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6.1 Et overblik
Som indledning til hvert af kapitlerne i denne 2. del af fremstillingen har
vi valgt at præsentere læseren for vores fortolkning af lederens arbejdsfelt. Det består af begreberne:
v
v
v
v

Managementdiscipliner
Lederskabsdiscipliner
Ledelsesprocesser
Organisationsudvikling

der hver illustreres i et område/kvadrant i figuren.
Figur 63 Et overblik over kapitel 6.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

v Første akse: Symboliserer tidshorisonten og er en relativ størrelse, kort
sigt er de arbejdsopgaver der har en udstrækning fra den daglige ledelsesopgave (operationelle) til den ugentlige – månedlige ledelsesopgave (taktiske) – langt sigt er de ledelsesmæssige opgaver, der har et
længere tidsperspektiv helt op til flere år (strategiske).
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v Anden akse: Hardware – med dette forstås først og fremmest redskaber og koncepter til håndtering af ledelsesmæssige udfordringer. Software – med dette forstås først og fremmest relationerne mellem ledere
og medarbejdere, hvor der er fokus på ledelsesprocesser.
Tabel med tekst til figur 63
Felt 1

Managementdiscipliner er de redskaber og værktøjer, lederen benytter
Central sætning: Gør det rigtigt!

Felt 2

Organisationsudvikling er de aktiviteter, der igangsættes og som bringer
organisationen i harmoni med de nye krav, der stilles på samfunds-,
organisations- og individniveau.
Central sætning: Tilpasning og udvikling!

Felt 3

Lederskabsdiscipliner er en relation mellem leder og medarbejdere udsprunget
af visioner for morgendagens organisation med fokus på kultur og processer.
Central sætning: Gør det rigtige!

Felt 4

Ledelsesprocesser er de kortsigtede (dage – måneder) relationer mellem leder
og medarbejdere.
Central sætning: Hjælp medarbejderne med at gøre tingene bedst muligt!

Sammenhænge: Pilene mellem de enkelte felter indikerer den dynamiske sammenhæng, som eksisterer mellem de enkelte felter – lederen påvirkes af alle fire dimensioner i et komplekst samspil og derved bliver
modellen et udtryk for ledelsens spændingsfelt.
Disse første tre begreber spiller sammen med organisationsudvikling,
således at det primært er resultaterne af de tre ledelsesfortolkninger, der
bidrager til skabelse af organisationsudvikling, men at selve organisationsudviklingsprocessen virker aktivt tilbage på disse tre ledelsesfortolkninger.
Vi vil i det efterfølgende kort præsentere læseren nærmere for de tre
begreber, citeret fra bogen Mennesket i virksomheden:
Figur 64 (side 179) illustrerer at for at udføre et tilstrækkeligt godt job som
leder, er det nødvendigt at kunne spænde over tre ledelsesdimensioner:
v Det langsigtede (lederskab)
v Det kortsigtede (management)
v Det processuelle (coaching).
Coachrollen er her det „nye“ element, hvor fokus er på lederen som
personaleudvikler, hvor de personlige og faglige kompetencer søges udviklet i et samspil mellem organisationens og medarbejderens behov.
Vi er opmærksomme på, at ikke alle traditionelle ledere vil have lige
let ved denne rolle, der i mangt og meget stiller nye krav til lederens
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Coachen må således kunne sætte sig i hjælperens sted, hvilket filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) har skrevet et meget sigende lille skrift
Om kunsten at hjælpe:

Søren Kierkegaard skriver i 1859 i
„En ligefrem meddelelse“:
At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt
Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i
en Indbildning, når han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne
hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest
forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min Mere-Forståen ham slet
ikke. Vil jeg alligevel gøre min Mere-Forståen gældende, så er det, fordi jeg er
forfængelig eller stolt, så jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil
beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen
må først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe
er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den
Herskesygeste men den Tålmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre
at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstå hvad den Anden forstår. Tag et
Menneske i Lidenskab, lad det være så, at han virkelig har Uret – dersom Du ikke
kan begynde således med ham, at det seer ud som var det ham, der skulde belære
Dig, og dersom Du ikke kan gøre dette således, at han, der utålmodigt ikke vil høre
et Ord af Dig, med Tilfredsstillelse finder i Dig en velvillig og opmærksom
Tilhører: kan Du ikke det, så kan Du heller ikke hjælpe ham. Tag en Forelsket, der
blev ulykkelig i Elskov, antag, at det virkelig er uforsvarligt, ugudeligt, ukristeligt
som han hengiver sig i sin Lidenskab – dersom Du ikke kan begynde således med
ham, at han finder en sand Lindring i at tale med Dig om sin Lidelse, således, at
Du, i hvad Du tilføjer hans Lidelse betræffende, næsten beriger ham med digterisk
Opfattelse, Du, som dog ikke er i den Lidenskab og netop vil have ham bort fra
den: kan Du ikke det, så kan Du heller ikke hjælpe ham; han lukker sig for Dig, han
lukker sig inde i sit Inderste – og præk så Du kun for ham. Du skal måske ved
personlig Magt kunne tvinge ham til at tilstå Dig, at han har Uret: O, Kære, i næste
Øjeblik lister han sig om ad en anden, en hemmelig Vej til Stevne med den skjulte
Lidenskab, efter hvilken han nu kun længes desto mere, ja, han næsten er blevet
bange for, om den skulde have tabt noget af sin forføreriske Hede, thi nu har Du
ved Din Adfærd hjulpet ham til at blive end en Gang forelsket, nemlig i sin
ulykkelige Lidenskab – og præk så Du kun!
Kilde: Kierkegaard, 1970.
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Hawthorne forsøgene er de nok mest kendte af alle forsøg, hvor den i
sin tid overraskende konklusion blev, at blot det at ledelsen interesserede
sig for en given gruppe af mennesker resulterede i en ændret adfærd.

Hawthorne forsøgene gennemført i 1927-32 på General Electric Companys
Hawthorne-fabrikker i Chicago.
Undersøgelsen på General Electric fabrikker i Hawthorne, USA omfatter nogle
grupper, hvis arbejde bestod i at samle teknisk udstyr. Formålet var at finde
eventuelle sammenhænge mellem ændringer i det fysiske arbejdsmiljø og ændringer i arbejdernes produktivitet. Forsøgsgrupperne blev udsat for variationer
f.eks. i belysningen eller i hvilepausernes antal og længde, mens kontrolgrupperne arbejdede i et uændret miljø. Man forventede, at forbedringer i det fysiske
arbejdsmiljø ind til en vis grænse ville føre til en højere produktivitet.
Imidlertid fandt man ved forsøgene en stadigt stigende produktivitet, uanset
hvilke ændringer man indførte. Selv da man sendte arbejderne tilbage til deres
gamle arbejdsplads i dårlig belysning og med en lang arbejdsdag uden hvilepauser, steg produktiviteten. Hvad der overraskede forskerne endnu mere var, at
kontrolgruppernes produktivitet ligeledes steg markant, selv om deres fysiske
miljø slet ikke blev ændret.
„Kontrolgruppe: I mange socialpsykologiske eksperimenter anvendes en eksperimentalgruppe, der udsættes for de påvirkninger, hvis virkning man ønsker at
undersøge, og en kontrolgruppe, der er sammenlignelig med den, men som ikke
udsættes for påvirkningerne. Forskellen mellem eksperimentalgruppens og kontrolgruppens præstationer kan da, alt andet lige, opfattes som en effekt af de
anvendte påvirkninger“.
Elton Mayo tolkede resultaterne sådan, at medlemmerne af forsøgsgrupperne
oplevede sig selv som noget ganske særligt ved at være udvalgt. De oplevede
deres arbejde som betydningsfuldt for virksomheden. De havde det indtryk, at
de tilhørte et fællesskab. Hawthorne forsøgene viste efter Elton Mayos opfattelse, at en virksomhed for at kunne tilfredsstille sine egne behov for produktivitet også skal tilfredsstille andre end materielle behov hos medarbejderne. Eksempelvis skal virksomheden også interessere sig for medarbejdernes sociale og
følelsesmæssige behov. Dette kunne forklare, at også kontrolgruppernes produktivitet steg; kontrolgrupperne blev iagttaget og var derved genstand for ekstra
opmærksomhed. En sådan virkning er man siden blevet opmærksom på i mange
andre sammenhænge, og man har døbt den Hawthorne-effekten.
Gruppen bag Hawthorne forsøgene anbefalede virksomhedsledere at give „skabelsen af tilfredshed med arbejdsvilkårene, jobtilfredshed, højeste prioritet i ledelse og organisation“. Produktivitetsforbedringer var efter deres mening betinget af, at de sociale bånd mellem ledelse og medarbejdere styrkedes, således at
de, takket være den heraf opståede nye orden, tilsammen kom til at udgøre en
social organisme.
Kilde: Ledelse og uddannelse. 1998, p. 96.
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kompetencer. I en vis udstrækning kan rollen sidestilles med pædagogens arbejde, hvor didaktiske overvejelser, der jf. pædagogisk/psykologisk ordbog betyder:
v Undervisningslære; den del af pædagogikken, der har med bibringelse
af kundskaber at gøre
v Overvejelser og beslutninger vedrørende undervisningens mål, midler
og sammenhænge mellem disse
skal indarbejdes i den enkelte leders repertoire ikke alene som værktøjer,
men også som tænkemåder, og det er i det sidste element udfordringen
ligger. Der er således en stor overensstemmelse mellem coachens arbejdsopgaver som hjælper – her kunne det være det gamle ord lærer, der jf.
pædagogisk/psykologisk ordbog betyder:
„en person der leder en gruppes aktiviteter med henblik på dens
tilegnelse af kundskaber og færdigheder“
være en passende etikette at sætte på coachens funktion.
Figur 64 Management, lederskab og coach.
Management

