
 

                                  

 

 

Et Bourdieusk perspektiv på konfliktende tidsfortællinger og
strategisk organisering af tid

Koll, Henrik

Document Version
Final published version

Published in:
Tidsskrift for professionsstudier

Publication date:
2021

License
CC BY-NC-ND

Citation for published version (APA):
Koll, H. (2021). Et Bourdieusk perspektiv på konfliktende tidsfortællinger og strategisk organisering af tid.
Tidsskrift for professionsstudier, 17(33), 146-149. https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/129183

Link to publication in CBS Research Portal

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us (research.lib@cbs.dk) providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/129183
https://research.cbs.dk/en/publications/cc4b62c5-2e89-4e4d-bed9-79abff6dd74f


Siden starten af 1990’erne har gentagne 

reformer af de offentlige sektorer i 

de nordiske lande gjort en økonomisk 

forståelse af tid som en ressource, der 

skal styres, udnyttes, anvendes – og 

som fremfor alt ikke må spildes – til den 

dominerende opfattelse af tid (Vaaben & 

Plotnikof 2019). Men hvilken betydning 

har forskellige normer og antagelser 

om tid for lederes og fagprofessionelles 

arbejdsliv, og hvad sker der, når disse 

normer og antagelser forandres eller 

forsøges forandret? Det er nogle af de 

grundlæggende spørgsmål for denne 

ph.d.-afhandling, der undersøger kon-

fliktende tidsfortællinger og strategisk 

organisering af tid i den privatiserede 

skandinaviske telekommunikations-

virksomhed Telco. Afhandlingen består 

af fem artikler, hvoraf fire i skrivende 

stund er publiceret eller under udgivelse. 

I tillæg hertil er afhandlingens teori-

kapitel også udgivet i artikelformat (Koll 

2020). Afhandlingens undersøgelse er 

baseret på etnografiske studier fra 2016 

til 2018 bestående af ca. 185 timers 

observa tionsstudier samt 25 interview i 

afdelingen for virksomhedens kørende 

teknikere. Studiets omdrejningspunkt er 

en konflikt mellem ledere og teknikere 

baseret på to forskellige forståelser af 

tid. Ledernes opgave var at implemen-

tere og håndhæve performance manage-

ment baseret på en forståelse af tid som 

penge, hvilket udfordrede teknikernes 

forståelse af tid som begivenheder, 

morgenkaffe, frokost osv. Konflikten var 

højaktuel og presserende, idet topledel-

sen truede med at outsource afdelingen, 

hvis man ikke levede op til performance-

målene. På samme tid var konflikten 

uaktuel, eller tilhørende en anden tid, 

idet implementeringen af performance 

management var startet allerede i de 

tidlige 1990’ere, hvor privatiseringen af 

Telco påbegyndtes. På den måde var 

fortid, nutid og fremtid både hvirvlet ind 

i hinanden og forbundet med forskel-

lige tidsforståelser. Tid, temporalitet og 

historie blev derfor afgørende begreber 
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for at forstå, hvorfor afdelingen, på trods 

af flere årtiers forandringsledelsesind-

sats, havde så vanskeligt ved at omstille 

sig til en ny arbejdskultur. Ud fra dette 

spørgsmål rejste der sig tre forsknings-

spørgsmål.

Forskningsspørgsmål 

Studiet afslørede forskellige opfattelser 

blandt ledere og medarbejdere af, hvad 

der var sket i fortiden, hvad der var på 

spil i nutiden, og hvad der potentielt 

kunne ske i fremtiden. Det første 

forskningsspørgsmål er derfor, hvordan 

brugen af forskellige tidsfortællinger, 

fx om ’de gode gamle dage’ eller trusler 

om fremtidig outsourcing, påvirkede 

forandringsprocessen. De mange år, 

der var gået, siden privatiseringen 

initieredes, gav grobund for en undren 

over fortidens betydning for foran-

dringsprocessen. Afhandlingens andet 

forskningsspørgsmål er derfor, hvordan 

aktørernes forskellige fortider – delte 

eller ikke delte – påvirkede deres måder 

at navigere i og skabe mening med for-

andringsprocessen. Afhandlingens tredje 

forskningsspørgsmål omhandler, hvordan 

organisatoriske aktørers, og forskeres, 

implicitte antagelser om tid former vores 

forståelser af organisatorisk forandring. 

Da undertegnede eksempelvis begyndte 

at designe afhandlingens studie, var 

det med baggrund i antagelser om 

forandringsprocesser som noget, der 

kan afgrænses i tid med en start og 

et stop, og dermed karakteriseret af 

tydelige skel mellem fortid, nutid og 

fremtid. Disse antagelser viste sig dog 

at være ufrugtbare i forhold til at forstå 

den tidslige fluiditet, der kendetegnede 

afhandlingens empiri, og der opstod et 

behov for at udvikle et mere proces-

suelt og temporalt orienteret teoretisk 

rammeværk. 

