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VELKOMMEN!

Velkommen til Tekster til Organisationsanalyse. De fleste af os arbejder i organisatio-

ner, nogle arbejder med organisationer, og de fleste organisationer samarbejder med 

andre organisationer. Derfor er organisationsanalyse vigtig for at forstå de problemer, 

vi møder i vores arbejdsliv, og for at få virksomheder til at fungere bedre og samar-

bejde bedre. Ja, selvom organisationer er noget, vi alle kender næsten til hudløshed, 

så er organisationer overraskende, udfordrende og spændende at arbejde i og med.

 Udvalget af tekster er skåret til med henblik på analyse af organisationer. Teksterne 

er valgt, fordi de på skarp vis sætter fokus på problematikker, som organisationer i 

dag arbejder med, og som det er væsentligt at forstå. Teksterne leverer med andre ord 

begreber, som er aktuelle i dag. Nogle af teksterne har ret mange år på bagen – Tay-

lors tekst om effektivisering af arbejdsprocesser er f.eks. over 100 år gammel – men 

organisationer i dag arbejder også med de problemer, som Taylor pegede på, og Taylor 

er simpelthen en af de skarpeste til at præsentere problemstillingen om arbejdsef-

fektivitet. Udvalget af tekster omfatter altså velkendte klassikere, som læseren kan 

vende tilbage til igen og igen i løbet af sin studietid på tværs af fag. Men tekstsam-

lingen indeholder også mindre kendte tekster, som udmærker sig ved at introducere 

genstandsgørelser, som adskiller sig fra de andre.

 Sagt mere udfoldet har vi et dobbeltmål med Tekster til Organisationsanalyse: Den 

skal introducere en vifte af centrale organisationsteorier og indføre læseren i, hvordan 

man laver gode organisationsanalyser. Disse to målsætninger opnår vi ved at knytte 

Tekster til Organisationsanalyse sammen med Organisationsanalyse (Frankel & Schmidt, 

2012), som er en grundbog, der netop også har analyser af organisationer som sit 

sigte. Bøgerne er integreret på den måde, at denne bogs introduktioner til de enkelte 

temaer vil omfatte tekster fra begge bøger.

 Når vi analyserer, anvender vi teorier og modeller, og de består i væsentlig grad 

af begreber, og begreber fastlægger vi med definitioner. For at kunne analysere foku-

seret, har vi brug for begreber til at fastlægge det, vi fokuserer på. Lige netop denne 

operation er væsentlig, særligt fordi vejen fra nysgerrighed til fordomsfuldhed, fra 

empirisk interesse til teoretisk bedrevidenhed kan være overraskende kort. For at 

kunne systematisere, fokusere og sammenligne empiriske resultater har vi behov for 

begreber og teorier. Og for at kunne anvende og udfordre organisationsteorier (og de 

ofte ret specifikke forventninger til organisationer, de indebærer) har vi behov for at 

kunne se, hvilke begreber de er opbygget af, ligesom vi har behov for selv at kunne få 

øje på de ting – de elementar-elementer – som teorien er opbygget af. Hvis en teori 
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(som f.eks. Mintzbergs (1980)) fortæller, at særlige typer organisationer koordinerer 

deres aktiviteter på særlige måder, så har vi behov for at kunne forstå, hvad der her 

forstås ved koordination, og hvordan vi kan få øje på koordination. Ellers kan vi ikke 

empirisk teste teorien og er overladt til enten at tro på den (og tilføje den til vores 

arsenal af fordomme) eller afvise den uden helt at vide hvorfor. Organisationsteorier – 

ligesom andre teorier – er med andre ord hjælpsomme til at tydeliggøre forventninger, 

men hvis vi ikke skal blive fastlåste i vores forventninger til organisationer, så skal vi 

vide, hvilke begreber teorierne er opbygget af, og selv kunne analysere med dem. Det 

gælder selvfølgelig særligt, hvis vi vil forstå nye og specielle former for organisering.

