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Om projektet 
Projektet er blevet muligt ved en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det er udført ved 

Institut for Miljø Samfund og Rumlig Forandring (RUC) i årene 2005-2010. Projektet tager 

udgangspunkt i to faggruppers arbejde: buschauffører og handicaphjælpere. På instituttet har vi 

løbende haft en uvurderlig støtte fra sekretærerne Anne Klysner og Susanne Jensen, Rita Bitsch og 

fra studentermedhjælperne Maja Sasser, Ninna Johansen, Mette Bladt, Ina Lohse og Agnete 

Hansen. Endelig var cand tech soc Susan Mahler i en periode ansat som forskningsassistent i et 

barselsvikariat på projektet, hvor hun formåede at springe ind midt i projektforløbet, og hvor hun 

fungerede lige så selvfølgeligt, som hvis det havde været hendes eget forskningsprojekt. 



 2 

Vi vil rette en stor tak til deltagerne i vore interviews, værksteder og i den afsluttende 

netværkskonference. Først og fremmest stor tak til buschaufførerne og handicaphjælperne, som i 

mange møder og værkstedssamlinger blev vores faste partnere og som øste af deres viden, erfaring 

og ideer til forandring med tid, energi og kreativitet. Uden jer ville projektet ikke eksistere. Fra 

chaufførgruppen vil vi takke Adzibajram Rusitovski, Axel Pedersen, Gitte Christensen, Hans Erik ’ 

Rasmussen, Henning Larsen, Lars Larsen, Lars Svendsen, Magna Håkonsson, Martin Krogh, Ole 

Jørgensen, Randi Rostrup, Tahsin Bastas, Tommy Nørup og Ulla Pia Hansen. Og fra 

hjælpergruppen vil vi takke Anne Mette Christensen, Brian Bruun Kristensen, Caritas Locher, 

Gerda Andersen, Gerda Andersen, Gunnar Stumm, Helene Hastrup, Helle Ringsholm, Inger Møller, 

Jesper O. Søe, Jonna Oesen, Mick Hartmann, Niels Krohn, Preben Sørensen, Rose Lie, Sofie 

Andersen, Signe Hansen og Åse Rose Petersen.  

En stor gruppe af ansatte i organisationer, i kommuner, i trafikselskaber, i 

konsulentfirmaer, i hjælperbureauer og i forskningen har desuden medvirket i vore 

forskningsværksteder og i netværkskonferencen: Anders Kabel, Axel Surland, Bent Møller Jensen, 

Bjarne Bjelke Jensen, Charlotte Bredal, Eva Gyldvig, Georg Schneider, Gurli Jacobsen, Hans 

Larsen, Helle Vibeke, Christensen, Ida-Elisabeth Andersen, Jeanette Staffeldt, John Andersen, John 

Sørensen, Kaja Mogensen, Karen Albertsen, Karin Kofod, Klaus Bang Sørensen, Lene Stevn, Mia 

Husted, Michael Pedersen, Per Bruhn, Per Homann Jespersen, Pernille Bottrup, Sidsel Grosen, 

Sisse Grøn, Susanne Olsen 

Projektet har resulteret i en lang række publikationer. Vi kan især fremhæve tre bøger: 

Lise Drewes Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Eva Munk-Madsen og Katrine Hartmann-Petersen: 

Fleksibilitet, flygtighed og frirum – en kritisk diagnose af det senmoderne arbejdsliv (2010). 

Desuden en phd-afhandling af Katrine Hartmann-Petersen: I medgang og modgang – fleksibilitet og 

flygtighed i buschaufførers mobile liv (2009), samt i en bog af Eva Munk-Madsen: Om 

handicaphjælperes Arbejdsmiljø (2007). Desuden har vi skrevet tidsskriftartikler og holdt foredrag 

om projektet, se afsnit om publiceringer og formidling. Det vil vi også gøre i fremtiden.  

 

Fleksibel Produktion  

I 1998 udgav den amerikanske sociolog Richard Sennett sin bog The Corrosion of Character 

(Sennett 1998). Den blev oversat til mange sprog herunder også til dansk. På dansk fik den titlen 

Det fleksible menneske: eller arbejdets forvandling og personlighedens nedsmeltning (Sennett 

1999).  I bogen analyserer Sennett de fleksible organisationers betydning for, hvorledes vi udvikles 
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som mennesker. Sennett retter en omfattende kritik af konceptet fleksibel produktion og af de 

talrige omstillingsprocesser som nye ledelseskoncepter påtvinger virksomheder og organisationer. 

Richard Sennetts analyse tager sit empiriske udgangspunkt i to faglige historiske fortællinger: en 

fars udvikling som faglært og en søns udvikling som vidensarbejder inden for IT sektoren. Sennett 

lader to generationer af arbejdere fortælle deres identitetshistorie med fokus på, hvorledes deres 

identitet påvirkes af de fleksible omstillinger.  

Vi har ligesom andre forskere også fundet inspiration i Sennetts begreber og analyse. 

Sennetts fleksibilitetskritik er blevet bredt anvendt til at karakterisere individuelle og 

erfaringsbaserede tilpasninger til moderne organisationsudvikling. Den er også blevet anvendt til 

analyser, som ikke udelukkende deler hans negative udlægninger af de fleksible omstillinger, men 

som beskriver hvorledes mestringer af de fleksible omstillinger også kan have udfordrende 

elementer i sig (Olesen 2003).  

Den fleksible produktion har paradoksale psykosociale konsekvenser, idet den på den 

ene side rummer den positive energi, som omstillinger og dynamik kan tilføre arbejdet og på den 

anden side rummer belastninger, umyndiggørelse og nedslidning. Omstillingerne vil i visse 

situationer udmønte sig som gevinster for nogle medarbejdere og som byrder for andre. Sennett 

siger at nogle tager fordelene, mens andre må bære ulemperne. I andre situationer vil fordele og 

ulemper udmønte sig som ambivalenser hos de enkelte ansatte. De fleksible organisationer er af 

nogle forskere blevet betegnet som både forførende og grådige (Kvande 2000). Disse ambivalenser 

kan være vanskelige at analysere ud fra traditionelle mål på det psykosociale arbejdsmiljø såsom fx 

gennemstrømning og sygefravær. Det kræver helt andre analysestrategier og begreber for at forstå 

og forklare konsekvenserne af omstillingerne.   

 

En myndiggørende forskning  

En lang række tidligere analyser af arbejde og arbejdsmiljø i tilknytning til nye produktions- og 

ledelseskoncepter har haft en ”top-down” tilgang. Det betyder, at analyser er blevet tilrettelagt efter 

et design, der relaterer sig til betegnelsen konsekvensanalyser. Konsekvensanalyser er analyser af, 

hvilke konsekvenser et givent koncept har. Det kan være konsekvenser for økonomi, beskæftigelse, 

kompetencer og uddannelse, men det kan også være konsekvenser for arbejdsmiljøet fx 

konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø i form af miljø, belastninger, nedslidning, sygdom osv. og 

for det psykiske arbejdsmiljø i form af positive konsekvenser (tilfredshed, øget indflydelse etc.) og i 

form af negative konsekvenser (stress, udbrændthed og psykiske lidelser). Formålet med 
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konsekvensanalyserne er ofte på det organisatoriske niveau at udvikle de ansattes kompetencer til at 

kunne tilpasse sig til de nye omstillinger, at blive omstillingsparate. Vi finder ikke, at denne tilgang 

i tilstrækkelig grad levner plads til de livsytringer, der kan formuleres fra de ansatte, forstået som 

deres subjektive, erfaringsbaserede reaktioner på de fleksible organisationsformer.  

