har HR-afdelingen 

sideløbende inkorporeret forskellige tiltag. 
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”Så startede jeg faktisk allerede, der i efteråret 2015, med at 

undervise HR jævnligt, og på mine afdelingsmøder hver måned, 

havde jeg et tema med omkring, hvordan behandler man 

persondata ...” (HR-chef, bilag 9, s. 102).  

Ved den senere vedtagelse af persondataforordningen, og nu ved løbende 

lovbestemte tilføjelser, vil den organisatoriske læring blive påvirket, og der vil 

stadig opstå mismatches af den ydre tilpasning og indre integration. På 

baggrund af at; 

”TDC stadig er den største it- og teleløsningsleverandør til 

virksomheder i Danmark og lever jo af den digitale udvikling og 

behandler en frygtelig masse oplysninger, og det hav af data som 

følger med, som er en del af vores levebrød. Derfor har det lige siden 

de her regler, de begyndte at komme på dagsordenen i EU, så har vi 

vidst, at det her er noget, vi skulle interessere os for – og interessere 

og for hurtigt!” (HR-jurachef, bilag 3, s. 21) 

er meget af denne proces foregået uden, at organisationsmedlemmerne opdager 

eller bemærker det direkte, da meget inkorporeres tavst og ubevidst, mens 

andet igen udtrykkes eksplicit gennem intranet, ansættelsesaftaler mv., hvilket 

vil blive gennemgået længere nede i analysen (HR-chef, bilag 9). 

De forskellige theory-in-use har ofte samme tilblivelseshistorie, og når nye 

organisationsmedlemmer træder ind i ansættelse hos TDC og lærer theory-in-

use at kende, gennem ansættelseskontrakt og gennem intranettet; ”Jeg skulle 

have et eller andet sted, hvor jeg kunne gelejde folk hen, når de kom med 

spørgsmål. Hvor jeg beskrev simpelthen fra vugge til grav, hvordan persondata 

behandles.” (HR-chef, bilag 9, s. 102), vil tilblivelseshistorien ske i form af 

socialiserings- og internaliseringsprocesser, hvilket er ensbetydende med ikke-

refleksive processer.  

Intentionen ved indførelse af nye værdier er ifølge Argyris og Schön (1996), at 

værdierne bliver en integreret del af den organisatoriske måde at tænke og 

handle på. TDC har benyttet flere strategier for indførelse og den videre proces. 
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Organisationsagenterne melder værdierne ud i organisationen gennem 

ansættelsesbevis, intranet, sharepoints, uddannelse og gennem arbejdsgange, 

og kræver, at organisationsmedlemmerne skal følge procedurerne i tanke og 

handling, for at virksomheden kan overholde sin compliance (HR-jurachef, bilag 

3). Det er en ren top-down proces, fordi det kan i værste fald kan koste TDC 

bøder for ikke at overholde persondataforordningen, fordi 

organisationsmedlemmerne ikke følger op på udmeldingerne eller kun 

indarbejder værdierne overfladisk, hvorfor værdierne forbliver espoused 

(Advokat 1, bilag 2).  Her har HRM-ledelsen siden 2015 arbejdet med at 

formulere organisations værdier, så det er i overensstemmelse med 

persondataforordningen, så organisationsmedlemmerne tænker i data og 

persondataforordning (HR-chef, bilag 9). Herudover holdes løbende audits med 

tilfældig udvalgte ledere for at forstærke den kollektive læring på ledelsesniveau, 

så lederne kan være gode forgangseksempler overfor deres respektive 

organisationsmedlemmer og endelig som organisatorisk læring af den 

ureflekterede art. Lederne på vertikale niveauer inddrager ifølge Argyris og 

Schön (1996) de mange horisontale enheder i en langstrakt proces, hvor top-

down og bottom-up-processer sammen kan forholde sig undersøgende og 

refleksivt, hvilket giver grobund for den organisatoriske læring.  

 

Singleloop- og dobbeltloop-læring 

Argyris & Schöns (1996) teori sondrer ved mismatch mellem to slags 

læringssystemer; singleloop og dobbeltloop. Læring opstår først, når en handling 

iværksættes.  

Singleloop-læring foregår inden for rammerne af det, der i forvejen eksisterer 

gennem theory-in-use, og TDC har i forvejen nogle regler angående persondata, 

der ”var beskrevet bare på nettet, og lidt mere advokatagtigt om reglerne.” (HR-

chef, bilag 9, s 101), men der var ikke bevidsthed om at bruge det som styrende 

handlinger hos organisationsmedlemmer. Organisationsmedlemmerne har 

derfor ikke været særlig bevidste om denne theory-in-use, da det sker på tavs 
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præmis, og resultatet er derfor i bedste fald en justering af deres handlinger, 

som nok umiddelbart fører til et bedre match, men ifølge Argyris og Schön (1996) 

vil  ændringerne være af begrænset rækkevidde og værdi. For at begynde på 

inkorporeringen, byggede HR-chefen videre på organisationens IT-politikker, 

hvor der blev ”indskrevet 10 huske- og leveregler for, hvordan man skal 

behandle persondata.”, for at lave ’quick wins’ for at signalere den nye theory-

in-use samt der blev vedlagt flere bilag ved ansættelsen end førhen (HR-chef, 

bilag 9, s. 101). 

I forhold til HR-afdelingen var det vigtigt for HR-chefen ”at få min egen 

organisation gearet til, at de vidste, hvordan de skulle behandle persondata 

mere ned i detaljen, for også for at kunne hjælpe lederen, når de ringede.” (HR-

chef, bilag 9, s. 102), så i HR-afdelingen kom der også nye theory-in-use. Det 

er selvfølgelig begrænset, hvor mange ændringer af forretningsgange, processer 

osv., der kan laves, før det begynder at tangere til dobbeltloop-læring. En 

sondring Argyris og Schön (1996) heller ikke laver en klar distinktion af. Et 

mismatch opstår som skrevet, når der er en handling ikke når det tilsigtede mål, 

men når der kommer nye juridiske mål i form af persondataforordningen, og 

theory-in-use tilpasses disse nye mål, er der stadig tale om singleloop-læring. 

HR-chefen udbyggede jævnligt intranettet, men da HR-chefen begyndte at 

implementere nye forretningsgange, bevæger vi os hen mod dobbeltloop-læring 

(HR-chef, bilag 9). 

