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I figur 157 gengiver vi de to yderpunkter mellem samfund med lille
magtdistance og samfund med stor magtdistance.
Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor
magtdistance.
Lille magtdistance

Stor magtdistance

Ulighed i samfundet skal være så lille som
muligt

Der bør være en rangorden i denne verden,
hvor enheder har sin rette plads.
Høj og lav beskyttes af denne inddeling

Alle bør have samme rettigheder

Magthaverne har privilegier

Indfødte ledelsesteorier fokuserer på medarbejderrolle

Indfødte ledelsesteorier fokuserer på lederens rolle

Underordnede er mennesker som jeg

Overordnede betragter underordnede som
en anden „slags“ mennesker

Overordnede er mennesker som jeg

Underordnede betragter overordnede som
en anden „slags“ mennesker

Overordnede er tilgængelige

Overordnede er utilgængelige

Brugen af magt bør være legitim og er
genstand for skelnen mellem godt og ondt

Magt er en grundlæggende samfundsfaktor,
der går forud for godt og ondt.
Legitimiteten er underordnet.

Kilde: Frit efter Hofstede, 1992, p. 46 + p. 51.

På trods af, at undersøgelsen er tilbage fra starten af 1980’erne, vil vi
argumentere for, at kultur kun langsomt udvikler sig og derfor den dag
i dag kan sige noget væsentligt om vores egen samfundskultur og derved
vores syn på magt og indflydelse i vores organisationer.
Kultur er jf. Hofstede noget indlært. Vi programmeres via opdragelsen
og socialiseringen ind i accept af det omkringliggende samfunds normer,
værdier og antagelser. Der vil naturligvis være tale om mange forskellige
fortolkninger af programmeringen. Undersøgelsen afspejler således middelklassens kultur, hvilket kan sluttes ud fra, at undersøgelsen er gennemført hos 116.000 ansatte på IBM. Det er med andre ord de mennesker,
som har følt sig tiltrukket af dette firma, som har haft mulighed for at
påvirke data i den undersøgelse.

14.2 Ledelse og indflydelse
Vi har i tidligere kapitler beskæftiget os med ledelse og indflydelse, idet
vi inddrog Tannenbaums model for beslutningskompetence. Beslutnings369
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kompetencen defineres generelt som den magt gruppen/den enkelte
medarbejder har i forhold til de arbejdsopgaver, som de varetager.
Figur 158 Ledelse og indflydelse.
Medarbejderens beslutningsrum

Ledelsens beslutningsrum
Autoritær

Patriarkalsk

Rådgivende

Kooperativ

Participerende

Demokratisk

Den
overordnede
beslutter og
giver
instrukser;
De underordnede
udfører
instrukser
uden at stille
spørgsmål.

Den
overordnede
beslutter men
tilstræber at
overbevise
sine underordnede om
beslutninger,
før hun giver
instrukser om
dem:
de underordnede kan
stille spørgsmål og
udfører
instrukserne.

Den
overordnede
beslutter; hun
tillader dog
spørgsmål
vedrørende
sine
beslutninger,
for gennem
besvarelsen
heraf at opnå
accept.

Den
overordnede
underretter
sine underordnede
om de
beslutninger
hun har til
hensigt at
træffe: de
underordnede har
mulighed for
at give
udtryk for
deres
mening, før
den overordnede
træffer den
endelige
beslutning.

Medarbejderne
udvikler
forslag på
grundlag af
de mulige
problemløsninger der
er fundet og
accepteret i
fællesskab,
beslutter den
overordnede
sig for den
løsning hun
synes bedst
om.

