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Erfaringer med ledelse på trods  

Ledelse i ledelsesfremmede organisationer 

af Lars Bentzon Goldschmidt
1 

Ledelsesfremmede organisationer er organisationer, hvor en stor del af deltagerne ikke ser ledelse, formelt 

eller uformelt udført af enkeltpersoner, som en ønskelig eller nødvendig forudsætning for at nå organisa-

tionens mal. Ledelsesfremmedhed kan ikke bare afvises som et spørgsmål, der er relateret til 68ere, der 

aldrig er blevet tilpasset et effektivt arbejdsmarked. Tværtimod vil jeg pasta, at ledelsesfremmedhed 

snarere er normen end undtagelsen, nar vi taler om organisationer, der hovedsageligt er bemandet med 

højtuddannede, såsom centraladministrative styrelser, læreanstalter, gymnasier, folkeskoler samt mange af 

de politiske og andre frivillige organisationer. Udviklingen mod stadigt mere vidensintensive arbejdspladser 

i industrien og hos det offentlige, de moderne tendenser i ledelse med fladere strukturer og større 

delegation af ansvar vil medvirke til at understøtte det ledelsesfremmede. Dermed bliver det centralt at se 

på, hvad forudsætningerne er for at arbejde og lede under disse vilkår. Såvel ud fra opdragsgivernes, 

medarbejdernes og ledelsens synspunkt. Et andet perspektiv er, at det ledelsesfremmede i høj grad 

udspringer af vilkår og holdninger, de fleste af os sympatiserer med, og som vi ønsker at fastholde, såsom 

demokrati på arbejdspladsen, selvstændige og kritiske medarbejdere mm. Dette gør det yderligere 

interessant at diskutere, om det er muligt at lede på trods heraf.  

Artiklen bygger på erfaringer opsamlet som medarbejder og leder i en række organisationer domineret af 
ledelsesfremmede kulturtræk. Den indeholder to hovedpointer. Den ene er, at i en ledelsesfremmed orga-
nisationskultur er der en række ledelsesopgaver, som det er svært at finde en legitim basis for at udføre, 
hvorfor de med stor sikkerhed bliver nødlidende. Den anden pointe er, at hvis man som formel eller 
uformel leder ønsker at udføre forandringsledelse, så er ens ledelsesværktøjskasse i det store hele 
begrænset til områderne overbevisning, visionsskabelse og begejstring. Det er ikke umuligt. Det er 
sommetider sjovt, men det gør det svært at rekruttere vellykkede ledere.  

lndkredsning af det ledelsesfremmede 

Ledelsesfremmedhed kan fremtræde som et eller flere af følgende kendetegn ved en organisation: 

 Medarbejderne opfatter ledelse som et unødvendigt eller begrænset nødvendigt onde. Ideologien
indeholder en forestilling om, at det selvstændige ansvarsfulde menneske kan lede sig selv, og at
den nødvendige samordning af deres aktiviteter kan koordineres ved samtale mellem disse
selvstændige personer.

 Der er en lav ledelseskapacitet. Der er fa formelle ledere i forhold til antallet af menige
medarbejdere, og der er modvilje blandt medarbejderne mod at påtage sig uformelle
ledelsesfunktioner.

 Ledelsen - både den formelle og den faktiske - deler i væsentligt omfang medarbejdernes
grundideologi og mener i øvrigt, at dens opgave er af faglig karakter rettet mod organisationens
opgaver. Ledelsen er typisk rekrutteret fra en medarbejdergruppe med ovennævnte holdninger.

 Der er en svag formel magtstruktur og anden opbakning af ledernes ledelsesudøvning. Få eller
ingen muligheder for at belønne eller straffe ledelsesobjekternes adfærd.

Datamateriale og teoretisk inspiration  

Jeg trækker på erfaringer fra arbejde på Danmarks Tekniske Universitet, i Teatergruppen Ildfolket, i 
Socialistisk Folkeparti, på Handelshøjskolen i København, i Mærsk Olie og Gas AS, og i to forskellige styrelser 
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i Miljø- og Energiministeriet. Det er således erfaringer fra såvel frivillige som professionelle organisationer 
og fra ledelsesbekræftende og ledelsesfremmede organisationer. Det er en subjektiv fremstilling, hvor jeg 
trækker på mine erfaringsdata, sådan som jeg husker dem. Det er erfaringer fra organisationer, der har en 
1øbende diskussion af ledelsesforhold, hvilket har givet adgang til andre overvejelser end mine egne. 

 

Artiklen er teoretisk inspireret af Finn Borum (Borum, 1980), hvis magtbasebetragtninger bruges som 

udgangspunkt for diskussionen af, hvad er det for virkemidler, man har til rådighed, nar ledelsesfremmed-

heden betyder, at nogle af de traditionelle magtbaser ikke er tilgængelige. Gareth Morgan ( Morgan 1985 

og 1993) bruges som inspiration til opbygning af organisationsbillederne samt til visions- og billeddannelse 

som ledelsesværktøj. Jürgen Habermas i (Troels Nørager, 1985) har inspireret med hensyn til 

legitimitetsbetingelser for ledelse gennem faglig samtale.  