De nye forretningsgange kommer som en reaktion på, at HR-chefen finder et 

mismatch ved først at undersøge og ændre de styrende variable og derefter 

handle derpå. HR-chefens undersøgelser kommer frem til, gennem sparring med 

Datatilsynet, at der er brug for mere eller mindre radikale ændringer i forhold 

til, hvordan data behandles i TDC’s forretningsgange (HR-chef, bilag 9).  

”Fordi det at være på forkant med den digitale udvikling, det betyder 

også, at man får forkant med at vide, hvordan man behandler 

persondata, og det involverer hele organisationen. Det er et meget 

stort forandringsledelsesprojekt.” (HR-jurachef, bilag 3, s. 21). 
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Det behøver ikke at være radikale ændringer, men de eksisterende modeller 

udfordres i hvert fald.  

Det er dobbeltloop-læring, der bidrager til den organisatoriske udvikling, der 

sikrer organisationen levedygtighed i fremtiden, og i den forbindelse valgte HR-

chefen at bygge awareness, der skulle ramme organisationen bredt (Hr-chef, 

bilag 9). Det er skabelsen af et miljø, der giver grobund for dobbeltloop-læring 

i arbejdet med at skabe en lærende organisation. Ved dobbeltloop-læring lægges 

der vægt på valide data og reel information uanset kompleksitet, gennem 

organisatoriske inquiries. Data og information, der er samlet op gennem viden i 

HR-jurapraksisfællesskabet, juridisk og i samarbejde med Datatilsynet (HR-

jurachef, bilag 3). Organisationsagenterne er indstillet på at teste hidtidige og 

fremtidige theory-in-use på måder, som tillader falsificering, og at gøre det på 

HR-jurakonferencens offentlige forum, og inden for organisationens rammer. I 

hele denne omstrukturering og ændring af værdier, arbejdsgange, processer osv. 

er det vigtigt at organisationsagenterne ifølge Argyris og Schön (1996) opfører 

sig minimalt defensivt og afsætter god tid, og ikke er alt for bekymret over, om 

det nu går ud over produktivitet og effektivitet; på den lange bane vil det 

sandsynligvis kunne betale sig. 

Ifølge Argyris og Schön (1996) er det væsentligt, at der kigges på de enkelte 

organisationsmedlemmers faktiske handlinger, der iværksættes på baggrund af 

dobbeltloop-processer, idet handlingerne ikke altid er afstemt med ordene, der 

gives med på vejen. For at tjekke op på, om det enkelte organisationsmedlem 

eller databehandlerne bevidst eller ubevidst handler anderledes eller måske 

direkte modsatrettet end procedurer og forretningsgange dikterer, fører HR-

afdelingen reviews på processer hvert halve år samt kører audits på forskellige 

indsatsområder 4 gange hvert halve år (HR-chef, bilag 9). Dette hænger ifølge 

Argyris og Schön (1996) sammen med, at der i forbindelse med dobbeltlooping 

sættes spørgsmål ved den eksisterende kontekst, da det enkelte 

organisationsmedlem ikke længere har de sædvanlige theory-in-use at sætte 

bag sine handlinger, og selv må bidrage til løsninger. Derudover har TDC 
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etableret en ny afdeling i 2017, der udelukkende har ansvaret for at 

persondataforordningen overholdes og de enkelte organisationsmedlemmer får 

den nødvendige undervisning og information. 

” … DPM’en, altså Data Protection Manager, som hver har områder at 

følge op på og sikre. Er der noget andet, der skal læres.  Der kan man 

sige det fungerer mere eller mindre godt an på, hvilken type område 

den enkelte DPM’er har. For der har også været noget uddannelse på 

dem og varetage, for det er ikke alle, der er funderet i og vidste noget 

om persondata og som skulle have opbygget det i processen.” (HR-

chef, bilag 9, s 105).  

TDC har erfaret, at skabelsen af et trygt og tillidsunderstøttende miljø i 

dobbeltloop-processer er altafgørende for vedvarende succes. 

Der er først tale om læring, når organisationsmedlemmet kommer frem til et 

match eller et mismatch på baggrund af en handling. Det, at opdage et problem 

og tænke sig til en mulig løsning, fordrer organisatorisk læring, men der skal 

mere til. Ifølge Argyris og Schön (1996) indebærer organisatorisk læring, at den 

tænkte løsning afprøves i handling, og der fremkommer et ønsket resultat - 

match eller mismatch. Argyris og Schön (1996) betoner på denne måde både 

refleksion og handling som vigtige for organisatorisk læring, hvilket indebærer, 

at tilegnelse af nye kompetencer må ses i sammenhæng med en bredere 

organisatorisk kontekst. Organisatorisk læring er ifølge Argyris og Schön (1996) 

udbyttet fra læringssituationer og forankringen i organisationen. Det ses i 

analysen, at organisatorisk læring er et udtryk for, hvordan individer og 

organisationer oplever en forstyrrelse, som kræver andre handlinger, og sker 

gennem single-loop eller double-loop læring. Læring opstår i processen med at 

undersøge theory in action, gennem anvendt espoused theory og theory-in-use, 

ved at gøre de tavse og implicitte antagelser eksplicitte. I det øjeblik 

organisationsmedlemmerne opdager et mismatch, reflekterer, finder en løsning 

og iværksætter løsningen, bliver den til organisatorisk læring. Før læreprocessen 

kan kaldes organisatorisk læring, skal resultatet af læreprocessen først indlejres 
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i individuelle forståelser af organisationen. Overgangen mellem 

organisationsmedlem til organisatorisk læring sker ved en organisatorisk 

forankring. 

Den bagvedliggende theory-in-use blev taget op til overvejelse, da HR-

afdelingen startede med at kigge på, hvilket data TDC overhovedet lå inde med, 

og hvad de helt konkret behandlede af data over hele linjen, da 

persondataforordningen kom på dagsordenen, hvilket er lettere sagt end gjort, 

fordi det forudsætter en bevidstgørelse af noget, organisationsagenterne har 

dårlig kontakt med (HR-jurachef, bilag 3). Både IT-applikationer og processer 

var nødvendige for TDC at se nærmere på, for at skabe overblik. 

