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OPLÆGGETS DISPOSITION 

 Hvorfor et anerkendelsesteoretisk afsæt for 

tilgangen til arbejdsmiljøproblemer? 

 

 Hvad indebærer det at tage 

anerkendelsesteoretiske briller på?  

 

 Konkrete empiriske eksempler fra interviews fra 

antologien ”Bladet fra munden, mod og vilje til et 

godt arbejdsliv” 

 

 Hvordan kan teoretisk viden omsættes til 

praktisk brug i hverdagen? 

 



MIN FORSKNINGSBAGGRUND  

 Forsker i arbejdslivsforandringer og 

læringsbetingelser blandt voksne 

 

 Særligt fokus på, hvordan offentlige 

moderniseringsreformer opleves fra et 

medarbejderperspektiv: 

 

 Forandrede arbejds-, lærings- og 

udviklingsbetingelser 



MIN FORSKNINGSBAGGRUND  

 

 Faglige organisationers politiske strategier  og 

handlemuligheder i regi af den danske model 

 

 Kritisk teori: se den subjektive identitets- og 

meningsdannelse i et magtkritisk 

samfundsperspektiv  

 

  Aktionsforskning og udviklingssamarbejde med 

omverdenen - senest med DSR om antologien 

”Bladet fra munden”.  

 



ROBUSTHEDSBEGREBET  

 

 Et par indledende associationer om begrebet 

 

 - og den politiserede brug i DSR 

 

 Den offensive erobring af dagsordenen 



EN MIKRO MAKRO TILGANG 

 Vanskeligt men nødvendigt at forstå og analysere 

arbejdsmiljøproblemer i et samfundsperspektiv 

 

 Tilsvarende vanskeligt men nødvendigt at handle 

på problemstillingerne i med afsæt i den 

konkrete hverdag 

 

 Hvordan kan vi forstå, analysere og arbejde med 

arbejdsmiljøproblemer i et kombineret 

hverdagsligt og samfundspolitisk perspektiv? 

 



NÅR DET SAMFUNDSANALYTISKE BLIK 

STÅR SVAGT I ARBEJDSMILJØARBEJDET 

 

 Tendens til anlæggelse af rent 

organisationsinternt perspektiv i både analyser 

og løsninger 

 

 Fare for at reducere problemstillingers baggrund 

til relationelle problematikker  

 

 Tendens til individualisering af problemstillinger 

(og løsninger) 

 

 



NÅR DET SAMFUNDSANALYTISKE BLIK 

STÅR SVAGT I ARBEJDSMILJØARBEJDET 

 Risikere at indskrænke blikket til et deskriptivt 

niveau og en reaktiv approach  

 

 Fare for positivistiske forenklinger ‘skrue op og 

ned for faktorer’ m.v.  

 

 Fører til afpolitisering af samfundspolitisk 

indlejrede problemstillinger 

 



MÅL MED ET DOBBELTBLIK PÅ 

HVERDAGSLIV OG SAMFUNDSPOLITIK 

 

 Overvinde adskillelse af indre sammenhænge 

mellem det subjektive, det organisatoriske og det 

samfundsmæssige aspekt i problemstillingerne  

 

  Overvinde at beskrivelse og analyse altid er 

adskilt fra handleperspektivet 

 

 Sammenføjning af analyse- og handleevne i 

interessepolitikken ud fra medlemmernes 

‘krænkelseserfaringer’ i arbejdet 



EN ANERKENDELSESTEORETISK TILGANG  

 

 Illustrere hvordan et anerkendelsesblik på 

arbejdsmiljøet kan styre interessevaretagelsen   

 

 Argumentere for at interessepolitikkens afsæt i  

traditionel interessekamp med fordel kan 

suppleres af anerkendelsesteoriens blik for 

medlemmernes krænkelseserfaringer 

 

 



AXEL HONNETH & 

ANERKENDELSESTEORIEN  



ET ANERKENDELSESTEORETISK AFSÆT FOR 

ANALYSEN AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ  

 Anerkendelsesbehovet er en almenmenneskelig 

præmis 

 

 Anerkendelsesbetingelserne er afgørende for 

vellykket identitetsdannelse og  

 

 Anerkendelsesbehovet er drivkraft i sociale 

kampe 

 

 Anerkendelsesbehovet er især drevet af sin 

modsætning - krænkelseserfaringer   

 



KOMPONENTERNE  

Anerkendelsesformer: 

