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Leder: Ledelse i det moderne
arbejdsliv - Svært barn, mange navne
Af Eva Zeuthen Bentsen, Institutleder

Temaet i dette nummer er rettet

menneskelige ressourcer i organi-

deres råderum, når medarbejderne

mod at sætte en ny dagsorden for

sationen bedst udnyttes og placeres

selv ved mere, kan mere og kender

den måde, vi taler om relationen

optimalt. Og de allerseneste år – i

markedet bedre. Mens Relation og

mellem organisation og individ.

takt med at vores arbejde fylder

Identity italesætter forbindelsen

Svært barn - mange navne. Men

mere og mere – at vi identificerer os

og identitetsskabelsen – den fælles

der er ingen tvivl om at området,

med arbejdet og arbejdspladsen, og

identitetsskabelse i organisationen,

som handler om, hvordan vi leder

at viden og medarbejdernes viden

som begge parter skal erkende og

medarbejdere, udvikler dem, coa-

bliver den vigtigste ressource i orga-

arbejde med. På en måde, der er

cher dem, og hvordan vi betragter

nisationen - så vokser behovet for

respektfuld overfor begge parters

deres forhold til arbejdspladsen har

meget kvalificeret at diskutere, hvor

ønsker. Og relationen italesætter

gennemgået en rivende udvikling.

grænsen mellem individ og med-

også politikken. I hvilke omgivelser

Fra personaleadministration over

arbejder går, hvad organisationen

finder reguleringen og definitionen

Human Resource Management til

med rette kan kræve og forvente,

af individet sted i? Hvad betinger

Organization, Relation and Identity.

hvordan vi overhovedet ”regulerer”

den?

Fra at administrere, til at lede,

noget, der primært foregår i med-

kontrollere og fordele til nu også

arbejderens egne konstruktioner

Med andre ord. Det er et skred

at italesætte og reflektere over

af deres arbejdsliv og forholdet til

fra en diskussion af målinger og

den grundlæggende relation, som

deres arbejdsplads.

opfølgning på medarbejdersamtaler
og graden af resultatløn til en langt

medarbejderen og organisationen
Så derfor. Fordi Organisation,

mere grundlæggende diskussion af

Relation and Identity området

grænser for bestemmelse, medar-

Området har i praksis bevæget

italesætter og accentuerer nye pro-

bejderens evne og forpligtelse til at

sig fra at være noget, der primært

blemstillinger, som bedst besvares

sige fra og til og en diskussion af,

hørte til i personaleafdelingerne, og

af andre perspektiver end de tradi-

hvad man så GØR. I en ny type af

som mest handlede om løn, frokost-

tionelle måle- og præstationsorien-

samfund. Med andre relationer og

ordninger og frynsegoder. Da jeg var

terede tilgange, har vi på LPF valgt

magtbaser. PÅ LPF mener vi, at vi

helt nydimitteret og blev ansat som

at prioritere området. Prioritere det

kan levere et afgørende bidrag til

trainee i en større dansk virksom-

på en sådan måde, at både græn-

denne diskussion. Med vores kom-

hed, var personalechefen uddannet

serne og reguleringen træder frem.

petencer der dækker politologiske,

cykelhandler og vældig stolt af,

Problematisere det og ikke tage

innovationsorienterede og filosofi-

hvordan denne baggrund fint ækvi-

det for givet. Stille spørgsmålstegn

ske perspektiver. Med vores evne til

valerede de krav, som man (dvs.

ved, hvilke grænser vi ønsker, og

at medvirke til at sætte en dagsor-

medarbejdere og ledelse) stillede til

hvilken regulering der er mulig. Og

den, der er refleksiv og grundlæg-

et sådant område. Nu er tiden en

spørgsmålene er jo helt grundlæg-

gende kritisk og konstruktiv. Fordi vi

anden. Det er ikke personalegoder

gende – vi befinder os ikke længere

gerne vil nuancere og medvirke og

og løn og julefrokoster, som perso-

i en snæver cykelhandlerkontekst

dele viden.

naleafdelinger tager sig af. Det har

– og vi skal derfor bruge filosofiens

vi eventbureauer og administratio-

grundbegreber om individ og dan-

I dette nummer kan du derfor

ner til. Nu er det strategiske over-

nelse og skabelse, og vi skal bruge

læse om aspekter af det moderne

vejelser om, hvordan man bedst

politikudviklingens teorier om regu-

arbejdsliv. Om de nye typer af

holder på de kvalificerede medar-

lering og betingelser for regulering

intimteknologi. Om coaching. Om

bejdere, hvordan man sikrer, at de

og legitimitetsaspekter i forhold til

Tryg og tryghed. Om stress og ledel-

oplever deres arbejde og arbejdsliv

regulering. Derfor bliver HRM til

se af stress. Om hvordan Human

som meningsfyldt, hvordan der

ORI. Fra Management til Relation.

Ressource kan være provokatorisk.

kontinuerligt kompetenceudvikles

Fordi Management italesætter en

Om mangfoldighedsledelse. Om

til både organisationens og medar-

magtposition, som ikke kan tages

medløb eller modløb.

bejderens tilfredshed, hvordan de

for givet. Ledelser er begrænsede i

indgår i.
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Eva Zeuthen Bentsen er institutleder på Ledelse, Politik og
Filosofi. Hun er uddannet cand.merc i organisation og ledelse
fra CBS, har været ansat som konsulent i Mærsk Data, skrevet
Phd om sygehusledelse og institutionel teori, været Adjunkt på
Institut for Organisation og Kontorchef i Amtsrådsforeningen.
Hendes forskningsområder er forandringsledelse, institutionel
teori, kultur teori og ledelse af professionelle.

Kontaktinfo: ezb.lpf@cbs.dk / tlf. 3815 3650

Vi byder velkommen til vores nye

prioriteret, og hvordan fordomsfri-

tæller om ledelse af mangfoldighed,

professor Daniel Hjorth, som arbej-

heden er en afgørende ingrediens.

Pia Bramming om, hvordan foku-

der med innovation og kreativitet

Læs Ole Foghs interview med Stine

sering på human ressources kan

og skabelse. Læs Daniels tanker

Bosse om tryghed i Tryg og næsten

fungere som formidler af forandring

om hvordan man leder, styrer og

tvungen 4 ugers ferie og Oles egne

i organisationen og Asmund Born

målsætter, mens man samtidig

overvejelser om intimteknologien

reflekterer afslutningsvis en anelse

lader medarbejderne udfolde en

og farer og muligheder i denne

satanisk over refleksionskapacitet

organisatorisk kreativitet, som jo

sfære. Vi bidrager også konstruktivt.

og opnåelse af denne.

grundlæggende udfordrer lederens

Michael Pedersen og Anders Raastrup

selvforståelse. Læs hvordan ”Mr.

Kristensen fortæller om, hvordan

Bliv klogere på LPFs nye barn;

Coaching” – Allan Holmgren taler

virksomheder og ledere kan hjælpe

Organization, Relation and Identity.

om, hvordan vores evne til at lytte

medarbejdere til bedre balance og

er stærkt undervurderet og ned-

mindre stress, Betina Rennison for-

Nyrup om politisk kommunikation og ledelse
LPF’s adjungerede professor Poul Nyrup Rasmussen gæstede atter CBS i slutningen af august. Denne gang med en
forelæsning for de omtrent 100 nystartede cand.soc.’ere i politisk kommunikation og ledelse (PKL). Nyrup talte mest om
hans valgkampsstrategier både herhjemme og i det internationale. Hans hovedbudskab var, at skønt valgkampe kræver
en vis kynisme, så hviler de afgørende på politikernes empati og indføling. I samme ånd afsluttede han forelæsningen med
følgende konstatering; jeg kan mærke på mine fodsåler, at jorden er rund. Politik med et menneskeligt ansigt.
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Mennesker mødes og
kreativitet opstår
Af Anje Schmidt og Eva Zeuthen Bentsen

Der er vist ingen som svenske

en hel specifik position. ”Det skyl-

alene. Selv far til to tør Daniel

mænd, der uanset modens skiften-

des, at vi i dag har en immateriel

Hjorth godt drage en analogi til

de luner, altid formår at være både

økonomi – man kan også kalde det

børns leg. ”Man opmuntrer dem og

stilige og über-trendy på en gang.

en kreativ og innovationsorienteret

fortæller dem hvor dygtige, søde

LPF’s nye professor Daniel Hjorth

økonomi – som er organiseret mere

og gode de er, så viser man dem

er ikke den berømte undtagelse.

i et netværk end i et bureaukrati,

hvordan, og så flytter man sig. Det

Tværtimod. Business cool tager

som er global i sin selv-refleksion,

er der, legen opstår. De har fået

han høfligt imod os på sit endnu

og hvor kreativiteten er blevet langt

selvtillid og en længsel efter selv at

spartanske kontor, som han har

mere betydningsfuldt for ledelsen.

prøve. Samme metode anvender jeg

beboet siden april. Først som pro-

De dominerende problemer i alle

på mine kollegaer. Jeg opmuntrer

fessor mso i innovation og entrepre-

organisationer i dag er speed, flexi-

dem i seminaret, jeg viser gennem

neurship, men nu også som leder

bility and innovativeness. Hvis man

at være en produktiv forsker, og jeg

af LPF’s forskningsgruppe LIKE

ikke håndterer de tre, så er man

flytter mig ved at sige, at nu er det

(Leadership, Innovation, Knowledge,

ikke en spiller på banen længere.

deres tur. Det er altid en forudsæt-

Entrepreneurship). Og man kan se,

Og innovation er svært for en leder,

ning for initiativ, at der findes ram-

at det er en rolle, han glæder sig til

der træffer sine beslutninger base-

mer og tryghed, men man kan ikke

at fylde ud på trods af de begræns-

ret på økonomisk rationalitet. I den

sige til en medarbejder, at nu må

ninger en temporær forskningspro-

indledende fase er der kun brug for

han/hun tage initiativet, for derved

cent på 30 synes at give.

en leder, der opmuntrer, stimulerer

tager man netop initiativet fra dem.

og illustrerer. Først senere i proces-

Det er jo paradokset i HRM, at man

Selvom Daniel Hjorth er ny, har

sen skal lederen komme ind og

siger, at mennesket er en ressource,

han faktisk kendt instituttet siden

stille krav til økonomisk kontrol,

der skal ledes. HRM skulle handle

starten i 1995, fordi han som ph.d.

effektivitet og anvendelsesmulig-

lige så meget om anti-ressource

studerende arbejdede sammen med

heder. Og det er præcist det, der er

management, og hvordan man

P.O. Berg, som med oprettelsen af

den store ”skandale” og misforståel-

lader mennesker være. Så det er en

LPF var med til at skabe ”the philo-

sen i meget managementlitteratur;

delikat balance”.

sophical turn i erhvervsøkonomien”.