Medarbejderne træffer
beslutning
efter, at den
overordnede
først har
klarlagt
problemet og
fastlagt
grænserne
for beslutningsspillerummet.
Medarbejderne træffer
beslutning,
den
overordnede
fungerer som
koordinator
udadtil og
indadtil.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Som det fremgår af figuren, så har ledere og medarbejdere, her med
udgangspunkt i ledelsesretten, mulighed for at udøve indflydelse med
basis i deres formelle magtbaser. Vi har i vores fremstilling argumenteret
for anvendelse af den demokratiske ledelsesstil og derved medarbejdernes medinddragelse i beslutningsprocessen, des længere ud af denne
akse lederen er i stand til at bevæge sig, des mindre afhængig vil medarbejdernes præstationer være af lederens tilstedeværelse.
Decentraliseringsprocesser er ligeledes underbyggende for denne bevægelse. Begge elementer har deres fundering i menneskesynet og til
syvende og sidst i samfundets kulturelle strømning.
I figur 159 Magtbaser er her jf. Bakka og Fivesdal 2004, pp. 229-230
opdelt i primært tilhørende ledelsen og primært tilhørende medarbejderne i den nedenstående figur:
370
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Figur 159 Ledelsens primære magtbaser og medarbejdernes primære magtbaser.
Ledelsens primære magtbaser

Medarbejdernes primære magtbaser

Motivation (interesse i at deltage)

Motivation (interesse i at deltage)

Disponibel tid, energi og opmærksomhed

Disponibel tid, energi og opmærksomhed

Belønningsmagt. Kontrol over forskellige
slags belønninger f.eks. løn, arbejdstid,
frynsegoder og lignende.

Ekspertmagt. Den magt og indflydelse, der
kan ligge i specialist viden på forskellige
områder.

Tvangsmidler. Kontrol over tvangsmidler
eller straffemidler f.eks. påtale, advarsel,
fyring og lignende.

Tiltræknings magt. Det drejer sig her om
forskellige personlige egenskaber, der kan
virke gunstige på omgivelserne f.eks.
karisma, offentlig kendt person og lignende.

Legitimitetsmagt. Den ret til at påvirke, der
er knyttet til en bestemt stilling. Retten til at
lede og fordele arbejdet.

Informationsmagt. Her tænkes på den
viden, der kan opnås ved at deltage i
forskellige sociale samspil eller netværk, og
som kan danne grundlag for indflydelse.

Politisk magt. Det drejer sig om den
politiske position i organisationen f.eks. lønforhandler, ledelsesrepræsentant i SU og
lignende.

Politisk magt. Det drejer sig om den
politiske position i organisationen. F.eks.
tillidsmand/kvinde, repræsentant i SU og
lignende.

Informationsmagt. Her tænkes på den
viden, der kan opnås ved at deltage i
forskellige sociale samspil eller netværk, og
som kan danne grundlag for indflydelse
Tiltrækningsmagt. Det drejer sig her om forskellige personlige egenskaber, der kan
virke gunstige på omgivelserne f.eks. karisma, en offentlig kendt person og lignende.
Kilde: Frit efter Bakka og Fivesdal, 2004, pp. 229-230.

Magten er her koncentreret i nogle magtbaser, som kan udbygges, svækkes eller bevare deres status, alt afhængig af den dygtighed, hvormed
disse baser benyttes af de personer, der har magtbasen til deres rådighed.
Vi vil i det næste afsnit betragte 4 forskellige magtdimensioner, således
som de er fremstillet af Søren Christensen og Poul-Erik Daugård Jensen
i 2004. Disse 4 magtdimensioner beskriver 4 måder, hvorved magten
udøves på i en organisation, hvor forskellige temaer konkurrerer om
opmærksomheden på beslutningsarenaen.

14.3 Magtens dimensioner
Den magt, der udspiller sig i forbindelse med den formelle beslutningsproces, fra det øjeblik en sag/interesse ønskes fremmet og til sagen/
371
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Figur 160 Direkte magt, der udøves direkte i beslutningsprocessen.
Interesser

Beslutningsarena
Sager
Beslutningsproces
Beslutninger

Konsekvenser
Kilde: Christensen og Daugaard Jensen, 2004, p. 26.

Interesser har søgt og opnået at blive lukket ind på beslutningsarenaen.
Disse skal der nu tages stilling til og behandles. Beslutningsprocessen kan
antage flere former, idet der her kan optræde forskellige beslutningsmodeller.
Deltagelsesstrategien, den måde man som person, f.eks. leder, kan
opnå indflydelse på, er med udgangspunkt i sine magtbaser:
v
v
v
v
v

Privatisering af problemet
Mobilisering af aktører
Kooptering af deltagere
Inddragelse af tredje part
Forhaling af sagen
m.fl.