 Kærligheden – selvtillid 

 Retten – selvagtelse 

 Solidariteten – selvværd 

 

Krænkelsesformer: 

 Mishandling 

 Fratagelse af rettigheder 

 Nedværdigelse  

 



 ANERKENDELSESSFÆRER  
  

Anerkendelses-

måde 

Følelsesmæssig  

opmærksomhed 

Kognitiv respekt Social 

værdssættelse 

anerkendelsesform Kærlighed 

(primærrelationer) 

Retten 

(rettigheder) 

Solidaritet 

(Værdifællesskaber)  

 

Praktisk selvforhold selvtillid selvagtelse selvværd 

ringeagtsformer Mishandling/fysisk 

krænkelse 

Fratagelse af 

rettigheder 

Nedværdigelse og 

fornærmelse 



ARBEJDSMILJØ MED EN 

ANERKENDELSESTEORETISK DIMENSION  

 Arbejdsmiljøet skal  tænkes og forbedres med 

afsæt i anerkendelsesbehovet 

 

 Analysen og forandringen starter i 

anerkendelsens modsætning – 

krænkelseserfaringerne 

 

 Udvidelse af indflydelsesrummet skal tænkes fra 

neden – afsæt i den konkrete 

arbejdspladsvirkelighed 

 

 



HANDLEPERSPEKTIVET  

 Interessebaseret konfliktmodel: kampen om 

goderne (interesseforfølgelsens rationalitet) 

 

 Anerkendelsesteoretisk tilgang: organisering af 

kollektiv indignation (den moralske 

reaktionsdannelses logik) 

 

 Kunsten er, at få disse interesselogikker til at 

spille sammen  

 

 

 



ARBEJDETS USYNLIGE KOMPONENTER   
  

”Det er jo som om, at det der er vores kerneydelse, og det der 

hører til det, er ting som ikke rigtig er målbare. Det er det, vi 

ikke bliver anerkendt for”(Interview med sygeplejersker, DSR 

2015). 

 

”Der er alt for mange af sygeplejerskens opgaver, som er alt for 

udefinerede. (…) Hvis vores sygeplejersker prioriterer og kan se 

at: nu er det vigtigt, at jeg sætter mig ned og bruger tid på at 

snakke med patienten på sengekanten, eller sætter mig ud i 

pårørenderummet og taler med de pårørende, og så bruger jeg 

tid på det. Så er der måske nogle opgaver, som jeg ikke når. Men 

det er jo ikke defineret nogen steder. Det er bare sådan en luftig 

opgave, der er der. Og sådan er det, med rigtig mange opgaver” 

(Interview med sygeplejersker i mellemlederstillinger, DSR 

2015). 

 

 



BORGEREN  

 ”Jeg føler ikke, jeg gør det godt nok. Og man skal 

helst ikke spørge fru Hansen om, hvordan hun 

har det, fordi: tænk sig hvis hun kom til at sige, at 

hun havde ondt et andet sted end dér, hvor jeg 

skulle tage mig af. Så er tiden ikke til at gøre 

noget ved det, fordi jeg har en køreplan, der siger 

spar to” (Interview med sygeplejersker, DSR 

2015). 

 



KOLLEGIAL OG LEDELSESMÆSSIG 

ANERKENDELSE 

 ”Jeg oplever faktisk, at forståelsen for de opgaver, 

og den tid de opgaver tager at udføre, den er 

utroligt lille blandt andre faggrupper, som vi 

samarbejder med, og opad til i ledelsessystemet. 

Der er simpelthen ikke forståelse for, hvor meget 

tid opgaver egentlig tager”. (Interview med 

sygeplejersker i mellemlederstillinger, DSR 2015). 

  

 ”Nogle gange bliver vi nødt til at synliggøre det 

her et helt andet sted, og det er sådan mere ud i 

samfundet” 



DOKUMENTATIONSKRAV OG KRÆNKELSER 

 ”Det føles som en mistillidserklæring til, at man 

er en ambitiøs sygeplejerske, at man hele tiden 

skal slave ind med den sindssyge lille computer. 

Og så skal man sidde med en pind og finde 

tastaturet og skrive “3 min. er brugt på at dryppe 

øjne hos fru. Jensen”. Og ned i bilen og kørselstid 

og blablabla” (Interview med sygeplejersker, DSR 

2015).   

