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1. Indledning 

 
 

1.1 Indledning til opgaven 

Denne opgave behandler spørgsmålet om, hvorfor mennesker gør, som de gør.  

 

I min besvarelse af opgaveformuleringen vil jeg redegøre for Teorien om Planlagt Adfærd 

(TPB), og hvorledes den placerer sig i diskussionen om, hvordan menneskers handlinger kan 

forklares. Herefter vil jeg gøre det samme med Anthony Giddens og hans syn på mennesket 

som kyndig agent. 

På baggrund heraf vil jeg sammenligne de to teoriers holdninger i en diskussion, hvor jeg vil 

se på de forskelle og ligheder, der ligger i en sammenholdning af Teorien om planlagt adfærd 

og Giddens syn på subjektet som kyndig agent i forbindelse med forståelsen af, hvorfor 

mennesker gør det, de gør.  

 

Efterfølgende vil jeg i anden del af min diskussion inddrage to andre socialpsykologiske 

positioner, henholdsvis Antonovsky og Kritisk psykologi med særligt fokus på Antonovskys 

begreb ”sense of coherence” og Kritisk psykologis ”handleevne”. Jeg vil ligeledes se på deres 

opfattelser af problemstillingen: hvilke forskelle og ligheder har de med de allerede nævnte 

teorier, og hvilke konsekvenser har dette? Jeg vil til sidst sammenfatte mine overvejelser i en 

konklusion og afslutte opgaven med en perspektivering. 

 

 

1.2 Fravalg af teorier 

I min opgave har jeg valgt at fokusere på ovenstående teoretiske positioner, men i forhold til at 

besvare opgaven kunne man have valgt at inddrage flere teorier i diskussionsafsnittet. F.eks. 

kunne Bandura og hans begreb om ”self-efficasy” være relevant og en fokusering på Mørchs 

handlingsteoretiske perspektiv. Af pladsmæssige årsager har jeg dog fravalgt disse, og inddrager 

kun udvalgte pointer af Mørch, som fungerer som en kritik af Giddens. 
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1.3  Sammenligningsredskaber 
 
Opgavens omdrejningspunkt er menneskers handlinger og en forståelse og forklaring af disse. 

For at komme dette nærmere vil jeg undervejs i opgaven gøre brug af en række 

sammenligningsbegreber i sammenholdningen af de forskellige teoretiske positioner. 

Sammenligningsbegreberne er hentet med inspiration fra Sven Mørchs  

Spejlforskningstrekant (Mørch: 2001): 

  

 
 
 
 
 
             
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Mørchs pointe med spejlforskningtrekanten er, at forskningen på ethvert område tegner en 

opmærksomhed ved et kvalificeret valg af fænomen, metode og teori.  

Fokus i denne opgave (dvs. fænomenet) er handling – hvorfor mennesker gør, det de gør, og 

min behandling af de forskellige teoretiske positioner, er forskellige bud på en mulig 

forståelse af dette. 

Således vil jeg i min diskussion gøre brug af følgende sammenligningsbegreber, som skal ses 

som en personlig fortolkning af spejlforskningstrekantens elementer: 

  

x Teori – her forstået som hvilke særlige nøglebegreber, der er centrale for teorierne 

hver især 

- Individsyn (herunder hvordan teorierne ser på forståelsen af individet.) Hvilke 

egenskaber gives der udtryk for, individerne er i besiddelse af?  

 

- Intentioner (herunder hvordan de forskellige teorier forholder sig til menneskets 

intentioner i forhold til handleaspektet.) 

Metode 

                 Praksis 

       Teori 

  
    Fænomen 

  

Figur 1 Mørchs spejltrekant. Frit adapteret fra Mørch (2001,229)  
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x Metode – ( herunder hvilke metoder teorierne er udviklet på baggrund af? ) 

 

x Praksis – et perspektiv på anvendelsesområder – hvordan og i hvor høj grad er 

teorierne mulige at applicere? 

 

 

Jeg vil løbende forholde de forskellige teoretiske positioner til ovenstående begreber, men 

praksis-dimensionen vil jeg først se på sidst i anden del af diskussionen.  

At inddrage disse sammenligningsbegreber er væsentligt, idet flere af de inddragede teorier 

forholder sig forskelligt netop i relation til disse centrale begreber. Dette spiller en rolle i 

forhold til at komme frem til en forståelse af deres syn på, hvorfor mennesker gør det, de gør.   
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2. Attitudeteori: Teorien om planlagt adfærd 
 

2.1 Indledning til afsnittet 

Der gives først en kort introduktion til attitudefeltet og den historiske udvikling af dette 

område, hvorefter der efterfølgende gives en mere indgående redegørelse af Teorien om 

Planlagt Adfærd (TPB).  

 

2.2 Attitudeteori 

Attituder (holdninger) har igennem mange årtier været genstand for stor interesse. På det 

amerikanske socialpsykologiske attitudefelt har udviklingen af teorier herom gennemgået en 

udvikling fra én – og trekomponentmodellens syn på, at holdninger kan tilskrives mere eller 

mindre kognitive strukturer, følelsesmæssige og motivationelle aspekter, dvs. noget inden i 

mennesket, over dissonansteorien, hvor fokus er på kognitiv konsonans eller dissonans og en 

indre uoverensstemmelse, når en holdnings kognitive og affektive dimension ikke stemmer 

overens, for blot at nævne et par (Wetherell:1996). 

Et problem inden for området var dog en erkendelse af, at holdninger og adfærd ikke altid 

stemmer overens, hvilket b.la. La Pierre undersøgte, og fandt frem til at folk har en tendens til 

at svare på en måde, når deres holdning bliver målt og på en anden måde i selve 

dagligdagssituationen (Franzoi: 2006).  