 

Organisationsbilleder  

Det følgende er billeder af tre fiktive organisationer. Det er collager af de organisationer, jeg har arbejdet i. 

Enhver overensstemmelse med de reale organisationer er tilsigtet, men da hvert eksempel er en sammen-

blanding af flere organisationer, og da jeg har tilladt mig en vis overdrivelse og forenkling, kan de alle med 

rette føle, at beskrivelserne er uretfærdige og eller misvisende i forhold til den enkelte organisation. Det er 

endvidere klart, at mine erfaringer ligger tilbage i tid, og at organisationerne i dag fungerer anderledes, end 

da jeg var en del af deres virkelighed. Det er hensigten at illustrere ledelsesfremmedhed, og hvilke 

problemer og begrænsninger det kan give anledning til i udførelsen af ledelsesopgaver. Synsvinklen er 

kritisk og ensidig. Der er derfor grund til at understrege, at jeg på trods heraf ser organisationerne som 

succesfulde og i glimt excellente bade som arbejdspladser og som resultatskabere. Min pointe er blot, at 

det er nødvendigt at angribe de problemer 'som ledelsesfremmedheden skaber, hvis organisationerne skal 

blive endnu bedre, samt at det kræver en speciel tilgang til ledelsesopgaverne, især hvis det skallykkes at 

gennemføre forandringsprocesser i denne type organisationer.  
 

Teatergruppen  

Teatergruppen er en frivillig organisation. Den består af en kernegruppe på omkring 15 personer, der har 
været med i en række ar, og en stor varierende gruppe projektdeltagere på 10-150 personer, der kun er 
med i et eller to projekter. Deltagerne er hovedsageligt studerende eller færdige med videregående 
uddannelser.  
 
Målet for gruppens arbejde er selvudvikling for deltagerne, samt at skabe politisk teater, der har en sådan 
kvalitet, at det kan tiltrække og påvirke publikum gennem oplevelse, hvor oplevelsen ses som alternativ til 
politisk argumentation/belæring.  

 

Gruppen er en succes i den forstand, at den har gennemført en lang række projekter inden for sit 

idegrundlag, forestillingerne har tiltrukket et stort og bredt publikum, og deltagerne i gruppen har 

erhvervet en række af de sociale og teatermæssige færdigheder, som de sigtede efter. Kernegruppen har 

på den anden side slidt sig selv op som gruppe, således at de fremtidige initiativer vil forudsætte andre 

samarbejdsformer end de her beskrevne.  
 

Kultur og ledelsesholdninger  

Den grundlæggende holdning til ledelse er, at alle har ret til lige indflydelse, og at plenum med deltagelse af 

alle er det mest demokratiske og dermed legitime forum for beslutninger. Organisationsforståelsen blandt 

deltagerne kan sammenlignes med Gareth Morgans (Morgan 1985) billede af organisationen som en 

holografisk hjerne. Hvert enkelt element indeholder alle organisationens kompetencer og ansvarselemen-
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ter. Gruppen er såvel samfundskritisk som teknologi- og rationalitetskritisk, hvorfor det er en 1øbende 

udfordring for alle at finde legitime mader at føre samtaler med projektledelsesindhold. Selve det, at et 

argument er rationelt, kan gøre argumentet illegitimt inden for gruppens ideologiske referenceramme. 

Argumenters gyldighed skal således skabes i den enkelte samtale. Lighedsideologien indeholder endvidere, 

at der ikke må skelnes mellem deltagerne på baggrund af talent eller kompetence. Alle skal prøve alle 

funktioner, ingen må udelukkes eller foretrækkes med udgangspunkt i talent/kvaIitet af det ydede. Faglig 

kritik kan kun finde sted under instruktions- og skriveaktiviteterne, og her kun efter en streng koreografi af 

hvordan kritik må udøves.  
 

I praksis forestås ledelsen af projekterne af styregrupper valgt blandt deltagerne. I disse styregrupper er det 

et af de erfarne medlemmer af kernegruppen, der har den uformelle ledelse. Beslutninger skal normalt 

træffes i enighed. I hvert projekt er der en række grundlæggende problemstillinger, der skal tages 

beslutning om i styregruppen:  

 

 Hvor stort skal projektet være? Hvordan får vi hele gruppen til at prioritere projektet så højt i 

forhold til resten af deres tilværelse, at vi kan skabe et projekt, der kan tilfredsstille vore egne og de 

i gruppen inducerede ambitioner og forventninger?  

 Hvordan skaber vi teater, der lever op til kvalitetskrav bade kunstnerisk og processuelt og i den 

reaktion deltagerne oplever fra publikum, samtidig med at alle de almindelige projektledelses- og 

driftsaktiviteter skal fungere?  
 

Udfordringen for den uformelle leder, det erfarne medlem afstyre gruppen, er at fa truffet en række 

beslutninger i enighed uden at kunne henvise til formel position eller egen kompetence på områderne.  
 
Problemerne  

Betragtes gruppens arbejde i forhold til dens malsætning kan jeg med min malestok se en række 

problemer, der er en fø1ge af den grundlæggende ledelsesfremmedhed. Det er vanskeligt at diskutere 

kvalitet af forestillinger og individuelle præstationer. Der bliver accepteret for meget som værende godt 

nok, fordi det er for Svært at kritisere.  
 