 



DOKUMENTATIONSKRAV OG KRÆNKELSER 

 ”Om du så løber med syv poser blod under armene, og der 

kommer otte læger løbende: ”Hvad, kan min farmor få et 

glas saft? Ja, din farmor går frit rundt og skal hjem om en 

time, så måske hun selv kunne hente det ikke?” Altså, de 

bliver nærmest snotfornærmede. De ved ikke i dag, hvad de 

klager over. Der er jo klager over alt nærmest (…) Hvis man 

så ikke har dokumenteret, at man sagde: ”Nej, jeg kan 

desværre ikke hjælpe med det glas saft lige nu. Det må du 

tage senere,” Så kommer der en klage over, man ikke vil give 

patienter noget at drikke, hvor jeg har det sådan; jamen 

skulle jeg gå ind og dokumentere, at jeg ikke havde tid? Så 

kunne jeg ligeså godt have givet det der glas saft, altså. Og 

det er også et pres, der ligger på personalet” (Interview med 

tillidsvalgte sygeplejersker, DSR 2015). 

 



ANERKENDELSE GENNEM SAMARBEJDE OG 

INDFLYDELSE 

 

 ”Hvis vi kan få folk til at komme på arbejde, kære venner, så 

forbedrer vi jeres normering. Og så blev der hyret et privat 

konsulentfirma, som lavede intensiv TR og AMR og leder-

undervisning, og der blev simpelthen målrettet en indsats i 

at nedbringe det her sygefravær. Og det lykkedes! Det var jo 

fantastisk, vi havde hænderne oppe over hovedet. Lige indtil 

han sagde ”Det var dejligt, nu sparer vi, hvad I har tjent på 

det.” Og så var der jo ikke nogen gevinst at hente” (Interview 

med sygeplejersker i mellemlederstillinger, DSR 2015).  

 



DEN SAMFUNDSMÆSSIGE ANERKENDELSE 

 ”Jeg færdes meget i politiske kredse lige pt. hvor 

vi fortæller, hvordan det er. ”Jamen det ved vi 

ikke” siger de. Vi siger: nej, fordi jeres øjne ind i 

sundhedsvæsnet, de bliver filtreret ind i det 

ledelsesmæssige system, så I får kun det at vide, 

der fungerer godt. Der er ikke nogen, der fortæller 

jer, hvordan det egentlig er at være sygeplejerske 

ude på afdeling (…) Medmindre, at den 

sygeplejerske skriver i avisen eller skriver direkte 

til jer” (Interview med tillidsvalgte sygeplejersker, 

DSR 2015).  

 



ARBEJDSMILJØ I ET ANERKENDELSES 

PERSPEKTIV KRÆVER FOKUS PÅ   

 Vilkår for faglig identitetsdannelse  

 

 Udvidelse af deltagelsesmuligheder 

 

 Tydelige og alment accepterede 

værdsættelsessystemer  

 

 Samfundsmæssig anerkendelse  



HVAD KØBER I?  

 Kan og skal sygeplejerskers 

krænkelseserfaringer  være løftestang for nye 

måder at formulere  arbejdsmiljøkrav på, som 

sætter det faglige anerkendelsesbehov i 

forgrunden?    



 

 

Tak for jeres opmærksomhed 

Janne Gleerup 

 

gleerup@ruc.dk  

mailto:gleerup@ruc.dk


FRISKE EMPIRISKE EKSEMPLER 

 Arbejdets usynlige komponenter   

 Nedskæringers krænkende effekter (sp overtager, når andre faggrupper 

beskæres) 

 Dokumentationskrav & mistillid til de fagprofessionelle  (dryppet fru 

jensens øjne) 

 Når systemer ikke matcher opgaven (en udskrivning tager ikke 45 min) 

 Standardisering overfor idealer om patientcentreret pleje (12 timers 

samtaler og du er rask) 

 Modsætningsfyldte ledelsesstrategier (væk med mellemledere og 

indførelse af relationel koordinering) 

 Fra fagenes samarbejde til markedets forretningsrelationer 

(kassetækning frem for plejefokus) 

 Licitationers påvirkning af arbejdet og dets organisering (dårlige kanyler) 

 Industrisamfundets produktivitetslogik krænker (kan du se du er en bil)  

 Politisk ansvarsforflygtigelse (frontpersonalet står med aben) 

 Ledelsen i klemme ml. loyalitet og arbejdsmiljøbeskyttelse (jeg løj for 

arbejdstilsynet) 

 