nemlig at lederen rent faktisk ikke

Derfor er der heller ikke meget, der

skal være en del af opstarten. Men

Ambitionen for entrepreneurship-

har overrasket ham ved arbejds-

management er en normalitet, og

forskningen er, at den i et globalt

pladsen. ”Det har været positivt at

præcist fordi det er en normalitet,

perspektiv får et mere interdisci-

erfare, at kulturen er, at man først

er det også et problem for kreati-

plinært præg. Det er bl.a. nogle af

og fremmest tror på mennesker og

viteten. Det gælder også, når man

de tanker, der ligger bag bogserien

ikke på institutioner og systemer.

skal forstå sig selv som en forsk-

New Movements in Entrepreneurship,

Som entreprenørskabsforsker er det

ningsorganisation, der ikke kun har

som Daniel Hjorth har redigeret

jo interessant, for det er en forud-

ansvaret for at levere nyttig, men

sammen med Chris Steyart, og det

sætning for at kunne skabe rum for

også unyttig viden og stille spørgs-

er også der hvor LPF står stærkt.

innovation og skabelsesprocesser.

mål, som filosofferne har haft til

”Vi har en humanistisk tilgang til

Mit udgangspunkt er, at kreativitet

opgave siden filosofiens fødsel”, for-

området og ser primært entrepre-

ikke findes i mennesker men mellem

tæller Daniel Hjorth.

neurship som en social kreativitet
og ikke som en ledelsesproces. Det

mennesker”.
Som forskningsleder vil Daniel

er samtidig en samtale, som er

Det moderne arbejdsliv som begreb

Hjorth selv håndtere denne dob-

meget aktuel i LPF’s filosofigruppe.

er ifølge Daniel Hjorth en proble-

belthed/skizofreni i sin daglige

The philosophy of becoming. Det er en

matisering af management i den

lederpraksis ved at have en slags

processuel filosofi, som er baseret

industrielle dragt. Dagens arbejdsliv

anti-kontrol. Kontrollen og dets

på Whitehead, Bergson og Deleuzes

er influeret af en udvikling, der pla-

instrumenter skal synliggøres, men

tanker, og som forsøger at forandre

cerer individet og medarbejderen i

medarbejderne skal også lades

den ontologiske blik på tilværelsen.
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Daniel Hjorth er Fil.Dr. og professor i innovation og entrepreneurship. Har tidligere
forsket ved Malmö Högskola, ESBRI i Stockholm og Växjö Universitet. Han interesserer sig især for entreprenørskab som organisatorisk kreativitet og er om et par
måneder aktuel med bogen Entrepreneurship and the Experienced Economy.

Kontaktinfo: djh.lpf@cbs.dk / tlf. 3815 2653

At vi er i stadig tilblivelse, og verden

været studier af privatiserings-

”Man kan sige, som Deleuze beto-

bliver til sammen med os. Vi må

processen i en stor svensk statslig

ner, ”the world is creative”, så

skabe den gennem vores kreativitet,

organisation i midten af 90’erne,

det er ikke, det der er problemet.

og det forandrer synet på manage-

han har studeret kreative proces-

Problemet er at indfange, styre og

ment. Når vi tænker organisati-

ser i samarbejde med designere og

skabe retning til den kreativitet som

onspraktikker som en processuel

kunstnere, herunder hvordan man

fødes bare ved at mennesker mødes

filosofi, får vi en samtale, som hen-

i danske virksomheder har brugt

og taler sammen. Pointen ved at

ter ressourcer fra det filosofiske og

kunstnere i organisationsforandrin-

have en organisation er jo, at man

politiske udgangspunkt, og som har

ger. Senest har han lagt meget ener-

ved at afgrænse de menneskelige

implikationer for ledelsesforsknin-

gi i konceptuelt arbejde, hvor empi-

aktiviteter kan sikre, at kreativi-

gen, og for hvordan virksomheder

rien har været litteratur og filosofi.

teten aktualiseres og omsættes til

organiseres og ledes”, mener Daniel

Rewriting Entrepreneurship, som var

praksis”, slutter Daniel Hjorth.

Hjorth.

titlen på hans ph.d. afhandling, og
som stadig er målet: At gentænke

Det empiriske udgangspunkt for

med henblik på at begribe.

Daniel Hjorths forskning har bl.a.

Daniel Hjorth, 37 år:
Mit væsentligste karaktertræk
Nysgerrighed
Yndlingsmusik
Rachmaninovs fire klaverkoncerter
Yndlingsbog
Fjodor Dostojevskij: Brødrene
Karamazov og Albert Camus:
Sisyfos-myten
Yndlingsfilm
Næsten alt af Pedro Almodovar,
Peter Greenaway og Ang Lee
Min helt
Jesus, Sisyfos og Shakespeare
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Det handler meget om tryghed
- Interview med koncernchef Stine Bosse
Af Ole Fogh Kirkeby

TrygVesta’s domicil i Ballerup

og snart kommer Stine Bosse. Et

Vi begynder hurtigt at tale om work-

består af et relativt lavt, brunviolet

interview med enhver person, men

life-balance, og det viser sig, at Tryg

murstensbyggeri, ikke prangende,

i potenseret grad, indlysende nok,

længe har arbejdet på at foregribe

men prætentiøst på det eksisten-

med en topleder, formes af den vir-

og reducere både arbejdsplads- og

tielle plan, ligesom vokset op af det

tuelle meta-diskurs, og af den meta-

familielivsbaserede pres på den

grønne græs, der omgiver det, som

kontekst for samtalen, der åbnes

enkelte. Tiltagene mod arbejds-

en miniature-middelalderborg, hvor

mod fra første øjeblik. Her kæmper

pladsrelaterede overbelastninger

voldgravene heller ikke mangler,

det, der kan siges, det, der må siges,

af den enkeltes mentale tilstand

kun vindebroen. Allerede udefra

det, der skal holdes helt ude, det,

udvikles omkring det perspektiv, at

kan man fornemme, at indeklimaet

der skal nedtones, og det, der kan

den enkelte tilskyndes til at intensi-

er godt, og det bekræftes da også

underforstås, med hinanden i luften

vere opmærksomheden på ændrin-

af både rene murstensvægge og

over os. Stine Bosse lukker med det

ger i sin egen tilstand, og artikulere

varme, hvide vægge, hvor murene

samme luften ud af disse luftslag

dem overfor de nærmeste arbejds-

er så tykke, så tegninger af Preben

med den blanding af personlig

kolleger, altså ofte dem i teamet

Hornung kan bygges direkte ind i

integritet, autoritet, lattermild selv-

eller gruppen. Denne opmærksom-

væggen i glasmontre.

distance, og dens uforbeholdenhed,

hed på sig selv fokuseres yderligere,

der ikke behøver at skjule noget,

fordi kollegerne også opfordres til at

som kendetegner hendes ”stil”.

være opmærksomme på hinanden.

Jeg modtages behageligt af kommunikationskonsulent Mette Marie

Det afgørende, personalestrategiske

Nielsen, ledes ind i et møderum,

redskab her er så, at det gøres legi-

Stine Bosse adm. direktør i Tryg og koncernchef for TrygVesta. Uddannet cand. jur.
fra Københavns Universitet i 1987 og har lige siden da gjort karriere i Tryg. I 2002
udnævnt til adm. direktør.

timt i kulturen at underperforme i

somheden, og i denne dimension

på arbejdspladsen – eksempelvis en

en periode måske helt op til et år.

af ledelse har fusionen med et

leders utilstrækkelige adfærdsko-

Tryg prøver at opbygge den indivi-

norsk firma været en stor opgave,

deks – og en coaching, der skal

duelle og kollektive indstilling til

for nordmændene har en noget

håndtere problemer, der er af mere

arbejdet, at medarbejderen har ret

anderledes indstilling til ledelse end

eksistentiel eller personlig art. I det

til at have perioder, hvor hun ikke er

os danskere, der, siger Stine Bosse,

første tilfælde er coachen en leder

på toppen.

ligner tyskerne mere: Vi er lidt mere

fra organisationen selv, i det andet

tilbøjelig til at acceptere en ledel-

tilfælde hentes coachen udefra. I

Yderligere styrkes skabelsen af et

sesbeslutning som en ordre, mens

øvrigt anvendte Stine Bosse ekstern

sådant frirum i organisationen fra

nordmændene sætter en ære i at

coaching i forbindelse med styr-

performancepres gennem en stærk

udføre den efter deres eget hoved.

kelsen af ledelsens evne til selv at

opfordring fra ledelsens side til at

Dette gør naturligvis konsensus-

udføre den store fusion med Vesta,

tage fire ugers ferie fire i rap. ”Så

ledelse, der jo i sidste instans også

og med succes.

kan jeg mærke” smiler Stine Bosse,

er Stine Bosses ideal, ”især hvis der

”at de i alt fald har haft to uger,

er kant på idé-udvekslingen”, til lidt

Generelt har TrygVesta altså taget

hvor de virkelig er kommet ned i et

af en udfordring.

stilling til de forskellige aspekter af
coaching, der gør den til en tveæg-

lavere gear.” Hun understreger, at
især to grupper i organisationen er

Om norsk virksomhedskultur for-

get intimteknologi. Hvad angår lean,

udsatte for stress: De ledere, der lig-

tæller hun følgende historie: En

så siger Stine Bosse, at hun indtil nu

ger mellem niveauet for local line

arbejdspsykolog overværede, at en

har villet undgå dette problematiske

leaders og ceo-gruppen drives af et

tysk eller fransk passager overfu-

koncept, men at hun i egenskab

stærkt ambitionspres, og derfor er

sede en norsk stewardesse ud over

af medlem af Grundfos’ bestyrelse

særligt udsatte; og de medarbejdere,

al anstændigheds grænser under

har set meget positive eksempler

der har den direkte kontakt med

indflyvningen til Oslo, uden at hun

på medarbejderstyrede lean-tekno-

kunderne. Her er man netop nødt

fortrak en mine, eller mælede et

logier, som hun finder frugtbare at

til også at tænke de pres ind, som

ord, men blot smilede stoisk til ham.

implementere i sin egen organisa-

privatlivets ultramoderne udvikling

Bag efter spurgte psykologen, hvor-

tion. For lean skal give medarbej-

indebærer.

dan hun dog var i stand til at klare

derne den tid igen i form af arbejds-

det? ”Hans bagage gik til Japan”,

livsbonus, som de sparer ind ved at

svarede hun.