”Processerne forstået på den måde, de opgaver, man havde, hvordan 

flød de igennem organisationen. I virkeligheden kan man ikke sige, 

om man skal gøre det ene eller det andet. Man skal gøre begge dele! 

Man skal have begge tilgange, og i virkeligheden så spiller de her ting 

ind over hinanden. Derfor er det af stor vigtighed, at man har en 

oversigt over sine systemer og indhold af sine systemer. Det kræver 

ganske meget!” (HR-jurachef, bilag 3, s. 22). 

HR-afdelingen måtte forholde sig til hvilke overbevisninger, værdier og normer, 

som hidtil har været styrende for organisationsmedlemmernes handlinger, og 

satte spørgsmålstegn ved alt det, der hidtil har været taget for givet. Derfor 

udarbejdede organisationsagenterne processer for processer, som er udarbejde 

i samarbejde med Datatilsynet og som nu, sammen med flere andre vejledninger, 

er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside som guide til andre organisationer 

(HR-chef, bilag 3). Det var i denne inquiryproces, at det skulle vise sig, ud fra 

kritisk vurdering af hidtidig teory-in-use, at organisationsagenterne fandt, at der 

var behov for en mere omfattende omstrukturering, og i sidste ende ændret 

praksis.  

Organisationsagenterne italesætter det, der ikke før er blevet beskrevet, og 

forholder sig efterfølgende til kommende ændringer gennem audits, sharepoints, 

dokumentation mv., hvilket har skabt nye grundbetingelser for planlægning og 
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design af relevante handlinger i TDC (HR-jurachef, bilag 3). Resultatet blev en 

udvikling af en omstruktureret theory-in-use, som herefter styrer fremtidig 

praksis, som der følges op på løbende af organisationsagenter. Den ændrede 

theory-in-use repræsenterer herefter en bedre tilpasning, som 

organisationsmedlemmernes handlinger nu matcher.  

 

Inquiry 

Ifølge Argyris og Schön (1996) sker selve transformationen af organisatorisk 

læring på individniveau, og i TDC er den startet i HR-afdelingen (bilag 9). For at 

kunne antage status af læring, må der ske en ændring i virksomhedens theory-

in-use, altså praksis. Den organisatorisk inquiry er foregået ved, at HR-ledelsen, 

som ser sig selv som værende en del af det organisatoriske fællesskab, har 

foretaget en inquiry på organisationens vegne i forhold til, om de lever op til den 

kommende persondataforordning, og starter her transformationen af den 

organisatoriske læring.    

 

Delkonklusion 

Når organisatorisk læring anskues fra et HR-perspektiv, er det fællesskabets 

kapacitet til at producere fælles retning, koordinering og engagement, der 

skaber effekten. Den organisatorisk læring er det, der produceres i konteksten 

på baggrund af de antagelser, fællesskabet har om HRM-ledelsen, og dét der får 

organisationsmedlemmerne til at handle derefter. 

Ifølge Argyris og Schön (1996) opfatter organisationsmedlemmernes antagelser 

som implicitte og ubevidste, og hvis organisationsmedlemmernes antagelser om 

HRM-ledelse skal ændres, må antagelserne ekspliciteres, så 

organisationsmedlemmerne har mulighed for at opdage mismatch mellem 

espoused- theory og theory-in-use. Ændringen af antagelserne må ske blandt 

organisationsmedlemmerne, som udgør organisationen, for at undgå forskellige 

espoused-theory-fortolkninger fremfor samlet refleksion over theory-in-use. 

Praksis i TDC er ikke let at ændre, da det er tæt forbundet med de underliggende 
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overbevisninger og HRM-ledelsespraksisser. Når TDC’s HR-afdeling ændrer på 

den kollektive HRM-praksis, bør HR-afdelingen refleksivt forholde sig til de 

eksisterende forestillinger og handlemønstre, der handles efter. Derudover skal 

HR-afdelingen understøtte den refleksive proces, hvor 

organisationsmedlemmerne får skabt en ny fælles forståelse.  

I analysen er det blevet tydeligt, at HR-afdelingen fokuserer på de 

organisatoriske processer, fx beslutninger og arbejdsrutiner. Organisationen 

opfattes ifølge Elkjær (2005) her som et system, hvori der indgår et teknisk-

organisatorisk system for løsning af opgaver og et adfærdsorienteret og 

menneskevendt system, der omfatter alle forhold omkring opgaveløsningen 

eksempelvis samarbejde, kurser med videre. Vurderingskriteriet er, om 

organisationen styres på grundlag af en effektiv beslutningstagning og 

opgaveløsning, mens forhindringen for organisatorisk læring knytter sig til 

eksistensen af mangelfulde systemer til at støtte beslutningsprocesser og 

opgaveløsning. Den organisatoriske læring består i at arbejde på, at systemerne 

rummer den passende mængde information og viden, og at de altid er up-to-

date. Med det organisatoriske system, der betragtes som det centrale i 

organisatorisk læring, så er det den kontinuerlige tilretning af systemer, 

arbejdsgange, beslutninger og rutiner, der bør satses på i den organisatoriske 

udvikling.  
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Kapitel 6 – Diskuterende kritik af teori 

Den teoretiske diskussion har til formål at sætte praksisfællesskaber og 

organisatorisk læring i en teoretisk undersøgende kontekst. Teorierne vil blive 

diskuteret hver for sig, og siden sammenholdt, og leder frem til at en 

kombination af de to læringsperspektiver er fornuftige og relevante for 

nærværende speciale. Slutteligt kommer Elkjær (2004) med et tredje relevant 

perspektiv på organisatorisk læring i forlængelse af de to foregående. 

Formålet er at belyse de implikationer og udfordringer, der kan påvirke analysen. 

Kritikken baseres på Vardinghus-Nielsen (2014) og Elkjær (2003; 2004). 

 

Kritik og diskussion 

Praksisfællesskaber - det andet perspektiv 

Teorien om praksisfællesskaber er central for specialets problemstilling, da den 

sociale dimension, ifølge Wenger (2004), anses som en væsentlig faktor for 

medlemmernes deltagelse og interaktion i sociale sammenhænge, som her i 

specialet er konferencen – det kunne også være TDC som arbejdsplads. Det 

sociale aspekt i teorien om praksisfællesskaber vil her i diskussionen behandles, 

fordi læring ifølge Wenger (2004) er tilstede i al aktivitet, og at al aktivitet er 

social. Derudover fordi læring har været medskabende for den valgte teoretiske 

ramme.  

