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De amerikanske Hawthorne-studiers bidrag til udviklingen 
af den psykodynamiske organisationspsykologi  
 
 

Åse H. Lading 
 
 
 
Peter Henrik Raae var allerede i 1980’erne og 1990’erne en kendt 
skikkelse i de gymnasiekredse, som jeg også selv tilhørte, men vi 
havde dengang ikke mødt hinanden. Det kunne vi måske have gjort 
på et stort anlagt møde i begyndelsen af 1990’erne om en fremtidig 
uddannelse i organisationspsykologi på psykodynamisk grundlag, 
arrangeret af Institut for Gruppeanalyse (IGA). Jeg ved ikke, om Peter 
Henrik var til stede, og om han allerede på det tidspunkt var blevet 
optaget af kombinationen psykoanalyse og organisationer. Imidlertid 
krydsedes vores veje senere, efter at vi begge havde gennemført den 
uddannelse, som det omtalte møde var optakt til. Gennem uddan-
nelsen var vi kommet ind i en – set udefra – meget speciel verden. Vi 
blev indviede som en slags brødre og søstre og lærte hurtigt ordenens 
adfærdsmæssige regler: at sætte os i rundkreds, ikke et sekund før og 
heller ikke et sekund efter det angivne klokkeslæt, og afvente konsu-
lentens indledende mantra: ”Opgaven er at undersøge, hvad der 
foregår i gruppen her-og-nu gennem udveksling af tanker, følelser og 
fantasier. Ordet er frit.” Vi lærte også at acceptere en mulig efter-
følgende tavshed, der kunne vare minutter og halve timer, eller at 
give efter for vores eget eller gruppens pres om at sige, hvad der faldt 
os ind. Vi aflærte efter kort tid håndsoprækning og fandt ud af at 
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indrette os efter hinanden. Efterhånden forstod vi også, at konsu-
lentens opgave ikke var at besvare spørgsmål, men at komme med 
indspark om gruppens tilstand, hvilket til tider forekom os noget 
kryptisk.  
 Vi håndterede også ordenens centrale begreber: angst, forsvar, 
projektion. I begyndelsen forekom især antagelsen om angst som en 
allestedsnærværende følelse som farfetched. Vi kunne tale om at være 
urolige, nervøse, lidt usikre, men ’angst’ – hvorfor det? Imidlertid 
kom dette ord også ind under huden på os, og vi blev ikke skræmte 
af at høre og bruge det og også mindre skræmte af at fornemme 
følelsen. Vi deltog også i flere arbejdskonferencer, som etablerede en 
midlertidig organisation, hvor målet var oplevelsesbaseret læring om 
inter- og intrapersonelle processer i mindre grupper og organisa-
tioner. Her jonglerede vi med vores roller og autoritetspositioner og 
kom til at forstå mere om, hvad der skete i vores hverdag på arbejde, 
i undervisningen, i familien og venskabskredsen. 
 Når vi mødte hinanden uden for uddannelsen, kunne vi henfalde 
til at bruge nogle af ’ordene’ og se indforstået på hinanden: Sammen 
havde vi en indsigt, som de andre var udelukket fra. Vi udvekslede 
fantasier om at indflette ord som ’paranoid-skizoid’, ’depressiv 
position’ og ’projektiv identifikation’ i samtaler med familie og 
venner for at nyde deres benovelse over alt det, vi var i gang med – 
belært af bl.a. konferencelederens formanende afskedsord om at være 
opmærksom på, at vores omgivelser jo ikke havde været på arbejds-
konference, afholdt vi os imidlertid fra at udleve vores fantasier.  
 Det skete dog, at vi i glimt forestillede os, hvordan vores sessioner 
kunne betragtes udefra. Det var i de år, hvor Anders Fogh Rasmussen 
ville gøre op med rundbordspædagogikken, og hvor folk hoved-
rystende kunne iagttage vores gruppeadfærd gennem vinduerne. 
Mere humoristisk kunne vi tænke på os selv som hentet ud af en 
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Woody Allen-film, hvor en person – f.eks. en jødisk intellektuel 
narcissist – på newyorkeramerikansk siger til sin gruppe: ”Let me 
share this with you, I feel …,” og gruppemedlemmerne nikker 
opmuntrende til de mere eller mindre vilde og intime betroelser, der 
følger.  
 Vekselvirkningen mellem på den ene side at opleve, at vi var på 
sporet af noget sjældent interessant og på den anden side at forstå, at 
alle andre ikke var med på samme opdagelsesrejse, gjorde, at vi 
mestendels beholdt fodfæstet. Erfaringerne blev omsat til profes-
sionel viden, og blandt andet Peter Henrik har gjort omfattende brug 
af den i sit virke som organisationsanalytiker og forsker.  
 