De kvalitetsrelaterede beslutninger, der bliver truffet, fjernelse af scener etc., bliver sårende, fordi 

processen reelt ikke beskytter den enkeltes selvopfattelse. Virkeligheden og publikum afkræfter alt for 

tydeligt antagelsen om, at alle er lige gode.  
 

Ledelse kan kun udføres ved at arbejde hårdere end de andre, således at man konstant er bedre forberedt 

og har bedre ideer. Da det samtidigt ikke er egentligt legitimt i forhold til gruppens lighedsideologi, er 

ledelsesopgaven personligt og arbejdsmæssigt nedslidende.  
 
Instituttet  

Instituttet er en faglig enhed på en højere læreanstalt. Det beskæftiger sig med samfundsfaglige 

problemstillinger. Det er bemandet med omkring 50 personer, hvoraf 3/4 er akademisk uddannede 

undervisere og forskere og 1/4 er kontorpersonale. Dets målsætning er, i det omfang den er formuleret, at 

levere forskningsbaseret undervisning på grundniveau og på kandidatniveau inden for dets fagområde og at 

levere forskning og forskningsvejledning af god faglig kvalitet.  
 

Instituttet er grundlagt i halvtredserne. Faget havde i sin begyndelse et vist kritisk potentiale bade i forhold 

til de øvrige fag og i samfundsdebatten. Over tid er faget blevet mere mainstream på begge dimensioner og 
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Instituttet er en succes, idet det har produceret kandidater og forskning af god kvalitet, og det har formået 

at vokse op til at blive et stort og veletableret institut på den institution, det tilhører. Det er på den anden 

side kørt fast i den demokratiske ledelseskultur, som tidligere har været en væsentlig del af instituttets 

selvforståelse, og der arbejdes med at finde nye mader at lede såvel forskningssiden, undervisningssiden og 

personalesiden.  
 

Kultur og ledelsesholdninger  

Ligesom i teatergruppen hersker der en lighedsideologi, der indeholder at alle er ligeværdige. I 

ledelsesforhold gælder det såvel ACere som HKere. I faglige spørgsmål gælder, at alles faglige mening og 

præstation er ligeværdig.  
 

Der er ikke nogen fælles vision for instituttets kvalitet og mal på forsknings- og undervisningsområdet. Der 

er en høj grad af ide pluralisme. Det giver på den ene side rum for det nye og afvigende, men det grænser 

på den anden side til ligegyldighed over for andres ideer. Der er en vis samtale om faglig kvalitet specielt i 

mindre grupper på instituttet. Argumentationsformen er hovedsagelig traditionel rationel, men den krydres 

af, at de forskellige forskningsparadigmer stiller spørgsmålstegn ved, hvad der er gyldige argumenter.  
 

Arbejdsformen er på undervisningsområdet stærkt individualiseret. Hver mand sit fag, der for grundfagenes 

vedkommende går på skift mellem de faste lærere. På forskningsområdet er der en vis gruppedannelse 

efter faglig interesse, inden for hvilken forskningsprojekterne bliver gennemført af typisk en til tre 

personer.  
 

Institutledelsen udpeges ved valg blandt instituttets medarbejdere. Ledelsen af instituttet tager sit 

udgangspunkt i institutmødet, hvor alle, der modtager 1øn, deltager principielt som ligemænd. Det er en 

meget grundlæggende holdning, at enhver er sin egen herre. Der er intet ønske om at underordne sig 

andres beslutninger. Der er den holdning, at kollegers eller omverdenens krav til forskning og undervisning 

er grundlæggende illegitime, hvis de afviger fra individets mening om, hvad der bør gøres. 

Organisationsforståelsen har væsentlige træk til  
 

fælles med Morgans organisme billede (Morgan, 1985), hvor organisationen er et åbent system i 

interaktion med omverdenen. Det er karakteristisk for instituttet, at interaktionen med kolleger i 

omverdenen for mange af instituttets medarbejdere er kraftigere end interaktionen inden for instituttet.  

 

Instituttet er præget af en ganske særlig variant af ledelsesfremmedhed, idet det er en udbredt "faglig" 

opfattelse at ledelse principielt ikke kan lade sig gøre. Historien om barnet i veteranbilerne i Tivoli, der tror 

det styrer, men hvor rattet ikke har forbindelse til hjulene, bliver jævnligt brugt som beskrivelse af andres 

naive forestillinger om ledelse.  
 
Problemerne  

Set fra min synsvinkel er der følgende problemer med ledelsen af instituttets arbejde:  

Den enkeltes ret til fri forskning versus forskningens organisering. Det er kun muligt at lave større fælles 

forskningsindsatser, hvis der er enestående ildsjæle, der skaber dem på trods. Det er svært at fa taget hånd 

om instituttets undervisningsforpligtelser på de indledende fag, da der er langt større interesse for at 

undervise på de avancerede fag, der interesserer den enkelte og passer til vedkommendes forskning. Det 

falder meget svært at vurdere hinandens arbejdspræstation og at tage de upopulære konsekvenser over 

for dem, der ikke lever op til en minimumsforventning. Der tages kun i begrænset omfang ansvar for hinan-
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dens og specielt ph.d.'ernes faglige udvikling. Det er alle områder, hvor der i vidt omfang ikke bliver truffet 

beslutninger. De beslutninger der bliver truffet, tager lang tid, og der er en udbredt utilfredshed med eller 

apati over for de trufne beslutninger.  
 