Denne konstatering om den manglende mulighed for at forudsige adfærd var dårlig nyt for 

attitudeforskerne. Siden denne ”nedtur” omkring 1950’erne og 1960’erne inden for området 

er der imidlertid kommet nye tilgange på banen (Wetherell: 1996).  

 

2.3 Teorien om Planlagt Adfærd – et fokus på intentioner 

Et af de mest ambitiøse og succesfulde bud på en ny teori kom Fishbein og Azjen med i 1975, 

hvor de udviklede ”Teorien om Begrundet Adfærd”. Azjen videreudviklede senere modellen 

og kaldte den ”Teorien om Planlagt Adfærd”.  

Ifølge denne teori er folks adfærd bestemt af tre komponenter, hvilket illustreres i følgende 

model: 
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Den første komponent handler om personens holdning (attitude) over for adfærden. Denne 

attitude bliver til på baggrund af to faktorer : personens opfattelse af hvilke konsekvenser en 

udførelse af den givne handling kan medføre og dernæst personens evaluering af disse mulige 

konsekvenser. Summen af disse to faktorer fører til personens attitude, og tilblivelsen foregår 

således meget rationelt (Franzoi: 2006). Her understreger Azjen vigtigheden af, at attituden 

kædes sammen med en konkret situation. Det er altså ikke en persons generelle holdning over 

for et emne, som medtænkes her, men i stedet personens attitude over for en helt specifik 

handling.      

 

Derudover har en persons subjektive normer indflydelse på den endelige adfærd. De 

subjektive normer refererer til den rolle, som andre betydningsfulde mennesker har. - dvs. 

hvilke forventninger disse betydningsfulde andre kan tænkes at have. 

Den sidste komponent handler om personens opfattede kontrol over handlingen, hvilket er den 

nye dimension i forhold til den ældre model om begrundet adfærd fra 1975.  

Denne komponent er en opmærksomhed på, i hvor høj grad personen har en følelse af kontrol 

over handlingen, og om denne er i stand til udførelsen:  

 

”Ajzen argued that when people believe they have little 

 control over performing a behavior because of a lack of ability or resources, then their 

behavioral intentions will be low regardless of their attitudes or subjective norms”  

(Franzoi: 2006,192) 

 

Som ovenstående citat understreger, er denne opfattelse om oplevet kontrol meget afgørende.  

                                                   Figur 2 - TPB (adapteret fra Kuschel & Jørgensen: 2006, 70) 
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Hvor de to andre parametre i modellen er betydningsfulde, så kan graden af opfattet kontrol 

være direkte afgørende. Den kan således ”overtrumfe” de to andre og være den direkte årsag 

til, hvordan personen ender med at handle, hvilket illustreres med den stiplede pil i modellen 

(figur 2). Modellen viser ligeledes, at der kan være en gensidig påvirkning af de tre parametre 

(pilene går begge veje). De er ikke altid uafhængige af hinanden, men kan påvirke hinanden i 

højere eller mindre grad. Dog er pilene, der fører mod intentionen og videre til adfærden 

ensrettede. Fra dem går der ikke nogen påvirkning tilbage. Dette understreger TPB’s syn på 

handling, som ses som en direkte konsekvens af intentioner. 

 

2. 4 Evaluering  

Undersøgelser lavet på baggrund af  TPB viser, at teorien havde held til at forudsige en given 

adfærd i op til 75 procent af tilfældene, hvilket er en signifikant større andel end de tidligere 

forskeres resultater (Wetherell: 1996).    

Det tyder således på, at teoriens ide om at menneskers adfærd er nært sammenhørende med 

deres intentioner, i højere grad end de tidligere attitudeopfattelser, kan forudsige noget om 

menneskers adfærd. 

Trods denne konstatering er der en række kritikker, som angriber teoriens forsøg på at 

forudsige menneskers handling og forklaring på, hvorfor mennesker gør det, de gør, hvoraf 

jeg vil komme ind på nogle i min diskussion. 

Opsummerende kan man anføre, at det nye aspekt, som teorien bragte med ind i diskussionen, 

i forhold til de ældre teorier på området, er denne tredje dimension om menneskets oplevelse 

af kontrol . Den opmærksomhed er meget central i forhold til denne opgave, idet den retter 

fokus mod det aspekt, at mennesket har en evne til at kunne se dets egne muligheder og/eller 

begrænsninger, hvilket jeg vil komme ind på senere. 
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3. Anthony Giddens 
 

3.1 Indledning til afsnit 

I det foregående afsnit beskrev jeg TPB, udsprunget af den amerikanske 

attitudeforskningstradition. Jeg vil nu fortsætte med at redegøre for, hvor Giddens placerer sig 

i forståelsen af, hvorfor mennesker handler, som de gør. Optikken vil være rettet mod 

Giddens’ opfattelse af mennesket som kyndig agent, men først kommer en kort opridsning af 

nogle af Giddens’ centrale begreber, der ligger til grund for hans opfattelse af mennesket som 

kyndig agent. 

 

3.2 Giddens – subjektet som handlende agent 

Ifølge Giddens skal forholdet mellem individ og struktur ses som en strukturdualitet. Den 

samfundsmæssige struktur eksisterer kun i sine virkninger – som noget, der aktivt skabes hele 

tiden. Herved tager han afstand fra den dualisme, som er den måde, man traditionelt i 

socialteorien har set sammenhængen mellem individ og samfund, hvor adskillelsen af de to 

har været mere eller mindre total.  Giddens ser derimod på en sammenhængende relation, 

hvor struktur både ses som midlet til og resultatet af aktørernes handlinger. Giddens’ teori er 

derved ikke en strukturteori, men en strukturerende teori (Mørch: 1994). Processen som dette 

foregår i, betegner Giddens som social praksis. I denne sociale praksis ses mennesket - 

agenten, som kyndig (knowledgeable) med en viden om de fleste handlinger, som denne 

foretager. Giddens opererer med tre bevidsthedsniveauer og agenten har tilstrækkelig stor 

viden til at kunne udføre handlinger, men denne viden eksplificeres sjældent direkte. Den 

praktiske bevidsthed dækker over den viden, som vi ikke umiddelbart kan gøre rede for, 

hvorimod den diskursive bevidsthed indebærer, at agenten eksplicit giver udtryk for, hvorfor 

og hvordan vi handler. Det sidste niveau, Giddens opererer med, er et ubevidst niveau, som 

dækker over handlinger foranlediget af ubevidste motiver.  