For at afdække læring på konferencen, er praksisfællesskaber relevant i forhold 

til at udtrykke den sociale aktivitet. Der var behov for en teori, der kunne fange 

de sociale dimensioner, der, ifølge Wenger (2004), er forbundet med interaktion 

og deltagelse i praksis. Det er altså en teori, der kan belyse kontekst, relationer 

og processer, hvilket er helt centralt i dette speciale, hvor 

læringskonsekvenserne af HR-jurakonferencen skal belyses. Wenger (2004) 

anfører, at teorien er forbundet til flere teoriområder, men generelt henvises 

ikke til andre læringsteoretikere. Derudover er Wenger (2004) ikke specifik nok 

i sine definitioner, teorier og erkendelsespositioner ifølge Vardinghus-Nielsen 

(2014). Det kommer ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) til udtryk gennem relativt 
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mange elementer, hvilket gør det vanskeligt at anvende i praksis.  Det er blandt 

andet uklart, hvordan begreberne konkret spiller ind i forhold til de 

praksisfællesskaber, som de ifølge Wenger (2004) skal følge. Dette fremhæver 

Vardinghus-Nielsen (2014) er et problem i forhold til analyser, når det skal 

afklares, om begrebet kan anvendes til formålet. Vardinghus-Nielsen 

argumenterer for, at den svage begrebsdefinition gør, at teorien ikke er særlig 

præcis i forhold til at beskrive udfordringer vedrørende organisatorisk læring, 

hvilket i stedet tages op gennem Argyris og Schön (1996). 

Vardinghus-Nielsen (2014) hævder, at Wenger (2004) har en meget abstrakt og 

ikke operationaliserbar definition af praksisfælleskaber, der består af en liste 

med mere eller mindre identificerbare karakteristika med upræcise 

formuleringer. Det får Vardinghus-Nielsen (2014) til at tolke et fællesskab ud fra 

Wengers (2004) liste således, at det er mennesker, der har erfaring med og 

viden om noget. Det er ikke nødvendigvis medlemmer, der kender hinanden, og 

potentielt har medlemmerne meget forskellige erfaringer med og viden om 

formålet med fællesskabet. Dermed mener Vardinghus-Nielsen (2014), at et 

praksisfællesskab nærmere er et ’videns- og erfaringsfællesskab’, og pointerer, 

at Wenger (2004) ikke helt præcist definerer et praksisfællesskab, men at 

Wenger (2014) udtrykker tegn på dannelse af et praksisfællesskab. Elkjær 

(2004) medgiver, at kritikken anses som rimelig, men det er også væsentlige 

karakteristika i fremstillingen af praksisfællesskaber, der præciserer et 

praksisfællesskab, da det i princippet ikke handler så meget om de enkelte 

karakteristika, men karakteristikaene som en helhed. 

Wenger (2004) skriver videre, at praksisfællesskaber ”… er så uformelle og så 

almindelige, at de sjældent kommer direkte i fokus, men af samme grund er de 

også ganske velkendte (….) De fleste praksisfællesskaber hedder ikke noget og 

udsteder ikke medlemskort.” (S. 17). Ud fra dette citat er det ifølge Vardinghus-

Nielsen (2014) svært at se, hvilke sociale former, der ikke kan defineres som et 

praksisfællesskab. Vardinghus-Nielsen (2014) mener, at så kan alt socialt 

samvær og interaktion i realiteten defineres som et praksisfællesskab. Wenger 
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(2004) selv kommer med et eksempel på skadebehandlere som 

praksisfællesskab, hvor medlemmerne er bundet sammen i kraft af, at ”de 

arbejder sammen, de ser hinanden hver dag, de taler hele tiden med hinanden, 

udveksler information og meninger og påvirker direkte hinandens forståelse 

rutinemæssigt. Det, der skaber et praksisfællesskab af dette blandende selskab, 

er deres gensidige engagement i skadesbehandling, således som de udfolder 

det”, hvor de ligeledes er knyttet sammen gennem fælles virksomhed og fælles 

forråd af ord (s. 93). 

Elkjær (2003) fremhæver et andet kritikpunkt i forhold til begreber, og det er, 

hvordan læring fremføres, ”how learning takes place in the participation and 

what is learned through participation” (s. 482). Elkjær (2003) påpeger, at det 

ikke defineres klart, hvad indholdet i læreprocessen er og ej heller, hvilken 

metode, der er et element af læreprocessen. Ifølge Elkjær (2003) savnes en 

skelnen mellem at der læres, og hvordan der læres, og en nærmere angivelse 

af, hvad der læres. Også begrebet ’mening’ fremstår svævende snarere end en 

egentlig definition, mener Elkjær (2003). 

Vardinghus-Nielsen (2014) observerer, at Wenger (2004) betragter 

praksisfællesskaber som mere eller mindre autonome. 1) De forhandler deres 

egen virksomhed, selv om de undertiden konstruerer en reaktion, der svarer til 

de institutionelle forskrifter. 2) De opstår, udvikles og opløses i 

overensstemmelse med deres egen læring, selv om de kan gøre det som 

reaktion på noget, der sker i organisationen. 3) De skaber deres egne grænser, 

selv om deres grænser til tider kan være kongruente med institutionelle grænser 

(s. 274). Dette skaber ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) et magtforhold i 

praksisfællesskabet, som kan være konfliktfyldt, og som Wenger (2004) ikke 

forholder sig til. Et magtforhold, der kunne være interessant at have undersøgt 

nærmere, ville være forholdet mellem foredragsholderne og medlemmerne fra 

salen på konferencen. 

Wenger (2004) forholder sig til, at der findes forskellige praksisfælleskaber, og 

at der potentielt kan være forskelle på praksisfællesskabernes 
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erkendelsesinteresser både internt i en organisation, og mellem 

praksisfællesskaber i forskellige organisationer, men der er ingen betragtninger 

over omverden, bemærker Vardinghus-Nielsen (2014), som mener, at der ud af 

dette kan opstå interesseforskelle og potentielle konflikter opstå. Når 

medlemmerne forlader konferencen, vender de ifølge Wenger (2004) tilbage til 

deres egne organisationer, som har hver deres praksisfællesskaber, og som hver 

især påvirkes gensidigt. En interessant vinkel, som der dog ikke var empiri til at 

belyse.  