Lederskab

Coach

Optaget af at gøre alt
rigtigt

Optaget af at gøre det
rigtige

Optaget af at hjælpe medarbejdere med at
gøre tingene bedst muligt

Optaget af korttidsperspektiver

Optaget af langtidsperspektiver

Hjælper medarbejderne med at være
koncentrerede og klare her og nu

Optaget af hvordan

Optaget af hvad og
hvorfor

Hjælper medarbejderne med at finde et perspektiv og give udtryk for det

Tænker på administra- Tænker på innovation,
tion, vedligeholdelse
udvikling og fremtid
og nutid

Hjælper medarbejderne til at tænke og kommunikere deres tanker

Udpeger planen og
tempoet

Udpeger visionen:
værdier og mål

Hjælper medarbejderne til at forstå værdier,
mål og til at fungere godt i forhold til plan og
tempo

Håber at andre vil fuld- Håber at andre vil
føre deres opgaver
følge visionen

Håber at andre vil engagere sig i processen

Overvåger grænser

Appellerer til håb og
drømme

Hjælper medarbejderne med at skabe mening
i håb og drømme; udfordrer uærbødigt grænserne

Forventer at andre vil
udføre deres mission
og formål

Forventer at andre vil
hjælpe med at realisere visionen

Hjælper medarbejderne med at sætte ord på
og udtrykke en fælles vision, mission eller formål

Fremelsker stabilitet,
styrbarhed og kontrol

Fremelsker forandring

Hjælper medarbejderne med at agere imellem
ting, som er nye og ting som er gamle

Kilde: Rigét og Skovbro, 1998 p. 192.
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Dette illustreres i nedenstående figur:
Figur 65 Et team

Kilde: Frit efter Dansk psykologisk håndbog, 1999.