Med Giddens’ begreb om subjektet som kyndig agent menes således: 

”At mennesker tænker eller kan bringes til at tænke over det, de gør. 

Mennesker besidder knowkedgeabilitet, altså ved de, hvad de vil, og hvorfor de 

gør det.”(Mørch: 1994, 23) 

Det centrale i Giddens’ strukturationsteori er hans syn på menneskers handling i denne sociale 

praksis – handlingen er nemlig mulig, fordi mennesket er aktør dvs. handlende agent i sit eget 

liv. 
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Handlinger ses som værende formålsrettede og intentionelle, men grundet de forskellig 

bevidsthedsniveauer er agenten ikke hverken praktisk eller diskursivt bevidst om alle 

konsekvenserne af sine handlinger. Handling må forstås som en endeløs strøm af 

begivenheder; en strukturationsproces. I denne proces vil handlinger ofte have utilsigtede 

konsekvenser (Andersen& Kaspersen: 2000). 

Giddens fokuserer på, at mennesket bruger betingelser, når de handler, men disse betingelser 

har to aspekter: strukturelle muligheder og principper (constraints).  

Det centrale er således, hvorledes mennesker handler med disse muligheder/betingelser, og 

hvordan de selv er medskabere af dem (Mørch: 1994). 

 

3.3 Evaluering  

Giddens har således et handlingssyn, der understreger at mennesker ved at handle, ”gør 

noget”. Ikke nødvendigvis fordi de intentionelt vil noget bestemt, men fordi de bruger de 

muligheder, som ligger for at gøre noget i deres liv. De kan gøre noget, og de kan lade være. 

Pointen i hans handlingsperspektiv er derfor, at når mennesker gør noget, så gør de en forskel 

(Mørch: 1994). Mennesker har altid frihed til at handle på en anden måde, men det kræver, at 

de kan se mulighederne for at gøre det.  
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4. Diskussion 
 

4.1 Indledning til diskussionsafsnittet 

I de to foregående afsnit har jeg redegjort for, hvordan henholdsvis TPB og Anthony Giddens 

forklarer, hvorfor mennesker gør det, de gør.  

Det følgende diskussionsafsnit vil bestå af to dele, hvor jeg i den første del vil diskutere de to 

tilgange over for hinanden. Dette vil jeg bl.a. gøre ved at sammenligne dem ud fra de 

parametre, som jeg i indledningen oplistede: 

 

-  Individsyn 

- Syn på intentioner  

- Metode 

- Praksis 

 

Diskussionen vil munde ud i en evaluering, der vil fungere som springbræt til den anden del 

af diskussionen, hvor jeg vil inddrage Antonovsky og hans begreb om ”sense of coherence” 

og Kritisk Psykologis begreb om handleevne i en samlet diskussion om, hvorfor mennesker 

gør, som de gør. I diskussionens anden del vil jeg komme med et bud på en eventuel 

praksissammenhæng og tydeliggøre de forskellige teoretiske positioners synspunkter ved at 

indplacere dem i Sven Mørchs spejlforskningstrekant.  

 

4. 2 Teorien om planlagt adfærd over for Giddens’ subjekt som handlende agent 

Når TPB skal forklare, hvorfor mennesker gør, som de gør, rettes fokus mod intentionerne 

bag en handling. Det er summen af attituder i forhold til handlingen, subjektive normer og 

graden af opfattet kontrol, der tilsammen udgør intentionen, som fører videre til handlingen. 

Der ses en opfattelse af, at mennesker handler intentionelt og har en hensigtsmæssigrettet 

adfærd.  

På dette punkt afviger Giddens’ syn på intentioner radikalt fra TPB: 

  

”Motivation og intentionalitet er ikke grundlaget for handling 

og skal derfor ikke danne grundlag for analysen 

af menneskers handlinger. Motivation og intentionalitet er til stede, for at handlingen kan 

finde sted. Handlingen foretages fordi man gør noget i sit liv” (Mørch: 1994, 23) 
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Giddens er således kritisk over for ideen om, at vi kan definere menneskelig handling 

udelukkende ud fra termer om intentioner. Han mener, at mennesket naturligvis altid har en 

intention, men svaret på, hvad der afgør, hvordan mennesker handler, skal findes et andet sted 

– blandt de aktuelle ressourcer, som individet har til rådighed. I denne forbindelse kobler 

Giddens ressourcebegrebet med magt: muligheden for at handle – dvs. den magt man har til at 

gøre dette, er afhængig af de ressourcer, man har til rådighed (Layder: 1994). Alle 

menneskelige handlinger har på denne måde et ”magt-forhold” – forstået på den måde, at man 

er i besiddelse af en magt til at handle og har en kapabilitet til at producere en effekt, altså at 

gøre noget – en transformativ magt.. Graden af agentens indflydelse begrænses imidlertid 

netop af de ressourcer man har til rådighed. 

Det er ovenstående aspekt, Giddens understreger, når han taler om ”duality of structure”. 

Strukturen er både mulighedsskabende, men samtidigt begrænsende.  