Et andet kritikpunkt ifølge Vardinghus-Nielsen (2014) er, at Wengers (2004) ikke 

forholder sig til epistemologi – altså hvordan individet erkender – og således 

black boxer Wenger (2004) individet, for i stedet at fokusere på det sociale. 

 

Organisatorisk læring – det første perspektiv 

Ifølge Elkjær (2003) har Argyris og Schön (1996) haft stor indflydelse indenfor 

organisatorisk læring, hvor teorien især baserer sig på, hvordan individer i 

organisationer lærer, og hvordan organisatorisk læring finder sted, og i 

forbindelse hermed, hvordan læring overføres. Ifølge Argyris og Schön (1996) 

omfatter processen mentale processer og handling, hvilket skaber balance 

mellem forventninger og resultater. Argyris og Schön (1996) argumenterer, at 

det afgørende i denne proces er at overføre denne overensstemmelse til alle 

organisationsmedlemmer såvel som til artefakterne i organisationen. Set fra et 

tidsperspektiv mener Vardinghus-Nielsen (2014), at der formentlig går tid fra 

læring bliver omsat til handling og forankres i organisationsmedlemmerne. 

Vardinghus-Nielsen (2014) hævder, at i mellemtiden og undervejs lærer og 

reflekterer organisationsmedlemmerne stadig, da læring kan betragtes som 

kumulativ. Den kumulative læringsproces viser sig i omstruktureringer, som i 

omlæring eller inkorporering af, hvordan processer, arbejdsgange og 

paradigmer skal tilgås. Vardinghus-Nielsen (2014) mener, at Argyris og Schön 

(1996) er meget vage i overgangen fra individuel læring til organisatorisk læring, 

da de som sådan ikke forholder sig til, hvor langt ud i den horisontale og vertikale 
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dimension ændret praksis om organisatorisk læring skal kunne række. Ej heller 

forholder Argyris og Schön (1996) sig ikke til topledelsens rolle. 

Elkjær (2005) kritiserer Argyris og Schöns (1996) kognitive læringsteori, fordi 

når der er fokus på individet, indfanges de organisatorisk (ofte skjulte) 

dynamikker ikke som betydningsfulde og integrerede forhold i livslang læring. 

Elkjær (2005) mener at forhindringen for, at individuel læring kan blive til 

organisatorisk læring kan være bureaukratiske beslutningsprocesser, der gør, at 

resultatet forbliver den enkeltes, og at der ikke er noget incitament til at gøre 

organisationen opmærksom på de uhensigtsmæssige forhold. Elkjær (2005) 

mener heller ikke, at den sociale praksisteori om praksisfællesskaber fokuserer 

på selve læringsprocessen i praksisfællesskaber samt at Wenger (2004) ikke har 

inkluderet tænkning og refleksion i praksis. Al viden betragtes på evolutionistisk 

vis som foreløbig og principielt fejlagtig.   

 

Elkjærs syn på organisatorisk læring - det tredje perspektiv 

Bente Elkjær (2005) har et mere pragmatisk syn på læring. Ifølge Elkjær (2004) 

er teoretisk indlæring snævert forbundet med anvendelsen i konkrete, praktiske 

situationer, og derfor er der behov for en problemløsningsmetode. Læring sker 

i praksis ikke som kognitiv proces, som man skal være en del af for at lære. 

Læring er et rationelt og socialt fænomen, hvor viden skabes og genskabes 

løbende gennem erfaring. Derfor mener Elkjær (2014), at det som fungerer i 

praksis, er den korrekte opfattelse af virkeligheden, og bygger videre på Argyris 

& Schöns (1996) teori og argumenterer for, at organisatorisk læring handler om 

at kunne afkode praksisfeltets normer, holdninger og kultur, hvilket også er i 

tråd med Wengers (2004) tilgang. Elkjær (2014) hævder, at kompetente 

praktikere formes sideløbende med tilegnelse af praksisfeltets viden og 

færdigheder. Elkjær (2014) mener hermed, at socialisering og læring er det 

samme, da mening og betydning skabes på grundlag af deltagelse i den sociale 

interaktion som en integreret proces. ”Mennesker danner mening og betydning 



Copenhagen Business School 2020  Kandidatafhandling Cand.Merc.HRM Dorthe Hagen Christensen 

Side 69 af 83 
 

på grundlag af erfaring, empiri, frem for a priori bestemte begreber og teorier” 

(s. 78). 

Fælles for begge teorier er ifølge Elkjær (2014), at der lægges vægt på det 

aktive handlende menneske. Erkendelse er en aktiv læringsproces, ikke en 

passiv observationsproces eller en distanceret refleksionsproces, hvilket ifølge 

Vardinghus-Nielsen (2014) harmonerer godt sammen med 

socialkonstruktivismen, der tager udgangspunkt i den sociale virkelighed, der 

dannes gennem sprogbrug, ordspil og diskurs. Der er fokus på sproget og ikke 

det handlende menneske. 

Elkjær (2004) mener, at der er tre måder at forstå organisatorisk læring på. 

(1) Læring som individuelt tilegnet i organisationer gennem viden og 

færdigheder, (2) læring som deltagelse i praksisfællesskaber gennem systemer 

og (3) læring som udvikling af erfaring og viden gennem undersøgelse i sociale 

sammenhænge og fællesskaber (s. 419). 

Forskellen ved den tredje måde at forstå organisatorisk læring, i modsætningen 

til de to øvrige, er ifølge Elkjær (2004) vigtigheden af intuition og følelser i 

forhold til organisatorisk udvikling og læring. Elkjær (2004) anser ud fra den 

tredje forståelse, at organisationer og individer gensidigt former og skaber 

hinanden. Elkjær (2004) ser den tredje måde at forstå organisatorisk læring på, 

som en sammenkobling af den første og den anden måde, hvor tænkning 

dermed kan betragtes som et instrument til at forstå læring som deltagelse og 

udspringer i sociale praksisser. I de to første forståelser bliver individet betragtet 

underordnet i forhold til organisationen, hvorimod den tredje forståelse anser, 

at individer og organisationer er gensidig konstrueret, og individerne kan 

dermed spille en aktiv rolle i deres tilknytning til organisationen (Elkjær, 2004).  

