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16.3 Det personlige projekt
Institutioner, herunder virksomheder og andre organisationer, belønner
ikke længere lønmodtageres trofasthed. Alene af den grund, at de er ude
af stand til det, fordi de ikke længere selv eksisterer i stabile omgivelser,
hvor de kender deres rolle på længere sigt. Den følelse af sikkerhed
arbejdspladsen tidligere kunne tilbyde, og som blev belønnet med anciennitetsbestemt løn, længere opsigelsesvarsler, tryghedsordninger med
mere, er under udfasning. Ifølge bogens forfattere må mennesket søge
tryghed gennem kompleksitet. Man skal kunne forholde sig til den kaotiske og fragmenterede verden ved at have modet til at konfrontere virkelighedens kompleksitet i stedet for per rutine at søge at undvige den,
hvilket lønmodtagere har set som et mål igennem generationer.
Omdrejningspunktet bliver netop herved den enkelte selv. Hvis alt
andet er flydende, er det eneste faste objekt en selv. „Et veldefineret billede
af dig selv er det højeste, du kan gøre dig håb om“ anfører forfatterne fortrøstningsfuldt. (ibid. p. 74).

16.3.1 Me Incorporated (Me Inc.)
Konkurrencen på arbejdsmarkedet er total og på et personligt plan. Vi
konkurrerer alle med hinanden om positioner – også i arbejdslivet – med
afsæt i den personlige kapital, vi opbygger i form af viden. Udtrykket
“frie agenter“, der efterhånden er blevet en almindelig betegnelse for
mennesker, der definerer deres tilknytning til jobmarkedet som selvvalgte
konsulenter eller løsarbejdere, omdøber bogens forfattere til Me Inc.
Figur 172 Definition på Me Inc.

Me. Inc. er den situation, hvor medarbejderen har valgt selv at
definere rammerne for sin ansættelse. Det betyder ikke nødvendigvis at personen stifter sin egen virksomhed. Derimod er det en
mental frisættelse, hvor medarbejderen fra gang til gang definere
sit ansættelsesforhold. Det kan være gennem fastansættelse, projektansættelse eller salg af en konsulentydelse.

Formålet er at tydeliggøre, at viden er et personligt projekt, som den
enkelte ikke blot selv råder over, men som den enkelte også selv skal
forestå „salget af“.
Me Inc. tankegangen indebærer, at en person gennem en specifik fag420
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Heteraki
Netop disse karakteristika afspejler den verden vi, iflg. forfatterne, netop
har forladt. Heteraki er et opgør med den magt og indflydelse i forbindelse med opgaveløsning, som kendetegner traditionelt hierarkiske
strukturer.
Heteraki indebærer i denne sammenhæng kort fortalt, at en opgave
løses bedst af den bedste kvalificerede gruppe eller en opgaves opmand
og kreatør. Den traditionelle hierarkiske organisation fastholder et meget
stort fokus på ledelsesniveauer – forfatterne kalder det i bogen for positionsstrukturen. Dette er dog blot ét af flere systemer. Hertil kommer
professionsstrukturen og processtrukturen.

Figur 173 Definition på heteraki.
Heteraki betyder

Forskellige styreformer.
Enhver organisation har tre overlappende systemer med:
Positioner, processer og professioner.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Professionsstrukturen drejer sig om de tilstedeværendes kompetencer i
organisationen. Processtrukturen repræsenteres af grænseoverskridende
aktiviteter og projekter (ibid. p. 178).
I et mere komplekst videnlandskab er det afgørende at styrke de to
sidstnævnte strukturer på positionsstrukturens bekostning. Det kræver,
at organisationerne bliver i stand til at skabe plads til stærke projektledere og stærke medarbejdere. Ydermere at specialister ikke blot skal
besidde intellektuel kapacitet i forhold til de faglige udfordringer deres
specialviden skal løse, men specialisterne skal også have organisatorisk
gennemslagskraft.
Funky Business opregner 7 organisatoriske principper for den kommercielle organisation. Den skal være:
Figur 174
Syv organisatoriske
principper.