Vi ser også begrænsninger i, at mange arbejdsmiljøprojekter kun har fokus på 

organisationen, den enkelte virksomhed eller arbejdsplads. Organisationen bliver den enhed, som 

der analyseres på og som danner udgangspunkt for forandringer og forbedringer. Her finder vi 

megen inspiration i Sennetts optik på den fleksible omstilling, hvor han på lige fod med mange 

kritikere af det postmoderne samfund (Baumann 2000) tydeligt påpeger, at elementerne i den 

fleksible omstilling ikke bare er et anliggende for den enkelte organisation, men at den også bunder 

i dybe og almene træk ved det postmoderne samfunds udvikling og ved den samfundsmæssige 

udvikling, der er drevet af kapitalismens ledelsesstrategier, og som derved er med til at skabe 

grundlaget for samfundets kultur og etik (Sennett 2007).   

Dette projekt søger derfor at analysere de fleksible omstillinger på tre niveauer: et 

individuelt niveau, et organisationsniveau og et samfundsniveau. På baggrund af vort tidligere 

arbejde med analyser af arbejde og arbejdsmiljø tager vi udgangspunkt i en alternativ tilgang til 

analysen af de fleksible organisationers udvikling. Det kan kaldes for en ”bottom-up” tilgang. Her 

tager vi udgangspunkt i de ansattes livsytringer med udgangspunkt i deres hele liv og deres 

livserfaringer med de fleksible omstillinger. Som hele mennesker og ikke kun som ansatte, der 

tilpasser sig, bliver de inddraget i vores analyse. De hele liv og de subjektive erfaringer med det 

fleksible arbejde bliver inddraget i analysen og giver på én og samme tid stemme til, hvilke 

konsekvenser der skabes af de fleksible omstillinger, samt hvilke løsningsforslag der kan vise veje 

ud af de negative sider af fleksibiliteten. Vi søger i projektet både at analysere de 

arbejdsmiljømæssige konsekvenser af de fleksible omstillinger og at udvikle løsninger og forslag 

til, hvorledes det fleksible arbejdsmiljø kan forbedres. Derfor vælger vi et aktionsforskningsdesign 

for projektet, hvor det især er de ansatte selv der udvikler forslag til forbedringer. 

 

Når fleksibilitet bliver til flygtighed  

Ved starten af projektet, faktisk allerede da vi skrev ansøgningen om at få støtte til projektet, blev vi 

mere og mere klar over, at vi måtte finde et andet ord for fænomenet fleksibilitet. Ordet fleksibilitet 

fandt vi utilstrækkeligt af flere grunde: Ordet fleksibel eller bøjelig rummer en positiv betydning i 

sig selv. Hvem vil ikke gerne være fleksibel og kunne tilpasse sig? Ingen ønsker vel at være 
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ufleksibel? Hvem vil ikke gerne være omstillingsparate? Vi måtte dermed i projektet arbejde os ud 

af denne forudbestemte opfattelse af noget positivt som ordet fleksibilitet efterlod. Desuden viste 

tidligere analyser, at fleksibel omstilling kan referere til mange forskellige processer i 

virksomheder, organisationer og i arbejdsprocesser. Det kan referere til økonomiske omstillinger 

mellem virksomheder og deres underleverandør, til organisationsprincipper for omstilling af 

produktion og til omstillinger af arbejdsgange og arbejdsopgaver. Hvis begrebet skal gøres 

anvendeligt i en arbejdsmiljøundersøgelse, havde vi behov for en afgrænset og tydelig definition af 

det. 

Vi valgte derfor at ”oversætte” fleksibilitet til begrebet flygtighed. Fleksibilitet 

forstået som flygtighed (herom mere specifikt i næste kapitel) blev udviklet som et begreb, der skal 

forsøge at begribe den udfordring som kommer til udtryk i omstillingsparathed, konstante opbrud 

både i arbejdsopgaver og i de menneskelige relationer i arbejdet. Flygtighedsbegrebet bruger vi – 

også inspireret af Sennett – som en betegnelse for, hvordan mennesker subjektivt erfarer og skaber 

fortællinger om deres fleksible arbejdsliv. Flygtighedens kerne er således fraværet af sammenhæng 

og manglen på individuelle og sociale arbejdserfaringer samt hvorledes dette håndteres i moderne 

fleksible organisationer.   

Flygtighedsbegrebet har således – i modsætning til fleksibilitetsbegrebet – allerede en 

kritisk dimension i sig. Vi ønsker således med et normativt udgangspunkt at få bestemt om og 

hvorvidt fleksible organisationer rummer flygtighed i relationer mellem mennesker, samt hvorledes 

disse flygtige relationer erfares og mestres i de daglige arbejdssammenhænge. Samtidig ønsker vi i 

projektet at få udviklet forslag til handlinger, der kan vise veje ud af flygtigheden. Man kan spørge: 

når flygtighedsbegrebet starter således – i modsætning til fleksibilitetsbegrebet - med et kritisk blik 

på fleksibiliteten, opgiver vi så ikke flersidigheden og nuancerne i forståelsen af det moderne 

arbejdsliv? Og ville det ikke være bedre at give plads til at nuancere omkring både positive og 

negative aspekter ved fleksibiliteten og ikke på forhånd starte med et begreb, der synes at dømme 

de negative aspekter af fleksibiliteten som de største og vigtigste? Problemet er imidlertid at 

fleksibiliteten ikke træder frem for den enkelte medarbejder i et sådant skema af fordele og ulemper. 

Den træder derimod frem som oplevelsen af nogle krav, som den enkelte forventes at kunne 

håndtere. 

Udfordringen i det moderne arbejdsliv er således ikke fleksibiliteten, men 

udfordringen er flygtigheden eller det, at arbejdsopgaver, personrelationer og tidsintensiteten i 

arbejdets omskiftelighed, træder medarbejderen i møde som udfordringer, der er svære at løfte og 
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derfor opleves som ”kritiske”. Med flygtighedsbegrebet kan man uproblematisk – uden straks at 

blive stemplet som imod udviklingen - drøfte hvad individerne får ud af at spille med på 

fleksibiliteten og dermed åbne op for diskussioner af de ambivalenser, som det daglige arbejdsliv 

stiller os i som medarbejdere. Ambivalenserne bliver dermed et aspekt af den udfordring, man som 

menneske og subjekt har svært ved at håndtere. Ambivalens er blevet det normale i nutidens 

arbejdsliv – ikke det sjældne eller undtagelsen.  

 

Flygtighed udfordrer arbejdsmiljøet  

Med flygtighedsbegrebet etableres et nyt udgangspunkt i forståelser og løsninger af psykiske 

arbejdsmiljøproblemer – et udgangspunkt, der handler om betingelserne for, at medarbejderne selv 

kan gøre sig erfaringer med og pege på løsninger på de psykiske arbejdsmiljøproblemer, der altid 

vil være på en moderne arbejdsplads. Vi flytter således fokus og løsninger i det psykiske 

arbejdsmiljø. Flygtighedsbegrebet er et empowerment begreb eller et myndiggørelses begreb frem 

for et ekspertbegreb. Ingen moderne arbejdsplads vil være uden flygtige udfordringer til det 

psykiske arbejdsmiljø, simpelthen fordi det moderne arbejdsliv implicerer håndtering af 

komplicerede og mangeartede sociale relationer i en øget tidsintensitet og relationel omskiftelighed. 