 

Hvis man sammenligner individsynene, der kommer til udtryk i henholdsvis TPB og Giddens 

syn på mennesket som handlende subjekt, ser man  i TPB et individ, som handler på baggrund 

af intentioner. På dette punkt afviger den fra Giddens. Men med opmærksomheden på 

menneskets egen handlingsformåen i oplevelsen af kontrol, afsløres et syn på individet som 

værende i stand til at stoppe op og se på hvilke muligheder, der findes. Ved at tillægge 

mennesket denne egenskab understreges også muligheden for at handle på baggrund heraf. 

Men det kræver, at den enkelte person kan se disse muligheder og ikke kun ser 

begrænsningerne.  

I en situation, hvor et menneske skal træffe et valg i sit liv, hvad enten dette valg 

omhandlerrygestop eller et mere krævende valg som abort, så tillægges mennesket med denne 

dimension en evne til at stoppe op og overveje, hvilken kontrol personen har over denne 

situation, og det opfordres til at spørge ”Hvilke muligheder har jeg i denne situation? Hvilke 

begrænsninger? – for så derefter at kunne handle. Men kan man omvendt ikke se 

mulighederne, eller disse bliver overskygget af begrænsninger, så fører det ikke til en 

handling. TPB understreger som førnævnt hvilken ”magt” denne dimension har, idet der er en 

direkte kobling af graden af opfattet kontrol og til den endelige handling. 

 

Med denne opdagelse af muligheden for at vælge – se mulighederne eller begrænsningerne - 

ses en parallel til Giddens’ opfattelse af mennesket som kyndig agent, der qua sin egenskab af 

kyndighed ikke er rent styret og determineret eksogent, men har en frihed til at handle på en 

anden måde – hvis man ellers kan se disse muligheder.  
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Forskellen i indvidsyn synes at ligge i spørgsmålet om mennesket som rationelt. Hos TPB ses 

mennesket som værende overvejende rationelt, forstået på den måde, at mennesket 

udelukkende handler på baggrund af intentionalitet. Denne overbevisning synes dog ikke at 

kunne forklare et menneskes spontane handlinger. Ud fra TPB er det svært at forklare,  at 

mennesker indimellem udfører spontane ikke-intentionelle handlinger.  

Dette syn på intentioner stemmer ligeledes dårligt overens med Giddens’ 

bevidsthedsniveauer. De består som førnævnt udover den diskursive bevidsthed både af en 

praktisk og en ubevidst bevidsthed, som indeholder aspekter, som agenten ikke umiddelbart 

kan gøre rede for, og som derfor kan medføre utilsigtede konsekvenser, som resultat af en 

handling. 

Ifølge Giddens’ tankegang bliver de utilsigtede konsekvenser af vores handlinger betingelser 

for nye handlinger,og herved står det klart, at handlinger ifølge Giddens ikke er rationelt 

overvejede enkeltstående handlinger med et forventet udfald (Andersen & Mørch: 2000).  

Denne opmærksomhed på, at mennesker rent faktisk kan udføre ikke-intentionelle handlinger, 

synes slet ikke at medtænkes i TPB, og man kan undre sig over, hvorledes denne ville forklare 

fx. spontane voldshandlinger.  

 

I denne sammenhæng finder jeg det interessant at se på de to forskellige teoriers 

videnskabsteoretiske grundlag og dertilhørende metoder. TPB er ud af en amerikansk 

holdningsteoretisk tradition inden for attitudefeltet. En tradition hvis ønske om at forudsige 

adfærd hænger sammen med et ontologisk udgangspunkt, hvor  verden er observerbar. Der 

findes en sandhed og samtidig en overvejende realistisk hypotesetankegang,  hvor det 

positivistiske udgangspunkt betyder, at valget af metoder, det epistemologsike fundament, kan 

lede en frem til en form for facit. En filosofi som også kendes fra de amerikanske 

eksperimenter. Dog bevæger netop TPB sig væk fra ideen om at begribe menneskers adfærd 

ud fra forsøg i laboratorier og retter blikket mod betydningen af sociale situationer 

(Kuschel&Jørgensen: 2006). 

Giddens og hans syn på mennesket som handlende agent placerer sig videnskabsteoretisk et 

sted, hvor han ønsker at holde fast i det epistemologiske, men samtidig også det ontologiske. 

Hans ”metode” til at skabe sine teorier er at gen- og nærlæse tidligeresocialteorier og 

sammenkoble elementer derfra med sin egen i en samlende eklektisk teori. Han skriver 

handlingsteorien i 1980’erne, hvor der på andre fronter i socialteorien i kølvandet på fx 

Foucault, sker et skred, hvor optagetheden af ontologiske spørgsmål om at afdække 

virkelighedens sammenhæng afløses at etepistemologisk fokus. 
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Giddens mener, at det epistemologiske får for stor betydning,  da han selv er af den 

overbevisning, at enhver socialteori må være forankret i ontologien.Samtidig mener han, at 

menneskers handling altid er forankret i den sociale virkelighed, og at denne ikke vil kunne 

indfanges ved generelle modeller og hypoteser. 1 

 

4.3 Evaluering 

Opsummerende kan man sige, at TPB og Giddens’ teori om mennesket som kyndig agent 

forklarer menneskets handling ud fra forskellige udgangspunkter. TPB har fokus på 

intentioner og holdninger grundet den attitudeteoriske udgangspunkt, hvor Giddens derimod 

ser på mennesket som kyndig agent, der er reflekterende, og som ikke handler på baggrund af 

intentioner udelukkende. Handlingen er bundet op af regler og ressourcer.   