Teoretisk ramme

Begrebet ’strategisk organisering af tid’ 

(Bansal, Reinecke, Suddaby & Langley 

2019) er baseret på en processuel og 

en praksisbaseret forståelse af tid. Den 

processuelle forståelse betoner tidens 

fluiditet og ser tiden som noget, der 

konstant flyder uden begyndelser og 

slutninger. Man taler i denne forståelse 

derfor ikke om forandring som udvikling 

fra et statisk stadie til et andet, men 

om forandring som en grundlæggende 

præmis for eksistens, idet alle objekter 

og fænomener hele tiden er i gang med 

at blive til noget andet (Tsoukas & Chia 

2002). Den praksisbaserede forståelse 

hviler på ideen om, at organisationer 

indlejrer temporale strukturer, normer 

og antagelser om tid, der gennem social 

praksis kan udvikle sig til grundlæggende 

implicitte antagelser. Tidslige strukturer 

udleves i praksis mestendels uden 

aktørernes bevidsthed om det. Store 

forandringer kan dog føre til brud, der 

gør aktører bevidste om deres praksis 

og potentielt i stand til at ændre den 

(Orlikowski & Yates 2002). Afhandlingen 

teoretiske bidrag består i at videreud-

vikle begrebet ’strategisk organisering af 

tid’ ved at tilføre Bourdieus (2007) teore-

tiske begrebsapparat med hovedvægt på 

begreberne ’habitus’, ’felt’ og ’hysteresis’. 

Bourdieus teoretiske rammeværk beto-

ner socialisering og histories betydning 

for menneskelig handlen og binder på 

den måde fortid og fremtid sammen i 

nuet. Bourdieus ide om ’praktisk sans’ 

og hysteresis gør det også muligt at 

forklare, hvorfor praktikere for det meste 

ikke er bevidste om tidens gang, mens de 

i tilfælde af store forandringer i omgivel-

serne kan blive meget bevidste om tiden 

og opleve eksempelvis en arbejdsdag 

som meget lang eller meget kort.

Artikler 

Afhandlingens første artikel (Koll & Jen-

sen Schleiter 2020) undersøger ledernes 

strategiske brug af fortiden, med den 

ene hånd gennem en fortælling om 

fagforeningens magt som en forhindring 

for fremskridtet, og med den anden hånd 

ved at udnytte fagforeningens magt til at 

indgå uofficielle kompromiser og aftaler 

med teknikerne til at løse dagligdagens 

problemer. Artiklen udfolder begreberne 

habitus og felt til at fremhæve betydnin-

gen af ledernes og afdelingens historie 

for nævnte ledelsespraksis. Afhandlin-

gens anden artikel (Koll & Ernst, 2021) 

fokuserer på, hvordan tiden opleves af 

ledere og teknikere, og hvilken betydning 

magten til at bestemme over tiden 

har for deres oplevelse af arbejdslivet. 

Artiklen udfolder begrebet hysteresis til 

at beskrive den tilstand, der indtræffer, 

når bredere samfundsmæssige kræfter, 

i form af neoliberalismens økonomiske 

tidsforståelse, ændrer de i afdelingen 

indlejrede normer og antagelser om tid. 

Afhandlingens tredje artikel (Koll 2019) 

undersøger, hvordan ledere, teknikere og 

tillidsrepræsentanter reagerer på foran-

dringerne i afdelingen ved enten at for-

kaste det nye eller udnytte de ændrede 

rammer til at sikre sig en stærkere 

position. Artiklen beskriver gruppernes 

forskellige responsstrategier som svar på 

den tilstand af hysteresis, der er indtruf-

fet i afdelingen som konsekvens af de 

store udefrakommende forandringer. 

Fjerde artikel (Koll 2021) fokuserer på 

histories betydning for organisatoriske 

forandringsprocesser og viser, hvordan 

begrebet hysteresis kan anvendes til at 

bygge bro mellem opfattelsen af historie 

som henholdsvis forhindring og res-

source i forandringsprocesser. 
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Artiklen indeholder en omfattende 

gennemgang af litteraturen på området, 

en grundig udfoldelse af hysteresis 

som begreb samt empiriske eksempler 

baseret på teknikernes og tillidsrepræ-

sentanternes responsstrategier. Femte 

artikel beskæftiger sig med social 

erindring gennem en undersøgelse af, 

hvordan henholdsvis nye ledere, uden 

nævneværdig erfaring i virksomheden, og 

erfarne ledere, som har været med siden 

privatiseringens start, på forskellige 

måder inddrager fortiden i deres praksis. 

Artiklen viser, at lederne på trods af, at 

de ikke alle har været en del af afdelin-

gens centrale historiske begivenheder, 

indgår i et erindringsfællesskab, der gør 

det muligt for dem at anvende fortiden 

som en ressource i praksis. Artiklen er 

under omskrivning og derfor endnu ikke 

udgivet.
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