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1. Velkomst 

 

 

Velkommen!  

Det er en tradition at mødes på Jim Marchs fødselsdag og snakke om ting, der 

optager os, med inspiration fra hans tanker og skrifter om ledelse og 

organisation. Vi fastholder traditionen, selvom det ikke er hans fødselsdag i 

dag!  

Vi skulle være mødtes sidste år i januar, men så kom der Coronaen i vejen; og 

så skulle vi være mødtes i januar i år, men det, der kom i vejen sidste år, havde 

ikke rigtig flyttet sig, og så måtte seminaret gøre det. Selv små ting er svære at 

arrangere i praksis – og det er ikke nødvendigvis skidt.   

I dag kan vi i hvert fald konstatere, at de sidste tre måneder har gjort dagens 

tema mere aktuelt end nogensinde. I betragtning af, at Tolstoys Krig og fred 

var pensum på Jim Marchs berømte 

ledelseskursus på Stanford University 

– han lavede endda en film om den – 

burde der nok være nogle paralleller, 

vi kan drage nytte af. Ikke at det skal 

handle om krig og ødelæggelse, men 

mere om hvad vi kan lære deraf om 

ledelse, dens karakter og praksis.  

 

 



2 
 

For efter Marchs opfattelse er ledelse en scene, hvor nogle af tilværelsens 

mest fundamentale og dramatiske modsætninger og dilemmaer bliver 

”gennemlevet” – og dermed udstillet.  

*** 

De seneste hændelser har illustreret nogle af Marchs gennemgående 

præmisser, nemlig at virkeligheden er kompleks og vores viden begrænset, så 

vi aldrig kan være sikker på, at vores beslutninger og handlinger opfylder vores 

ønskede mål. Læg dertil, at det, vi ønsker os af fremtiden, hele tiden ændrer 

sig som et resultat af egne og ikke mindst andres erfaringer. Nødvendigheden 

af heroiske beslutninger opstår spontant og overraskende i konkrete 

situationer. Men effekterne af sådanne beslutninger er sjældent heroiske – i 

betydningen entydigt gode eller entydigt dårlige.  

For få uger siden ville spørgsmålet om fortsat tilstedeværelse i Rusland ikke 

have været på bestyrelsesdagsordenen nogen steder. Det er den så nu, og det 

er bestemt ikke entydigt, at beslutningerne er truffet ud fra et 

konsekvensmæssigt rationale eller påtvungne af en ”folkestemning” – lige som 

det slet ikke er klart, hvad det vil sige at trække sig ud, fordi man jo ikke kan 

trække produktionsapparatet og medarbejderne ud. At forære Putin værdier 

for mange milliarder eller symbolsk at vise sin foragt for krigen i Ukraine: 

uanset hvordan man vender og drejer det, og uanset hvilken beslutning man 

træffer, er der tale om et reelt dilemma. Det er i dilemmaernes virkelighed, at 

ledelse udøves – uanset om vi ignorerer de hensyn, som taler for en anden 

beslutning. ”Den rigtige beslutning i dag, kan være den forkerte beslutning i 

morgen” – som det blev sagt på en generalforsamling hos Rockwool i går.  

Derfor er det også en udfordring at lære af historien, i hvert fald hvis det drejer 

sig om at lære, hvad man skal og bør gøre som leder – og hvad man burde have 
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gjort. Det kan man kun, hvis man reducerer dilemmaet til et problem, der har 

en løsning, men så reducerer vi jo den oplevede kompleksitet i bestræbelsen 

på at skabe et entydigt ledelsesrum, hvorved vi definerer vores notorisk 

mangelfulde viden som tilstrækkelig. I jagten på løsninger oplever vi 

reduktionisme alle steder, på uddannelser og sikkert også i 

bestyrelseslokalerne. Men det er vel ikke evnen til at reducere virkeligheden til 

noget analytisk håndterbart, der forbereder de kommende ledere bedst 

muligt! Reduktionen skal foretages med uskyld, men ikke med uvidenhed. At 

kunne handle (og dermed reducere verden) uden at miste sit blik for 

dilemmaerne, er en kunst, ikke en teknologi. Det er et tegn på kløgt og visdom.  

 

I den forbindelse kunne man få tanken, at der er noget signifikant i, at 

Zelenskyj har en baggrund som komiker, mens Putin kommer fra 

efterretningstjenesten. Mon ikke man som komiker har blik for tilværelsens 

absurditeter og menneskenes dårskaber – ellers ville der vel ikke være noget at 

gøre grin med. En efterretningsmand er derimod datadrevet – og måske fristet 

til at kalkulere sit næste træk på basis af information. Lad os håbe, at 

visdommen vinder. Lad os også håbe, at det er slut med hele tiden at gøre 

efterretningsmanden til model for moderne ledelse, nu hvor komikeren har 

demonstreret sin effektivitet og værdi.  
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2. En ikke helt almindelig ledelsesforsker 

Jim March var ikke nogen helt almindelig ledelsesforsker. Det turde stå klart. 

For at sige det, som det er: Han havde ikke meget respekt for den gængse 

ledelsesforskning, som han fandt ikkeakademisk og ideologisk, tautologisk og 

moraliserende. Han frarådede alle at læse bøger om strategisk ledelse eller 

tilsvarende vigtige emner for den heroiske leder. Det var bedre at erkende sin 

begrænsede rolle, end at bruge tid og energi på at bilde sig selv og andre ind, 

at man kan skabe mirakler. 