Styrelsen  

Styrelsen er en enhed i centraladministrationen. Formalet med styrelsen er givet i lovgivningen som en 

udviklings- og forvaltningsopgave med udgangspunkt i den eksisterende lovgivning for styrelsens område 

og den siddende ministers og regerings politiske indsatsønsker.  
Styrelsen er fra sin start i begyndelsen af halvfjerdserne som en lille kritisk pioner-organisation vokset til en 
stor administrativ styrelse med væsentlig betydning for administration og politikdannelse på sit område. 
Den er blevet meget synlig i medierne, samtidig med at den administrerer store sagsmængder og store 
pengebeløb. Den bliver derfor i væsentligt højere grad end tidligere stillet over for krav om kvalitet, 
hastighed, åbenhed og dokumentation fra de mange berørte interessenter i omverdenen.  
 

Kultur- og ledelsesholdninger  

Styrelsen er bemandet med en blanding af akademisk og kontoruddannet personale i alt omkring 300. 

Kulturen er under udvikling: Fra en i Gareth Morgans (Morgan 1985) forstand radikal organisationsop-

fattelse med stærke klassekonfliktforestillinger knyttet til relationen mellem den formelle ledelse, 

omverdenen og styrelsens medarbejdere, hen mod en "organisme" opfattelse af organisationen, hvor der 

dels lægges vægt på mere klassiske dyder som hurtighed og kvalitet i sagsbehandlingen, dels ses mere 

nuanceret på samspillet mellem medarbejdere og ledelsen og på samspillet med en omverden med mange 

forskellige legitime interesser. 

 

 Der er gennemgående stor ansvarlighed for egne opgaver, men forsvindende ansvarlighed for styrelsens 

opgaver som helhed. Der har været en klar opfattelse af, at man selv kunne vurdere, hvad der er de 

vigtigste opgaver, samt at det ikke var noget problem at ens handlinger havde omkostninger for den 

fjendtligtsindede omverden (ventetider, investeringer etc.). Tilsvarende har det været opfattelsen, at 

kvalitetsstyring ikke kan have mening for akademisk aristokratisk arbejde etc. Der er en formelt stærk 

ledelse.  

 

Der er instruktionsbeføjelse ned gennem pyramiden fra ministeren til direktøren til kontorchefen. Bunden 

af ledelsespyramiden er relativt flad, idet kontorchefen typisk har 20 -25 medarbejdere, der refererer 

direkte til denne. Der er stærk modstand i medarbejdergruppen mod at øge ledelseskapaciteten i styrelsen, 

hvis det medfører, at ledelsespyramiden ar flere lag. Lederne er hovedsageligt rekrutteret inden for samme 

kulturkreds som medarbejderne. Kun ganske a har formel ledelsestræning. Ledelsens holdninger til ledelse 

udvikler sig i store træk i takt med medarbejdernes. Begrebet korpsånd og andre elementer, der appellerer 

til organisatorisk tænkning, er ikke accepteret i styrelsen.  
 

Problemer  

Styrelsen har en stor opgaveportefølje med mange forskellige interessenter i omverdenen, der alle ønsker 

netop deres opgaver prioriteret. Det spænder fra driftsopgaver, hvor et stort antal sager skal behandles 

fagligt forsvarligt og inden for en rimelig tid, over folketings- og ministerbetjening, hvor spørgsmål skal 

besvares hurtigt og fagligt-politisk sikkert, til udviklings/udredningsopgaver, hvor der over længere perioder 

skal arbejdes mere dybtgående med et enkelt emne. Der er altid mange flere opgaver, end den enkelte 

medarbejder kan overkomme. Derfor fordres der klar prioritering og effektiv arbejdstilrettelæggelse, hvis 

opgaverne ikke skal stå i vejen for hinanden. Denne arbejdstilrettelæggelse er det meget vanskeligt at 

etablere under den eksisterende ledelseskultur. Den finder i hvert fald ikke sted. Der er ikke sket 
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organisering af arbejdet, således at der kan skabes effektivitet i sagsgangene og luft til kreativitet.  

Tidspresset og hele holdningen til ministerbetjeningen skaber en panikkultur med højt pres på den enkelte 

medarbejder (konstante afbrydelser m.m.). Men alligevel kan der ikke vedtages telefontider, arbejds-

fordeling eller andet, der kan mindske panikstemningen. Panikkulturen betyder, at den sammenhængende 

tænkning, der er en forudsætning for udredningsopgaver, specielt de mere tværgående, har meget trange 

kar. Sådanne opgaver kræver en klar og håndfast ledelsesprioritering for at kunne gennemføres, og den ses 

sjældent.  
 