ændre arbejdspraksis.

formance-pres, der kendetegner

I dag spiller intimteknologier som

På et tidspunkt smiler Stine Bosse

hverdagen, fra krav om superlykke

coaching og lean en stigende rolle i

til mig med sine kloge øjne og siger:

på ferier, til uforglemmelige konfir-

kontrollen af den selvkontrol, som

”Det vigtigste af alt er filosofien.

mationsevents og silikonebryster.

medarbejderen i den ultramoderne

Den er kernen i alt det vi gør. Den

Virksomheden er nødt til også at

virksomhed forudsættes at forvalte

ligger altid under overfladen.”

udvikle holdninger til, og dermed

sin nye ansvarlighed, kompetence-

strategier overfor, denne stigende

udvidelse og relative frihed gennem.

for indholdet i dette udsagn og tæn-

baggrundsstress, der følger af vores

Ud fra den indstilling, at man bør

ker, at mon ikke TrygVesta kan være

medieskabte fantasme-virkelighed,

erstatte begrebet Human Ressource

tryg ved fremtiden.

hvor alle skal overgå hinanden.

med begrebet Human Kompetence,

Tryg-Vesta er altså meget bevidst

for medarbejderen er ikke en ting,

på nogle af work-life-balance’s mest

er coaching også en del af koncer-

afgørende sider.

nens organisatoriske repertoire.

Stine Bosse bruger det vigtige ord
”baggrundsstress” om alle de per-

Men Stine Bosse skelner mellem en
Afgørende er naturligvis også selve

coaching, der adresserer problemer,

atmosfæren, eller ”kulturen” i virk-

der er direkte relaterede til funktion

Jeg er jo ikke ganske utilgængelig

Lytning er stærkt undervurderet!
Af Anje Schmidt og Eva Zeuthen Bentsen

Det er ikke gennem dialog men gennem bevidning, at der bliver skabt bevægelse. Det mener psykolog og
adjungeret professor ved CBS Allan Holmgren, som i dette interview givet sit bud på, hvorfor coaching tilsyneladende er blevet det foretrukne ledelsesværktøj.
Det moderne menneske lever i et

sættelsen af den coachedes relation

ændrede. Vi skal være i evig bevæ-

krydspres af forventninger og mulig-

til sin egne verden. Ens tanker om,

gelse og evigt talentfulde. Coaching

heder. Arbejdet kræver effektivitet

hvordan livet bør være. Overført fra

ses som svaret på, hvordan vi kan

og kreativitet, faglig og personlig

sportens verden betyder det, at jeg

hjælpe os selv med at udvikle vores

udvikling, selvledelse og selvpro-

som din coach taler med dig om

faglige og personlige kompetencer

movering. Fritiden bruges til at leve

din mentale indstilling af udøvelsen

ved at få stillet de rigtige spørgsmål.

(eller lede efter) det perfekte familie-

– får du gummiarm på de afgørende

Traditionelt har virksomheds-coach-

liv. Og det hele skal helst gå op i en

bolde?”, forklarer Allan Holmgren.

ing været varetaget af en ekstern
konsulent, men i takt med den

højere enhed for at leve op til egne
og omgivelsernes krav til, hvordan

- ”Coaching kan også beskrives som

stigende udbredelse ser man nu

det rigtige liv leves. Her dukker coa-

en mulighed for at filosofere, altså i

ofte, at lederen selv coacher sine

ching så op som en mulighed for, at

dagligdags forstand, over livets hæn-

medarbejdere. Og det er en udvik-

man kan få lidt styr på sit liv.

delser og vilkår. Man kan i coaching

ling, der bekymrer Allan Holmgren.

få mulighed for at spørge sig selv

”Jeg mener, det er en spidsfinding

”Jeg tror, at mennesket i dag generelt

eller for at blive spurgt om, hvad der

form for magtudøvelse, som kræver

er forvirret, fordi vi ikke tager os tid

er det gode og det rigtige for mig.

en enorm etik. Vi er alle spændt ud

til at snakke om vores liv med ven-

Man kan i coaching få mulighed

i et netværk af relationer som er

ner eller bekendte, vi har tillid til. I

for at fabulere, at strø sine ord i en

konfliktuelle, og det er disse konflik-

stedet farer vi rundt som fluer i en

lidt hulter til bulter orden uden så

tualer som er coachingens raison

flaske, indtil der er pludselig er et

meget hoved eller hale og måske

d’être at italesætte. Vores livs væsen

hul ud i friheden. Jeg er meget opta-

bagefter, altså når man har sagt

er permanent konfliktuelt, og derfor

get af de tanker, vi har om vores liv,

ordene, sætte dem sammen på den

mener jeg også, at lederen virke-

som kommer til at tænke os, og som

måde, i det mønster og i de fortæl-

lig skal kende sin plads. Jeg siger

kommer til at leve os. Coaching er

linger, man nu synes for en selv, i

ikke, at lederen ikke bør coache, for

for mig muligheden for at tvinge sig

ens egen personlige filosofi netop

ideel (magtfri) coaching - som er

selv til, at det bliver legitimt, at jeg

på det sted, hvor man p.t. er i sit liv.

Habermas’ ideal om magtfri kom-

skal tale med nogle om mit liv. Der

Man kan i coaching få lejlighed til at

munikation – eksisterer ikke. Der vil

er ikke noget så fedt som at være

re-flektere over, altså til at gense og

altid være et potentielt spændings-

en del af en rigtig god samtale med

til at gennemse, sine egne begreber

felt i en hvilken som helst coaching

en, der lytter ordentlig”, siger Allan

og kategorier, få gået dem efter i

relation. Jeg coacher selv mine egne

Holmgren.

sømmene – måske trænger de til en

medarbejdere - hvis de udtrykker

storvask.”

ønske om dette – men relationen
skal være klar og mulige konsekven-

Man kan hævde, at coaching bare er
et smart ord for noget, der i virkelig-

Coaching som ledelsesværktøj

ser tænkt igennem. I sidste ende

heden er gammel vin på nye flasker,

”Coaching er at låse op for et men-

vil jeg altid være chefen. Jeg udøver

nemlig støtte, vejledning, supervisi-

neskes potentiale til at maksimere

som coach (og leder) en magt blot

on. Begrebet stammer fra elitespor-

sin egen præstation. At hjælpe til at

igennem mine forståelseskatego-

ten, hvor coachen (træneren) ikke

lære frem for at undervise dem.”

rier og mine spørgsmål. Men hvis

bare vejleder om, hvad man skal

(John Whitmore)

dette er ok og be-vidst (co-vidst eller
med-vidende) for begge parter, ser

gøre rent teknisk for at udøve sin
sportsprofession, men også om hvor-

At coaching har vundet indpas som

jeg ikke noget problem i, at en leder

dan man skal forberede sig mentalt.

ledelsesredskab skyldes, at vilkårene

eller chef kan være coach (forstået

”Man kan sige at coaching er itale-

i det moderne arbejdsliv er markant

som refleksionspartner) for sine
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Allan Holmgren er magister i psykologi fra Københavns Universitet i 1981. Han er
godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykolog og i klinisk
psykologi. I 1990 grundlagde han DISPUK, som er konsulent- og uddannelsesinstitut med speciale i alle aspekter af mellem-menneskelig kommunikation. I marts
2006 blev han udnævnt til adjungeret professor ved CBS inden for coaching som et
ledelsesværktøj.

Foto: Mads Armgaard

medarbejdere. Næsten tværtimod.

med arbejdsrelaterede problemer.

at støtte dig, så vi komme væk fra

Medarbejderen kan nemlig være

Ikke med et ”mine medarbejdere

individualiseringen”, forklarer Allan

sikret mulighed for at blive hørt og

forstår mig ikke-syndrom”, men

Holmgren.

forstået, og lederen undgår, at der

forunderligt nok fordi det er deres

Det kan også foregå i regi af en coa-

breder sig en kultur, hvor medarbej-

leder, der opleves som problemet.

ching-dag for hele organisationen.

derne føler sig nærmere knyttet til

Enkelte gange nærmer det sig deci-

Det er det Ole Fogh Kirkeby kalder

deres coach end deres leder”.

deret forfølgelse. ”Ja nu kommer jeg

organisationsterapi. ”Det er en lej-

fra Bornholm, og det er en klippeø,

lighed til at lytte til, hvordan det er

En coaching-session

og jeg forlader aldrig pladsen” sagde

for de andre; at reflektere sammen

At gå til coaching hos Allan

en leder til Allan Holmgren, selvom

og dermed bevæge sig sammen.

Holmgren følger en strikt metodo-

hun ofte besvimer på parkerings-

Nyskabelser sker der, hvor vi samar-

logi som hedder “fortæl, tegn sce-

pladsen, når hun går fra arbejdet.

bejder og taler sammen, hvor vi er

nen, hvad er problemet?” Det kan

Allan Holmgrens ambition er, at folk

åbne for det uforudsigelige og hører

fx være en topleder, som ikke kan

efter et coaching-forløb skal gå ud

forskelligheden. Det er ikke et forum,

sove om natten pga store organisa-

ad døren med en styrket historie

hvor vi skal overbevise hinanden. Jeg

tionsændringer. - ”Min opgave bliver

om sig selv. - ”Hvis de derimod har

tror ikke rigtig på begrebet dialog, for

at stille spørgsmål, som italesætter

det værre, end da de kom, kan der

det betyder bare dialogos – gennem

hendes relationer, pligter og de til-

være to grunde til det. 1) De har

ord. Jeg tror på bevidning – altså at

stande hun oplever for at få hende

oplevet en deprimerende klarhed

spørge ind til, hvad du har hæftet

til at formulere sine egne holdninger

(forstået som ”hold kæft der vil jeg

dig ved det, som jeg har sagt? Hvad

og først og fremmest hendes moral.

sgu da ikke være mere, og hvad skal

har du ex. tænkt på ift din egen

Først i det øjeblik hendes konkre-

jeg så med mit liv” og 2) De synes

ledelse og skal det have nogle konse-

te kontekst er italesat, kan hun

ikke coachingen har hjulpet – det

kvenser?”, siger Allan Holmgren.

begynde sig at forholde sig til den.

er tværtimod blevet værre. Det har

Selvom coaching er tidens mantra,

Mit værktøj er mine spørgsmål, og

jeg det virkelig skidt med, og så vil

er det trods alt ikke alle forundt at

jeg er interesseret i at komme væk

jeg med det samme sige, at så må

have egen coach, og derfor lyder

fra almene generaliseringer som

vi tale sammen igen, for sådan må

Allan Holmgrens opfordring, at man

”jeg er stresset” og få den coachede

man aldrig efterlade folk”.

finder nogle kollegaer at snakke
med i stedet. Samtidig mener han

til at give problemet et personligt
sprog som ”jeg føler mig fanget i et

Refleksiv coaching

dog også, at det er en leders pligt at

edderkoppespind” og så spørge ind

Coaching er i sagens natur rela-

kunne lytte til sine medarbejdere

til hvad det er for nogle normer og

tioner mellem individer. Men kan

uden straks at begynde at forsvare

standarder den coachede orienterer

det også bidrage til læring for hele

sig selv. ”Hvis mine medarbejdere

sig efter i sit liv. Hvis svaret fx er ”det

organisationen? Hos Allan Holmgren

tager noget op, som er problematisk,

er de ordentlige, effektive, retfærdige

forsøger man at komme væk fra

så er jeg kistetaknemlig for, at de

og de pæne pigers klub”, så spørge

individualiseringen ved at invitere

overhovedet vover at tage det op. Det

ind til historien bag og hvad effekten

andre med til coachingen. Ikke for

kræver en mægtig tillid, og det synes

er at være underlagt disse normer.