7 organisatoriske principper
• Indre
• Fladere
• Midlertidig
• Horisontal
• Cirkulær

Kilde: Frit efter Nordström
og Ridderstråle, 2000.
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• Åben
• Målt

Heteraki
Netop disse karakteristika afspejler den verden vi, iflg. forfatterne, netop
har forladt. Heteraki er et opgør med den magt og indflydelse i forbindelse med opgaveløsning, som kendetegner traditionelt hierarkiske
strukturer.
Heteraki indebærer i denne sammenhæng kort fortalt, at en opgave
løses bedst af den bedste kvalificerede gruppe eller en opgaves opmand
og kreatør. Den traditionelle hierarkiske organisation fastholder et meget
stort fokus på ledelsesniveauer – forfatterne kalder det i fremstillingen
for positionsstrukturen. Dette er dog blot ét af flere systemer. Hertil kommer professionsstrukturen og processtrukturen.

Figur 173 Definition på heteraki.
Heteraki betyder

Forskellige styreformer.
Enhver organisation har tre overlappende systemer:
Positioner, processer og professioner.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Professionsstrukturen drejer sig om de tilstedeværendes kompetencer i
organisationen. Processtrukturen repræsenteres af grænseoverskridende
aktiviteter og projekter (ibid. p. 178).
I et mere komplekst videnlandskab er det afgørende at styrke de to
sidstnævnte strukturer på positionsstrukturens bekostning. Det kræver,
at organisationerne bliver i stand til at skabe plads til stærke projektledere og stærke medarbejdere. Ydermere at specialister ikke blot skal
besidde intellektuel kapacitet i forhold til de faglige udfordringer deres
specialviden skal løse, men specialisterne skal også have organisatorisk
gennemslagskraft.
Funky Business opregner 7 organisatoriske principper for den kommercielle organisation. Den skal være:
Figur 174
Syv organisatoriske
principper.

7 organisatoriske principper
• Mindre
• Fladere
• Midlertidigt
• Horisontalt
• Cirkulært

Kilde: Frit efter Nordström
og Ridderstråle, 2000.
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• Åbent
• Målt

JOBNAME: 3. korrektur PAGE: 425 SESS: 213 OUTPUT: Tue Dec 13 10:27:40 2005
/BookPartner/RASA/Gyldendal/706299−Ledelsesspecialisering/03−tekst

Figur 175 Glasls beskrivelse af krav til lederrollerne i forhold til organisationens elementer.
Politik og ledende principper

Idealer proaktive med omverdenen som
skæbnefællesskab uden sikkerhedsnet.

Struktur

Gennemtrængelige grænser i organisationen, intern
og ekstern sammenknytning af relativt selvstyrende
områder.

Mennesker

Stor gennemtrængelighed i ledelsen.
Situativ personaleudvikling i biotopen.

Enkeltfunktioner

Udbygning af jobberigelse, udvidet opgave og
proceshorisont og ekstern jobrotation.

Mål og strategier

Kendte af alle både i og uden for organisationen.

Kontrolparametre

Mål.

Fokus/omdrejningspunkt

Værdiskabende processer, kvalitet. Medarbejdere,
kunder og omverden.

Tilknytning til kunder

Personligt, kendt.

Subsystemer
Det kulturelle

Bevidst pleje af kulturen, kulturdialog i
virksomhedsbiotopen.

Det sociale

Yderligere pleje af det sociale subsystem. Udvidelse
ud over formelle organisatoriske grænser.

Det teknisk instrumentale

Underordnelse af globale krav. Alle subsystemer skal
opretholde grundlæggende eksterne relationer, der
bekræfter deres egen værdi.

Forløbsorganisation (processer)

Udvidelse af procestænkningen og selvstyringen.
Afkald på bufferzoner og sikkerhedsnet.

Fysiske midler

Anlæg indrettet på teamwork, væsentligt forenklet
understøttelse gennem robotter. Yderst sparsom
økonomisk indsats til lokaler. Kapital.

Opgavefordeling

Funktions- og teamprofiler.

Væsentlige kendetegn

Løser problemerne i fællesskab med interessenter.
Interorganisatorisk udvikling.
Tillidsfulde og langvarige partnerrelationer

Styrker

Inddragelse af ekstern association. Stor viden om
eksterne behov. Fælles løsninger. Videndeling. Stor
omstillingsevne i forhold til omverdenens behov.
Kunde- og målorientering.

Svagheder

Megen stor selvstændighed i de enkelte
virksomhedsområder med suboptimering og
magtkrige til følge.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.
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