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for den enkelte i begrænsede tidshorisonter. Dette skyldes til dels, at
det vil den enkelte, og dels, at ingen kan overskue, efter hvilke retningslinier man kan langtidsplanlægge sin karriere.

Figur 181 Scheins karriere-kegle.
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Kilde: Rigét, Skovbro 1998, p. 390.

B

Schein omtaler 3 typer karriereveje:
A. Vertikale – den traditionelle
B. Horisontale – med skiftende arbejdsopgaver
C. Centrale – typisk vejen omkring stabsfunktioner og derved tæt
på „beslutningerne“.
Arbejdsmarkedets sammensætning af fastansatte, projektansatte og frie
agenter vil have som konsekvens, at det horisontale ikke kun vil omhandle skiftende arbejdsopgaver, men i nok så høj grad også skiftende
arbejdspladser.
Vi tror, at fremtidens kreative medarbejdere primært vil fokusere på
varianter af de horisontale karriereveje, da de derigennem kan styre job
og udvikling og ikke omvendt, hvor det er job og virksomhed, der styrer
medarbejderne.
På den anden side står organisationers institutionelle perspektiv for
fald. Få organisationer kan tilbyde tryghed, uddannelse og kursusaktivitet betalt med henblik på mangeårig kompetenceopbygning.
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Figur 182 Fire udviklingsniveauer for ledelse (identisk med figur 1 side 18).
Tidslinie

1950

1900

2007

Perspektiver
Personlighedspsykologisk udvikling
Teoretikere

Freud

Jung, Allport, Fromm, Hartmann
Terapi

Cattell, Eysenck,
Trækteori

Maslow, Rogers
del 1

Personlighedsteoriens
sigte

Humanistisk udviklingsteori
Gruppedynamisk udvikling
Bradford, Gibb, Benne

Teoretikere

Milgram,
Janis

Gordon
del 2

Socialpsykologi
T-grupper
Laboratorietræning
Organisationsteoretiske perspektivers udvikling
Weber

Teoretikere

Mayo

Bureaukrati/lukkede perspektiv

Schein
Albert & Whetten
Pfeffer & Salancik
Argyris & Schön

del 3

Perspektiver

Taylor, Fayol

Åbne perspektiv

Naturlige perspektiv

Samfundsmæssig udvikling
Politik

Imperier

Marked

Imperialisme
Protektionisme
Landbrugs- og industrisamfund

Videnskab

Krig

Positivisme

Autoritære
regimer

Krig

Behaviorisme

Kold krig

Europæisk integration

Frihandel
Industrisamfund
Modernisme

Indre marked/WTO
Service- og vidensamfund
Postmodernisme

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Samfundets øgede kompleksitet over tid hænger sammen med organisationers udvikling fra lukkede, bureaukratiske, omverdensuafhængige
og uforanderlige konstruktioner over organiske billeder af samme organisationer til åbne, midlertidige konstruktioner båret af et konkret formål.
Løbende hermed er synet på, hvilke menneskelige relationer, der er produktive, blevet ændret. Positionsmagt er afløst af indflydelse gennem
kommunikative kompetencer. Kravene til og forståelsen af, hvad der
skaber det gode job, er ændret markant gennem det sidste århundrede.
De to begreber „vidensamfund“ og „globalisering“ er det evige omdrejningspunkt for de ændringer på det samfundsmæssige plan, som
kendetegner indgangen til det 21. århundrede. Hvis disse begreber skal
danne afsæt for andet end uforpligtende snak, og give mening i forhold
til det at forstå hvilke ledelsesmæssige udfordringer, vi står overfor ved
indgangen til dette årtusinde, må vi samle op på en række erkendelser,
der kan bidrage til at systematisere disse ledelsesmæssige udfordringer.
Gennem kapitlerne om magt og etik har vi diskuteret behovet for at
forstå, hvad der giver disse begreber substans i forhold til ledelsesrelationen mellem leder og medarbejder. Diskussionen om den formelle organisatoriske magts betydning i denne relation er lige så gammel som
diskussionen om bureaukratiernes krise, den gryende forståelse for gruppedynamiske relationer som personligt produktive og behovet for at
sætte kunde/forbruger i centrum for organisatorisk selvforståelse.
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befolkningen i forhold til præferencer for en sådan attituderelateret disponering. Som vi imidlertid nåede frem til i forrige kapitel, rammer vi ind
i et væsentligt psykologisk dilemma. Nemlig at Pink formentlig har ret i,
at det at fungere som Fri Agent kræver en betydelig udadvendthed og
lyst til at være samarbejdsorienteret, men også at dette langt fra nødvendigvis er det selvrealiserende individs naturlige attitude.
Netop her kommer vandende til at skille mellem Florida og Pink.
Nordström og Ridderstråle anbefalede nok i Funky Business dem, der nu
benævnes som den kreative klasse, at gå ud som frie agenter, men samtidig afviste de jo ikke organisering generelt. Tværtimod anviste de den
heterakiske organisation som fremtidens organisering, en organisation,
der ikke nødvendigvis er en delmængde af Free Agent Nation. Faktisk
begrænsede de sig som Florida alene til at dødsdømme de traditionelle
hierarkiske bureaukratier, men det kan næppe siges at være overdrevet
modigt.
Florida er mere modig. Han afviser, at det kreative individ kun kan
organisere sig som fri agent. Man kan argumentere for, at Pink bliver
offer for sin egen logik. Hvorfor skulle det kreative individ knytte sin
kreativitet alene op på det at agere individuelt i enhver sammenhæng
over tid, når det netop er friheden til at indgå i de sammenhænge, der
falder naturlige i situationen, der skaber det kreative rum?
Hertil kommer, ifølge Florida, at verden slet ikke kan bringes til at
fungere uden også meget store organisationer, til at skabe den kreative
klasses valgmuligheder.
Figur 183 Det traditionelle spil og fremtidens spil.

Kilde: Oplæg ved Kjeld Fredens på konference med Confex 31. maj 2005
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