I Argyris og Schöns (1996) kognitive forståelse af læring betragtes tilegnelse af 

viden, som noget der findes uden for individet selv, for eksempel i bøger, 

databaser med mere, og kan forbedre beslutningsprocesser i organisationen 

ifølge Elkjær (2004). Elkjær (2004) anser mundtlig viden i denne forståelse for 

bedre end praksisrelateret viden. Denne forståelse af læring er ifølge Elkjær 
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(2005) problematisk, da det ikke muliggør transformation af individualistisk 

viden til organisationen grundet adskillelsen mellem individ og organisation. 

I den praktiske forståelse mener Elkjær (2004) at læring, i modsætningen af 

tilegnelse, anses som uundgåelig, da det er en del af menneskelig aktivitet og 

dermed også en del af det organisatoriske hverdagsliv samt arbejdspraksis. 

Læring sker her socialt gennem deltagelse i praksisfællesskaber, mener Elkjær 

(2004). Det kan ikke adskilles fra udviklingen af en faglig identitet, hvorfor 

begrebet dermed også omfavner menneskelig udvikling. Der er i denne 

forståelse dermed en større sammenhæng mellem individet og 

organisationen: ”Knowledge is, in other words, a result of the active production 

process determined by the participation patterns in communities of practice.” 

(Elkjær, 2004, s. 422-423).  

Det problematiske ved denne forståelse er ifølge Vardinghus-Nielsen (2014), at 

det ikke er muligt at se, hvordan viden opstår, samt hvordan tænkning spiller 

en rolle i forhold til viden.  

Elkjær (2004) forstår organisationer som sociale verdener, hvor fokus er på 

handling og interaktion som en konstant proces. Elkjær (2004) definerer sociale 

verdener som værende grupper, der deler engagement til bestemte aktiviteter, 

og det er således det individuelle engagement, som er med til at forme de sociale 

verdner. 

Elkjærs (2005) perspektiv på organisatorisk læring kombinerer produktet 

(tilegnelse af viden) med processen (deltagelse i praksisfællesskaber). 

Organisatorisk læring inkluderer yderligere undersøgelse samt refleksiv 

tænkning ift. læring og betragter både individ og organisatorisk udvikling på 

samme tid og kan bruges til at forstå individuelle og gruppemæssige forskelle i 

organisationer (s. 429-430) 
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Figur 5:  ’Three ways of organizational learning’, Elkjær, 2004, s. 430. 

 

Delkonklusion: 

Det ses her, at for at fremme organisatorisk læring er det relevant at have en 

grundlæggende forståelse af begreberne læring og organisation. Hvis individet 

og individets videnstilegnelse er udgangspunktet for den organisatoriske læring 

som Elkjær (2004), så er det den individuelle kompetenceudvikling, der bør 

være i fokus, når organisationen skal blive lærende. Hvis det derimod er Argyris 

og Schöns (1996) organisatoriske system, der betragtes som det centrale i 

organisatorisk læring, så er det den kontinuerlige tilretning af systemer, 

arbejdsgange, beslutninger og rutiner, der udgør den organisatoriske udvikling. 

Er relationen mellem individ og organisation afgørende for organisatorisk læring, 

så er det Wengers (2004) praksisfællesskaber der skaber adgangen til at deltage 

i den organisatoriske arbejdspraksis til at eksperimentere og derigennem lære, 

som er centrum (Elkjær, 2004).  
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Kapitel 7 - Konklusion 

Grundlaget for denne afhandling var at undersøge, hvordan TDC håndterer 

inkorporering af lovbestemte HR-tiltag med særligt fokus på 

persondataforordningen. For at opnå viden omkring persondataforordningen har 

TDC blandt andet gennem flere år deltaget i Cfl’s årlige HR-jurakonference, hvis 

læringsrum fordrede viden, som TDC kunne tage med tilbage til TDC og 

inkorporere i den organisatoriske læring. 

For at besvare problemformuleringen blev der foretaget en analyse af 

læringsrummet på konferencen og en analyse af, hvordan TDC har inkorporeret 

persondataforordningen gennem organisatorisk læring. 

 

Analysen af praksisfællesskabsteorien sammenholdt med empirien peger på, at  

konferencen skaber rammerne for læring og opnåelse af viden hos 

medlemmerne. Dette ses ved, at advokaterne gennemgår juradelen i plenum og 

sætter det i perspektiv til et foregangseksempel, som her er TDC. Oplæggenes 

indhold er opnået i tilegnelse sammen med andre eksperter og erfaringer, og 

det er resultatet heraf, der fremlægges på konferencen til nye 

meningsforhandlinger. Medlemmerne på konferencen bidrager løbende med 

meningsforhandlinger og skaber derved basis for læring i en social kontekst. 

Især det sociale lægges der fra arrangørernes side vægt på, og der er i den 

forbindelse sørget for mad, pauser og netværkscafé. 

Opnåelse af praksisfællesskabsstatus sker gennem de tre dimensioner gensidigt 

engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire. Konferencens 

praksisfællesskab skabes gennem engagement i et fælles mål for at tolke på 

lovgivningen i forhold til HR-jura. Når medlemmerne deltager aktivt, byder ind 

og i det hele taget handler, er det et udtryk for at de udviser engagement i den 

fælles virksomhed. Medlemmerne er nødvendigvis ikke altid enige, men trods 

forskellighed, bibeholdes en gensidig ansvarlighed medlemmerne imellem. 

Gennem det fælles repertoire, sproget, fællesskabet og det sociale læringsrum, 

sker der en meningsforhandling om HR-juraen på konferencen. Medlemmerne 
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deltager på konferencen for at opnå viden omkring, hvordan især 

persondataforordningen skal gribes an ude i deres respektive organisationer, 

Deltagelsen er betinget af medlemmernes forskellige baggrunde og 

forståelseshorisonter, som præger meningsforhandlingerne. Deltagelsen på 

konferencen bliver antageligt til læring og viden hos medlemmerne. Da empirien 

ikke rummer opsamling på konferencen hos medlemmerne, kan ikke 

konkluderes endegyldigt, om de rent faktisk opnår viden og læring. 

Opsummerende kan HR-jurakonferencen til fulde forstås som praksisfællesskab, 

hvor der sker en læringsproces af nyeste HR-jura gennem deltagelse.  