Det, der måske problemet, er et alt for stort fokus på lederen som person i 

stedet for på rollen. Ikke underligt, måske, fordi vi uddanner ledere her på 

stedet. Men på en umærkelig måde er der noget paradoksalt i en sådan 

uddannelse, der påstår at gøre lederne unikke. For uddannelse er jo også en 

socialisering og en kulturel assimilering. Formentlig er der større variation 

mellem folk, når de kommer ind på uddannelsen, end når de forlader den. At 

det er sådan, er jo et kvalitetsmål for uddannelserne! Men det betyder også, at 

den individuelle leder bliver mindre betydningsfuld – han eller hun ligner alle 

de andre, især når karrieresystemerne har foretaget sin selektion. Når man når 

toppen, er den ene lige så god eller dårlig som den anden. Husk det, når vi 

drømmer om at løse konflikten ved at fjerne Putin.  

Jeg faldt over et citat i går, hvor Knud Brix taler om sin udnævnelse som chef 

på Ekstrabladet:  
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Kan man undgå at få den tanke, at han efter al sandsynlighed alligevel kommer 

til at gøre alt det, man ikke skal gøre. Mon ikke hans mange dårlige ledere selv 

havde haft dårlige ledere og af uforklarlige grunde alligevel kom til at gentage 

historien. Måske kræver det læring både at blive en god og en dårlig leder. Og 

at det måske er noget helt andet, som afgør, om man bliver det ene eller det 

andet – altså noget andet, der ligger uden for individet.  

3. Værdien af ting, som vi værdsætter 

 March ser ikke den store værdi af ledelsesforskningen og den ledelse, som 

efterlever forskningens mantra. Men selvom han ikke kan se værdien, så 

værdsætter han ledelse – på samme måde, som man værdsætter et kunstværk 

eller et glas vin. Det er et samspil mellem objekt og betragter, som involverer 

masser af kontekst, men også en ganske bestemt attitude: ”skønne ting 

tilbyder sig kun til folk, som tilbyder sig til skønne ting” konkluderede en fransk 

forsker, der studerede vinsmagning. Blindsmagning (hvor han opdagede, at 

eksperter ikke altid kunne kende forskel på rød- og hvidvine) kunne let være en 

metafor for den teknokratiske ledelsesform, som dyrkes mange steder. Men 
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man kunne også betragte ledelse som en genre, med sine egne regler, og sine 

egne programmer. For at værdsætte den ledelse, som man oplever, må man 

ikke bare kende genren, men også solidarisere sig med de dilemmaer og 

dramaer, som udspiller sig bag ved teksten. Værdien af ledelse ligger mellem 

linjerne, ikke på linjerne – og især ikke på bundlinjerne.  

Der er meget æstetik i Marchs værdsættelse af ledelse, fordi ting, som andre 

har bestemt skal siges og gøres, kan gøres med på vidt forskellige måder, og 

kan derfor tilbyde vidt forskellige læsninger og budskaber. En årsrapport kan 

skrives som et stykke poesi, der inspirerer og glæder. En bygning, som skal 

holde regnen ude, kan tegnes og bygges (som denne, Dalgas Have), så den gør 

medarbejderne glade for at skulle på arbejde.  

 

4. Lederen er afhængig af en velfungerende organisation 

Hvis vi tror, at organisationer er afhængige af velfungerende ledere, tager vi 

fejl, siger March. Det forholder sig lige omvendt. Lederen er afhængig af en 

velfungerende organisation, og vi bør hellere gøre, hvad vi kan som leder, for 

at få den til at fungere. Det lyder ikke særlig heroisk, og March kalder det også 

”plumbing” – altså billedligt talt, at sørge for, at når der løber vand i 

organisationen, så løber det derhen, hvor det skal.  

Hvad er det så, han karakteriserer som en velfungerende organisation? Hvor er 

det, der skal løbe vand de rigtige steder hen. Her er et par stikord som svar.  

• Kompetence 

• “Organizations work well if people in them know what they are 

doing” 

• Ansættelse og forfremmelse på basis af færdigheder, 

arbejdsdeling, specialisering, uddannelse 
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• Initiativ 

• “Organizations work well if problems are attended to most of the 

time locally, promptly, and autonomously” 

• Delegering med en instinktiv eller regelbaseret tolerance for, at 

ting gøres på en lidt anden måde, end man selv ville have gjort 

(evnen til at overse små irritationsmomenter). 

• Identifikation 

• “Organizations work well if persons in them take pride in their 

work and in the organization” 

• Følelsen af at være i samme båd og være fælles om noget 

• Integration af personlige opgaver med organisationens virke; 

samarbejdskultur understøttet af sociale normer og sanktioner, 

gruppesammenhold og selvtillid  

• Umærkelig/implicit/nærværende/social koordination  

• “Organizations work well if the autonomous actions of individuals 

are  coordinated effectively, quickly, and inexpensively” 

• Udvikling af rutiner og SOPs; kommunikationskanaler, så folk ved, 

hvad der foregår; folk handler med forudseenhed; spillerum og 

slør (redundancy) 

Alt dette er ikke noget, man kan skabe gennem kommando og design, selvom 

det godt kan være effekterne af det. Det er langt mere kultur – og vi ved, hvor 

svært det er at få en kultur til at danse efter andres fløjte. Måske er det 

gartneren, mere end ingeniøren, der kan lede en sådan kultur – ved at gøde og 

luge osv. Det kræver måske også lidt æstetik og poesi, som jeg omtalte 

ovenfor.  

Det fordrer måske også lidt ydmyghed – og uskyld! Ikke de sædvanlige dyder, 

som vi efterspørger af vores ledere, og som vi uddanner dem til at efterstræbe.  
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5. Jeg sender bolden videre … til  

 

Hvis I tør læse mere: …  

 

 