Alligevel ses en sammenhæng. Forbindelsen ses i TPBs pointering af egen handleformåen 

(opfattet kontrol) og så Giddens’ syn på muligheder og begrænsninger, som handlingen åbner 

op for.  Kodeordene er muligheder og begrænsninger, som ligger i begge teorier. Det centrale 

er, hvordan folk ser deres betingelser, og det springende punkt for videre handling er, om man 

kan se mulighederne.  

 

 

4.4 Andre teoretiske perspektiver 

I den foregående diskussion blev TPBs syn på, hvorfor mennesker gør, som de gør 

sammenlignet med Giddens’ synspunkt. I diskussionens anden del vil jeg på baggrund af 

ovenstående diskussion inddrage Antonovsky og  hans begreb om ”sense of coherence” og 

Kritisk Psykologi og begrebet ”handleevne”. 

Afslutningsvis vil de blive forsøgt placeret i Mørchs forskningsspejltrekant, og teoriernes 

interventionspotentiale vil blive debatteret.   

 

4.5  Andre bud på hvorfor mennesker gør, det de gør 

Den amerikansk-israelske sociolog Aaron Antonovsky blev i 1970’erne optaget af 

spørgsmålet om, hvad det er, der gør, at nogle mennesker kan cope2 med meget svære 

livsforhold eller oplevelser uden at bukke under fysisk og psykisk, mens andre ikke kan. 

(Andersen & Mørch: 2000).  Han lavede bl.a. en række kvalitative interviews med israelske 

kvinder fra forskellige etniske grupper om, hvordan de tilpassede sig  overgangsalderen, 

                                                 
1 Dette blev præsenteret i undervisningen den 10.04.2007 af Lotte Kragh. Hvad der her medtages om Giddens i 
forhold til spørgsmålet om ontologi/epistemologi er hentet fra denne undervisning. 
2 Med ”cope” menes den måde hvorpå mennesker håndterer deres livsomstændigheder (Antonovsky:1993) 
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hvoraf nogle af dem havde været i koncentrationslejr under 2. Verdenskrig. Hvad Antonovsky 

fandt meget interessant i denne sammenhæng var, at hele 29 % af de kvinder, der havde været 

i koncentrationslejr, trods alt havde det godt fysisk og psykisk. Han flyttede således fokus fra 

spørgsmålet ”hvordan forklare at mennesker bliver syge?” til ”hvordan forklare at mennesker 

bliver eller forbliver raske?” (Jensen & Johnsen: 2000). 

 

Antonovsky udvikler begrebet ”sense of coherence”, som forklarer,  hvad der gør,  at nogle 

mennesker ikke klarer det bedre end andre. Begrebet består af tre elementer: 

1. forståelse 

2. håndterlighed 

3. meningsfuldhed 

 

For mennesket handler det om at etablere en social og samfundsfunderet forståelse, 

meningsfuldhed og håndterlighed, hvor meningsfuldheden er den mest centrale, da det er her, 

motivationen og det enkelte menneskes særlige drivkraft kommer ind (Andersen & Mørch: 

2000). 

Det væsentlige er altså, hvor stærk en ”sence of coherence” (SOC) den enkelte har udviklet og 

videre udvikler sig med: 

 

”Antonovskys tanker er, at det individ, der har en stærk SOC, hele tiden og undervejs i sin 

udvikling vil have bedre forudsætninger for at styrke sine færdigheder til at klare sig og 

udvikle sig med sine betingelser” (Andersen& Mørch:2000, 403). 

 

Mennesker med en stærk SOC har formået at skabe en meningssammenhæng – et 

meningsaspekt. De har formået at skabe mening ud af nogle livsomstændigheder, som har 

været meget barske. De har evnet at kunne vende situationen om og se fremad, dvs. at 

omskrive deres lidelse til at kunne se fremad. Hans begreb, der indfanger dette syn om 

processen, hvori SOC’en bliver dannet, er begrebet salutogenisis, som er tankegangen om at 

fokusere på det sunde frem for det syge og negative (Antonovsky: 1993).  

 

I forhold til diskussionen om, hvorfor mennesker gør det, de gør, synes svaret ifølge 

Antonovsky at være hans ”sense of coherence”-begreb. Hvis et menneske har en stærk SOC, 

så vil personen handle på én måde, og hvis personen har en svag SOC, vil denne handle på en 

anden måde.  
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Hvis man ser på, hvorledes dette synes at hænge sammen med diskussionen om TPB og 

Giddens’ syn på mennesket som handlende agent, ses det, at hvor TPB ser på intentionerne 

som afgørende for menneskets handling og Giddens på den kyndige agent, der handler på 

baggrund af regler og ressourcer, ser Antonovsky på det meningsskabende, som motiverende 

for handling. 

Denne tankefigur om menneskers handling i verden på baggrund af SOC sætter et anderledes 

fokus på sammenhængen mellem individuelle, sociale og samfundsmæssige betingelser, hvor 

det springende punkt er, hvorvidt det enkelte menneske formår at skabe mening ud af de 

oplevelser og sociale situationer, som det livet igennem sættes i (ibid). 

 

Antonovskys bud på, hvordan individuel handling skal ses i sammenhæng med 

samfundsmæssige betingelser og samfundsmæssig udvikling, er hans begreb om civility, 

hvilket er interessant set i et socialpsykologisk perspektiv. I denne sammenhæng er hans 

pointe, at i takt med at verden bliver mere og mere kompliceret og mangfoldig, stiger 

mængden af konflikter for det enkelte individ, og spørgsmålet for den enkelte bliver, hvordan 

denne skal håndtere de mange muligheder og handlingssammenhænge  (Antonovsky: 1987).  

Med civility-begrebet hæver Antonovsky sit fokus fra et rent individpsykologisk niveau til et 

samfundsniveau (et kollektivt perspektiv) og ser på, hvad det er for nogle udfordringer, der 

følger af at leve i et moderne samfund, således at det ikke kun handler om coping i forhold til 

det enkelte individs individuelle oplevelser i livet. 