 

Denne nye læring om EU-rettens lovbestemte HR-tiltag, der er opstået på 

konferencen, skal overføres til medlemmernes egne organisationer. 

Når der i opgaven bliver skrevet organisation, menes at kollektive 

beslutningsprocesser og regler er besluttet af HR-afdelingen som 

organisationsagenter. Det er ikke den fysiske organisation, der agerer – det er 

umuligt. Beslutningerne vedrører alle ansatte medlemmer af organisationen, 

heriblandt også HR-afdelingen, men også specifikke samarbejdspartnere, som 

behandler data for TDC-koncernen. HR-afdelingen udgør organisationens 

særlige måde at være organisation på, og det er også gennem HRM-tankegang, 

at den organisatoriske læring faciliteres, grundlæggende gennem processer, 

politikker, og arbejdsgange, som HR-afdelingen har autoritet til at delegere. 

Derfor skelnes der i opgaven ikke mellem individ og organisation, da individerne 

aktivt former og transformerer organisationen i fællesskab, hvor organisationen 

omvendt transformerer individerne, når organisationens kontekst ændrer sig jf. 

Argyris og Schön (1996).  

Argyris og Schöns (1996) polistankegang kommer i modspil, da facilitering af 

persondataforordningen er en udefrakommende kompleksitet, der ikke er til 

forhandling, hvor TDC gennem intern differentiering har opbygget 

egenkompleksitet til at modsvare omverdenens kompleksitet, hvilket 

Vardinghus-Nielsen (2014) også benævner.  
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Med begrebsdefinitionens af organisation, som er en fælles forståelse, der sigter 

mod samme mål – at leve op til persondataforordningen – skelnes derfor ikke i 

specialet mellem individuelle og kollektive egenskaber og strukturer, da 

organisationens medlemmer samarbejder og handlingskoordinerer i social 

aktivitet. TDC’s formelle organisation er uafhængig af særlige personer for 

overlevelse, hvilket er sikret gennem paradigmer, processer og sharepoints. 

Dermed bidrager TDC’s læringssystem, som dels består af forskellige strukturer 

som kommunikationskanaler og incitamentsstrukturer, dels af vaner og rutiner, 

dels af theory-in-use til at hæmme eller fremme den organisatoriske læring i 

forhold til inkorporeringen af persondataforordningen, hvilket er i tråd med 

Argyris og Schöns (1996) opfattelse af organisation. 

Når en handling udføres og målet nås, er det tale om match, men i de tilfælde, 

hvor der skabes et mismatch i forhold til de tilsigtede mål, er der behov for at 

takle problemerne og understøtte løsningsmodeller, så mismatch kan rettes til 

matchs. I forbindelse med tilblivelsen af persondataforordningen er der sket flere 

mismatch i værdier og forretningsgange i forhold til tilsigtede mål, hvorfor HR-

afdelingen har måtte håndtere en masse problemstillinger undervejs. Det er ikke 

kun theory-in-use, der har været udsat for ændringer, det har også været 

nødvendigt med dobbeltloop-læring i forbindelse med inkorporeringen af 

persondataforordningen.  

 

Den organisatoriske læring ses hos TDC som en proces, der er på vej til at blive 

et produkt. Produktet, som i sidste ende er det lærte, som tilegnelse af ny 

information eller viden, omkring inkorporering af persondataforordningen er 

endnu ikke helt i mål. Processen omkring inkorporeringen af 

persondataforordningen består også i organisatorisk læring, og her har TDC 

befundet sig længe. Det er længere proces, når der opereres med dobbeltloop-

læring i en organisation. Medlemmerne befinder sig stadig i læringsprocessen 

for udførelse af at være compliant i forhold til persondataforordningen. Når TDC 

endnu ikke helt kan klassificere den organisatoriske læring omkring 
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inkorporeringen af persondataforordningen, er det fordi der til stadighed sker 

ændringer i forordningen, som organisationen løbende skal tage stilling til, 

hvilket er normalt ved nye lovgivninger, der skal justeres for børnesygdomme. 

Gennem singleloop-læring har HR-afdelingen ændret på theory-in-use, men 

opdagede gennem inquiry, at der var behov for at ændre i de eksisterende 

værdier og antagelser i organisationen. HR-afdelingens inquiry bestod af 

udvidelser af eksisterende arbejdsgange, mere, bedre og overskuelig oplysning 

og vejledning, men uden at informere omkring hvorfor eller uden eksplicit at 

diktere disse ændringer. Det var theory-in-use, der blev eksperimenteret med. 

Der opstod i forbindelse med lovændringer behov for at ændre ved 

organisationens normer, politikker og mål, for at leve op til lovgivningen. 

Organisationsagenterne begyndte at skabe awareness omkring nye 

arbejdsgange, der blev udarbejdet nye processer og en ny afdeling blev 

etableret med det formål at sikre overholdelse og efterlevelse af de nye tiltag. 

 

Af implikationer for specialets anvendte teorier om læring og organisatorisk 

læring i en praktisk kontekst er der for Wengers (2004) tale om en meget 

kompleks læringsteori med vage begrebsdefinitioner, der kan påvirke analysen 

i flere forskellige retninger alt efter forståelseskonteksten af Wengers (2004) 

beskrivelse. Det gør teorien upræcis og det kan skabe udfordringer i forholdet 

til at analysere og tolke på den organisatoriske læringskontekst. Selve 

læringsprocessen i praksisfællesskaber er udefinerbar, hvilken kan igen kan 

påvirke analysen i en forkert retning. 

Argyris og Schöns (1996) teori om organisatorisk læring forholder sig ikke til 

tidsperspektivet i forbindelse med læring, og derudover er Argyris og Schön 

(1996) ikke eksplicitte i overgangen fra individuel til organisatorisk læring. 

Elkjær (2004) bidrager med en tredje måde at forstå organisatorisk læring, idet 

Elkjær (2004) ser læring som et aspekt af adgangen til at deltage i praksis. Men 

læring som et aspekt af adgangen til at deltage i praksis er heller ikke uden 

implikationer.  
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Kapitel 8 – Perspektivering  

Dette kapitel indeholder en perspektivering til Marchs (1991) ’Exploration and 

exploitation in organizational learning’, for at pege på, hvad der kunne være 

interessant at undersøge i forhold til organisatorisk læring. 