Alle disse deltagelsesstrategier har naturligvis deres modstrategier, og
det er ikke muligt at komme med „håndsfaste“ måder at tilrettelægge sin
deltagelse og argumentation på. Der er som sådan udelukkende tale om
nogle mulige strategier ud af flere, og disse suppleres i en efterfølgende
figur, hvor deltagelsesstrategierne relateres til de enkelte beslutningsmodeller i figur 161.
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14.4.1 Beslutningsmodeller – et overblik
Inden vi kommer nærmere ind på de enkelte beslutningsmodeller, vil vi
kort fremstille disses karakteristika set i forhold til vores skitserede fem
fase model for beslutningsprocessen.
Figur 161 Beslutningsmodeller – et overblik.
Beslutningsmodel Rationelle modeller
• Economic Man
• Administrativ Man

Politiske modeller
• Målkompromis
• Middelkompromis

Anarkiske modeller
• Lindbloms Muddling
through model
• Skraldespandsmodellen

Beslutningsfase
Fase 1
Problemformulering

Deltagerne er
orienteret mod
resultatet. Problemet
er velafgrænset.
Deltagerne har klare
mål og der er
enighed om målene.
Fællesinteresser
forudsættes.

Deltagerne har klare
mål og er uenige om
disse eller de midler,
der skal bringes i
anvendelse.
Problemet er delvist
klart og afgrænset.
Hver varetager
særinteresser.

Problemet er uklart
formuleret og
deltagerne har uklare
mål. Der er både
fællesinteresser og
særinteresser i spil.

Fase 2- 4
Beslutning

Beslutningsprocessen er præget af
klarhed og systematik.
Processen er objektiv og ethvert alternativ løsning analyseres og fordele og
ulemper kortlægges
med henblik på optimal beslutning.

Der forhandles om
mulige løsninger på
problemet, hvor
følelser og
subjektivitet indgår.
Det drejer sig om at
placere sig godt i
forhold til modparten
og være sine magtbaser/forhandlingsmandat bevidst. Der
indgås kompromis
eller en af parterne
vinder.

Kaotisk beslutningsproces præget af
tilfældigheder,
tidspres og uenighed. Det er spørgsmålet om, hvad man
kan blive enige om
i situationen.

Fase 5
Udførelse af
beslutning

Der forudsættes
harmoni mellem de
enkelte interessenter.
Accept kan opnås
ved tilstrækkelig
udveksling af
byttemidler.

Der forudsættes ikke
harmoni mellem de
enkelte interessenter
– særinteresser skal
varetages. Accept af
beslutningen, når
denne er truffet eller
bevidst omgåelse
eller udskydning.

Der gøres meget for
at beslutningen
accepteres af de der
skal realisere den.
Derfor lægges der
vægt på feedback og
søge-lære-processer.

Kilde: Frit efter Enderud, 1993.

Der er stor forskel i tilgangen til beslutningsprocessen i de tre kategorier
af beslutningsmodeller. Det gælder for aktøren om at identificere, i hvilken af disse modeller processen bedst befinder sig, naturligvis set i relation til de interesser aktøren varetager. For lederen er det et spørgsmål
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(tydeligst ved budgetlægningen) om de begrænsede ressourcer for næste
periode, hvor det er en kamp om mandetimer, projekter osv.
Enderud opstiller følgende forudsætninger for en politisk beslutningssituation:
v Et overskueligt antal beslutningstagere og deltagere. Disse er inddelt i
bestemte grupperinger som er relativt afgrænsede i forhold til deres
interesser
v Parterne har nogenlunde klart formulerede mål, således at modsætningerne i interesserne er tydelige
v Mål er normalt delvis modstridende, men ikke fuldstændigt. Der er
ofte tale om en vis fællesmængde af interessesammenfald.
Uenigheden kan enten knytte sig til mål eller til de midler, der ønskes
anvendt.
Målkonflikter kan eksempelvis være uddeling af medarbejderaktier
eller øget bevilling til forskning og udvikling, ekstern reducering af antallet af forskelligartede komponenter i et givet produkt over for en yderligere opdeling i flere komponenter, der kunne lette omkostningerne for
kunden ved reparation. I nedenstående figur 162 illustreres situationen:
Figur 162 Målkompromis i forhold til 2 parters udgangsmål.