 

I forhold til dette er hans bud og svar som førnævnt, menneskets ”sense of coherence”. I 

forsøget på at udvikle denne meningssammenhæng kan ses mange forskellige bud: nogle 

finder måske hjælp til processen gennem religiøsitet eller spiritualitet, andre måske ved at 

fortælle andre om deres oplevelser og på denne måde få vendt det skete til noget positivt og 

konstruktivt. 

Med Antonovskys ”sense of cohenrence” ses således en parallel til både TPB og Giddens syn 

på mennesket som en kyndig agent. Linket er dette individsyn, hvor mennesket har 

muligheder for at handle, hvis de vel at mærke kan se mulighederne. På denne måde deler de 

en interesse for samspillet mellem samfundsmæssige strukturer, sociale relationer og 

individuelle handlebetingelser – de søger alle at gribe fat i netop de individuelle betingelser 

for, at mennesket handler, som de gør. (Andersen og Mørch:2000). 

 

Et andet sted, hvor denne opmærksomhed ses, er hos de kritiske psykologer og deres begreb 

om handleevne. Den kritiske psykologis pointe er den, at individet er i stand til at udvide sine 
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objektive handlemuligheder i kraft af at udvikle en subjektiv handleevne (Holzkamp: 1983). 

Den samfundsmæssige struktur består af betydninger, som repræsenterer de objektive 

handlemuligheder for individerne, men i hver enkelt handlesituation, for hvert enkelt individ, 

gør nogle særlige aspekter af disse strukturer og muligheder sig gældende. Det vil sige, at de 

objektive betydningsstrukturer og handlemuligheder, samt den enkeltes erfaringer af disse 

strukturer, påvirker den enkeltes nuværende position og handlemuligheder. Man kan således 

ikke se på mennesket isoleret fra strukturen, men kun som en del af den, en aktiv deltager, 

som påvirker og påvirkes af den. Ifølge kritisk psykologi er det nemlig den enkeltes opgave, 

gerne i samarbejde med andre, at finde ud af, hvilke af sine foreliggende handlemuligheder, 

man vil bruge for at tilfredsstille sine behov.  

Synet, der kommer til udtryk her, er at mennesket har muligheder for igennem øget viden og 

selvstændig problemformulering at ændre på sin egen situation, og her ses den kritiske 

psykologis tætte kobling til de allerede gennemgåede teoretikeres vægtning af det enkelte 

individs rolle som medforsker i egen situation.  

I denne sammenhæng finder jeg det interessant at huske de videnskabsteoretiske forskel, der 

hersker imellem fx. TPB og Kritisk Psykologi. Hvor TPB, som før omtalt er ud af en 

tradition, hvor studiet af menneskers adfærd går gennem universelle modeller, har Kritisk 

Psykologi et videnskabsteoretisk syn, som er præget af en humanistisk og specifik 

samfundsvidenskabelig tilgang ved fokuseringen på det partikulære og ved en kvalitativ 

metodisk tilgang og udvikling af kategorialanalyser, hvor en analyse af grundbegrebers 

udledning foretages (Holzkamp: 1985).  

 

Kritisk Psykologi ville formentlig stille sig kritiske overfor TPB’s grundbegreberog mene, at 

en sådan model og udfaldene heraf ikke ville være andet end en verificering af modellen selv. 

Denne pointering skal blot ses som eksempel på de metodologiske forskelle, der ligger til 

grund for teorierne, hvilket jeg finder interessant, fordi de trods disse forskelle, samtidig peger 

på mange af de samme aspekter i forhold til forklaring af, hvorfor mennesker gør det, de gør. 

 

I forhold til det intentionelle aspekt i forbindelse med handling, som både TPB og Giddens 

forholder sig til, ses hverken hos Kritisk Psykologi eller  hos Antonovsky en særlig 

opmærksomhed herpå. 3 

 

                                                 
3 I hvert fald ikke i de medtagede tekster på pensum.  
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Hvis man ser på tidshorisonten for udviklingen af de forskellige positioner, så udviklede 

Aizen den endelige udgave af TPB i 1988, Giddens sin strukturationsteori i 1970’erne og ind i 

1980’erne, ligesom Antonovskys udvikling af ”sense of coherene” kom i  slutningen af 

1970’erne og i 1980’erne og endelig Kritisk Psykologis begreb om handleevne, som også blev 

udviklet inden for samme tid.  

Denne opmærksomhed skal ses i lyset af det skift, der skete i socialteorien, hvor en række af 

de ældre teoretiske positioner så mennesket bundet op af rigide strukturer, således at man var 

helt styret af eksterne omstændigheder (Andersen & Mørch: 2000). Dvs. en ontologisk 

forståelse, hvor blikket er rettet mod strukturer mv. og individet levnedes mindre plads 

(Layder: 1994). 

Men så sker der denne intellektuelle udvikling, hvor fokus rettes mere mod individet, og en 

opmærksomhed på at mennesket har mulighed for at bruge deres betingelser transformativt – 

de er kreative og handler selv. I stedet for kun at se på begrænsninger, så vender man blikket 

og ser på, hvordan folk klarer det. 

 

De forskellige teorier er fra forskellige retninger i socialpsykologien og sociologien og har 

anvendt forskellige metoder, hvilket jeg løbende har været inde på: Hvor TPB anvendte fx 

spørgeskemametoden, Antonovsky kvalitative interviews og Giddens en filosofisk tilgang og 

endelig den kritiske psykologis  kategorialanalyse. 