Vejen fra begreber til analyse er frugtbar, men kan være vanskelig. Den er vanskelig, 

fordi det som regel ikke giver sig selv, hvordan man kan få øje på det, som et begreb 

fastlægger. Vi kan f.eks. være fuldstændig overbeviste om, at vi er omgivet af en 

mangfoldighed af organisationer, og vi kan have fastlagt, hvad vi mener med organi-

sation, og stadig gå tværs gennem København uden klart at kunne sige, hvornår vi 

første gang får øje på en organisation. Begreber skal ganske vist fastlægges, men det 

er blot ét skridt; for at kunne blive iagttagelsesledende (for at blive analytiske) skal 

begreber operationaliseres. Det vil sige, at vi selv skal udvikle indikatorer for begre-

berne, altså gøre os fornuftige og eksplicitte overvejelser om, hvordan vi vil få øje på 

dem i praksis – en helt jordnær øvelse, som hører til i enhver organisationsanalyse. For 

at fastlægge genstanden for analyse skal vi således både fastlægge, hvilke begreber 

der er centrale for analysen, vi skal fastlægge, hvordan vi får øje på dem, og vi skal 

afgrænse et sæt af data, som vi vil analysere (se figur 0.1).

Begrunde
problem-
formulering

Afgrænse

Rapport

Fastlægge
genstand

Besvare
problem-
formulering

Figur 1.1. Opgavens struktur.

Speci�cere  type af relation

Identi�cere indikatorer

Figur 0. 1: Rapportens struktur.
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Disse tre skridt – afgrænse, specificere type af relation og identificere indikatorer – 

giver ikke sig selv. Men de er heller ikke vilkårlige. Og det er ofte forbundet med et 

væsentligt arbejde at udvikle dem. Afgrænsning kan f.eks. gøres på en lang række 

forskellige måder: Man kan forholde sig til en særlig arbejdsplads (et kontor, en 

fabrik, en bygning, en byggeplads, hvor nogle møder op og arbejder), man kan af-

grænse sig til dem, der har ansættelseskontrakt samme sted (og f.eks. udelade 

tætte samarbejdspartnere, underleverandører og konsulenter, der møder op hver 

dag, men faktisk er ansat i et konsulenthus), man kan afgrænse sig til dem, der 

påvirker, hvordan arbejdet udføres (og fokusere på interessenter, naboer, myndig-

heder), og man kan afgrænse sig til dem, der indgår i et projekt (uanset om de er 

på forskellige arbejdspladser, uanset om de er ansat forskellige steder, men først 

og fremmest fordi de bidrager til samme projekt). I nogle af de tekster, der indgår i 

Tekster til Organisationsanalyse, bliver det tydeligt, hvordan genstanden fastlægges. 

Men i mange er det ikke tilfældet. Teksterne er medtaget, fordi de fastlægger sær-

lige typer af relationer. For at gøre Tekster til Organisationsanalyse analytisk rettet 

rejser vi spørgsmålene om type af relation og afgrænsning, og vi kommer med for-

slag til undersøgelsesspørgsmål, som afspejler nogle af de mange indikatorer, man 

kan udvikle for hjemlerne.

 Organisationsanalyse er, sammenlignet med kvantitative fag som f.eks. mikroøko-

nomi og statistik, kendetegnet ved, at det er svært at opstille analyser på en måde, 

så der kun er ét rigtigt resultat. I organisationsanalyse er der simpelthen mange valg, 

der skal træffes og begrundes for at opbygge analysen, og ofte vil variationer i disse 

valg af genstandsgørelse føre til forskelle i, hvilke resultater man kommer frem til. 

Sådan forholder det sig selvfølgelig også i mikroøkonomi og statistik, og det bliver man 

klar over, når man har kvantitative fag på kandidatniveau. Men når man introduceres 

til f.eks. mikroøkonomi og statistik i begyndelsen af et uddannelsesforløb, så bliver 

man som regel ikke bedt om f.eks. at udvikle indikatorer og afgrænse datasæt. Kort 

sagt kræver et kvalitativt fag som organisationsanalyse, at man systematisk forholder 

sig til analytiske spørgsmål, som man på kvantitative fag ofte først møder senere i 

undervisningsforløbet. Det betyder, at organisationsanalyse er et godt sted at øve sig 

i at løse analytiske udfordringer, som man møder senere i uddannelsen. Det betyder 

også, at den faglige stringens i faget ikke kan vurderes ud fra resultatet af analysen; 

stringensen skal findes i opbygningen af analysen, altså i tydeligheden og konsisten-

sen af de valg, der træffes for at komme fra data til analysens overordnede påstand 

eller konklusion. For en nærmere introduktion til denne tilgang til organisationsanalyse 

se kapitel 1 i Organisationsanalyse (Frankel, 2012b). I teksten “I hvilken forstand?” 