at man skal give hinanden gode råd

jeg man skal sige tusind tak til. Det

Mit mål er at hjælpe den coachede

men for at der kan ske en bevidning

kan så godt være, at man mister fod-

til at finde frem til den foretrukne

af den coachedes historie. ”Jeg tror

fæstet for en stund, og at man selv

historie, moral og etik, og at de får

på metaforen bevægelse og gen-

må til coach og snakke om, hvordan

øje på, at der rent faktisk er tids-

nem bevidning, lytning. For det er

man kan blive et mere ordentlig

punkter i deres liv, hvor de trives, og

igennem bevidning, at der bliver

menneske. Det er ikke sikkert, at

ikke er underlagt en dominerende,

skabt identitet. I og med at du hører,

det nogensinde bliver anderledes,

undertrykkende historie”.

at det du siger bliver opfattet som

men i hvert fald kan man forsøge at

Omkring 75% af de ledere der

betydningsfuldt for andre, og du

forbedre sig. Det er en evig bestræ-

coaches hos Allan Holmgren tumler

selv hører andres historie, er med til

belse”, slutter Allan Holmgren.
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Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi på LPF og leder af Center for Kunst
og Lederskab. Han er forfatter til en lang række bøger om filosofi og ledelse og
en inspirerende formidler, der filosoferer med udgangspunkt i det kendte. Aktuel
med bogen ”Filosofiske fikserbilleder”, som er en samling aforismer, der kommer på
Lindhardt og Ringhof i september. Hør også Oles filosofiske sommerskole på P1:
www.dr.dk/P1/Olessommerskole.

Kontaktinfo: ofk.lpf©cbs.dk / tlf. 3815 3766

Coaching: For madonnaer eller ludere?
Af Ole Fogh Kirkeby

HR-feltet kendetegnes af den objek-

ressourcer, så er friheden den før-

handler dermed om struktureringen

tivering af det menneskelige, som

ste og største. Frihed markerer sig

af det organisatoriske rum og af den

generelt karakteriserer psykologien.

som den grad, hvori et menneske er

organisatoriske tid. Den handler

Området har som løs paradigma-

herre i sit eget hus, altså i stand til

om skabelsen af legitime billeder

tisk præmisse en i negativ forstand

at identificere de måder han tænker

af forholdet mellem arbejdstid og

”normativ” bestemmelse af identitet

og føler på, de idéer og fordomme,

fritid. Alt i alt går den således ud

som bygget op over en række para-

der styrer ham, de værdier, han

på, at forholde sig til arbejdstid som

metre af kognitiv, begærsmæssig og

bekender sig til, den tankepraksis,

livstid, og til arbejdet som passager

motivationel art, der gør manipula-

han er fanget i. Man siger, at det, du

og faser i et menneskes skabelse af

tion legitim. Altså: Medarbejderen

spiser i dag, det er du i morgen. Det

sit eget liv.

fungerer optimalt, hvis hans per-

gælder i endnu højere grad infor-

sonlige adfærd og refleksive praksis

mation og viden. Det, du tager for

En sådan HR-strategi vil naturligt

afspejler en harmonisk balance

gode varer, accepterer som faktuelt,

fokusere på dialogen. Der er intet

mellem det intellektuelle, emotio-

som overbevisende, etisk forsvarligt,

revolutionerende i udnyttelsen af

nelle og viljesmæssige, etc..

og sandt, det bestemmer over dig i

dialogen som ledelsesværktøj, men

morgen. Frihed handler om indivi-

der kan være noget omkalfatrende

På denne baggrund kan HR levere

dets visheds-praksis. Frihed mar-

i at grundlægge en dialog på virk-

et sæt af værktøjer til at reparere

kerer sig således også i det omfang

somheden, hvis fokus er medarbej-

funktionsskader, enten gennem gen-

og i den måde, hvorpå man har ret

dernes egen erkendelse og vareta-

opretning eller via levering af reser-

til, og mulighed for, at være kritisk

gelse af deres friheds rum.

vedele. Lederen eller medarbejderen

overfor information, viden, og vær-

må i kontakt med sin emotionelle

dimæssig legitimering af strategiske

I de sidste par år er dialog mere og

side, han må rustbehandles, han

beslutninger. Frihed markerer sig

mere blevet identisk med coaching.

må udstyres med mere drive, op i et

i det omfang, hvori man er i stand

Coaching kan være spontan, hvis vi

højere gear, hans opmærksomheds-

til at følge sin indre overbevisning

har en meget åben organisations-

habitus må have skiftet karburator-

i ydre aktion. Frihed markerer sig

kultur, men i langt de fleste tilfælde

filteret ud, eventuelt må han udbo-

i muligheden for at udvikle sine

er den iscenesat, og som sådan

res. Eller, i værste fald, må motoren

talenter, følge sine ideer, anvende

fungerer den som en måde, hvorpå

skiftes ud.

sin kreativitet. Og frihed markerer

ledelsen vil have styr over individets

sig i det omfang, hvori man er i

tre organisatoriske dimensioner,

Over for dette reservedelslager og

stand til at udøve den uden at det

medarbejderfunktionen, personi-

automobilværksted af strategiske

samtidig begrænser andres.

dentiteten og den menneskelige
dimension. Mennesket bliver kon-

personalestrategier må der sættes et helt andet menneskebillede.

HR-management må således handle

fronteret som person og medarbej-

Dette menneskebillede må tage

om at sætte medarbejdere fri til at

der, altså under den forudsætning,

udgangspunkt i det faktum, at et

være fri, ikke om at udnytte deres

at de sidste to skal smelte sammen

menneske først og fremmest er en

frihedstrang og mere eller mindre

til en rolle, hvor det menneskelige

person, der har ret til og mulighed

vage frihedsfornemmelser strategisk

kun kan få en plads, hvis det enten

for at stille sig frihedens problem.

– à la, ”Nu får I et onsdags-legerum

sættes i parentes (jeg er familiefar,

Hvis mennesker partout skal have

16.00-18.00 med voksen-lego”. Den

frimærkesamler, jehovas vidne,
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poker spiller, transvestit, etc.), eller

udvikling af medarbejdersamtalen,

delse, som, såfremt nogen har set,

absorberes totalt i syntesen af med-

men et frirum for medarbejderen

at man har overværet den passivt,

arbejder og person (jeg ER salgschef,

– ikke små, monadiske (gen¬)opdra-

man kan stedes til ansvar for. Vi kan

hele mit liv handler om at styre

gelsesanstalter, usynlige gulager i

med andre ord ikke sige, at vi ikke

produktionslinjen, jeg lever og ånder

de hyggelige storrumskontorer uden

vil have noget at gøre med lean, for

for at forske). Generelt foretræk-

hierarkiske skillevægge.

lean er, ligesom anklagen for graverende, moralsk passivitet, mere end

ker organisationer transvestitter og
arbejdsnarkomaner frem for men-

Udviklingen af HR-feltet fra et

en management-teknologi, det lan-

nesker, der siger, at den, som de er,

filosofisk perspektiv handler om

ceres som en livsform. Lean handler

når de er den, som de vil være, ikke

at sætte helt nye dagsordener. Det

om at gøre op med sløvhed, slendri-

har noget at gøre med det, der fore-

handler om at give medarbejderen

an, forældede kotymer, skrankepa-

går i virksomheden.

ret til at tematisere arbejdets egent-

veri, sagssyltning, og med organisa-

lige rationale, altså at forholde sig

toriske vaner generelt, der hæmmer

Coaching er en intimteknologi.

til det gode liv, til lykke, til retfær-

styrkelsen af kvalitet og effektivitet.

Ligesom i bordellerne i Sankt Pauli

dighed og ordentlighed, til at kræve

Hvem kan sidde det overhørigt

og Amsterdam, hvor man kan åbne

mening, mening og atter mening,

– især efter, at IMPLEMENT har vist

et par små luger i en væg og beføle

med det, han er sat til at gøre. Det

os, hvor meget lettere det er blevet

den ønskede, prostitueredes bryster

handler om den eksklusive ret til

at lave kaffe, hvis vi leaner os selv.

med henblik på vurdering af varen,

at vurdere sig selv som menneske,

på samme måde kan coaching åbne

uden at denne vurdering omklam-

Når coaching forenes med lean tek-

et par små julekalenderluger i den

res af en strategisk alfaderlighed.

nologierne, får vi en refleksiv praksis, der er rettet mod at rette egne

coachedes forside. Så kan lederen
føle efter, hvor meget commit-

Frihedens problem stilles ofte, når

unoder. Vi får pludselig et herligt

ments-sul, der er på sjælen. Lad os

det får lov til at folde sig ud, som

håndfast kriterium for selvkontrol.

håbe, at han kan få hånden ud igen.

det ømtålelige problem ”Hvem er

Vi skal ikke bare ”blive bedre”, men

Coaching er en intimteknologi.

jeg?” og dermed de påfølgende,

hurtigere i bevægelserne, i tankerne,

Den intimiderer, fordi den blander

nervepirrende spørgsmål ”Hvad

og i kommunikationen. Ikke bare

skriftefaderens, forhørslederens og

gør jeg her?”, ”Hvorfor gør jeg det

intensere i sansningen af vores

bøddelens blik. Forhørslederen går

jeg gør”, ”Hvorfor gør jeg det her?”

omverden, ikke bare mere målret-

efter bekendelser. Bøddelen går efter

I den forstand må coaching blive

tede, mere konkrete, mere hånd-

åreladning, han er badskærer af

en teknologi, der vendes mod virk-

faste. Men vi skal simpelthen blive

profession. Skriftefaderens valuta er

somhedens egen evne til at skabe

skarpere knive i skuffen.

anger. Når denne blanding balance-

en arbejdsplads, hvor der er plads

rer, indtræder tilstanden ”ganske og

til den menneskelige dimension.

Den coachede skal leanificere sig

aldeles hjernevasket”.