Der mangler opmærksomhed på de værktøjer, der eksisterer til at hjælpe den enkelte medarbejder, chefen 

og hele organisationen med at prioritere mellem opgaverne, allokere tid m.m. Medarbejderne bliver ikke 

trænede i dette. Tidsplanlægning er ikke en del af traditionen. Der mangler erfaring i og sprog for at 

fortælle hinanden, hvad vi kan nå hvornår, og hvad det kræver af ressourcer og samspil. Der er behov for 

en kultur og ledelse, der allokerer de nødvendige ressourcer, samt aktivt går Foran og bakker op om 

samspil, der går ud over det enkelte kontors rammer.  

 
 Det er tungt at motivere for kvalitetsstyring. Holdningen er, at akademisk kreativt arbejde ikke kan 
kvalitetsvurderes og styres. Der er ikke tale om direkte lydighedsnægtelse, men tingene bliver bare ikke 
gjort som beskrevet i de procedurer man udvikler. Man gør som man plejede efter de personlige 
prioriteringer. Det lykkes ikke at nedbringe sagsbehandlingstiderne til noget, der i omverdenen opfattes 
som et rimeligt niveau. Det er meldt ud som en klar ledelsesprioritering, men det har haft en meget 
begrænset indflydelse på styrelsens arbejde. I betragtning af at sagsbehandlingen kun optager omkring 
100/0 af styrelsens samlede ressourcer, er det et ganske bemærkelsesværdigt udtryk for 
ledelsesfremmedhed.  
 

Der træffes kun undtagelsesvis upopulære ledelsesbeslutninger. Det gælder eksempelvis indsats over for 

de svageste medarbejdere, specielt negative sanktioner. Først i de senere ar er der påbegyndt en oprydning 

i den gruppe af medarbejdere og chefer, der helt åbenbart ikke lever op til elementære krav til 

arbejdsindsats og varetagelse af deres opgaver.  
 

Der træffes kun undtagelsesvis upopulære ledelsesbeslutninger. Det gælder eksempelvis indsats over for 

de svageste medarbejdere, specielt negative sanktioner. Først i de senere ar er der påbegyndt en oprydning 

i den gruppe af medarbejdere og chefer, der helt åbenbart ikke lever op til elementære krav til 

arbejdsindsats og varetagelse af deres opgaver.  

 
Sammenfatning 

De tre collager illustrerer en række problemer omkring ledelse i ledelsesfremmede organisationer, der kan 

sammenfattes i følgende tre hovedgrupper:  

 Der er ledelsesopgaver, der ikke bliver udført som følge af, at organisationen er ledelsesfremmed. 

Det betyder, at organisationen præsterer et ringere resultat, end den kunne, givet en mere 

konstruktiv attitude til ledelsesopgaven. Det er opgaver som: Iværksættelse af udviklingsprojekter, 

der ikke er akut påkrævede. Prioritering mellem opgaver, med eksplicit erkendelse af, hvad der ikke 

udføres. Støtte til eller sanktioner over for svage medarbejdere. Opbakning af medarbejdernes 

faglige udvikling. Diskussion og styring af kvaliteten af produktionen, herunder eksempelvis 

kassation af det der ikke er godt nok.  

 

 Når de formelle ledelsesattributter ikke er anerkendte som autoritetsgivende, stilles der meget 

store krav til lederens mere karismatiske sider. Det gør det svært at rekruttere ledere.  
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 Det er forbundet med væsentlige personlige omkostninger for lederen, den formelle eller 

uformelle, hvis hun forsøger sig med ledelsestiltag, der ligger uden for det alment accepterede i de 

ledelsesfremmede organisationer.  

 

 De kollektive beslutningsprocesser skaber utilfredshed/udbrændthed blandt medarbejderne ved at 

være stærkt ressourceforbrugende og ved at de overvejende ikke resulterer i effektive 

ledelsestiltag.  
 

Lederens muligheder  

Er ledelse i ledelsesfremmede organisationer muligt? Som leder har du nogle personlige forestillinger om, 

hvad organisationen bør kunne levere/skabe. De star over for en omverden, der stiller krav/har forvent-

ninger til, hvad din enhed kan levere. Du skal gennem din indsats facilitere, at din enhed flytter sig i den 

vægtede fællesmængde af disse retninger. I den ledelsesanerkendende organisation vil du have et sæt af 

virkemidler at trække på. I den ledelsesfremmede organisation har du et andet og mindre sæt at trække på.  
 

Idet jeg forstår aktiv ledelse som en indsats, der får organisationen til at bevæge sig i en retning, den ellers 

ikke ville have bevæget sig i, vil jeg bruge en gennemgang af lederens magtbasis for at gennemføre sådanne 

ændringsprocesser. Gennemgangen fokuserer på lederens virkemidler i den ledelsesfremmede 

organisation.  