Figur 65 er frit efter kilden, idet vi har tilføjet interpersonel kompetence,
som efter vores opfattelse er en forudsætning for, at teamet fortsat består,
som de relationskompetencer forstået som kommunikationsevner og følelsesmæssige bånd, der fremmer gruppedynamikken.
Følgende skematiske oversigt kan kort klarlægge de enkelte gruppetypers sammenhæng til henholdsvis arbejdsgruppen og teamet:
Figur 66 De enkelte gruppetypers sammenhæng til henholdsvis arbejdsgruppe og team.
Arbejdsgruppen
Primærgruppen Karakteristika

Funktionsgrundlag
Sekundærgruppen

Formel gruppe

• Normer
• Uformelle sanktioner

Karakteristika

• Tilfældig kontakt
• Opgave eller interesse relationer

Funktionsgrundlag

• Regler og love
• Formelle sanktioner

Funktionsgrundlag

Eksistens i kraft af organisationsstruktur el. lign.

Uformel gruppe Karakteristika

Medlemskabsgruppe

Karakteristika

Referencegruppe

Karakteristika

Teamet
• “Vi“-gruppen
• 2-12 medlemmer
• Ansigt til ansigt kontakt

Dannes spontant = interaktionshyppighed og
følelsesmæssig relation
Udpeget som medlem
Positive referencer til
værdier, holdninger m.v.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.
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Figur 67 Asch forsøget med gruppepres.

Sammenligningskort

Standardkort

1

2

3

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

mer var falske forsøgspersoner, instrueret i at give falske bedømmelser.
Formålet var at konstatere, hvor langt gruppens pres kunne få den enkelte til at gå. I alt 123 forsøgspersoner blev efter tur udsat for „gruppepresset“. Herefter blev hver enkelt interviewet. Resultatet var at 25% af
personerne ikke lod sig påvirke af gruppepresset. Godt 33% afgav en
uafhængig bedømmelse, men fortalte under interviewet, at de var kommet i stærk tvivl og følte et meget stærkt ubehag ved at være anderledes
end de andre i gruppen.
Resten godt 40% gav efter for gruppens pres og valgte den forkerte
linie, som de falske forsøgspersoner kaldte den rigtige.
Vi tilpasser med andre ord vores holdninger og adfærd i en vis grad
til gruppens normer. Vi kunne illustrere de enkelte normområder således
jf. nedenstående figur:
Figur 68 Normområder.

Område for regler, bestemmelser og love
Område for gruppenormer
Område for internaliserede normer
Kilde: Frit efter Ledelse og Uddannelse 1998, pp. 201-202.

Figur 68 kan anvendes til en vurdering af, hvorvidt der er match mellem
virksomhedens og medarbejders værdier.
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Figur 67 Asch forsøget.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

let var at konstatere, hvor langt gruppens pres kunne få den enkelte til at
gå. I alt 123 forsøgspersoner blev efter tur udsat for „gruppepresset“.
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Figur 69 Sammenhængsmodel: Status = prestige + renommé.
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Teamet:
• Primær gruppe
• Uformel gruppe
• Referencegruppe

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

1. Normer og rolleforventninger bestemmer tilsammen den rolle, en person har
i gruppen. Såfremt normerne accepteres fuldt ud og bliver underlagt egenkontrol internaliseres disse og området for internaliserede områder udvides
A, ellers accepteres normerne som gruppenormer, der gælder i denne bestemte sammenhæng punkt B.
2. Rollen har afgørende betydning for, om prestigen er høj eller lav
3. Måden hvorpå man udfylder rollen er afgørende for ens renommé
4. Statussymboler viser – og kan evt. styrke – prestigen
5. Jo højere status (prestige + renommé) man har i gruppen, des større mulighed
har man for at påvirke dens normer og ens egen rolle – personen har mulighed for at blive normdanner.
Figuren har vi suppleret ved at angive, hvor henholdsvis arbejdsgruppen og
teamet er placeret mht. normområde:
6. Arbejdsgruppens normer udgøres først og fremmest af området for gruppenormer og virksomhedens formelle værdier og politikker – der arbejdes hovedsageligt bevidst efter disse normer.
7. Teamets normer udgøres først og fremmest af gruppens normer og gruppemedlemmernes internaliserede normer, der arbejdes hovedsageligt ubevidst
efter disse normer.
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