 
Hvad med samfundet? 
I lighed med Peter Henrik og mig selv kom således forskellige 
mennesker fra 1990’erne og i de følgende år i kontakt med den 
psykodynamiske organisationspsykologi uden at være professionelle 
psykologer eller psykiatere. Dermed blev vi en del af det engelske 
Tavistock-miljø, som med sine styrker og mangler har sat et voldsomt 
præg på vores personlige og faglige tilgange.  
 Men hvad med traditionens meget sparsomme undersøgelse af 
den politiske og sociale kontekst for organisationernes dynamik? For 
ud over at være tilknyttet Tavistock-skolen, har vi også været – eller 
er vedvarende – 68’ere. Dermed følger et måske med årene mere 
lyserødt syn på verdens udvikling, men dog stadig et socialt 
engagement. Mine erfaringer fra konferencer og seminarer med folk 
fra Tavistock er, at mange både ældre og yngre deltagere på samme 
måde har en liberal og socialt bevidst tankegang, men også, at det 
indtil for nylig ikke har optaget en større plads i deres organisations-
psykologiske arbejder. Spørgsmålet er, om der er noget i selve 
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Tavistock-instituttets grundlæggende teoretiske inventar, der så at 
sige styrer opmærksomheden væk fra de samfundsmæssige aspek-
ter? Som oplæg til en diskussion om dette, vil jeg udkaste en hypotese 
om, hvad der kan have bidraget dertil.  
 
 
Tradition og eksperimenter  
Den engelske Tavistock Clinic blev oprettet i 1920 og bestod som 
sådan frem til kort efter anden verdenskrig, hvor den blev relanceret 
som The Tavistock Institute of Human Relations. Ansatsen til 
Tavistock-traditionen er en interesse for den interpersonelle dynamik 
i såvel den lille som den store gruppe, der videre kan udbredes til 
analyser af systemer som organisationer og familier. I de første år 
bekendte de toneangivende forskere sig til dynamic psychologies. Med 
dette sigtede de bredt til teorier, der var udformet af Sigmund Freud, 
Carl Gustav Jung og Alfred Adler, men der var langt fra enighed 
omkring dette udgangspunkt. Flere af medarbejderne var mere 
somatisk orienterede og udtrykte deres forvirring, når det ubevidste 
blev nævnt. Omkring 1930 blev det psykodynamiske grundlag dog 
præciseret, og kravene til de ansattes indsigt deri skærpet. Reference-
rammen blev objektrelationsteorierne, der var under udvikling i 
1930’erne med Melanie Klein som frontfigur. Imidlertid var hun ikke 
– som Freud var det – optaget af gruppen som fænomen. Indsigt i 
gruppers dynamik i en organisationssammenhæng udvikledes i løbet 
af 1930’erne og 1940’erne med andre teoretikere som aktører. Her 
antager jeg, at især to eksperimenter fik en vigtig betydning for 
udviklingen af Tavistock-skolens organisationspsykologiske tilgang.  
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Hawthorne-eksperimenterne 
De berømte eksperimenter (1924-32), der blev udført på Hawthorne 
Works på Western Electrics nær Chicago, havde som overordnet 
forskningsmæssige mål at finde frem til, hvad der kunne få arbejderes 
produktivitet til at stige. De empiriske undersøgelser blev primært 
foretaget ud fra observationer og analyser af et lille udvalgt team. 
Konklusionerne på disse undersøgelser skabte grundlaget for de 
centrale arbejdssociologiske og psykologiske generaliseringer, der 
sammenfattende betegnes som Human Relations-skolen. Af promi-
nente forskere i projektet kan nævnes Roetlisberger og Dickson, men 
vigtigst for den senere organisationspsykologi var dog de fortolk-
ninger af eksperimenterne, som Elton Mayo (1880-1949) præsen-
terede i slutningen af 1930’erne og begyndelsen af 1940. 
 Som noget nyt i organisationsstudier inddrog Mayo antagelser 
omkring det ubevidste, som han betegnede som ”night thoughts”. 
Han anvendte også freudianske begreber i sin analyse af interview 
med nogle af arbejderne. Mest kendt blev Mayo dog for, hvad der 
betegnes som opdagelse af Hawthorne-effekten. Den går ud på, at det 
er ledelsens opmærksomhed over for et arbejdsteam, der får teamets 
produktivitet til at stige – ikke først og fremmest en ændring af de 
materielle arbejdsbetingelser. Desuden konkluderede Mayo, at pro-
duktiviteten var afhængig af sammenholdet og de ofte implicitte 
arbejdsnormer i teamet. Problemet med disse undersøgelser og den 
såkaldte effekt er imidlertid, at senere forskning har påvist, at 
resultaterne blev nået på et mildest talt løst grundlag (Stewart 2009). 
For det første var Mayo ifølge Stewart afhængig af sine opdrags-
giveres ønsker om, hvad forskningen skulle munde ud i. For det 
andet blev en del af empirien væk; helt centrale aspekter af den 
analyserede gruppes økonomiske belønning, sammensætning og 
arbejde blev ikke inddraget i analyserne, og den endelige fortolkning 
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svarede stort set til de ideer, Mayo havde fremsat længe før, han blev 
præsenteret for empirien fra Hawthorne. Alligevel kan man i mange 
opslag og tekster om organisationspsykologi læse om dette eksperi-
ment som videnskabeligt udført og konklusionerne som holdbare. 
Selv om Mayo er blevet afsløret som videnskabelig fusker, kan hans 
opgør med taylorismen og udsagnene om forskernes interesse og det 
interne sammenhold og den følelsesmæssige binding mellem team-
deltagerne reelt belyse vigtige aspekter af deres arbejdsglæde og 
produktivitet. Men også andre aspekter af virksomhedens organi-
sering og kontekst skal inddrages. Bl.a. var Hawthorne Works en 
fabrik, hvor ledelsen kæmpede imod arbejdernes deltagelse i en 
fagforening. Det var en patriarkalsk virksomhed, som samarbejdede 
med forskere ud fra en forestilling om, at man med modernisering af 
ledelse og fokus på arbejdsteam kunne opnå både store produkti-
vitetsgevinster og bedre trivsel for medarbejderne, uden at det ville 
føre til økonomiske belastninger. Og det blev også rettesnoren for 
Mayos arbejde. 
 