Finn Borum (Borum 1980) benytter en magtbasemodel som struktur for analyse af en gruppes mulighed for 

at påvirke en forhandlingsproces. I denne model beskrives en gruppes eller persons magt som summen af 

gruppens/personens potentialer på en række parametre kaldet magtbaser:  
 

 Gruppesammenhold og -homogenitet  

 Positionsmagt 

 Forbindelsesmagt 

 Ekspertise 

 Energi 

 Social kompetence  
 

Benyttes denne struktur på lederens virkemidler i den ledelsesfremmede organisation ras følgende billede:  
 

Gruppesammenhold  

Gruppesammenhold er kun et magtmiddel for lederen i det omfang han opfattes som en del af gruppen, og 

der derved kan appelleres til hensyn til sammenholdet. Star lederen i opposition til gruppen, er 

sammenholdet snarere en udfordring end et virkemiddel. I teatergruppen er gruppesammenholdet med 

lederen som en del af gruppen en afgørende forudsætning for enhver ledelseshandling. I styrelsen varierer 

det fra kontor til kontor, om lederen er en del af kontorgruppen eller chefgruppen eller bade og, og dermed 

om gruppen er med eller mod lederen i den "radikale" organisationsopfattelse. Instituttet er opdelt i flere 

grupper, og loyaliteten over for ledelsesinitiativer afhænger af, hvilken gruppe initiativet stammer fra.  

 

Positionsmagt  

Den formelle ret til at give ordre er i teatergruppen og på instituttet ikke til stede. I styrelsen kan der gives 

tjenstlige ordrer, men brugen er ikke socialt accepteret uden for ministerbetjeningen og andre afgrænsede 

områder eller "emergency situationer". Nedskæringer er en sådan undtagelsessituation, de gør den 
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nødvendige ledelse forståelig og legitim, selvom de konkrete beslutninger selvfølgelig kan kritiseres.  
 

Forbindelsesmagt  

Forbindelsesmagt er et magtområde, der ikke er specielt påvirket af, om organisationen er 

ledelsesfremmed eller ej. I styrelsen er lederen placeret som informationsknudepunkt og har dermed 

oplysninger, som medarbejderne er afhængige af på instituttet er forbindelse til kilder, der kan give 

forskningsmidler eller andre ressourcer en væsentlig magtbase. I teatergruppen opleves forbindelsesmagt 

ikke som væsentlig for ledelsesfunktionen.  
 

Ekspertise  
I styrelsen og på instituttet er faglig kunnen højt socialt estimeret. Det er i vidt omfang den faglige kunnen, 
der danner grundlag for udvælgelsen af, hvem der skal forfremmes, hvad enten det drejer sig om kontor-
chef- eller lektor/professorstillinger. Den fagligt kvalificerede chef er specielt estimeret af de af hans 
medarbejdere og kollegaer, der har samme fag som chefen. Er chefen eksempelvis ingeniør eller 
tilsvarende, vil hans faglighed være specielt værdsat af teknikergruppen. Og tilsvarende vil chefens 
faglighed være specielt respekteret af juristerne, hvis chefen er jurist. Den faglige kompetence opfattes 
som klart legitimerende for ledelsesbeslutninger. Hvis beslutningen anerkendes som fagligt rigtig, så 
anerkendes den, og så gør det ikke noget, at den tilfældigvis er truffet af en chef  
 

Den faglige forståelsesorienterede samtale er i den ledelsesfremmede professionelle organisation legitim, 

netop fordi der inden for denne samtale ikke kan refereres til formelle lederpositioner. Den er hermed i 

familie med Habermas' herredømmefri samtale (Troels Nørager, 1985), der netop er kendetegnet ved at 

være forståelsesorienteret og renset for magtbaseret interessevaretagelse. Begrænsningerne i samtalen 

som ledelsesværktøj ligger blandt andet i, at den forudsætter enighed om, hvad der ligger inden for 

rammerne af det faglige, og at den ikke kan anvendes til at håndtere måluenighed eller andre 

interessemodsætninger. Det er desuden en samtale, hvor lederen normalt vil have det handicap, at 

medarbejderne er bedre fagligt funderede og i det mindste bedre inde i sagerne end lederen. Men uanset 

dette handicap så er legitimiteten af den faglige samtale et væsentligt argument for, at det i den 

ledelsesfremmede organisation er meget vanskeligt at være leder for et område, man ikke har speciel faglig 

indsigt i.  
 

Grundet den faglige samtales legitimitet er det almindeligt at interessemodsætninger søges behandlet som 

faglige modsætninger i den faglige samtales klædedragt. Det medfører en pervertering af samtalen, idet 

den ikke længere er forståelsesorienteret og reelt ikke længere føres på grundlag af normale 

gyldighedskrav til det faglige argument. Det gør det yderligere væsentligt for lederen at kunne følge og 

vurdere fagligheden i en argumentation.  
 

Energi  
Energi (her forstået som den energi lederen præsterer) er en afgørende forudsætning for at flytte den 
ledelsesfremmede organisation. Energien kan udmøntes på utallige mader, der alle er rimeligt legitime 
magtmidler. Det kan være bedre forberedelse af møder, hvor man kommer med udkast til beslutninger. 
Det kan være personlig samtale med alle de involverede. Det kan omfatte udførelse af kritiske 
arbejdsopgaver som ingen andre orker. Eller energi til at være socialt aktiv, så gruppen far lyst til at følge 
lederen m.m.  
 