Vi spørger med andre ord ikke til, hvordan vi kan eliminere psykiske udfordringer og belastninger i 

arbejdslivet, men til hvordan medarbejdere kan myndiggøres på sådanne måder, at de individuelt og 

i fællesskab kan tage hånd om disse udfordringer. Det er vores tese at flygtigheden i det moderne 

arbejdsliv er den væsentligste årsag til fraværet af denne myndighed. En forståelse af flygtighed 

bliver derfor en forudsætning for succesrigt at kunne udpege løsninger på det tilsyneladende 

konstant stigende pres på det psykiske arbejdsmiljø. Hermed mener vi ikke, at de aktuelle 

problemer i det psykiske arbejdsmiljø alene er medarbejdernes eget ansvar. Tværtimod. I dag er de 

ydre betingelser for medarbejdernes håndtering af udfordringerne i det psykiske arbejdsmiljø af en 

sådan art, at man ikke umiddelbart kan forvente denne myndighed eller kompetence. Derfor er 

løsningerne også alt andet end at lægge op til individuelle coping-strategier. Det er i lige så høj grad 

at udpege de organisatoriske, ledelsesmæssige og politiske reformer, der er nødvendige for, at 

medarbejderne efterlades i en mulig myndig situation i forhold til modernitetens komplicerede 

arbejdsliv. Men de ledelsesmæssige, organisatoriske og politiske reformer skal i sidste instans 

komme fra og forankres i medarbejdernes egne oplevelser af myndighedsbehovet.  

Vi vil med dette projekt forsøge at kaste lys over denne nye udfordring som 

flygtigheden stiller til det psykiske arbejdsmiljø. Vi er af den opfattelse at fænomenet ikke lader sig 
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forstå uden en samtidig undersøgelse af feltet på mindst tre forskellige indbyrdes sammenhængende 

niveauer: 

* Det subjektive og individuelle niveau. Hvordan bruger vi os selv i arbejdet? Hvorledes udvikles 

vores identitet i det hele liv, både i og uden for arbejdet?  

*  Det organisatoriske eller institutionelle niveau. Hvordan sætter organisationen, virksomheden 

eller arbejdspladsen rammerne for vort liv og arbejde? 

 * Det samfundsmæssige niveau. Hvordan påvirker de samfundspolitiske dagsordener både de 

subjektive og de institutionelle betingelser for vort liv og arbejde? 

Det er ikke tre systemniveauer vi undersøger, men tre dimensioner af det samme 

hverdagsliv, således som det indrammer de ansattes liv og arbejde. Vi ønsker også at påpege som 

tidligere nævnt, at de psykiske arbejdsmiljøproblemer ikke i sidste ende løses af eksperter, men af 

myndiggjorte medarbejdere. En sådan myndiggørelse vil selvsagt også stille de ansattes 

fagforeninger i en genaktualiseret rolle - som en aktør, der kan binde de forskellige 

handlingsniveauer sammen. Men en sådan myndiggørelse implicerer, at der udvikles forståelser, 

handlingsplaner og aktiviteter på alle tre niveauer. Hvis vi ikke indser, at de aktuelle psykiske 

arbejdsmiljøproblemer rummer disse kompleksiteter i sig, vil vi i alt for mange år fremover 

fortsætte den nuværende kurs, hvor mængden af psykiske arbejdsmiljøskader fortsætter med at 

stige. Den stigende kurve kan ikke primært vendes ved hjælp af ekspertbaserede 

forebyggelsesstrategier. Det moderne arbejdsliv kan faktisk bedst reformeres ved hjælp af ”villende 

medarbejdere”, men intensiteten i og formen på omstillingsprocesserne eroderer dette nødvendige 

subjektive overskud af arbejdsglæde. Løsningen på dette paradoks kan– efter vores opfattelse - kun 

komme fra medarbejdernes krav og ønsker til dannelse af nye sammenhænge og fællesskaber, til 

organisation og ledelse og til det politiske samfunds prioriteringer af velfærdsopgaver (især hvis 

arbejdet er en del af de offentlige velfærdsområder).  

 

Projektets design   

I projektet indgår to centrale casestudier, nemlig buschauffører i Hovedstadsområdet og 

handicaphjælpere i den privatiserede hjælperordning.1 De to faggrupper er valgt som to forskellige 

arbejdssammenhænge, hvor der arbejdes med mennesker og hvor vi på forhånd har haft en anelse 
                                                 
1 Deltagerne i forskningsprojektet er Lise Drewes Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Eva Munk-Madsen og Katrine 
Hartmann-Petersen. Lise Drewes Nielsen og Katrine Hartmann-Petersen har haft ansvaret for chaufførcasen og Kurt 
Aagaard Nielsen og Eva Munk-Madsen for handicaphjælpercasen. Der har dog i hele projektet været en høj grad af 
integration og af fælles metodeoplæg, lige som de sidste faser i aktionsforskningsforløbet har været gennemført i 
workshops, der går på tværs af de to faggrupper. 
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om, at flygtighedsproblemstillingen var til stede om end i forskellige former. Vi kunne derfor også 

forvente, at vi med valget af disse to faggrupper ville blive i stand til at belyse væsentlige aspekter 

af flygtighed – uden at vi selvsagt vil kalde de to faggrupper for repræsentative. Undersøgelserne af 

buschaufførernes og handicaphjælpernes arbejdsliv repræsenterer en start på forskning i flygtighed, 

og vi er overbeviste om, at der nødvendigvis skal føjes flere casestudier til, for at 

problemstillingerne er tilstrækkeligt belyste. Derfor er projektets mere overordnede betragtninger 

om flygtighedsfænomenet hidtil kun empirisk båret af de to casestudier. Efterfølgende empirinære 

analyser af andre arbejdsområder kan føje yderligere dimensioner til flygtighedsbegrebet.  

Projektet er bygget op om følgende forskningsspørgsmål:  

* Hvorledes kan vi subjektivt, organisatorisk og samfundsmæssigt bestemme flygtigheden i 

arbejdslivet med udgangspunkt i hhv. buschaufførers og handicaphjælperes arbejdsliv? 

* Hvorledes påvirker flygtigheden det psykiske arbejdsmiljø? 

* Hvorledes kan en mynddiggørelse af medarbejderne på moderne arbejdspladser gøre det muligt 

at forstå og håndtere flygtighed til et forbedret psykisk arbejdsmiljø? 

 Ud over den teoretisk metodiske gennemarbejdning af eksisterende forskning i 

fleksibilitetens psykosociale konsekvenser har vi i projektet også indhentet ny empirisk viden om de 

fleksible omstillingers konsekvenser for det psykosociale arbejdsmiljø for de to faggrupper. 

Resultaterne herfra er publiceret i særskilte publikationer (Munk-Madsen 2006a, 2006b, 2007a, 

2007b; Hartmann-Petersen 2009).  

 Vores projekt har afsæt i et aktionsforskningsforløb, hvor handicaphjælpere og 

buschauffører arbejder med fremtidsudkast til deres ”liv og arbejde”.  Disse fremtidsudkast udgør 

hjertet i projektet, fordi de repræsenterer faggruppernes bud på, hvordan de myndigt ønsker at 

håndtere de flygtige vilkår, som det moderne arbejdsliv sætter dem i. Fremtidsudkastene bliver 

udviklet videre i dialoger med eksperter og forskere og bliver bragt videre på en 

netværkskonference. Disse fælles forløb på tværs af de to deltagergrupper er beskrevet i bogen 

Fleksibilitet, flygtighed og frirum (2010).    