Marchs (1991) teori fokuserer på udfordringer på ledelsesplan, der er forbundet 

med at finde balancen mellem at udvikle og at udnytte de ressourcer, der 

allerede er til rådighed i virksomheden, når virksomheden udfordres eksternt, 

som her med persondataforordningen, og hvordan udfordringer skal håndteres 

internt. Den balance, som TDC’s HR-afdeling har gjort brug af, har blandt andet 

betydning for hvor kompleks, de forskellige loops kan være, og hvor godt 

læringen bliver forankret i organisationen og medarbejderne.  

Ifølge March (1991) handler begrebet exploration (udforskning), om at 

videreudvikle og eksperimentere. En HR-afdeling er ikke en afdeling, der direkte 

trækker penge hjem til organisationen, og de mange omkostninger til 

udforskning, som, der ikke generer et direkte udbytte, gør, at HR-afdelinger ofte 

skal kæmpe for at få bevilliget ressourcer. Men i forbindelse med lovbestemte 

tiltag, har afdelingen i hvert fald hjemmel i lovgivningen til at foretage sig et 

eller andet. Så er det bare et spørgsmål om, hvor omfattende videreudviklingen 

og eksperimenterne må være i TDC.  

Begrebet exploitation (udnyttelse) handler ifølge March (1991), om at benytte 

sig af de ressourcer, organisationen allerede har til rådighed med fokus på at 

optimere disse. Ud fra disse to begreber, kunne det være interessant at dykke 

ned i den organisatoriske læringsproces i forbindelse med 

persondataforordningen, netop fordi HR-jurachefen på konferencen fortæller om 

en masse tiltag, som er ressourcekrævende for virksomheden og måske godt 

kunne undlades – såsom at holde audits og rollespil ofte (HR-jurachef, bilag 3). 

Det trækker grangiveligt mange ressourcer for de involverede parter, hvilket 

vækker en nysgerrighed omkring HR-afdelingens muligheder for udforskning og 

udnyttelse. 
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Den sociale kontekst har, ifølge March (1991), stor indflydelse på organisatorisk 

læring - især i form af gensidig læring, som er den gensidige læringsproces 

mellem individer i en organisation, og organisationens kodeks, som begge er i 

konstant udvikling. I forholdet mellem udforskning af nye muligheder og 

udnyttelse af det kendte, indebærer udforskning at tage nogle chancer, 

eksperimentere og innovere, hvorimod udnyttelse indebærer forbedring, 

udvælgelse, effektivisering og implementering. Det er vigtigt for HR-afdelingen 

at finde en balance mellem disse to aktiviteter, da ren udforskning vil lede til en 

masse omkostninger uden garanti for profit i den anden ende, mens ren 

udnyttelse vil lede til et stillestående stadie, hvilket heller ikke er optimalt for en 

virksomhed. I forhold til observationerne og interviewet, synes HR-afdelingen i 

TDC at have mængden af ressourcer i orden, hvilket kunne være interessant at 

grave i. I forbindelse med at finde denne balance, skal der træffes nogle valg. 

Dette er ikke en let proces, da der kan være konflikt mellem de langsigtede og 

de kortsigtede mål i virksomheden. Der kan være kamp om de ressourcer, der 

er til rådighed, og derved bliver beslutningstagningen et ’trade-off’, hvilket 

betragtes som den evige kamp indenfor HR. Der skal konstant vejes af mellem 

fordele og ulemper ved de to aktiviteter (March, 1991).  

Inden for organisationslæring kigger man ifølge March (1991) på, hvordan de to 

aktiviteter påvirker hinanden, da det fremgår, at fokus på udforskning bliver på 

bekostning af at udvikle og forbedre det, man allerede har. I forhold til den 

sociale kontekst for organisatorisk læring, er processen at finde en balance 

mellem de to aktiviteter, der for den lærende organisation godt kan kompliceres 

i forbindelse med opbyggelse og bevarelse af viden.  

Der er to vigtige faktorer, der spiller ind, når man snakker om organisatorisk 

læring. (1) Det er gensidig læring mellem organisationen og dens individer. (2) 

En organisation bygger med tiden et ’videns-kodeks’, hvilket dækker over 

procedurer, normer, regler, og generelt bare måder at gøre tingene på (March, 

1991).  
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Dette kodeks bliver påvirket af de individer, der er i virksomheden, og som 

vekselvirkning bliver individerne ligeledes påvirket af kodekset – de lærer fra 

hinanden, og tager hinandens handlemåder til sig. Individerne påvirker ikke 

hinanden direkte, kun gennem indvirkning på organisationens kodeks (March, 

1991). Ifølge March (1991) bliver afvejningen mellem udforskning og udnyttelse 

yderligere kompliceret af, at det ikke blot handler om organisationen, men også 

om medarbejderne, da der kan opstå konflikt mellem medarbejdernes ønsker 

og organisationens ønsker. Med tiden vil der så opstå en homogenitet mellem 

organisationens og individets viden, anskuelser og normer. Når organisationen 

er hurtig til at lære fra individerne, og individerne samtidig er langsomme til at 

socialisere sig (lære organisationens kodeks), er der mest viden i 

ligevægtstilstanden. 

March (1991) argumenterer for, at hurtig læring ikke nødvendigvis er det bedste 

– langsom læring giver bedre rum til at udforske nye muligheder. Samtidig giver 

langsom læring blandt individer, bedst mulighed for at bevare en heterogenitet, 

hvilket kan være med til at booste diversitet i organisationens kodeks. Ved en 

heterogen masse af medarbejdere forstås det også, at folk ikke lærer i samme 

tempo, hvilket ligeledes er med til at skabe en højere ligevægt for viden i 

organisationen. Derfor kunne det fra et HRM-perspektiv være interessant at 

undersøge, hvad der får organisationen til at vokse i en konstant foranderlig 

omverden, fordi der eksisterer et kompliceret forhold mellem læring og 

udforskning samt udnyttelse og forbedring over tid, for det er ved, at individer 

lærer den organisatoriske kodeks, at graden af eksperimentering sænkes. Når 

individerne bliver gode til at tilpasse sig HR-afdelingens tilpasning af 

persondataforordningen, og derved opnår anerkendelse, vil de fortsætte med at 

inkorporere tiltag som især singlelooping. Dobbeltlooping er straks lidt sværere 

at inkorporere, da kompleksiteten er større.  
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