Mængden af energi, der er til rådighed for ledelsesindsatsen, bestemmes bl.a. af forholdet mellem antallet 

af chefer og antallet af medarbejdere. I organisationer med fa chefer er der ganske enkelt mindre ledel-
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sesenergi til rådighed, medmindre medarbejdere uden formelt ledelsesansvar påtager sig 

ledelsesfunktioner, hvilket sjældent er muligt i et ledelsesfremmed miljø. ændringer i ledelsen af en 

ledelsesfremmed organisation vil derfor ofte forudsætte, at der tilføres ledelsesenergi. Eksempelvis ved at 

ledelsesopgaverne gøres til eksplicit ansvar for flere af organisationens medarbejdere.  
 

Social kompetence  

De ovennævnte begrænsninger af ledelsesvirkemidlerne gør selvfølgelig den sociale kompetence til 

udøvelsen af positiv motivation til alfa og omega. Relationen til din person bliver meget betydende for om 

du kan flytte organisationen i den retning, du ønsker. Det er i familie med det, der ibid. diskuteres af 

Asmund Born og Martin Fugelsang som karismatisk ledelse. Hvis medarbejderne ikke vil flytte sig af 

traditionelle eller formelle grunde, så må de flyttes, ved at du er en flyttende person. Enten gennem den 

faglige argumentation beskrevet ovenfor eller også i kombination med mere emotionelt motiverende sider 

af dig som menneske. De personlige sociale virkemidler er i princippet til rådighed for alle, men de kræver 

en opmærksomhed, der ofte er ny for de ledere, der er rekrutterede med en primært faglig baggrund. I det 

følgende afsnit kommenteres derfor kort en række virkemidler inden for det der i indledningen kaldes 

visionsskabelse og begejstring.  
 

Visions- og begejstringsledelse  
 
Eksemplarisk praksis  

Gennem dine egne handlinger sætter du en standard for, hvad der er rimelige krav at stille til sig selv. 

Kvaliteten af din forberedelse, koncentrationen nar du er på scenen, det tøj du har på, nar du forhandler, 

sætter alt sammen normer for medarbejdernes præstationer. De vil ikke nødvendigvis forsøge at leve op til 

din standard, men jeg har i alle sammenhænge kunnet føle virkningen af at "lede fra spidsen". Risikoen er, 

at man kommer til at afvige så meget fra gruppen, at man bliver overmenneske og dermed ligegyldig som 

malestok. Gøres den "eksemplariske" praksis til genstand for diskussion, øges eksemplets normdannende 

gennemslagskraft, og det bliver muligt at nuancere normen i forhold til den enkelte medarbejders situation 

og kapacitet.  
 

Rumme angsten  

Ændringer er angstskabende. Nye projekter med høje ambitionsniveauer og stor risiko for fiasko er 

angstskabende. Projekter med stort fokus på den enkeltes præstation og eventuelt deraf følgende negative 

eller positive konsekvenser er angstskabende. Kunsten er at rumme de andres angst. At give og fastholde 

troen på at projektet kan lykkes. Uden vaklen at fastholde troen, nar omverdenen forventer og alle 

objektive kriterier tyder på, at det vil gå galt. Det har jeg oplevet som forskellen på, om projektet måtte 

opgives eller ej, i samtlige de mere risikobetonede projekter, jeg har deltaget i  - teaterproduktioner, 

udredningsprojekter, forskningsprojekter m.m.  Angst kan kun deles med dem, der har besluttet sig for 

skæbnefællesskab. De øvrige må støttes! Dermed påtager man sig også ansvaret for, at man risikerer at 

lede sine folk direkte ud over afgrunden, hvis man tager fejl.  
 

Begejstre for visionen  
Visionen, bevidstheden om projektets/organisationens værdier og mal er det, der sætter den enkelte i 
stand til at være kreativ i uventede situationer, uden at afvente instrukser fra lederen. En fælles forståelse 
af mal og værdier er en forudsætning for effektivitet i en organisation med højt delegationsniveau. 
Begejstring for visionen skaber dels en egenmotivation i den enkelte medarbejder for at yde, dels en basis 
for lederens legitimering af sine beslutninger, hvis beslutningerne kan begrundes som understøttende 
organisationens målopfyldelse. At skabe billeder sammen med og i medarbejderne som udgangspunkt for 



Mosaik om moderne ledelse, IOA-årbog 1997. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.  

Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen (CBS) i København.  Side 10 af 11 

 

ledelse er blandt andet diskuteret i Gareth Morgans Imaginization (Morgan 1993). Jeg ser det som en 
nødvendig forudsætning for en retningsbestemt drifts- og udviklingsledelse i £lade organisationer med et 
højt delegationsniveau, at der udvikles fælles målvisions-opfattelse hos alle medarbejdere. De skal ideelt 
set have visionen og målene så meget inde på rygmarven, at selve deres kreative intuition arbejder i 
overensstemmelse med organisationens mål. Den fælles vision fremmer korpsånd og  
fælles oplevelse af sejre og nederlag i hele organisationen, således at sejrene i et andet kontor er ligeså 
vigtige som ens egne, hvorved teritoriepisseri m.m. bliver mindre relevant.  