Aktør B

Aktør A

A´s
mål

M ål-kompromis

B´s
mål

Værdiskala
Kilde: Enderud, 1993, p. 78.

Det centrale i modellen er, hvorledes målkompromis fremkommer i forhold til de to parters udgangsmål. Det forudsætter en fælles værdiskala,
som ikke altid er særlig entydig f.eks. vores eksempel med hæve-sænke
bordene. Her er der forskellige præferencer i spil. Lederen vil have en
billig løsning, og nogle medarbejdere lægger vægt på designet, andre
379
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igen på holdbarheden. Måden, hvorpå der opnås et kompromis, er ved at
forhandle sig frem. Hvor stor en del af målet er jeg tilfreds med at få? Et
mindre pænt bord med en god kvalitet? En mulighed kunne være at
samle sig om et af de øvrige kriterier og lade dette være afgørende for
valget f.eks. borde til alle nu frem for at skulle indføre bordene over en
toårig periode.
Det er naturligt, at der i disse forhandlinger tages udgangspunkt i
egne magtbaser for at få egne behov tilgodeset, dvs. deltagelsesstrategierne er i disse politiske modeller af stor betydning for udfaldet af forhandlingerne.
Middelkonflikter kan dreje sig om interne forhold som f.eks., hvorledes forbedres medarbejdernes motivation? Ved øget fokus på kompetenceudvikling eller nye lønforhøjelser? Eller i forhold til eksterne parter
sænkning af priser eller forøget markedsføringsindsats?
Det kan være ganske vanskeligt at adskille mål og midler fra hinanden, hvad der i en situation er et middel (i vores eksempel det antal
kroner hvert hæve-sænke bord må koste), er i andre sammenhænge et
mål, f.eks. reducering i antallet af udbetalte sygedagpenge på grund af
dårlige arbejdsstillinger.
Dette kan illustreres i nedenstående figur.
Figur 163 Middelkonflikter.
A´s mål = B´s mål

A´s
midler

Målkompromis

B´s
midler

Værdiskala
Kilde: Enderud, 1993, p. 80.

Startforslaget er udgangspunktet for forhandlingerne og det endelige
kompromis. Det afhænger således af den enkeltes forhandlingstalenter
og magtbaser, hvorledes det endelige kompromis kommer til at falde ud.
Vi går nu videre og vil introducere de anarkiske modeller.
380
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ning i dagligdagen. Den er dog svær at forene med vores dages krav til
hurtige og fleksible løsninger på nye problemstillinger.
I vores eksempel ville en beslutningsproces hurtigt centrere sig om den
hidtidige leverandør af skriveborde, og såfremt denne tilnærmelsesvis
kunne tilfredsstille nogle af de øvrige behov, ville denne blive valgt.
Skraldespandsmodellen
Denne model beskriver beslutningsprocessen som usystematisk og uforudsigelig, endog mere end det er tilfældet hos Lindblom. Modellen beskrives som 4 hovedstrømme jf. nedennævnte figur:
Figur 164 Skraldespandsmodellen.
Input 4 strømme
Fase 1:
1. Beslutningsanledninger

Beslutningsprocessen
Fase 2 - 4
• Total energi til
rådighed

2. Problemer

•

Energifordeling
på deltagere

3. Løsninger

•

Adgangsstruktur

4. Deltagere

•

Beslutningsstruktur

Output-typer
Fase 5:
Beslutninger:
• Løst problem
• Problem flugt
• Ikke løst
problem

Kilde: Frit efter Enderud, 1993, p. 113.

De 4 strømme, der flyder gennem organisationen, er en strøm af:
v
v
v
v

Beslutningssituationer, meget lig hvad der sker i beslutningsarenaen
Problemer
Løsninger
Deltagere. Deltagerne kan beskrives ved den mængde energi (tid, kompetencer etc.), som de har til rådighed i et givet tidsrum.