 
Northfield-eksperimentet 
Et eksperiment af en hel anden karakter foregik i England i 1942 på 
militærhospitalet Northfield under ledelse af Wilfred Ruprecht Bion 
og John Rickman. Bion er anerkendt som en af Tavistock-skolens 
væsentligste teoretikere og udarbejdede sine gruppeteorier (1961) på 
grundlag af dette eksperiment.  
 Det relativt korte forløb på Northfield gik ud på at udvikle good 
team spirit i en militær sammenhæng. Det særlige og ukonventionelle 
i eksperimentet var, at de ca. 100 mænd, der skulle restituere sig på 
hospitalet, blev opfordret til bl.a. at danne grupper med hver en 
opgave: håndværk, kortlæsning, militære øvelser o.l. Det var dog 
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ikke først og fremmest tænkt som beskæftigelsesterapi, men som 
udgangspunkt for undersøgelser af den bevidste og ubevidste inter-
personelle dynamik i grupperne, hvor man skulle finde ud af at 
arbejde sammen om en opgave. Efter seks uger blev eksperimentet 
standset af militærmyndighederne. Erfaringerne derfra ligger imid-
lertid til grund for Bions ikoniske værk om grupper, der blev udgivet 
i 1961 og som lever videre som et af fundamenterne i Tavistock-
skolens arbejder. 
 Bion præciserede ikke det metodologiske grundlag for sine ana-
lyser af gruppens dynamik. Men i modsætning til Mayo organiserede 
han selv eksperimentets indhold og perspektiv samt uddrog selv-
stændigt sine konklusioner ud fra dette. Det epokegørende var, at de 
ubevidste dynamikker i grupper her blev sat på begreb. De land-
vindinger inden for gruppeforskningen, som Bion præsenterede i sin 
bog, skal dog ikke gøre begrænsningerne usynlige. Han interesserede 
sig ikke nævneværdigt for indholdet i og den samfundsmæssige 
kontekst for den opgave, som soldaterne skulle forberedes på at 
udføre. Det var de interne dynamiske relationer, der talte.  
 