Disse metoder har ført til udarbejdelse af forskellige teorier, hver med deres bud på forklaring 

af menneskers handling – hvorfor mennesker gør de, de gør .Teorier, der hver især har haft 

centrale nøglebegreber: TPBs fokus på intentioner mm., Giddens’ kyndige agenter, 

Antonovskys sense of coherence og Kritisk Psykologis handleevne. 

Ifølge Mørchs forskningsspejltrekant, så hører valget af fænomen uløseligt sammen med 

praksis, og dette uanset om forskningens opmærksomhed er begrundet i en ønsket praksis 

eller blot ubevidst fører til praksis ved at etablere viden for intervention. (Mørch: 2001). Og 

netop i forhold til praksis ses også forskellige styrker og svagheder ved de forskellige teorier.  

Antonovskys ”sense of coherence” er relevant i forhold til sundhedsområdet, hvor temaer som 

sygdom og stress er i fokus. Han ønsker at vende problematikken om, og i stedet for at se på 

manglerne og forhindringerne at se på de muligheder, der åbner sig gennem udviklingen af a 

”sence of coherence”. Både på det rent individuelle plan, men også for individet i samfundet. 

Et spørgsmål man dog i denne forbindelse kunne stille i forhold til Antonovskys SOC-

begreber, hvorvidt mennesker, der er dårligt socialt stillet i samfundet, kunne tænkes at have 

sværere ved at udvikle en god SOC end f.eks. mennesker med højere social status. Dette 
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aspekt synes Antonovsky ikke at medtænke i sin teori, hvilket jeg synes, man kunne stille sig 

kritisk over for. 

Giddens’ begreb om mennesket som den kyndige agent og ”duality of structure”, om 

tankegangen om, atvores handlinger sætter grænser og skaber muligheder, synes meget 

abstrakt i forhold til en interventionssammenhæng, en svaghed som også Mørch har påpeget. 

Mørchs kritik går på, at Giddens’ struktur-begreb er for abstrakt, og Mørch introducerer i 

stedet en opmærksomhed på ”duality of tasks”, fx. i forbindelse med ungdom. Dualiteten er i  

stedet i de udviklingsopgaver, som man som menneske har, og specifikt peger han på en 

kvalificeret medbestemmelse (Mørch: 1994).  

I forhold til at forklare menneskers handling - hvorfor mennesker gør, som de gør, kan jeg 

tilslutte mig Mørchs kritik af Giddens’ strukturbegreb – i forhold til praksis virker hans 

begreber højtsvævende. Dog skal man holde sig for øje, at den direkte praksis næppe er 

Giddens’ pejlemærke, når han udvikler sine teorier. Hans ærinde ligger snarere i retning af at 

udvikle holistisk socialteori, som andre kan udvikle videre på efterfølgende. 

For at sætte denne sammenhæng omkring de forskellige teorier lidt i perspektiv og skabe et 

overblik har jeg positioneret de respektive tilgange i Sven Mørchs ”forskningsspejltrekant”, 

hvis begreber jeg løbende har forsøgt at holde de forskellige teoretiske positioner op i forhold 

til: 

 
  
 
 
 
 
 
     
            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Metode:  
 
TPB: 
Spørgeskemaer mm. 
 
Giddens: B.la. gennem genlæsning af  ældre 
socialteorier. Filosofisk tankegang. 
 
Antonovsky: 
Kvalitative interviews bla. 
 
Kritisk psykologi: udarbejdelse af 
kategorialanalyse 

             Praksis: 
      
             TPB: et muligt kompromis? 
 
             Antonovsky: Sundhed og stres 

   
             Giddens og Kritisk psykologi: 
 

Umiddelbart af mest akademisk 
interesse. Deres arbejde kan 
bygges videre på og derved 
inddrages interventionsmæssigt 

 

 
 
 
 
Teoriernes 
nøglebegreb(er): 
 
TPB: 
intentioner 
 
Giddens: 
Kyndig agent :Regler og 
ressourcer 
 
Antonovsky: 
Sence of coherence 
 
Kritisk psykologi: 
Handleevne 

Fænomen: HANDLING – hvorfor gør      
    mennesker det de gør? 

Figur 3: Mørchs 
forskningsspejltrekant med egne 
fortolkninger 
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Trods de forskellige aspekter i forhold til praksis, har teorierne et fælles fokus på menneskets 

mulighed for at handle, hvis det er i stand til at se sine muligheder og begrænsninger. 

I denne sammenhæng kunne TPB, som har det ene ben placeret i den amerikanske 

socialpsykologiske tradition med tilhørende eksperimentaltænkning, og det andet ben i denne 

”mulighedsdiskurs” er i båd med ”action-teoretikere” som Giddens, Antonovsky og 

Holzkamp, i virkeligheden måske tænkes at fungere som en form for kompromis i praksis fx i 

institutionssammenhænge inden for den medicinske verden. Her er man netop vant til den 

form for rationaler omkring eksperimenter mv. og TPB ville måske i hæjere grad end Kritisk 

psykologi eller Giddens vinde større indpas, netop fordi den taler et sprog, som bedre kan 

forstås inden for denne verden.  
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Konklusion 

 
 
Jeg har i min opgave hovedsageligt beskrevet og diskuteret to forskellige udlægninger, hver 

med sin bestemte tilgang til diskussionen om, hvorfor mennesker gør det, de gør. Herudover 

har jeg yderligere inddraget to teoretiske positioner i diskussionen for at være i stand til at 

vurdere spørgsmålet om socialpsykologiens forskellige bud på menneskers handling mere 

nuanceret.  

 

Jeg kan konkludere, at der teorierne imellem hersker både forskelle, men også mange 

ligheder, hvilket jeg her i konklusionen vil opsummere.  