Sammenkoblingen mellem de 4 strømme bestemmes af de 4 parametre i
beslutningsprocessen:
382

Figur 165 Deltagelsesstrategier i forhold til anvendelsen af de forskellige beslutningsmodeller.
Beslutningsmodeller

Påvirkningsmuligheder

Economic Man modellen

• Gør målsætning klar
• Operationaliser målsætningen
• Indsamling af information om alternative
muligheder og deres konsekvenser
• Beregningsmodel til optimering af beslutning

Administrative Man modellen

• Hvilke mål skal være aktive hvilke passive?
• Fastsættelse af tilfredsstillende løsningsniveau
• Definere kriser (når målopfyldelse er under
tilfredsstillende niveau)
• Definere udgangspunkt og retning for
informationsindhentning

Målkompromis modellen

• Målsætningsdiskussioner og konfrontationer
• Tolkning af målkompromis i forbindelse med
vurdering af løsningsforslag

Middel-kompromis modellen

• Startforslag til kompromisløsning og senere
tilrettede forslag
• Bygge op og aktivere magtbaser, herunder
belønninger, straffemidler, koalitionspartnere,
information om modpart og lignende.
• Forhandlingstaktik inkl.“ timing“ og „dosering“ og
anden strategisk anvendelse af magtbaser

Muddling through modellen

• Påpege dårligdomme man skal bort fra
• Anvise acceptable løsninger tæt på det bestående
• Anvise retningen, hvor sådanne løsninger bør søges eller ikke søges
• Undgå store og radikale beslutninger

Skraldespandsmodellen

• Kontrollere „timing“ af inputstrømme af
problemer, løsninger, deltagere og skraldespande
• Sammenkoble inputstrømme f.eks. via
organisationsstrukturen
• Skabe nye spande ved behov

Kilde: Frit efter Enderud 1993, pp. 180-181.

Som det fremgår, har deltagerne i beslutningsprocessen flere muligheder
for at udøve indflydelse på selve beslutningsprocessen, som den foregår
i selve beslutningsarenaen – dertil kommer de påvirkningsmuligheder,
som vi vil omtale i de næste magtdimensioner.

14.5 Indirekte magt
Den anden dimension, indirekte magt, sætter fokus på den magtudøvelse, som finder sted i forhold til bestemmelse af en dagsordens indhold og ved gennemførelsen af de beslutninger, der foretages. Det for384
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udsætter her, at ikke alle sager har lige adgang til beslutningsprocessen.
Således kan magtfulde interessegrupper søge at udelukke sager, som
udgør en trussel mod dem – eller de kan se en interesse i at gennemføre
beslutninger på en sådan måde, at disse får andre konsekvenser end
tilsigtet.
Figur 166 Beslutningsarenaen ved indirekte magt.
Interesser
Problemer som søger opmærksomhed på arenaen
Filter 1

Arena
Sager
Beslutningsproces
Beslutningsproces
Beslutninger
Beslutninger

Filter 2
Konsekvenser
Kilde: Christensen og Daugaard Jensen, 2004, p. 50.