 

Projektets konklusioner2 

Vi har haft følgende intentioner med dette projekt: For det første ønsker vi at udvikle begreber til at 

bestemme karakter og omfang af fleksibilitet forstået som flygtighed og til at afdække flygtighedens 

                                                 
2 Dette afsnit er baseret på konklusionskapitlet i bogen  Fleksibilitet, flygtighed og frirum – en kritisk diagnose af det 
senmoderne arbejdsliv (2010) 
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betydning for arbejdsmiljø og livskvalitet. For det andet ønsker vi at udvikle metoder til at 

bestemme fleksibilitet og flygtighed i arbejdet med mennesker fra to udvalgte grupper, 

buschauffører og handicaphjælpere. For det tredje ønsker vi at udvikle metoder, der via 

erfaringsudveksling og involvering udvikler handling og modstrategier mod flygtighed for at 

fremme et godt arbejdsmiljø.   

 

Flygtighed som erfaring  

Fra starten af projektet havde vi fokus på fleksibilitetsbegrebets arbejdsmiljømæssige aspekter. Vi 

ønskede at føre Richard Sennetts analyse ind i en dansk kontekst. Det blev imidlertid hurtigt klart 

for os, at vi havde behov for at udvikle analyser, der gik videre end blot at analysere fleksibilitetens 

positive og negative konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Vi opdagede hurtigt, at der måtte 

være noget mere på spil. Fleksibel produktion er ikke bare en stabil tilstand, hvor der kan måles på 

godt eller dårligt, men fleksibel produktion antage i stigende grad former, hvor der er konstante 

forandringer i arbejdsforhold. For at skabe en begrebsramme, hvor dette kunne indfanges 

fokuserede vi på flygtighedsbegrebet, som netop angiver, at arbejdsmiljø og arbejdsforhold ikke kan 

beskrives som tilstande, men som noget der er i konstant forandring. Vi måtte med andre ord have 

en begrebsmæssig tilgang, som kunne identificere de konstante forandringer som et centralt træk 

ved arbejdsforhold i fleksible organisationer. Sennett antyder også at fleksibiliteten kan blive flygtig 

og med yderligere inspiration fra bl.a. Baumann gjorde vi flygtighedsbegrebet til vores centrale 

begreb. Det gjorde det muligt, at vi kunne fokusere på de aspekter ved fleksibiliteten, som blev 

oplevet af de ansatte som et medfølgende vilkår, når organisationen blev gjort fleksibel. Med 

flygtighedsbegrebet har vi med andre ord at gøre med et begreb, der opfanger en subjektiv erfaring, 

som klæber til selve det at praktisere fleksibel organisering. Vi siger dermed ikke, at fleksibilitet 

nødvendigvis må resultere i flygtighed, men vi siger, at der er brug for en systematisk forskning i, 

hvordan fleksibilitet kan komme de negative konsekvenser af flygtighed til livs. 

Projektets udfordring er for det første at vise, om det er et godt og empirisk 

meningsfyldt begreb at vælge flygtighedsbegrebet i forbindelse med analyser af psykiske 

arbejdsmiljøproblemer i en arbejdsorganisation. For det andet at vurdere om og hvorvidt 

flygtighedsbegrebet kan udfordre arbejdsmiljøforskningen til at inddrage andre niveauer end det 

organisatoriske, altså både det individuelle og det samfundsmæssige niveau.    
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Flygtighed som fravær af stabile relationer i arbejdet  

I begyndelsen af projektarbejdet bliver flygtighedsbegrebet bestemt som fravær af stabile relationer 

i arbejdet. Det følger på en måde Sennetts optik på fleksibel produktion. Det får umiddelbart en god 

genklang i buschaufførernes arbejde. Buschaufførerne oplever et tab stabile og varige relationer i 

arbejdet på grund af de hyppige omstruktureringer, der foregår i arbejdet. For handicaphjælperne 

ser situationen imidlertid lidt anderledes ud. Her har relationerne karakter af at være mere flydende 

relationer mellem hjælper og bruger, hvor der opstår vanskeligheder med at sætte grænser for 

identitet og subjektivitet.   

 Fleksibilitet forstået som flygtighed er blevet nuanceret på tre niveauer: det 

samfundsmæssige, organisatoriske og det individuelle. Vi har påvist, at flygtighed ikke alene kan 

forstås på arbejdsorganisationens niveau, men i lige så stor udstrækning skal forstås som 

dynamikker på det samfundsmæssige og på det individuelle niveau. Årsagerne til flygtighed er en 

del af komplekse samfundsmæssige og politiske beslutninger, som f.eks. den stigende privatisering 

og kontraktstyring af de offentlige aktiviteter, eller af dynamikker i det individuelle private liv, hvor 

den enkelte ansatte har private ønsker og mål, der påvirker prioriteringer og valg i forhold til 

arbejdsmarkedet. I de indledende empiriske analyser i vores projekt opstår der således hurtigt 

forståelser for at flygtighed er langt mere end arbejdsorganisationen.  

 På det samfundsmæssige niveau viser vores studier af de to faggrupper, at de konkrete 

arbejdsbetingelser er resultater af ændringerne af den offentlige sektor. Buschauffør-arbejdet er 

blevet udliciteret, har tabt status og er i stigende grad underlagt skiftende kontraktlige vilkår, der 

indebærer uigennemskuelige ledelses- og organisationsstrukturer. Buschaufførerne føler sig 

afkoblede fra muligheder for medbestemmelse og indflydelse på denne udvikling. 

Handicaphjælperne fungerer i en privatiseret offentlig institutions, hvor de kommunale 

myndigheders ansvar er mildest talt uklar. De føler sig også afkoblede fra muligheder for 

medbestemmelse og indflydelse. Det samlede billede som dukker op i den fælles dialog imellem 

buschauffører og handicaphjælpere er mangel på offentlig- anerkendelse og respekt. 

Både chauffører og handicaphjælpere tilpasser imidlertid deres eget liv til disse vilkår. 

På det individuelle niveau bidrager de personlige interviews med nøje beskrivelser af, hvorledes 

flygtigheden håndteres og mestres i det daglige arbejde. Chaufførerne og handicaphjælperne 

håndterer og tilrettelægger et hverdagsliv efter flygtighedens vilkår. Flygtigheden opfattes således 

som et vilkår for et levet moderne hverdagsliv, som mestres og håndteres på det individuelle niveau. 

De tilpasser sig til de daglige tidsstrukturer i relation til ønsker fra deres hverdagsliv. Det kan 
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beskrives som at flygtigheden som vilkår også betyder en vis frisættelse, hvor de ansatte har 

mulighed for at tilrettelægge deres eget individuelle arbejds- og hverdagsliv ud fra egne behov. 

Flygtigheden som den individualiserede frisættelse rummer imidlertid også 

ambivalenser, idet flygtigheden også bliver en frisættelse væk fra kollegaer, fra stabile 

ansættelsessteder, fra fællesskaber og fra ledelse. Det er et individualiseret moderne arbejdsliv, hvor 

det kan være vanskeligt og meningsløst at finde afløb for at bruge en ’voice’ strategi for at udtrykke 

sine mulige utilfredsheder i relation til arbejdet. Her bliver det måske mere nærliggende at anvende 

en ’exit’ strategi, hvor man resignerer og føler sig umyndiggjort og måske helt opgiver at deltage og 

sige fra.     