 

TPB, hvis udgangspunkt er den amerikanske attitudeforskning, vægter intentionerne bag 

menneskers handling højt. Menneskets oplevelse af kontrol af adfærd, som medvirkende til 

menneskets intention er den mest betydningsfulde, da den alene kan være den direkte 

udslagsgivende. Samtidig er dette aspekt nyt på attitudefeltet og markerer et nyt syn på 

menneskets mulighed for handling. 

 

Giddens’ syn på mennesket som kyndig agent, understreger et syn på mennesket som 

reflekterende, og som ikke handler på baggrund af intentioner udelukkende. Handlingen er 

derimod bundet op af de aktuelle regler og ressourcer, som individet har til rådighed. Når 

mennesket handler, gør det en forskel - ikke nødvendigvis fordi det intentionelt vil noget 

bestemt, men fordi det bruger de muligheder, som ligger for at gøre noget i dets liv. 

 

Antonovskys tankegang om menneskers handling i verden på baggrund af  ”sense of 

coherence” sætter et fokus på sammenhængen mellem individuelle, sociale og 

samfundsmæssige betingelser, hvor det afgørende er, i hvor høj grad det enkelte menneske 

formår at skabe mening ud af de oplevelser og sociale situationer, som det livet igennem 

sættes i. Om menneskers SOC er høj eller lav, er afgørende for forståelsen af, hvordan de 

handler. 

 

Den kritiske psykologi og begrebet handleevne retter blikket mod det faktum, at det er det 

enkelte menneskes opgave, gerne i samarbejde med andre, at finde ud af, hvilke 
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handlemuligheder, der findes for ham/hende og igennem øget viden og selvstændig 

problemformulering at ændre på sin egen situation.  

 

Jeg har diskuteret ovenstående teoretiske positioner i forhold til hinanden ud fra begreber 

hentet fra Mørchs forskningsspejltrekant og har på denne vis illustreret nøglebegreberne, der 

indgår i hver teori, de divergerende metoder, der er anvendt i teorierne og hvordan de 

forskellige udgangspunkter ville tage sig ud i en praksissammenhæng. 

 

Dette har ført mig frem til at kunne konkludere, at der i TPB, Giddens’ syn på mennesket som 

handlende agent, Antonovskys ”sense of coherence”-begreb og Kritisk Psykologis 

handleevne-begreb, trods forskelligheder fx i form af videnskabsteoretiske overbevisninger, 

ses en sammenhæng, en fælles referenceramme om noget, de har til fælles:  

Et syn på menneskets handling, der kredser om muligheden for at handle, hvis man kan se de 

muligheder og begrænsninger, der er i livet. Det centrale er, hvorledes folk ser deres 

betingelser – om de kun ser begrænsningerne eller også mulighederne?  

Dette fælles syn har jeg sat i sammenhæng med den tidshorisont, de alle skriver indenfor, og 

det skift af perspektiv på individet i samfundet, som skete i disse år.  
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Perspektivering 
 

 
Ifølge Mørchs spejlforskningstrekant skal fænomenet man undersøger ses i sammenhæng med 

andre fænomener (genstandsfeltet) – i kontekst og i forhold til den historiske (og økonomiske) 

udvikling. 

Fænomenet er en del af en genstand, og praksis er politisk styret (Mørch: 2001). Denne 

udvidelse af spejlforskningstrekanten indebærer, at vi må se menneskers handling og 

forståelsen af hvorfor mennesker gør det de gør  samt udviklingen af teorier i en større 

sammenhæng. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I forhold til sammenhængen mellem teori og politik er det tankevækkende, at den 

intellektuelle diskurs, hvor tilgangen er mere individorienteret end tidligere,  får en 

opblomstring  omkring slutningen af 70’erne og starten af 80’erne. Dette er fælles for alle 

samfundsvidenskaberne og falder kronologisk sammen med en opblomstring i 

neoliberalistismen(neokonservatismen)/ i den politiske sfære (Reagan, Thather, Schluter i 

Danmark mv.).  

De videnskabelige hovedstrømininger indtil da i form af strukturfunktionalisme, 

(neo)funktionalisme og forskellige varianter af neomarxisrisk teori gav ikke meget handlerum 

til individet. Det kan have været medvirkende til til at skabe en daværende politisk dagsorden, 

hvor samfundet som struktur, fællesskab og social institution havde en mere fremtrædende 

plads end den, som den individorienterede neoliberalismen gav samfundet. 

    Genstand 

Fænomen 

Metode Metodologi 

Praksis 

      Politik 

                     Metateori Teori 

Figur 4. Mørchs spejltrekant. Frit adapteret fra Mørch (2001) 
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På den måde ses en sammenhæng mellem politik og teori, hvor intelektuelle strømninger 

koloniserer den politiske sfære og måske omvendt. Kausaliteten er ikke entydig. 

Hvis den  hegemoniske strømning indenfor psykologien og sociologien som akademiske 

videnskaber peger på, at mennesket som subjekt har frihed til at handle, hvis de kan se deres 

muligheder som det langt henad vejen er tilfældet med de gennemgåede teorier, kunne man 

måske ud fra dette i et politisk normativt perspektiv argumentere for og  retfærdiggøre mindre 

regulering og mindre social sikkerhed mv., fordi mennesket ”kan selv”. På denne måde kunne 

man diskutere, om ikke teorierne og den videnskabelige diskurs på den denne måde på den 

ene side beskriver verden, men på den anden side også er med til at skabe verden og dermed 

politisk fokus -  en dobbeltbetydning i forskningsspejltrekanten?  

 

På den måde kan man argumentere for at udviklingen i socialpsykologien ikke kun er med til 

at forklare hvorfor mennesker gør det de gør, men også er en aktiv deltager i en dynamisk 

samfundsudvikling, og at man således må være opmærksom på denne dobbelte hermeneutik.  
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