Det er selvfølgelig ikke en ganske

selv. Vi får en helt ny fortolkning

ustrategisk side af sagen, for så vidt

af den græske kardinaldyd ”måde-

Det er derfor uendeligt nødvendigt,

det bliver sværere og sværere at

hold”, for man skal holde måde

at denne brede vifte af retorisk-tera-

rekruttere og fastholde kvalificeret

med sig selv. I disse slanketider er

peutiske teknikker til at måle men-

arbejdskraft. Det er med andre ord

et trimmet og velkonditioneret selv

tal temperatur på de ansatte sættes

HR’s funktion at komme organisa-

(med skægstubbe) det smukkeste en

ind i et regi, hvor den coachede er

tionens legitimations-deficit i forkø-

leder kan se for sine øjne. Her har

iført ishockey-harnisk. Coaching må

bet. Virksomheder, der tør stille op

vi igen brug for filosofien som far-

begynde med en kanon for embal-

til en sådan lakmusprøve, altså selv

makon, ikke som lykkepille – for vi

leringen af medarbejderen. Han må

at holde om den varme kartoffel, er

kan jo se, at lean og lykke er to sider

pakke sig ind i rettigheder til ikke at

indlysende nok virksomheder, der

af samme sag. Vi har brug for hjælp

blive spurgt om dette og hint, han

har noget at byde på.

til at konfrontere lean-konsulenten
– konsulentens hvide smoking – og

må være fuldkommen klar på sessionens rationale, og han må have ret

Nu kompliceres HR-funktionen i

sige: jeg gør det, jeg gør, sådan som

til at styre den selv. Den må således

disse dage af ankomsten af lean-

jeg gør det, fordi jeg selv bestemmer,

også være frivillig. Coaching må

manien. Lean fungerer epidemisk,

hvordan jeg skal blive, den jeg er.

ikke være en raffineret, strategisk

på samme måde som en forbry-

Al magt til mennesket.

Coaching som ledelsesredskab - et tveægget sværd
LPF afholder i samarbejde med Københavns Universitet, KLEO og Copenhagen Coaching Center mini-konference
om coaching d. 22. september kl. 13-18 på Operaen. Der vil være oplæg af Ole Fogh Kirkeby, Allan Holmgren,
Reinhard Stelter, Mette Mejlhede, Kim Gørtz og Gitte Mandrup. Yderligere oplysninger og tilmelding hos Rikke
Ørtved, roe.lpf@cbs.dk. Deltagergebyr: 550 kr. Se også www.mpp.cbs.dk
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Et nyt forskningsprojekt på lpf

Når lighed er forskel
– mangfoldighedsledelse i den offentlige organisation
Af Betina W. Renisson

Mangfoldighedsledelse i arbejdsli-

men reflekterer over dets karakter

en persons personlighed, ønsker,

vet har de seneste år vundet større

og konsekvens som forskelssæt-

værdier, anskuelser, livsstil, erfa-

og større udbredelse i Danmark.

tende ledelsespraksis.

ringsgrundlag, viden og individuelle
’talent’ – alt i alt: Individets unik-

Ledelseskonceptet er lanceret som
et ’kampagneprojekt’, bakket op af

Mangfoldighedsledelse kan på én

hed. Herved aktualiseres et bredt

en industri af konsulenter, konfe-

gang ses som et brud med en lige-

mangfoldighedsbegreb, der vedholder

rencer og konceptlitteratur, der

stillingstradition og som et bud på

en basal og i moderniteten velkendt

advokerer for konceptets fortrin

en ny ligestillingsstrategi. En strate-

betragtning om, at vi alle er enkelt-

og tidsrigtige karakter. Når noget

gi, der bevirker en forandring: Fra at

individer med hver vores særegen-

udråbes som ’nødvendigt og uom-

fokusere på, at mennesker skal be-

hed. Konceptet tager afstand fra

gængeligt’ og på den måde søges

tragtes som ens og have de samme

at opfatte mennesker som repræ-

selvfølgeliggjort som et imperativ

muligheder, fokuseres der nu på, at

sentanter for en given gruppe; som

er der altid grund til at være på

folk er forskellige og har forskellige

kvinder, som homoseksuelle, som

vagt. Mest af alt fordi det så risike-

ressourcer og behov, og at organi-

aldrende ’grå guld’, som ’nydan-

rer blot at blive et tomt ritual, som

sationen skal udvikles for at kunne

skere’, som tilhørende social klasse

organisationerne tager til sig ud fra

drage nytte heraf. Mangfoldig-

1 eller 5. Mangfoldighedsledelse

et ræsonnement om ’so ein ding

hedsledelse tilskynder til positiv

søger principielt at udfordre forud-

müssen wir auch haben’.

værdsættelse af medarbejdernes

kategoriseringen og grupperingen af

forskellighed – til nyttiggørelse

mennesker. Mennesker bør i stedet

Med en ambition om at gå bag om

af de mangfoldige ’menneskelige

betragtes som individer, som unikke

denne symbolik og kaste et dybere-

ressourcer’. Forskelsbehandling

personer, og bedømmes ud fra en

gående analytisk blik på, hvordan

bliver et positivt udtryk. Lighed er

konkret vurdering af denne indi-

danske offentlige organisationer

forskel. Idealet er en annullering af

vidualitet – og dens situationelle

bedriver mangfoldighedsledelse,

Rip-Rap-Rup eller Kylle-Pylle-Rylle

relevans i forhold til virksomhedens

igangsættes – i samarbejde med

effekten, den såkaldte homosociale

behov. Mangfoldighedsledelsen sig-

Personalestyrelsen og Kommu-

reproduktion med hyringen af lige-

ter mod ledelse af en mangfoldighed

nernes Landsforening – et forsk-

sidede, dyrkelsen af det ensartede,

af mangfoldige enere. Det er udfor-

ningsprojekt, der stiller følgende

det konforme og det kendte. Kloner-

dringen i denne, hvad vi kan kalde

spørgsmål til feltet: Hvordan bliver

nes tid er forbi.

’revitaliserede version’ af Diversity
Management.

menneskers forskellighed til genstand for ledelse? Hvad indebærer

Interessen for og litteraturen

det ’at lede forskelle’? Hvad vil ’for-

omkring mangfoldighedsledelse i

Revitaliseringen af mangfoldigheds-

skel’ sige? Hvilke forskelle erkendes

Danmark (og i andre europæiske

ledelse rejser nogle grundlæggende

og anerkendes og hvilke ignoreres

lande) har primært været kendeteg-

problemtikker, der udfordrer ledelsen

og ekskluderes i de ’mangfoldige’

net ved en minoritetstankegang, og

af forskelle, og som det kommende

organisationer? Hvilken forskel gør

opmærksomheden har ofte fæstnet

forskningsprojekt derfor søger at

det at sætte fokus på forskelle?

sig ved såkaldte primære diversi-

belyse:

Ved at afdække disse spørgsmål

tetsfaktorer som køn, alder, etisk

er det projektets sigte at optegne

baggrund og fysisk handicap. Men

forskellige mangfoldighedsprofi-

denne afgrænsede mangfoldigheds-

ler over forståelsen, udøvelsen og

opfattelse er ikke tilstrækkelig i en

effekten af konceptet – og således

tid, hvor personalepolitik transfor-

bidrage med et mere veldokumen-

meres til personpolitik og persona-

teret grundlag for en diskussion af

leledelse til talentmanagement. I en

mangfoldighedsledelse – en diskus-

sådan individuel diversitetsledelse

sion, der ikke blot reducerer mang-

bemærkes de såkaldte sekundære

foldighedsledelse til et tomt ritual,

diversitetsfaktorer; det være sig
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Betina Wolfgang Rennison, cand. scient. adm., ph.d. og adjunkt i offentlig strategi
og ledelse. Har specialiseret sig i offentlig sektor reformering, personaleledelse,
løndannelse og identitetsdannelse i offentlige organisationer. Aktuel med følgende
submittede journal-artikler; ‘Cash, Codes and Complexity - New Adventures in the
Public Management of Pay Scales’, ‘Historical Discourses of Public Management
in Denmark’ og ‘Intimacy of Management - codified construction of personalized
selves’. I dansk sammenhæng har hun nyligt bidraget til en antologi om lederskabelse med artikler om ’Selvskabt ledelse’ og ’Refleksiv ledelse’.
Kontaktinfo: bwr.lpf@cbs.dk / tlf. 3815 3559

Hvordan sikre sig, at mangfol-

”Evnen til at leve med forskelle og ligefrem nyde et sådant
liv og drage nytte af det er vanskelig at tilegne sig og
opstår bestemt ikke af sig selv.
Denne evne er en kunst, der som alle andre kunstarter
kræver fordybelse og træning.”
(Zygmunt Bauman)

dighedsledelsen ikke undergraver sig selv gennem en
assimilering af ’det anderledes’,
hvor forskelligheder nedtones
og søges ensliggjort i en eksisterende integrativ orden – som
flere studier har påvist ofte
er udfaldet? Hvordan sættes
grænsen mellem konformitet
og afvigelse i forhold til en fæl-

Hvad betyder det for ledelsen

fra i forhold til ’det unikke’ er

les norm? Hvordan undgå at

af mangfoldighed når forskel

strategiskfremtidsorienteret – vi

mangfoldigheden bliver enfol-

flyttes fra at vedrøre grup-

udvikler ’morgendagens’ leder-

dighed, alsidigheden ensidig?

petilhørsforhold og en speciel

eller medarbejdertalent, skønt

målgruppe, der skal gøres noget

ingen i denne forandringens

At få et dybere indblik i disse pro-

særligt for – til at blive rele-

tidsalder ved hvad dette talent

blematikker er forskningsprojektets

vansgjort i relation til udvik-

skal være et talent i forhold til,

sigte. Ambitionen er via en

ling af individuel unikhed?

når morgendagen faktisk oprin-

analytisk iagttagelse af den diskurs

Hvilke konsekvenser får det,

der. Der ligger en forudsigelsens

og praksis, der udspiller sig i og

at mangfoldighedsledelsen på

umulighed i moderne, innova-

omkring de danske offentlige orga-

den måde transformeres fra en

tive, forandringsivrige organi-

nisationer at holde et spejl op foran

’modstandsform’ til bekæm-

sationer. Hvordan værdsætte

de involverede, så de får øje på det,

pelse af diskrimination til en

særegne forskelle i ’øjeblikket’,

de ikke før så. Det handler om at

’udviklingsform’ af unikke indi-

når værdien af disse først vil

give det, der umiddelbart synes

vider?

vise sig senere? Hvordan lede

selvfølgeligt, eller umuligt, et nyt

forskelle i forhold til en fiktiv

sprog, som inviterer til selvreflek-

fremtid?

sion og mulig forandring.