 Det giver således ikke mening kun at undersøge flygtigheden på organisationsniveau. 

Den må nødvendigvis forstås og forklares med inddragelse af hele livssammenhænge, som 

deltagere i hverdagsliv og i samfundsliv. Flygtighedsbegrebet bringer således både politik og 

hverdagsliv ind i forståelsen af det psykiske (og fysiske) arbejdsmiljø. 

 

Hinsides flygtigheden: viljen til myndiggørelse 

Vores undersøgelsen af flygtighed er en kritisk undersøgelse af frustrationer og belastninger i det 

moderne arbejdsliv, men det er også en undersøgelse af, hvordan der kan opstå ønsker om og vilje 

til at udvikle handlinger, forandringer og alternativer til et flygtigt arbejdsliv. I interviews og 

fremtidsværksteder giver projektet plads til, at deltagerne kan udtrykke og anvende følelser af angst, 

ensomhed og isolation i det daglige arbejdsliv. Disse følelser anvendes i projektet ikke blot som 

refleksioner og ytringer, men også som protester og frustrationer, der kan danne grundlag for at 

kunne involvere sig og at kunne deltage i forandringer.  

 Allerede i fokusgruppeinterviewene var der en klar tendens til, at erfaringer med 

angst, ensomhed og manglende gode kollegiale relationer slår om i begyndende fælles forestillinger 

om alternativer og behov for reformer. I fremtidsværkstederne er det en del af selve metoden, at 

man begynder med at læsse sin kritik over eksisterende arbejdsforhold af og således åbner op for 

nye fælles fremtidsudkast. I begge grupper er fremtidsudkastene følelsesmæssigt forankrede udkast 

til et fleksibelt arbejdsliv, der kombinerer krav til systemer og samfund og til individuelle pligter til 

at påtage sig social ansvarlighed i fremtidens arbejdsliv. Således er de to gruppers fremtidsudkast i 

begge grupper præget af vilje til selv at være ansvarlig for at skabe fællesskaber og til at styrke den 

faglige kollegialitet f.eks. knyttet til bedre muligheder for at møde kollegaer og til ønsker om  at 

blive involveret i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Samtidigt opstilles krav og ønsker til 
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systemerne om at medvirke til at skabe betingelser for en sådan myndiggørelse. At arbejde med 

flygtigheden i de to gruppers arbejds- og hverdagsliv har således tydeliggjort, at erfaringsdannelse i 

forhold til flygtighed kan finde sted på en måde, der er meningsfuld i forhold til at involvere 

medarbejderne i konstruktion af rammer og systemer og i egen individuel deltagelse; begge med det 

klare formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.  

 Det har været et samlet resultat af aktionsforskningen, at begge faggrupper under 

deres arbejde med fremtidsudkastene ønskede at realisere deres forslag via to forskellige forsøg. 

Forsøgene illustrerer faggruppernes ønsker om at omsætte deres ideer og forslag i konkrete 

forandringer. Dermed forbliver aktionsforskningen ikke blot en uforpligtende samling af ideer og 

forslag, men ønsket om at omsætte forslag i konkret handling. Det udsiger også noget om 

forslagenes konkretiseringsgrad, at de direkte kan omsættes i et eksperiment. Imidlertid er det også 

et udtryk for faggruppernes myndiggørelse og reelle ønske om indflydelse på eget arbejde, at de to 

forsøg udvikles og konkretiseres. Faggrupperne ønsker ikke blot at markere, at de er ofre for 

udviklingen, man har lyst, engagement og myndighed til at overskrive offerrollen og tage aktivt del 

i forandringerne mod et bedre arbejdsmiljø.  

 Begge gruppers fremtidsudkast støder imidlertid på realitetsmuren, hvor det viser sig 

at de udviklede forslag til forandringer i de første fremtidsværksteder ikke umiddelbart kan lade sig 

realisere og føre til praktiske skridt til forandringer, som kan tages med hjem som ideer, der allerede 

kan realiseres. Det videre arbejde i forskningsværksted og netværkskonference skal forsøge at 

fastholde viljen til forandring og samtidig råde bod på problemet med realitetsmuren ved at 

inddrage eksperter og andre ressourcepersoner. Vi må imidlertid konstatere, at realitetsmuren i 

projektets forløb ikke bliver overvundet, men at der kommer tilstrækkelig med åbninger og 

begyndelser til, at vi tør konkludere, at der i de to faggrupper eksisterer vilje til myndiggørelse, og 

at denne vilje udgør et potentiale for videre aktionsforskning og udviklingsforsøg med veje ud af 

flygtigheden. Potentialet blev også underbygget af, at buschauffører og handicaphjælpere deltog 

hele vejen igennem projektet med en glæde, energi og munterhed, der modsiger billedet af 

resignation og modløshed. Der er stor forskel på, om man har svært ved at få fat på de forandringer, 

der skal i gang, eller om man reagerer med modløshed og resignation. Det vi ser i projektforløbet er, 

at deltagerne netop kommer ud over modløsheden og resignationen så snart de – som i projektet – 

deltager i meningsfulde kollegiale sammenhænge. Deltagerne lærer at orientere sig i forhold til de 

flygtighedsproblemer, der jo stadig findes i busbranchen og i handicaphjælpen. Om, hvorvidt og 

hvornår projektets konkrete reformforlag kan implementeres, kan vi på nuværende tidspunkt ikke 
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sige noget om. Derimod står det temmelig klart, at der i det samlede projektforløb er foregået en 

læreproces, der erstatter en tendentiel resignation i forhold til flygtighedsproblemerne, med en 

socialt rettet orientering dvs. en mulighed for at etablere forståelser, der også peger i retning af 

mulige aktioner i fremtiden. Det kan bekræftes ud fra den energi og lyst til dialog, som deltagerne 

mødte op med i opfølgende aktiviteter efter de indledende interviews og værksteder. 

 Flygtighedsbegrebet er, som vi har udviklet det igennem projektet, således ikke kun et 

refleksivt diagnostisk begreb, som taler til ekspertsystemer, der hævder at ville skabe bedre psykisk 

arbejdsmiljø. Det er desuden et begreb, der taler ind i medarbejdernes egne subjektive erfaringer og 

som i denne kontekst peger videre mod visionære horisonter og giver retninger for konkrete 

handlinger i selve arbejdet. Flygtighedsbegrebet fungerede i vores undersøgelse i den forstand som 

et kritisk begreb, hvilket betyder, at det samtidig med, at det udtrykker problemer og mangler også 

udtrykker elementer af en forandringshorisont. 

Vi kan konkludere: 

• Fleksibilitet forstået som flygtighed er et frugtbart begreb til at bestemme de kritiske 

elementer af fleksibel produktion og dennes betydning for arbejdsmiljøet. 

• Flygtighed må forstås på tre niveauer: individ, organisation og samfund og på  

relationerne mellem dem.    

