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Der er gået mode i ledelse 
Af FINN FRANDSEN 
Kære leder! Sidste gang du skulle vælge et nyt ledelsesværktøj eller købe en ny erhvervsbog, hvad 
var det så, som fik dig til at vælge lige præcis det værktøj eller den bog, som du endte med at vælge?  
 
Hvad fik dig f.eks. til at vælge værdiledelse, forandringsledelse, vidensledelse eller ideen om den lærende 
organisation?  

Hvad fik dig til at implementere Costumer Relationship management eller balanced scorecard? Hvad fik dig 
til at gå i gang med corporate branding og storytelling?  

Og hvad fik dig til at købe og læse "The One Minute Manager", "Leading the Revolution", eller "Hvem har 
flyttet min ost?"?  

Var det fordi, du var overbevist om, at det nye ledelsesværktøj hurtigt ville føre til konkrete og 
hensigtsmæssige resultater i din virksomhed?  

Var det fordi, kollegerne fra din VL-gruppe også var gået gang med at læse den nye bestseller?  

Eller var det fordi, den nye idé om ledelse blev præsenteret på en interessant måde, på et dyrt seminar for 
topledere, af en kendt management guru, og med forjættende navne som "the AC2ID Test" eller de "10 
P'er"?  

Alle ledere ved, at der er mere mellem himmel og jord end rationelle ledere, som foretager rationelle 
beslutninger.  

Et af disse fænomener er management fashions.  

Det kan oversættes til dansk med modestrømninger inden for ledelse.  

Drivkraften bag fænomenet er erhvervslivets stærke trang til at finde og implementere det seneste og bedste 
ledelsesværktøj - for så ofte hurtigt derefter at forlade det igen, til fordel for et andet og endnu bedre værktøj.  

Siden begyndelsen af 1990'erne er disse modestrømninger kommet hurtigere og hurtigere, og de har varet 
kortere og kortere tid.  

Først var det business process reengeneering. Så var det total quality management. Så blev det til 
Benchmarking og Outsourcing. Og siden fulgte branding - først for produkterne, derefter for hele 
virksomheden. Blandt de senest tilkomne strømninger er coaching og mentoring.  

Et sådant fænomen er selvfølgelig alt for interessant til, at man kan lade være med at forske i det. I løbet af 
de seneste halve snes år er man derfor begyndt at studere det stadigt større kompleks af institutioner (forlag, 
konsulentfirmaer, handelshøjskoler), aktører (akademiske guru'er, konsulent-guruer, helte-ledere), og 
mekanismer (fra bestsellerlister i avisernes erhvervstillæg til den særlige retorik, som kendetegner området), 
der producerer og distribuerer modestrømningerne.  

Hvad er det, som får erhvervsledere til at vælge et nyt ledelsesværktøj?  

Det er der mindst fire forklaringer på:  

Ifølge den første forklaring vælger lederne at følge en management fashion, fordi det nye ledelsesværktøj 
faktisk virker.  

I et samfund med skærpet konkurrence og høj turbulens er det rationelt at lede efter nye ideer, hvis man vil 
overleve som virksomhed.  



Ifølge den anden forklaring er det strukturelle forhold i de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 
omgivelser, som bestemmer, hvornår ideer og værktøjer dukker op og forsvinder.  

Bestemte konjunkturer i samfundsudviklingen kalder på bestemte tanker om ledelse, virksomheder og 
medarbejdere.  

Den tredje forklaring hævder, at det er på grund af de (inter)nationale management guru'ers karisma, at 
erhvervslederne tilslutter sig nye ideer inden for ledelse.  

Det er ikke så meget ideerne i sig selv, som skaber modestrømningerne, som den måde, de markedsføres 
på af en guru (via bogudgivelser, foredrag, videoer, interview i medierne osv.).  

Den fjerde og sidste forklaring hævder, at erhvervsledere hopper med på vognen, fordi alle andre også gør 
det.  

Modestrømningerne inden for ledelse er kort sagt et resultat af institutionaliseringen af bestemte kollektive 
normer inden for og uden for organisationerne. Ledere vælger at følge en ny idé, fordi de er bange for at 
skille sig ud fra andre ledere og sakke bagud.  

Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med disse management fashions?  

Det har Brad Jackson, forfatter til "Management Gurus and Management Fashions" (2001), et godt svar på:  

Vi må studere management fashions, fordi de har en meget stor materiel og symbolsk indflydelse på 
dagligdagen for medarbejdere og ledere på alle niveauer i de virksomheder, hvor de nye ideer og værktøjer 
introduceres.  

Så kære leder!  

Hvorfor var det nu lige præcis, at du valgte som du valgte?  
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