af Frankel & Schmidt (2013) til tema 2 uddybes denne forståelse af, hvordan man 

argumenterer i organisationsanalyser yderligere.
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 Bogen er inddelt i temaer. Vores erfaring er, at hvert tema fungerer godt som indhold 

til en dobbelttime, så bogen passer til 14 dobbelttimer, inklusive en introducerende 

dobbelttime. Temaerne er samlet i 7 områder. Områderne repræsenterer forskellige 

overordnede tilgange til studiet af organisationer. Områderne er illustreret i figur 0.2.

Magt

Beslutninger

Organisations- 
struktur

Ledelse

BOGENS OMRÅDER

Incitament og 
meningsskabelse

Virksomheden

Organisations- 
kultur

Figur 0. 2

Overlappene mellem cirklerne illustrerer, at der er overlap mellem det, som bliver gjort 

til genstand for analyse i de forskellige områder, men også at der er dele af hvert om-

råde, som er særligt for netop det (og man skal ikke lægge noget i størrelsen af cirkler 

og overlap; figuren skal give overblik, ikke fortælle om, f.eks. hvor væsentligt ét tema 

er i forhold til andre temaer). For at hjælpe læseren til at navigere i bogen indeholder 

alle introduktionerne ovenstående figur med en udfoldning af det aktuelle område.

 Kunststykket ved at sammensætte en bog som denne ligger i fravalget. Meget er 

valgt fra – der er hyldemeter god, relevant litteratur om organisationer – og mange 

tekster kunne tilføjes med god grund. Teksterne her er altså ikke udtømmende, men 

de giver en bred introduktion til temaer, som man møder, når man læser bøger om 

organisationsanalyse.

 Hvert område er delt op i mere afgrænsede temaer, og til hvert tema er der en 

række tekster. Hvert tema bliver indledt med en introduktion. Introduktionen er en 

læsevejledning, som sætter temaets tekster i perspektiv i forhold til hinanden. Det 
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er et mål med bøgerne, at det står klart for læseren, at den teori/hjemmel, som man 

anvender i sin analyse, vil sætte rammen om, hvad man vil kunne få øje på, og give 

sprog til at udtale sig om det. For at illustrere denne pointe indeholder hver introduk-

tion eksempler på undersøgelsesspørgsmål, som man kunne stille med afsæt i de 

genstandsgørelser, som temaets tekster indeholder. Spørgsmålene afspejler, hvad der 

kunne være indikatorer for de teoretiske begreber. Spørgsmålene er til inspiration og 

er langt fra udtømmende. Læseren vil kunne følge, hvordan spørgsmålene ændres 

afhængig af teori/hjemmel. Spørgsmålene er formuleret, så de afspejler teksternes 

erkendelsesinteresse, altså hvad forfatterne af teksterne har forestillet sig at bruge 

deres organisationsanalyse til. Erkendelsesinteresserne varierer fra f.eks. at optimere 

til at forstå organisationen.

De enkelte tekster indledes med et par ord om forfatteren/forfatterne. Desuden er 

der indsat en korrekt reference til teksten, sådan som den bør stå i en litteraturliste 

ifølge APA-standarderne. Så kan læseren anvende referencen direkte på sin egen lit-

teraturliste.

 Teksterne er så vidt muligt genoptrykt med deres oprindelige opbygning. Dvs. vi har 

bibeholdt den niveaudeling og de underoverskrifter, der måtte være i originalteksten. 

Vi har ligeledes beholdt fodnoterne. Vi har også medtaget teksternes litteraturliste.
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Figur 0. 3
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