• Erfaringskategorier til at bestemme og forandre flygtighed individuelt, organisatorisk og 

samfundsmæssigt er blevet udviklet i projektet og kan anvendes i fremtidig  

arbejdsmiljøforskning 

 

Metodiske bidrag til arbejdsmiljøforskningen  

Som eksponent for arbejdsmiljøforskningen i Danmark placerer vi os i et grænseland imellem den i 

dag meget udbredte interventionsforskning, som er inspireret af lægevidenskaben og en normativ 

sociologisk kvalitativ forskning, der lægger vægt på undersøgelser af betingelser for at udvikle 

trivsel og mere indflydelse og kontrol. Vores projekt er på den ene side eksperimentelt orienteret i 

form af aktionsforskning, hvor vi udvikler forandringsforslag, der også kan almengøres igennem 

inspiration og spredning. På den anden side er projektet også en kvalitativ fortolkende analyse af 

erfaringer, forståelser og handlingsforslag i arbejdslivet. Dele af projektgruppen har især rødder i en 

kvalitativ sociologisk metode, mens andre har rødder i eksperimentelt orienteret aktionsforskning. 

Vores mix mellem kvalitative interview og aktionsforskning er således et nybrud. Vi forsøgte også 

at gøre brug af en kvantitativ screening af flygtighedens udbredelse og styrke i form af en survey. 
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Der blev med andre ord forsøgt en egentlig triangulering af metoder til undersøgelsen af 

flygtighedsproblemet som arbejdsmiljøproblem. 

 For flere af projektdeltagerne er det første gang vi har arbejdet i et projekt, hvor 

kvalitative interviews er blevet trianguleret med aktionsforskning og en kvantativ survey. Vi kan på 

baggrund af analysen konstatere, at den kvantitative survey ikke fik den funktion, som vi havde 

tiltænkt den. Det blev ikke et såkaldt screeningsinstrument for flygtighed, der også kan anvendes i 

andre typer af arbejdsmiljøundersøgelser. Dertil blev det for meget en sammenligning imellem 

usammenlignelige størrelser. Det viste sig hurtigt at flygtighedsfænomenet ikke i kvantitativ 

forstand kunne sammenlignes i chaufførernes og handicaphjælpernes arbejdsliv. Men survey 

undersøgelsen gav vores projekt en opstart og kan beskrives som en eksplorativ analyse, der gav 

adgang til et (nyt) forskningsfelt. Det fik derfor en vigtig funktion i opstarten af projektet, men blev 

ikke det tiltænkte redskab, som der kunne arbejdes videre med.  

Trianguleringen mellem de andre metoder, de kvalitative interview (individuelle og 

fokusgruppe) og aktionsforskningsdelen har imidlertid haft mange væsentlige bidrag til analysens 

resultater. De kvalitative interviews har bidraget til uddybede bestemmelser af aspekter og 

betydninger af flygtighed i chaufførers og hjælperes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. De har i sig selv 

dannet grundlag for selvstændige analyser publiceret som selvstændige bidrag fra analysen (Munk-

Madsen 2007, Hartmann-Petersen 2009). Samtidig danner de også væsentlige bidrag til bogen 

Fleksibilitet, flygtighed og frirum.  De har også betydet, at forskergruppen som medproducenter i 

aktionsforskningsdelen havde et detaljeret og nuanceret kendskab til de to arbejdsområder og ikke 

mindst til grupper af ansattes mestringer af det daglige arbejde. Forskergruppen kunne derved også i 

højere grad forberede sig på at bringe egen viden i spil i aktionsforskningsdelen af projektet. 

Ligeledes har fortolkninger af ytringer i aktionsforskningens sociale læringsrum virket tilbage og 

uddybet den kvalitative analyse af chaufførers og handicaphjælperes arbejdsforhold og 

arbejdsmiljø. 

 

Frirum til social læring  

I løbet af processen lykkes det at producere frirum for læring med det formål at producere 

fremtidsudkast til veje ud af flygtighed. Den kreative og dialogiske opfordringsstruktur bliver 

gennemgående i alle aktionsforskningens sessioner (værksteder, forberedelsesmøde og 

netværkskonferencen). Deltagerne, chaufførerne og hjælperne bliver under processen fortrolige med 
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værkstedsformen og føler, at de trygge og kendte rammer etablerer grundlag for fantasi, udfoldelse 

og handleforslag.   

Betegnelsen frirum henviser til, at der skabes et fælles erkendelsesrum med 

muligheder for læring og erfaringsudveksling. Frirummet har to betydninger: 1) For det første er 

frirummet et erkendelsesrum, der i første omgang dannes uden for arbejdet. I frirummet skabes der 

muligheder for at udtrykke og gøre erfaringer med at reflektere i forhold til liv og arbejde, i forhold 

til ønsker og drømme og i forhold til visioner og forandringer. Frirummet danner således en modpol 

til den daglige erfaring, der er karakteriseret ved netop fraværet af frirum til refleksion og drømme. 

2) For det andet skabes frirummet som et kollektivt rum, hvor fællesskaber udvikler, fortolker og 

forhandler visioner og forslag. Erfaringsdannelsen for den enkelte sker bl.a. igennem udveksling 

med andre. Projektets resultater viser, at sådanne frirum kan producere forslag til fælles visioner og 

handlinger, hvilket indikerer at skabelsen af frirum i det daglige arbejde, fri af tidspres og 

institutionelle magtrelationer, kunne etableres i et kollegialt orienteret forandringsarbejde inden for 

arbejdsmiljøet.   

Som læringsrum er værkstederne ikke præget af det forskningsmæssige filter, hvor de 

ansatte er respondenter (objekter) for analyse. Deltagerne får en aktiv og styrende rolle i projektet, 

hvor de får muligheder for at deltage i projektet, som de myndige personer de er med deres egen 

ekspertise på deres eget arbejdsliv/arbejdsmiljø. Værkstederne faciliteres løbende således, at 

deltagerne opfordres til at tage ejerskab til processen og til selv at udfylde de dele af værkstedet, der  

i planlægningen er ufærdige. F.eks. bidrager forskerne og deltagerne ligeværdigt i invitationen af 

eksperter til forskningsværksteder og til netværkskonferencen. I selve læringsrummet er der således 

en myndiggørende proces.  

Myndiggørelsen får også et andet udtryk: De to faggrupper udvikler evner og 

færdigheder til at placere deres eget fagområde i en generel samfundsmæssig ramme. Spejlingen i et 

andet arbejdsområde giver dyb indsigt i arbejdsmiljøproblemer, deres udvikling og potentielle 

løsninger. I projektet bliver det særlig tydeligt, da de to faggrupper mødes og finder en fælles 

platform i formuleringen af netværkskonferencens tema ”Hvordan genvinder vi respekten i det 

udliciterede arbejde i den offentlige sektor”.  

I aktionsforskningen lykkes det at fremme, at de to faggrupper bliver myndige og 

aktive i projektet. De tager ’ejerskab’ til de fremtidsudkast, der i projektets forløb bliver præsenteret 

og drøftet i forskellige kontekster og med forskellige input fra de professionelle. Denne dialogform, 

som i projektet bliver brugt til forskning, er imidlertid også en arena, der meningsfuldt vil kunne 
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implementeres i arbejdsmiljøarbejdet. Det er således ikke kun en forskningsmetode; det er også en 

arbejdsform som kan tænkes ind i virksomheders og arbejdsmiljøorganisationers forsøg på at skabe 

lokale læringsrum til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 

Projektet udvikler således også mynddiggørelse i selve træningen med at formidle og 

fremlægge deltagernes egen arbejdssituation overfor hinanden, overfor den anden faggruppe, 

overfor forskere og overfor arbejdsmiljøprofessionelle.  Der er stor interesse i at deltage og i 

kontinuert at deltage, og det ser vi også som et udtryk for, at de frie læringsrum er et positivt tilbud 

at udvikle faglighed. Men deltagelsen er samtidig også konstant modsætningsfyldt. Ofte har 

deltagerne svært ved at få fri til at være med, hvilket i sig selv må ses som et vidnesbyrd om, at der 

er problemer i det flygtige arbejdsliv. Andre giver udtryk for at det flygtige arbejdsliv ikke 

umiddelbart levner muligheder for at overføre de gode ideer fra værkstederne til initiativer i deres 

egne arbejdssammenhænge, og at dette skaber frustration. Men til trods for dette bliver 

værkstederne et klart vidnesbyrd om, at fire læringsrum kan fremme myndighed.  