Filter 1 drejer sig om, hvordan man skal definere arenaens kapacitet og
sagsområde. Hvem kan søge sager rejst her i denne beslutningsarena, og
hvilke sager kan godkendes som hørende til arenaen. Ligeledes stiller
arenaen krav til deltagerne f.eks. til deres energi, formuleringsevne og
procedurekendskab. Dette er eksempler på nogle af de formelle hindringer, som kan stilles i vejen for at hindre sager i at blive taget op i arenaen
til behandling. Det er klart, at magtbasen her har en stor betydning for
chancen for, at ens sag kan nå igennem og komme på dagsordenen.
Filter 2 kan have den funktion, at når beslutningen er truffet, lader den
den udførende fortolke beslutningen, som er truffet i arenaen. Alt for ofte
gennemføres beslutninger ikke, som de er aftalt/tænkt, da beslutninger
alt for ofte ikke følges op. En uklar beslutning er gunstig, såfremt ens
interesser varetages bedre i udførelsen, hvis der er åbnet op for at give
personen frie hænder til at implementere eller undlade at implementere
385
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tionelle magt skal således findes i den adfærd, som kommer til udtryk via
normer, rutiner og strategier. Strukturen eksisterer inde i vores hoveder i
form af forestillinger om, hvorledes virkeligheden ser ud og fungerer –
f.eks. kønsroller og familiestruktur.
Deltagerstrategier, der lægger op til bevidst påvirkning af denne dimension, diskuteres af Schein, der opererer med dobbeltloop læring
f.eks.: Hvilken betydning har det, at kvinden bærer hovedansvaret for
hjemmet? – og Scheins kulturelle indlejringsmekanismer, der fortæller,
hvilke påvirkningsmuligheder lederen har, når det gælder dannelsen af
organisationskulturen. Disse er beskrevet i kapitel 10.
Søren Christensen nævner en fjerde dimension, som benævnes den
bevidstheds-kontrollerende magt. Vi har her valgt at se denne som generel tænkning, der må udøves i forhold til såvel den direkte og indirekte
magt. Kravet, for at tale om bevidsthedskontrollerende magt, er, at der
skal kunne konstateres bevidste påvirkningsforsøg fra A rettet mod B
med henblik på at opnå bestemte interesser eller oplevelser hos B – f.eks.
religiøse eller politiske sekter; forældre over for børn, person A forsøger
at holde konflikter latente (Christensen og Daugaard Jensen, 2004).
Vi vil hellere drøfte en mere overordnet målsættende deltagelsesstrategi, hvor målet er at kunne udøve denne bevidsthedskontrol af aktørerne i alle faser af beslutningsprocessen. Strategien tager sigte på at
påvirke interesseoplevelsen ved at tilbyde en løsning på de usikkerhedsog konfliktproblemer, som eksisterer i individernes interessekompleks.
A tilbyder B en virkelighedsforståelse, som er positivt ladet, og som
appellerer til B’s interesser ved samtidig at dække over den usikkerhed
og konflikt, som eksisterer i B’s bevidsthed. Dette kunne f.eks. være
inden for reklamebranchen, hvor der sælges slik med vitaminer, og hvor
der anvendes offentlige personer i reklamer.
I nedenstående figur har vi kort opsamlet de tre magtdimensioner:
Figur 167 Magtens påvirkninger.

1. Dimension

Direkte magt

2. Dimension

Indirekte magt
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A
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A

B
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Kilde: Christensen og Daugaard Jensen, 2004, p. 68.
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De to første magtdimensioner involverer aktørniveauet og arbejder med
aktørorienterede påvirkninger, hvor den tredje dimension arbejder med
institutionelle påvirkninger. Lassoen rundt om A og B i den tredje dimension illustrerer den institutionelle ramme om magtudøvelsen, der
sætter begrænsningerne for denne.
I nedenstående figur opsummeres vores afsnit om magt og beslutninger kort:
Figur 168 Opsummering på vores afsnit om magt og beslutninger.
Samfundskultur
Beslutningsproces
Fase 1
Filter 1
Deltagelsesstrategier

Aktør og
magtbaser

Beslutningsarena

Fase 2- 4

Beslutningsmodeller

Filter 2

Fase 5

Institutionel magt

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

14.6 Afslutning og opsummering
Vores model inkorporerer de væsentligste af de elementer, vi har omtalt
i dette kapitel. Vi tog udgangspunkt i Geert Hofstedes magtdistance og
konstaterede, at vi i Danmark har en meget lille magtdistance, hvilket
sætter den ydre arena for, hvorledes magt og beslutningsprocesser kan
udøves legitimt af lederen.
Beslutningsprocessen foregår som et tæt samspil for at undgå unødvendige konflikter afledt af en fejlbedømmelse af lederens behov for
legitimitet i beslutningsprocessen. Derudover vil der, afhængig af hvilken
organisation lederen er ansat i og dens kultur, her afspejlet i de grundlæggende antagelser, være forskellige fortolkninger af indflydelsesgraden i bestemte beslutningsarenaer.
Vi kender den traditionelle inddeling i de operative – taktiske og
strategiske niveauer. Her vil der være mulighed for forskellig grader af
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