Hvilke betingelser sættes for
ledelsen af mangfoldighed
når forskel flyttes fra at være

Hvordan praktisere en mangfol-

en fast og givet størrelse i et

dighedsledelse der på én gang

snævert mangfoldighedsbegreb

vægter ’det særligt individuelle’,

knyttet til eksisterende iden-

’det hele menneske’ og sam-

titetskategorier - til at være

tidig sigter mod en form for

flydende i et bredt mangfol-

fælles strategi for personalet

dighedsbegreb med fokus på

og virksomheden som sådan?

myriader af identiteter og indi-

Hvordan sætte grænsen mel-

viduelle særegenheder, der først

lem diversitet og homogenitet,

skal spottes og som hele tiden

mellem forskellighed og ensar-

kan bevæge sig?

tethed, mellem individ og kollektiv? Hvorvidt er det muligt

Hvordan reducere den usikker-

at respektere individuelle for-

hed, der følger af en mangfol-

skelle, hvis der sættes generelle

dighedsledelse, der uundgåeligt

og styrbare normer for indivi-

må operere med fiktive mål

dualiteten?

for individualitet og diversitet?
Det sted der typisk bedømmes
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Provokation som udvikler
Af Pia Bramming

Human Resources (HR) området

tøjer, teknikker og praksisser, der

Mod det kalaidoskopiske samfund

befinder sig i en periode med kraftig

har til hensigt at indfange, forudsi-

Samfundsudviklingen kan i meget

udvikling. Traditionelt er området et

ge og håndtere virksomhedens pro-

korte træk siges hen over de sid-

knudepunkt for arbejdet med orga-

duktivitet under indtryk af, at pro-

ste 10 år at bevæge sig hurtigere

nisatorisk og økonomisk fremgang

duktivitet i sidste instans afhænger

og hurtigere imod det, vi med et

gennem menneskelige og sociale

af mennesket. Udviklingen gør det

bekvemt begreb kalder videnssam-

forhold. I HR knyttes et styrings-

imidlertid nødvendigt for HR at

fundet. Vi forholder os i dag til en

mæssigt ønske om forenkling og

arbejde med virksomhedens socia-

’ny økonomi’, hvor vidensindholdet

kontrol til maksimale komplekse

litet som en transformativ kraft og

i al slags arbejde øges, til en global

menneskeligt sociale processer.

det kræver både indsigt i det sociale

verden og til at arbejde i højere

Derfor er – og har – HR altid været

og mod til at provokere.

grad digitaliseres. Virksomhederne

et evigt voksende maskinel af værk-

bliver altså i stigende grad befolket

Et markant jubilæum
Professor Erik Johnsen fejrede d.1.juni 2006 et bemærkelsesværdigt jubilæum på CBS. For da var det nøjagtig 50 år siden,
at han blev ansat. Erik Johnsen er den danske nestor på ledelsesområdet. Gennem de mange år har han arbejdet aktivt på
at fremme dansk ledelsesforskning og ledelsespraksis. Og talrige er de afhandlinger, bøger og artikler om ledelse, som
Johnsen har forfattet. Det sidste større værk, som var en syntese på de mange års ledelsesforskning var bogen ”Managing
the Managerial Process,” der udkom i 2002.
Siden 1998 har Johnsen været drivkraften i CAMS - Centre for Applied Management Studies, Copenhagen. Centret driver
forskning i praktisk ledelse. Til centret er der knyttet ca. 75 seniorforskere, som er tidligere topledere fra private og offentlige
virksomheder. Og formålet med projektet er – i Johnsens egen terminologi - at trænge ind under huden på dansk ledelse: For
hvordan udøvede vi ledelse, og hvordan kan vi videregive disse ledelseserfaringer til de næste generationer?
På selve jubilæumsdagen udgav jubilaren sin seneste publikation med titlen Ledelseslicens eller ’License to Lead’. Flot gået,
og et stort til lykke skal lyde fra instituttet.
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Pia Bramming er lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi og har p.t.
et fagligt skriveophold i filosofigruppen på LPF.
Pia Bramming arbejder med HR-området fra en sociologisk og filosofisk indgangsvinkel.

Kontaktinfo: pb.lpf@cbs.dk

med symbolfortolkere, hvis centrale

i dag kender som HR fremover i

der skaber et produktivt, innovativt

arbejdsopgave er at skønne, hvilken

højere grad må gøre innovation til

råderum. HR’s transformation må

løsningsmulighed der skal anvendes

et centralt omdrejningspunkt for

indbefatte at gå langt ud over at

blandt talrige mulige. Det skyldes,

en ny form for drift. Innovation

anerkende menneskelig forskellighed

at det ikke er muligt at forenkle

bliver ikke længere det, der kom-

og unikhed, og udfordringen bliver

arbejdsprocesser til forudsigelige

mer udover driften, men bliver

at kunne give rum for og bruge

funktioner. Når produkterne består

selve kernen i driftsoperationerne.

forskelligheden og unikheden til

af viden, kan man også sige, at

Hermed kan man ud fra et basalt

innovation.

produkternes kerneværdi er imma-

kendskab til læringsmekanismer og

teriel, og det har den yderligere

udviklingsprocesser gætte på, at et

HR’s udfordring

konsekvens, at produktet skabes

fokus på værdioverensstemmelse

Vi ser allerede i dag en stor efter-

og forbruges samtidigt i en kom-

og harmoniske organisationskultu-

spørgsel efter måder at fremme

pleks relation mellem virksomhed

rer kan komme til at virke direkte

diversitet og mangfoldighed på

og kunde. Det, der produceres og

innovationsfjendtlige. Den harmo-

– ligesom kreativitet og iderigdom

sælges er oplevelser og identitet og

niske organisation – sympatisk som

er skattede egenskaber hos medar-

muligheden for konstant at blive

den ellers er – er mere effektiv til at

bejdere. Men samfundsudviklingen,

noget andet, se noget andet og gøre

reproducere end til at nytænke.

når den betragtes i markedsmæssige sammenhænge, kalder på en

noget andet.
Mennesket befinder sig i hjertet

stadig tranformativitet i virksomhe-

Forandringsformidling

af disse processer. Derfor må virk-

der og mennesker, hvilket betyder,

Virksomheder er sat under pres for

somheden kunne håndtere, hvor-

at også HR må tænke sit felt og sin

at kunne håndtere produktivitet i

dan mennesker bliver i stand til at

egen produktivitet i nye baner.

en verden, der eksisterer i en grund-

iværksætte, sælge og leve med for-

læggende foranderlighed samtidig

andringer som det eneste konstante

Det bliver i fremtiden ikke nok at

med, at denne foranderlighed finder

holdepunkt i tilværelsen. For det er

kunne oversætte komplekse sam-

sted i sociale produktionsprocces-

netop menneskets menneskelighed,

menhænge til enkle værktøjer, som

ser. Virksomhedens udfordring er

der muliggør produktion i et oplevel-

vi har set det op gennem halvfem-

ikke bare at ’følge med’, men at

sesorienteret samfund. Når men-

serne. Fremtidens ’HR’ skal snarere

tilbyde kunderne nye måder, som

neskets menneskelighed er produk-

blive i stand til at transformere

de kan forandre sig på. Det skaber

tionsapparatet, er det nødvendigt at

det, der står frem som indlysende,

et voldsomt pres på virksomhedens

se ud over det enkelte menneskes

til komplekse og mulighedsfyldte

evne til at ’innovere’.

motiver og drifter, da de ikke læn-

sammenhænge, der skaber grobund

gere kan sige nok om en virksom-

for flertydighed og nytænkning.

HRs fornemste opgave har gen-

heds produktivitet. Hvorfor? Fordi

Innovationskraften skal findes i at

nem det sidste årti været at sikre

det jo ikke er det enkelte menneske,

kunne ruske op i rutinerne og være

en strategisk sammenhængskraft,

men netop det sociale ved menne-

i stand til at analysere og håndtere

værdimæssig overensstemmelse og

sket, der betegner det menneskelige

komplekse sociale sammenhænge

leveringsdygtighed i forhold til at

og dermed produktiviteten i den

affirmativt, således at den mangfol-

supportere virksomhedens øvrige

konkrete virksomhed. Netop det,

dighed vi sukker efter kan gøre en

funktioner. HR har altså skullet

at mennesket bliver menneske i

forskel.

levere ledere og uddannet arbejds-

omgang med andre mennesker er

kraft på en måde, så virksomhedens strategi har kunnet efterleves

uhyre centralt. Det er den specifikke
sammenstilling (assemblage) 1 - og

og udvikles. Presset på innovations-

de uendelige muligheder for nye

maksimering gør dog, at det vi

kombinationer i det sociale felt -

1 ’Kunstværk af sammenstillede genstande’
15

Når medarbejderne selv leder
deres stress
Af Michael Pedersen og Anders Raastrup Kristensen

Forfatterne forklarer i artiklen, hvordan nye former for arbejdsrelaterede sygdomme som stress og ubalance
mellem familie- og arbejdsliv indgår i medarbejdernes ledelse af dem selv. Medarbejderne skal ikke bare
kunne lede dem selv, men skal også kunne håndtere deres stress og balance mellem familie- og arbejdsliv.
Afslutningsvis fortælles hvordan virksomheder og ledere kan hjælpe medarbejderne til bedre balance og mindre stress.
Vi bliver syge af arbejdet. Avisernes

og betingelser, som medarbejderne

Den indre gnist må ikke slå

forsider har i den seneste tid bragt

opstiller i ledelsen af dem selv.

flammer
Selvledelse er blevet mere udbredt i

en række historier om stressede,
udbrændte og ubalancerede medar-

Lidelserne i arbejdslivet

danske virksomheder. Virksomheder

bejdere. Der er tale om en ny form

Sygdomme, lidelser og ulykker har

har i dag ofte brug for fleksible og

for sygdomme, der adskiller sig fra

alle dage været en del af arbejdsli-

omstillingsparate medarbejdere,

de fysiske lidelser, som vi kender fra

vet. I dag har psykiske lidelser rela-

der kan tilpasses sig kundernes

det forrige århundredes manuelle

teret til arbejdslivet som stress og

skiftende behov. Det har betydet,

arbejde. De er ikke bare psykisk

udbrændthed imidlertid taget foku-

at flere medarbejdere får uddelege-

relaterede, men indgår direkte i

set fra fysiske sygdomme som dårlig

ret ansvar til at planlægge og løse

medarbejderens ledelse, organise-

ryg, nakkesmerter og fysisk ned-

arbejdsopgaverne, hvilket samti-

ring og i sidste instans optimering

slidning. I industrisamfundet hand-

digt giver medarbejderne bedre

af egne ressourcer. Medarbejderen

lede det om, at arbejdernes fysiske

muligheder for at udvikle deres

skal håndtere sin egen stress, så det

ressourcer brød sammen eller blev

personlige, sociale og faglige kompe-

ikke går udover evnen til at være

slidt op, hvor det i vidensamfundet

tencer. Idéen er, at medarbejderne

produktiv. Fabriksarbejderen skal

drejer sig om, at medarbejdernes

herved bliver mere motiveret til at

selvfølgelig passe på ikke at miste

psykiske ressourcer brænder ud. Der

investere mere af dem selv i arbej-

en finger eller arm i maskinen,

er penge at spare for virksomheden,

det. Bagsiden af virksomhedernes

men hvor ulykker er noget, der kan

hvis antallet af syge medarbejdere

ønsker om engagerede og fleksible

undgås, synes stress og ubalance

kan begrænses. Det er derfor ikke

medarbejdere er, at virksomheden

at være noget, som medarbejderne

noget nyt, at medarbejderne, fag-

må give køb på flere af de kollektive

skal lære at leve med. De fleste

foreninger og virksomheder prøver

regler og objektive instruktioner.

kender det fra deres egen daglig-

at reducere arbejdslivets dårlig-

Virksomheden må skabe rumme-

dag. Hvor stresset er jeg? Hvordan

domme. Allerede mod slutningen

lige og fleksible betingelser, så den

jeg har det? Hvad kan min leder

af det 19. århundrede forsøgte man

enkelte medarbejder kan bruge

og partner forvente af mig? De

at nedbringe antallet af arbejds-

sine ressourcer bedst muligt uden

moderne arbejdslivssygdomme kan

ulykker ved hjælp af instruktioner,

at brænde ud. Den indre gnist skal

ikke kureres, vi kan kun prøve på

ændringer i arbejdsgange, variation

tæmmes, så der ikke står flammer.

at håndtere dem. På den måde er

af arbejdsfunktioner og oplysnings-

Dette er altid et individuelt spørgs-

arbejdslivets sygdomme ikke bare

kampagner. Vi genkender alle disse

mål, når vi taler om psykosomatiske

noget, som virksomheden må tage

tiltag fra håndtering af psykiske pro-

lidelser som stress. Hvad der stres-

højde for og prøve at forebygge, det

blemer i arbejdslivet. Initiativerne

ser en person, gælder nødvendigvis

er blevet en del af medarbejdernes

handler ofte om, hvordan arbejdet

ikke for en anden. Nogle kan have

egen selvledelse. Virksomheden og

er organiseret, men de må også

flere bolde i luften end andre. Der er

ledere kan ikke lede medarbejderne

inddrage, hvordan medarbejderne

nogen, som har brug for klare ram-

direkte i deres selvledelse, men de

håndterer deres egen selvledelse.

mer, mens andre trives bedst med

kan hjælpe medarbejderne med at
lede sig selv. Det kan de gøre ved at
stille spørgsmål ved de mål, kriterier
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et stort råderum.