Frirum til læring er således på den ene side en aktionsforskningsmetode, som 

bibringer ny viden om det flygtige arbejdsliv og mulige veje ud af det flygtige arbejdsliv. Men det 

er også en metode, som forhåbentlig åbner deltagernes opfattelse af, at sådanne frirum for ansatte, 

uden om ledelsens dagsorden, kan anvendes til at udvikle fælles refleksioner, 

følelsesbearbejdninger og ikke mindst udtrykke faglighed i relation til kvalitet i arbejdet.  

 

Forskersubjektivitet i arbejdsmiljøforskningen  

Et sidste bidrag til arbejdsmiljøforskningen er, hvad erfaringer fra dette projekt kan bidrage med i 

fremtidig arbejdsmiljøforskning.  I det oprindelige projektdesign havde vi planlagt at inddrage 

andre faggrupper end buschauffører og handicaphjælpere. Det kunne have styrket vores resultater 

og have kvalificeret vurderingen af rækkevidden af det vi har fundet. Det er naturligvis vort håb, at 

der i fremtiden vil kunne ske en opfølgning på nærværende projekt som råder bod på denne mangel. 

Vi har som forskere være både facilitatorer og medproducenter af 

forskningsresultaterne. I klassisk metodisk forstand har vi gennemført fortolkende forskning ved 

analysen af de kvalitative interviews. I aktionsforskningen har vi været facilitatorer på de 

gennemførte fremtidsværksteder, der blev drevet efter metodikkens næsten klassiske design. I 

resten af aktionsforskningsdelen har vi været facilatorer, hvor vi har drevet processer og diskuteret  

de fremtidsudkast, som chauffører og handicaphjælpere formulerede. Vi har drevet processerne 
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mellem værkstederne, vi har udviklet programmer og dialoger, og vi har haft indflydelse på 

deltagere i processen. Men vi har gennemført hele processen i tæt dialog med de to faggrupper.  

Vores forskersubjektivitet har således spillet en aktiv rolle i udformningen og 

tilblivelsen af resultaterne. Forskersubjektiviteten har udfoldet sig på et metodisk plan igennem 

facilitering, og den har udfoldet sig substantielt i dialoger, hvor vi indirekte bringer vore personlige 

og teoretiske inspirationer ind og deler viden med aktører i værkstederne. Vi må også her medgive, 

at vi igennem projektet har reflekteret meget over flygtigheden i vore egne arbejdsliv og i vore egne 

livssammenhænge, uden at vi dog har fundet en form at bringe sådanne refleksioner ind i samspillet 

med chauffører og handicaphjælpere. Men vi er af den opfattelse at et længerevarende samarbejde 

mellem forskere og praktikere principielt bør kunne rumme også en sådan systematisk dialogisk 

inddragelse af forskersubjektiviteten. 

 Man kan så spørge om det i virkeligheden er chaufførernes/handicaphjælpernes eller 

vore fremtidsudkast og løsningsforslag. Svaret er, at det primært er deres, men at vi både igennem 

metoderne og igennem dialoger har farvet os ind i dem. På den måde er forskersubjektiviteten og 

forskningsfeltets teorier til stede i resultaterne. Validiteten stiller vi til diskussion bl.a. igennem de 

detaljerede procesbeskrivelser og igennem analyserne af disse processer.  

Forskerrollen og forskersubjektiviteten har nogle indlysende fortrin i projektet. Vi har 

ingen specifikke interesser i relation til fx ledelse og politik inden for de to faggruppers arbejde. 

Men vi vil ikke udelukke, at metoderne også kan anvendes i det lokale arbejdsmiljøarbejde i 

relation til busarbejdet og handicaphjælperarbejdet. Hvis der i et sådant regi skal etableres de 

nødvendige frirum for læring og myndighed vil det kræve, at de faciliteres af konsulenter eller 

forskere, der besidder en tilsvarende interesseneutralitet. Det kan i forhold til nærværende projekt 

være i form af mindre ambitiøse udviklingsarbejder, der trækker på uafhængige konsulenter eller 

sektorforskere, der dermed kan få en ny rolle i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og 

organisationsudvikling. Tænker man således vore metoder ind i en såkaldt udviklingsorganisation  

peger nærværende projekt frem imod fornyelser af et mere kontinuerligt praktisk samarbejde 

imellem aktører i brancherne og f.eks. sektorforskere og/eller konsulenter. Det vi således her kalder 

en udvikling af forskningsmetoder rummer i sig også modeller, der i fremtiden vil kunne anvendes i 

udvikling af organisationsudvikling med fokus på at skabe et forbedret arbejdsmiljø.  

 

Kvalitet i kvalitativ arbejdsmiljøforskning  
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Den kvalitative forskning (således også den kvalitative arbejdsmiljøforskning) har helt andre 

kriterier for kvalitet end den kvantitative arbejdsmiljøforskning. Tre af disse kvalitetskriterier har vi 

især lagt vægt på i dette projekt.  

For det første har vi i projektet tilstræbt en høj grad af transparens eller 

gennemsigtighed i projektet og dets fremgangsmåder. Vi har beskrevet fremgangsmåder og 

resultater baseret på de to udviklingshistorier, der blev produceret i de to faggrupper og i deres 

fælles sidste forløb op mod netværkskonferencens to samlinger. Dermed har vi gjort det muligt for 

andre arbejdsmiljøforsker at ”se os over skulderen” og at vurdere vores fremgangsmåder og 

resultater. Dermed bliver det også muligt for efterfølgende arbejdsmiljøforskning at vælge, udvælge 

og evt. fravælge dele af vores metoder og fremgangsmåder.  

For det andet er en kvalitet i kvalitativ forskning, at relationer mellem teori og empiri 

gøres tydelig og eksplicit. Vi har i dette projekt en ambition om at gøre relationen mellem teori og 

empiri tydelig. Vores analyse er hverken deduktiv, hvor de teoretiske begreber er styrende, eller 

induktiv, hvor det er de empiriske resultater, der styrer analysen. Vi tager udgangspunkt i Richard 

Sennetts fleksibilitetsbegreb og drejer det mod flygtighedsbegrebet. Målet er imidlertid ikke blot at 

undersøge om flygtighedsbegrebet kan genfindes empirisk, men målet er også at finde frem til, 

hvorledes flygtighedsbegrebet kan udvides, forklares og uddybes ud fra de to faggruppers erfaringer 

og subjektivitet. Først derefter kan flygtighedsbegrebet nuancere fleksibilitet og konsekvenserne af 

fleksibel produktion.  