 
En forbindelse? 
Hawthorne-eksperimenterne var ikke igangsat eller på anden måde 
knyttet til Tavistock-instituttet. Når jeg alligevel nævner dem i denne 
sammenhæng, er det fordi jeg uden i øvrigt at have dokumentation 
for det, går ud fra, at Mayos skrifter blev læst af Bion. Ud over 
Melanie Klein var Kurt Lewin en vigtig inspirationskilde for eksperi-
mentet på Northfield, men sandsynligvis orienterede Bion og Rick-
man sig også mere bredt. Med Mayos fokus på gruppen og ind-
dragelse af psykodynamiske begreber kan det udmærket tænkes, at 
Bion og Rickman forud for udformningen af deres eksperiment i 1942 
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lod sig inspirere også af Mayo, der i 1941 var på højdepunktet af sin 
berømmelse. Hvis det er rigtigt, er det så muligt at iagttage en 
forbindelse til Mayo, hvis indholdsmæssige kerne som nævnt drejede 
sig om de dynamiske relationer blandt teammedlemmerne som 
gruppe og på relationen til ledelsen (forskerne)? Det kan have under-
støttet Bions fokus på de interne grupperelationer og derigennem 
videreført det i Tavistock- traditionen.  
 
 
Den senere udvikling 
Retfærdigvis vil jeg dog nævne bidrag i denne tradition, der tidligt 
banede vejen for en bredere beskæftigelse med organisations-
psykologiske problemstillinger. Tavistock-forskeren Isabel Menzies 
Lyth (1917-2008) har høstet varig anerkendelse for sine analyser af 
socialt forsvar mod angst på systemniveau, aktiveret af arbejds-
opgavens emotionelle betydning. Gennem sine undersøgelser af 
praktikanters varetagelse af deres opgaver på et engelsk hospital i 
1950’erne beskriver hun sociale forsvarsformer, der overvejende 
ubevidst tjener til at dæmpe eller fjerne angst, der – i dette tilfælde – 
opstod på grund af konfrontationen med krop, sygdom og død i 
arbejdet på hospitalet. Umiddelbart lettede det sociale forsvar det 
kollektive angstfulde pres, men i længden skabte det yderligere 
problemer i arbejdet og endnu større frustration.  
 Tilbage i 1967 udkom Miller og Rices bidrag til udviklingen af 
Tavistocks analytiske fokus. De præsenterede den åbne systemteori, 
der med afsæt i von Bertalanffy (1968) beskriver organisationer med 
opgaver, grænser og differentiering af roller i konstant udveksling 
med omgivelserne. Dermed inddrages principielt opgavens og ar-
bejdets samfundsmæssige forankring. Denne tankegang har Steen 
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Visholm (2004) senere udbygget, men det er alligevel først inden for 
de seneste år, at perspektiverne herfra er blevet væsentligt udnyttede.  
I 2014 udkom antologien Social Defences Against Anxiety: Explorations 
in a Paradigm, redigeret af bl.a. David Armstrong, der er forsker og 
chefkonsulent på Tavistock-instituttet. Her ser de forskellige bidrags-
ydere både anerkendende og kritisk på perspektiverne i Menzies 
Lyths forskning, herunder de samfundsmæssige og organisatoriske 
forhold, der bidrog til de beskrevne forsvarsmekanismer.  
 I udkanten af Tavistock-instituttets felt har University of the West 
of England bidraget med teori og empiri, der ud fra en psyko-
analytisk og samfundsmæssig vinkel bl.a. indkredser, hvordan ’the 
psychosocial’ kan bidrage til den psykologiske organisationsforsk-
ning (Clarke og Hoggett, 2009; Thompson og Hoggett, 2012).  
 
 
Tilbage til Peter Henrik 
Jeg har i ovenstående funderet over, hvorfor opgavens betydning og 
den samfundsmæssige forankring for den empiri, som man har 
beskæftiget sig med i forlængelse af Tavistock-instituttet, ikke har 
spillet en større rolle for de fleste forskere i denne tradition. Jeg har 
udkastet en hypotese om, at Elton Mayos tilgang kan have haft en 
betydning for Bion, der ikke var vidende om den løse baggrund for 
resultaterne fra Hawthorne Works. Min hypotese kan aldrig blive 
afkræftet eller bekræftet, eftersom de involverede personer ikke har 
udtalt sig derom og nu tilhører fortiden. Men i nutiden kan vi – Peter 
Henrik, jeg og andre – diskutere videre og gå på opdagelse i en 
tradition, som er blevet en del af vores dna. 
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