Michael Pedersen,

Anders Raastrup

Ph.d.-stipendiat, LPF

Kristensen,
ErhvervsPhD-studerende, Rambøll
Management og LPF.

Kontaktinfo:

Kontaktinfo:

mip.lpf@cbs.dk /

ark.lpf@cbs.dk /

3815 2862

3815 3549

Vi rammes ikke af stress

lidenskaben og livet. ”Den eneste

at håndtere det på. Det betyder

Stress er ikke en sygdom, som vi

kur mod stress er at dø,” som stres-

selvfølgelig ikke, at der ikke tales

rammes af. Det er snarere forbundet

sforskningens fader Hans Selye,

om stress og balance på arbejds-

med en naturlig hormonal proces

så bombastisk udtrykte det. Det

pladserne. Flere virksomheder har

i kroppen, der øger vores opmærk-

moderne arbejdslivs lidelser må

udviklet kollektive politikker for

somhed, vores koncentration og

derfor håndteres, da de ikke kan

stress og balance mellem fami-

vores handlekraft. Når vi bliver

kureres. Det betyder, at medarbej-

lie- og arbejdsliv. Det er imidlertid

stresset, er det fordi, at produk-

derne ikke bare skal håndtere deres

vanskeligt for virksomhederne at

tionen af hormoner har været for

egen selvledelse, de skal samtidig

håndtere udfordringerne som andet

stor over lang tid. Vi har været for

være i stand til at håndtere betin-

end medarbejdernes egne selvle-

opmærksomme, for koncentreret,

gelserne for og konsekvenserne

delsesproblemer, som det i sidste

og vist for meget handlekraft til, at

af selvledelsen. Den selvledende

instans bliver medarbejdernes egne

vi kan styre det. Stress er et over-

medarbejder skal lede, hvad de

ansvar at håndtere. Virksomhederne

skud af forbindelser med verden.

gamle grækere kaldte patos i dets

kan ikke bare hjælpe den stressede

Derfor opstår stress ikke kun på

dobbelte forstand af lidenskab og

medarbejder ved at ændre på de

baggrund af uheldige omstændig-

lidelse. Medarbejderen skal på den

kollektive rammer i arbejdslivet. De

heder, men kan skyldes for meget

ene side kunne give sig passivt hen

må ligeledes inddrage de individu-

af det gode. Det kommer måske

til familien, arbejdet og sig selv, og

elle kriterier, som den enkelte med-

klarest til udtryk i debatten omkring

på den anden side aktivt håndtere

arbejderen har opsat for sin selv-

balancen mellem familie og arbejds-

forbindelserne mellem disse områ-

ledelse i samarbejde med ledelsen.

liv. Vi engagerer os begge steder.

der af livet for, at lidenskaben ikke

Det er eksempelvis præstations- og

Virksomheden forventer måske lige-

slår over i lidelse. Man kan derfor

kompetenceudviklingsmål, som

frem af os, at vi også engagerer os i

lære at håndtere sin stress, hvorved

virksomhed og medarbejder sætter

familielivet, så vi ikke blive for stres-

stresshåndtering bliver en kompe-

for medarbejderens fremtidige virke

set. Der skal ”stresses af” i familiens

tence på samme måde, som evnen

i organisationen, kriterierne for

skød, så vi er klar til at yde, når der

til at samarbejde. Med selvledelse

medarbejderens personlige ambitio-

igen er brug for det. Samtidigt må

har vi fået en lidelsesform, som

ner, og spillereglerne for samarbejde

vi heller ikke være for engagerede

prøves lindret med mere selvledelse,

mellem medarbejderen og kolleger.

i virksomheden. Vi skal være tilpas

der potentielt set reproducerer

Virksomhedens rolle er altså mere

engageret. Medarbejderne må ikke

lidelsen. Selvledelse er både det, der

end at hjælpe medarbejderen til at

gå op i arbejdet med hud og hår, da

forårsager og forebygger lidelsen.

håndtere sin stress og balance ved

de ikke må deponere deres frihed –

Det kan derfor skabe mere stress, at

at sætte rammene for arbejdslivet.

og dermed udviklingspotentiale – til

vi er overladt til at håndtere vores

Ledelse af selvledelse handler om,

virksomheden. ”Hvilken medarbej-

egen stress.

hvordan medarbejderen håndterer
sine relationer til virksomheden, sig

der ville overlade sin karriereplanlægning til virksomheden?,” som en

Hvad kan virksomheden gøre?

selv og kolleger, samt hvordan disse

leder i en større dansk virksomhed

Løsningen synes hverken at gøre

forskellige relationer hænger sam-

retorisk spurgte i et oplæg om talent

medarbejdernes udfordringer mere

men i medarbejderens liv. Dette er

management. Medarbejderen skal

individuelle eller lave kollektive

balance mellem familie- og arbejds-

selv lede sin lidenskab. Det er ikke

regler. Det moderne arbejdslivs

liv i et organisatorisk ledelsesper-

noget, som kan overlades til andre.

sygdomme er individuelle. Det kan

spektiv, som ledelsen eksempelvis

derfor være svært at lave kollek-

kan tale med medarbejderen om i

Lede sin lidenskab og lidelse

tive regler og politikker for stress

forbindelse med evaluering og fast-

Stress er ikke noget, som vi kan

og ubalance, da medarbejderne er

sættelse af fremtidige mål i medar-

undgå helt, da det er intimt for-

forskellige fra hinanden og har for-

bejderudviklingssamtalen.

bundet med engagementet, lysten,

skellige tærskler for stress og måder
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Asmund Born er lektor i organisationssociologi på LPF, hvor han forsker i fransk
poststrukturalistisk filosofi og social systemteori anvendt på ledelses, organisations- og magtproblematikker.
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Hvis HRM skal stå distancen
- om medskabelse, medansvar og mennesker
Af Asmund Born
Café-branding

rence. I forhold til organisationer

hvad enten vi taler individuelle eller

Nå vi er i tvivl om retningen på vort

og organisering betyder dette, at de

organisatoriske subjekter, og hvad

liv, snupper vi en biografi, et afsnit

ikke længere er univokale samtale-

enten vi taler ledelse eller udførelse.

af Sex and the City eller en cafésnak

rum eller delte praksisfællesskaber,

Svaret er selvfølgelig økonomisering

med en ven, og skulle det være rig-

eller rettere at samtalerummet skal

med opmærksomheden i mange

tigt påtrængende, kan vi prøve med

stemmes og praksisfællesskabet

planer lige fra individuelle og orga-

en psykolog eller parterapeut. Når

skabes og genskabes, og det ikke

nisatoriske rutiniseringer, over vær-

virksomheden er i tvivl om retnin-

længere kan ske fra et suverænt

difællesskabernes ordholdenhed, til

gen på forretningen tager de sig en

sted, for hvor skulle det hente sin

variationer af lean management, der

konsulent, et branding-firma, en

autoritet fra?

handler om at synliggøre, at målrette og at ansvarliggøre.

professor fra CBS eller en event-uge
på Bornholm.

Det handler om forventningsøkonomi

I en verden i flux har alle model-

Og selv uden tvivlen er det påtræn-

Når autoriteten bliver nødlidende

lerne imidlertid et problem med

gende nødvendigt at have orden på

skyldes det selvfølgelig, at denne

kontinuiteten. Hvis vi lever fra begi-

sin identitet og sin fortælling om sig

kun fungerer, når den reelt kan

venhed til begivenhed, hvis brænd-

selv, for det er kun i og med denne

sætte forventningerne til kommuni-

stoffet er oplevelser og udfordringer,

fortælling, vi overhovedet er et selv

kationen, hvad enten disse handler

og hvis den handlende (individ

i en verden, hvor det ikke længere

om retten til at handle (juridisk

eller organisation) er usynlig for sig

er det sociale koordinatsystem som

forventning), om viden til at handle

selv og andre, fordi transformatio-

bestemmer prikken, men prikken

(forventning om ekspertise) eller om

nen kører, bliver det uhyre svært

der vælger koordinatsystem. Et valg

handlerummets grænser (moralske

at fastholde de forventninger, der

som i øvrigt kun har kort levetid og

og etiske forventninger), og i det dis-

er nødvendige for kommunikatio-

derfor hele tiden skal fornyes i en ny

kontinuere, begivenheds-, oplevel-

nen. Og svaret er næppe model-

fortælling. Ikke underligt at caféerne

ses- og transformations-samfund,

ler, for de har jo heller ikke nogen

er fulde af parallelle monologer, og

er forventningerne netop hele tiden

automatisk autoritet. Tvært om,

at firmaerne bugner af imagepleje,

under pres. Vi skal alle sammen

de udtrykker blot en ekstra mulig

når alle skal fortælle, og ingen varer

være nogle andre i morgen, vi skal

forventningshorisont, der ikke har

længe nok til at lytte.

alle være novicer og amatører, og

anden autoritet end den, der flyder

vi skal ikke mindst være kulturelt

af faktisk praktisk brug. Bruges de

Kontinuitet er ikke længere en

og værdimæssigt åbne (måske lige

ikke findes de ikke, og selv når de

selvfølgelighed. Og det gælder både

bortset fra at netop disse forhold til-

bruges forbliver de bare endnu en

hvad angår emner, måder at kom-

lægges tvingende værdi)

mulighed blandt flere, dvs. et bidrag
til problemet frem for en løsning.