 For det tredje er en kvalitet i kvalitativ forskning, at vi som forskere klart tydeliggør 

vores forforståelser og vores normativitet. Hvor kommer vi ind i feltet, med hvilke antagelser, med 

hvilke formål, med hvilket blik på problemerne? Vi har gennem hele projektet ikke lagt skjul på, at 

en kritisk vinkel på den fleksible produktions konsekvenser har været en drivkraft i projektet. 

Samtidig har vi i vores forforståelser en stærk tiltro til, at en demokratisk tilgang til 

organisationsudvikling, hvor de ansattes daglige erfaringer (på godt og ondt) danner udgangspunkt 

for forslag til ændringer, er den, for os at se, eneste vej frem til et varigt og forbedret arbejdsmiljø.  

 

Den samlede konklusion på vores metodeudvikling i projektet er: 

• Triangulering mellem interviews og aktionsforskning i arbejdsmiljøforskningen skaber 

forslag til forbedringer der er præget af myndighed og ikke af offertænkning 

• Frirum skaber læring og myndighed som et bidrag til et forbedret arbejdsmiljø 
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• Forskeres og konsulenters rolle bør reflekteres i udviklingsorienteret forskning i psykisk 

arbejdsmiljø. 

• Kvalitet i kvalitativ arbejdsmiljøforskning højnes ved transparens, eksplicitte valg af teori og 

empiri og ved eksplicit normativitet   

 

Veje til et forbedret arbejdsmiljø for chauffører og handicaphjælpere  

Handlingsorienteret katalog  

Projektets samlede resultater med en analyse af fleksibilitet og flygtighed i buschaufførers og 

handicaphjælperes arbejde kan stilles op i følgende katalog:  

 

Veje ud af flygtighed for buschaufførerne: 

________________________________________________________________________________ 

* Afskaffelse af udlicitering – stærkere offentligt politisk ansvar for busdrift 

* Arbejdstiden nedsættes og der skal især skabes tid til fælles frirum og mødet med kollegaer 

* Mere indflydelse og medbestemmelse på selve busdriften 

* Tiltag til forbedring af den kollektive trafiks status i offentligheden  

* Udvikle et eksperiment med chaufførorganiseret busdrift i et distrikt 

 

 

Veje ud af flygtighed for handicaphjælperne: 

________________________________________________________________________________  

* Indgåelse af en overenskomst, der regulerer løn og arbejdsforhold 

* Indførelse af en tredje part, der kan mediere mellem brugere og hjælpere 

* Mere tid til mødet med kollegaer og kollegiale frirum og fællesskaber 

* Indførelse af bedre uddannelse for hjælpere og brugere 

* Udvikle et eksperiment til med ny institutionel ramme for privat handicaphjælp 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Arbejdsmiljøsystemet og forslag til veje ud af flygtighed  
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Som afrunding vil kort reflektere over, hvordan vore forskningsresultater udfordrer det eksisterende 

arbejdsmiljøsystem. Vi havde i projektets oprindelige plan indbygget, at arbejdsmiljøinstitutionerne 

skulle indtænkes i aktionsforskningsforløbet, og vi inviterede også centrale og decentrale 

nøglepersoner til at være med, både i forskningsværksteder og på netværkskonferencen. Konkret 

forsøgte vi på sidste samling i netværkskonferencen at få oprettet en arbejdsgruppe, der skulle 

fokusere på flygtighedsfænomenets udfordringer til det arbejdsmiljøinstitutionelle system. Der var 

som nævnt ikke nogen, der meldte sig til at deltage i dette arbejde, hvilket må tolkes som et udtryk 

for, at de personer, der deltog, havde svært ved at se for sig, hvad der skulle og kunne komme til at 

ske i en sådan gruppe. Retningen på de arbejdsmiljøtiltag, som voksede ud af de to casestudier i 

nærværende projekt er således også for de flestes vedkommende adresseret en anden vej end hvad, 

der ligger inden for decentrale og centrale arbejdsmiljøinstansers virkefelt. 

 Det er egentlig kun i de to gruppers forslag med punkter om fælles møder, 

fællesskaber og frirum, der decideret taler ind i det eksisterende arbejdsmiljøarbejde. Vi ved at der i 

begge branchegrupper eksisterer disse arbejdsmiljøproblemer og vi ved også at Arbejdstilsynet i 

andre brancher har haft held med at pålægge arbejdsgivere indførelse af mere fælles tid3. Men vi 

ved også, at den omfattende deregulering, der finder sted af buschaufførers og handicaphjælperes 

arbejdsliv gør det meget vanskeligt og – som det kommer til udtryk i vore to casestudier – fordrer, 

at der også sker noget på et politisk niveau. Men som sagt kunne der ligge en udfordring her til 

Arbejdstilsynet, til Brancheråd og til de lokale sikkerhedsorganisationer om at prioritere tid til 

fælles mødesteder, tid til kollegiale fællesskaber og måske tid til metoder som i dette projekt og at 

se sådanne aktiviteter som et naturligt led i en fremtidig arbejdsmiljøindsats.  

 Hverdagslivets niveau er svært at bringe på banen i det eksisterende 

arbejdsmiljøapparat. De særlige fleksibilitetsbehov som vore to faggrupper giver udtryk for og som 

også udgør deres tiltrækning af de to fags individualiserede arbejde er vanskelige at håndtere fra 

arbejdsmiljøreguleringens sted. Arbejdsmiljø institutionerne kunne imidlertid understøtte 

eksperimenter, hvor de selv er med til at finde brugbare livssammenhænge, der individuelt 

afstemmer engagement i arbejdsliv med det øvrige hverdagsliv.  

 De øvrige handlingsforslag er vanskelige at adressere i et arbejdsmiljøapparatet, der 

ensidigt er fokuseret på arbejdsorganisationen. Som det ser ud i øjeblikket er det vanskeligt at 

forestille sig, at de umiddelbart kan skubbe til at igangsætte eksperimenter endsige til at udvikle 

                                                 
3 Vi ved fra deltagerfortællinger på en konference med arbejdsmiljøprofessionelle (September 2009, Sonnerupgaard)  at  
Arbejdstilsynet i Hovedstadsregionen succesrigt har  pålagt offentlige arbejdsgivere  i hjemmehjælpen og i  en 
institution for psykisk syge at skabe overlap og mere tid til fællesskaber uden instrumentel dagsorden. 
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mere offentligt ansvar for arbejdsmiljøet i de to brancher. Her skubbes problemstillingen over i et 

kommunalpolitisk og et landspolitisk rum. De faglige organisationer kan her være vigtige 

formidlere af arbejdsmiljødagsordener, som således går på tværs systemer.  

 Den politiske reformulering af arbejdsmiljøkomplekset omkring det flygtige 

arbejdsliv, som vi antyder her, bliver en udfordring for fremtidig forsknings i feltet. Den må 

interessere sig dybere, også dybere en det har været muligt i dette projekt, for hvordan  arbejdsmiljø 

institutionerne og det samfundspolitiske niveau kan udfordres i forhold til et flygtigt arbejdsliv. 

Problemet er nemlig ikke kun, at flygtigheden skaber dårlig kvalitet i mange medarbejderes 

arbejdsliv. Men det er yderligere, som vi har vist i nærværende projekt, at der også sker en 

erodering og flugt af ansvar for de fagligheder, som i sidste ende er en garanti for god 

handicaphjælp og for god service i den kollektive trafik.  

Der er ingen faglige fællesskaber og for de ansattes acceptable niveauer for faglig 

kvalitet, der kan udvikles endsige overleve i et arbejdsliv præget af fravær af stabile kollegiale 

relationer. 
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