 

Det er værd at bemærke, at ledelsesformen ikke møder udelt begejstring i vores tre eksempel-

organisationer. I teatergruppen er visionsskabelsesprocessen den kritiske fase i ethvert projekt. Den 

indeholder konflikten mellem dem, der begejstres for den store overskridende vision, og som lægger 

mindre vægt på omkostningerne ved at nå visionen, og dem der foretrækker en mindre ambitiøs vision, 

som de kan overskue at gennemføre uden de store personlige omkostninger. I styrelsen er de, der 

abonnerer på den "radikale" organisationsopfattelse, usikre på, om en ledelse kan have en vision, som man 

som medarbejder kan/bør dele, og de ser med mistro på begreber som fælles begejstring og korpsånd. På 

instituttet stiller individualismen og idepluralismen og den historiemistroiske postmodernisme sig i vejen 

for, at man kan begejstre mere end tre personer ad gangen. Det er ligeledes værd at bemærke, at 

visionsledelse taber dem, der ikke kan begejstres. Men når det er sagt, så skal det også siges, at det er i de 

perioder, hvor gruppen/kontoret tænder på visionen, nar kraften og kreativiteten fra mennesker, der 

trækker og skaber i samme retning, sætter sig igennem, at jeg ved, hvorfor det er omkostningerne værd at 

være leder.  
 

Omsorg for den enkelte  

Omsorg for den enkelte øger den enkeltes loyalitet over for lederen og øger samtidig den enkeltes 

handlekraft og motivation. Man kan formidle forståelse af den enkeltes handlingers betydning, skabe 

ansvarlighed og forpligtelse, opbygge social forpligtelse over for fællesskabet  

m.m. Det er i omsorgen for den enkelte, at man skaber grundlaget for at sælge visionen, at man giver 

medarbejderen lysten til at blive overbevist. Det er i omsorgen for den enkelte, at man kan arbejde sig ihjel, 

hvorfor omsorgen ofte bliver nødlidende i en organisation med lille ledelsesressource.  
 

Vilje til konflikt  

Nar der er mange ubehagelige beslutninger, der ikke træffes i den ledelsesfremmede organisation, skyldes 

det blandt andet konfliktskyhed. I en kollektiv ledelse er der ingen enkeltperson, der er forpligtet til at 

træffe de ubehagelige beslutninger. Hvis du som leder har modet til at bære ubehaget - til at vise, at du er 

uenig, så er det i sig selv et kraftigt ledelsespres på organisationen. Det skal selvfølgelig gøres på en ordent-

lig og ikke nedgørende made. Og kommenterer den dårlige kvalitet. Bringer slaphed og fejl op, som noget 

der kan tales om. Tilsvarende går du ind i uenigheder med dine overordnede. Og gør opmærksom på, at du 

som person og menneske er helt uenig i bestemte afgørelser, men at du selvfølgelig bøjer dig for deres 

formelle magt. Det er meget fa mennesker, der kan lide at fastholde beslutninger, de er i tvivl om, gennem 

denne form for modstand.  
 

Afsluttende betragtninger om Ledelse på trods Med de tre organisationsbilleder er der illustreret nogle af 

de udfordringer, man star overfor, hvis man ønsker at skabe forandringer i en ledelsesfremmed 

organisation. Det være sig i den situation, at man har en ledelsesopgave i organisationen, eller man som 

udenforstående interessent ønsker at påvirke output fra eller ledelsen af organisationen. Hvis man ønsker 

at stille krav til en læreanstalt, en styrelse eller en folkeskole, er det væsentligt at forstå 

ledelsesfremmedhed som et betydende kulturelement i mange af disse organisationer. Det er bestemt 
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muligt at udøve ledelsestryk i og på disse organisationer. Men der er nogle betingelser for at gøre det, som 

man er nødt til at Være opmærksom på. Ledelse i disse organisationer foregår først og fremmest gennem 

faglig samtale, visionsformidling og personlig motivation.  

 

Al produktiv ledelse er krævende. Ledelse, der flytter noget i ledelsesfremmede organisationer, er 

udmarvende. Det er nødvendigt at finde mader at håndtere den nedslidning af lederen, der følger af at 

organisationen nok flytter sig, men det er trægt, modvilligt og uendeligt meget langsommere, end lederen 

drømmer om. Det er nødvendigt for lederen, men det er også nødvendigt for organisationen, hvis den øn-

sker ledere der vil lede.  
 

Stærkere formel ledelse kan ikke stå alene som svaret på de problemer, der er forbundet med 

ledelsesfremmedhed i organisationer, der er bemandet med selvstændige professionelle med varierende 

motivation. Skal værdier som demokrati og distribueret ansvarlighed i de ledelsesfremmede organisationer 

kunne udvikles og fastholdes, må de ledelsesfremmede medarbejdere selv gå ind og tage et medansvar for 

at gøre ledelse mulig, og for at ledelsen finder sted. Ledelsesopgaverne bør være en del af organisationens 

1øbende samtale, såIedes at bade de populære og de upopulære ledelsesopgaver identificeres og udføres. 

Hvis medarbejdernes selvstændighed og engagement skal fastholdes, samtidig med at de er loyale over for 

ledelsesbeslutningerne, er det vigtigt, at de inddrages i organisationens måldannelse og ledelsesudvikling, 

samt at medarbejderne fastholdes på deres ansvar for at muliggøre ledelse og bidrage til denne.  
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