munikere på, og hvem der kommunikerer. Når vi kommunikerer og

Resultatet er en uhørt dårlig

Forventningsøkonomisk set en noget

interagerer, dukker vi hele tiden op

opmærksomheds- og forventnings-

problematisk investering.

i nye former og med nye referencer,

økonomi, hvor vi bruger megen

således at hver eneste samtale også

energi på at orientere os og justere

Forventninger er

kræver en præcisering af, hvem der

forventninger fra kommunikation

kommunikationsøkonomiske

taler, hvorfor og med hvilken refe-

til kommunikation, og det gælder

Uanset om vi nærmer os emnet
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med indledningens sarkastiske

rer en rest som forbliver udenfor,

Et sådant svar kan ikke teknologi-

anstrøg, tv-seriernes banalisering

og måske også udenfor personens

seres, men det betyder ikke, at man

eller markedets profitable kon-

eget blik. Denne funktionalitet har

ikke kan overveje de kompetencer,

sulentalvor, drejer det sig om en

imidlertid sin pris, for den kræver en

som kræves. I udgangspunktet

fundamental udfordring, nemlig

risikovillighed og en sensitivitet som

handler disse om solid kommunika-

opretholdelsen af det handledygtige

skal tilbydes og administreres og

tiv og analytisk kunnen. De handler

subjekt. Og i bund og grund om

fornyes (i venskabet) og den kræver

om en veludviklet reflektorisk kun-

sikringen af de forventninger vi kan

måske mest af alt en integritet, som

nen, for den afdeling eller de perso-

have til dette subjekt. Det handler

skal fastholdes i forhold til skiftende

ner, som skal bære synliggørelses-

om identitet, men ikke om en eller

betingelser for samme (integritetens

og subjektiveringsfunktionen, vil

anden mystisk eller gudgiven identi-

indhold vil jo variere med emnet).

hele tiden skulle bære det kors, at

tetskærne i hin enkelte, som er gået

Og en ting er givet, funktionen sæt-

de skal ligge før instrumentaliteten

tabt. Begrundelsen er i stedet den

ter altid pres på den, der bærer den,

og før rationaliteten samtidig med,

enkle, at virksomheder såvel som

for hvor er det nu grænserne mel-

at det netop handler om at gøre

individer svømmer i organisatorisk

lem ironi, hykleri, medleven, medfø-

det emergente subjekt i stand til at

kommunikation, og kommunikation

lelse, indlevelse og afstand ligger, og

handle instrumentelt og indenfor

kræver altid en referentialitet. Og

hvad med næste gang? Ikke under-

rationaliteten.

taler vi om organisatorisk kommu-

ligt at der kan sælges ”fast-models”,

nikation er det først og fremmest

for de er mindre risikable, men

Disse kompetencer er ikke rent

reference til et subjekt, som kan

kommunikationsøkonomisk overgår

tekniske og er ej heller rent norma-

tillægges opgaver, ansvar, skaber-

intet venskabets sparsommelighed.

tive, de er hverken sociologisk og

kraft, indflydelse etc. Ikke underligt

Man kan få meget for få ord.

økonomisk disciplinering eller esoterisk filosofi og religion. Det kræver

at karriereplanlægning og lean
HRM kunne være svaret

en refleksionskapacitet, som skal

Overfører vi nu tankegangen til det

acceptere, at enhver brug er med-

Udfordringen bliver så, hvordan

organisatoriske niveau, bliver det

skaben, og at enhver medskaben

referentialiteten kan etableres, når

tydeligt, at vi taler om en påtræn-

også skaber en verden af mulighe-

diskontinuitet er dagens orden og

gende funktion, nemlig den at gøre

der og ikke mindst u-muligheder

strømmen af modeller bliver til

det individuelle subjekt synligt for

langt ud over brugsanvisningens

et marked af håndholdte fikse-

organisationen og for sig selv og

rækkevidde. En sådan kompetence

ringsværktøjer, der tilbyder mulige

organisationen synlig for sig selv og

kan ikke etableres ved skrivebordet

forventninger, som kan indtages,

den enkelte, og om at gøre begge så

eller læsepulten, ligegyldig hvor

bruges, smides væk og erstattes af

forventningsstabile, at der ikke skal

megen teknik man lærer, og hvor

andre. Modeller som nok tilbyder

begyndes forfra hele tiden. Det skal

megen HRM-jargon man tager til sig.

en øjeblikkelig formning af kom-

samtidig ske på en måde der ikke

Den må skabes i omsætning med

munikationen, men aldrig mere

gør begge til papfigurer, som krøller

praksis og med respekt for praksis,

omfattende end, at der altid resterer

under diskontinuitetens pres. Hvis

for det er i praksis og i praksissens

et ekstra, en uudforsket, en uokku-

svaret ikke er teknologier og model-

åbne rum af muligheder, verden

peret rest, der skriger på en træden i

ler og ikke utopisk (fascistisk) kollek-

skabes. Samtidig kan kompetencen

karakter. Svaret er heller ikke værdi-

tivitet, er det måske ironi på hykleri,

ikke alene etableres i praksis, for

ledelse og anden altomfattende gen-

eller åndelighed eller filosofisk infor-

denne er netop diskontinuerlig. Den

nemsyring af det prækognitive rum,

meret stoicisme, eller bare dampag-

må skabes i et rum af eftertænk-

eller rettere, det er endnu et af de

tig trial-and-error, som ikke stikker

somhed, der medvirker til at styrke

svar, som markedet bugner af. Men

for dybt. Skulle svaret også rumme

den enkelte medarbejder ved at gøre

som svar på den produktive mang-

en vis stabilitet og kraft i sig må det

denne i stand til at tage sit medan-

foldighed og diskontinuitet lider det

imidlertid opfylde nogle andre betin-

svar, selv når der intet er at hænge

af en ubændig trang til at se bort

gelser. Det må handle om at finde

sin hat på. Og hvis vi bliver ved med

fra den herskende realitet, og som

løsninger, som på en gang tilbyder

at tale om HRM (de økonomiske

salig Marx sagde, denne har det med

en vis stabilisering af forventninger-

interesser er mange), så handler

i sidste ende at triumfere over selv

ne uden at binde disse totalt; det må

det om at erstatte Management i

sine argeste modstandere.

handle om at skabe nogle forskelle

HRM med Mod, modet til at bære

management kan forenes.

mellem subjekterne, som medfører,

det, som ikke er økonomisk eller

Måske er svaret allerede givet i café-

at de reelt kan cafélytte og støtte

tidstypisk selvfølgeligt, det som

organiseringen, for det smukke ved

hinanden; og det handler i sidste

management, modeller og marked

denne er, at vi på en gang tilbyder

instans om at skabe subjekter, der

har svært ved. Eller at erstatte M

hinanden nogle funktioner, og sam-

er velvillige, selv om de ikke ligefrem

som i Medløb med Medskabelse og

tidig respekterer, at den anden beva-

behøver at være venner.

Medansvar for Mennesket.
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Kurt Jacobsen, Per Boje og Per H.
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European Business History Association 2006 Conference, som Center
for Virksomhedshistorie var vært
for 17-19.08.
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The aspiration to adopt the right strategy still prevails over the
business world. But is there a single ‘best’ strategy for a company?
Can an organization create sustainable competitive advantage
from an ‘off-the-peg’ strategy? And are most companies likely to
craft a strategy that genuinely creates uncontested market space
and makes the competition irrelevant? The answer to all these
questions is probably ‘No’. And the rising tide of companies like
Dell, CostCo, Skype and Linux means that asking them at all may
soon be futile. While strategists have foundered in old paradigms,
a new breed of competitors has emerged. Value destroyers. Oldstyle thinking understood value destruction when it was confined to an industry
and driven by a new product or technology. But what are the implications when
the destruction stems from a new way of thinking – from a strategy that simultaneously creates value? The implications are enormous. Every company in every
industry is potentially at risk. This book explores why and how some companies
have bridged the gap between differentiator and cost leader strategies to emerge
as winners in hypercompetitive markets.
Martin Fuglsang & Bent Meier Sørensen (eds.)
Deleuze and the Social, Edinburgh University Press, 2006, 280 p.
Deleuze and the Social is the first book to focus on the implications
of Gilles Deleuze and Félix Guattari's thinking on the social sciences and organisation. This book is concerned with the most basic
notions of 'the social'. It seeks both to comprehend the 'multiplicity' of the social - in Deleuzian terms, the 'becoming' of the social
itself; and it seeks to develop a new social analytical practice. Each
of the newly commissioned chapters aims to show the strength of
as well as practice the radicalism of a Deleuzian and Guattarian
approach to social science and organisation studies. Deleuze and
the Social is a book about order, subjectivity, art, capitalism and
the construction of a social ontology. It avoids scholasticism by
foregrounding its authors' shared concern for practical issues. How is social order
constituted? How is resistance possible between the rush of capitalism and the
overcoding of the State? How are thinking and living possible?
Deleuze and the Social raises these questions and many more.
Michel Bernasconi, Simon Harris & Mette Mønsted (eds.)
High-tech Entrepreneurship – Managing innovation, variety and
uncertainty, Routledge, 2006, 286 p.
High-tech entrepreneurship is one of the most important driving
forces behind innovative change in our world. It occurs in large,
small and new organizations, in firms that are private, public and
state owned, and has great political and economical attention. The
uncertainty intrinsic to innovative and advanced technology environments makes the use of conventional economic planning models
redundant. For high-tech entrepreneurship to thrive, those managing and influencing it need to understand the special management
skills required, which are much more responsive to risk, uncertainty
and evaluation of the unknowable.
Niels Åkerstrøm Andersen
Partnerskabelse, Hans Reitzels Forlag. Udkommer oktober 2006.
Partnerskaber er et af tidens modeord. Vi har i dag både offentligeprivate partnerskaber, sociale partnerskaber, partnerskaber mellem
kommuner og frivillige organisationer og partnerskaber mellem
ngo’ere i Danmark og den tredje verden. Hvordan kan det være,
at partnerskaber dukker op alle vegne? Hvad er deres indre logik?
Hvornår bryder deres logik sammen? I Partnerskabelse analyseres
partnerskaber som en måde at lave aftaler på i et hyperkomplekst
samfund, hvor alle aftalebetingelserne hele tiden forandrer sig.
Partnerskab er en kontrakt om kontrakter, et løfte om senere at
indgå et løfte, og er som sådan designet til konstant at opretholde
et løftes plasticitet. Partnerskaber sammenbinder en lang række forskellige kommunikationssystemer som økonomi, politik, ret og sundhed uden nogen sinde at
producere fællesskaber. Partnerskaber er simpelthen et skrøbeligt svar på den
tiltagende differentiering og omstillingshastighed overalt i vores samfund.
Bogen præsenteres på et seminar d. 10. oktober 2006 kl. 15-16, CBS,
Solbjerg Plads 3, aud. SP 216.
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