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Den nye organisation 
Af FINN FRANDSEN 

I 1956 udgav William Whyte, redaktør ved det amerikanske erhvervsmagasin 
Fortune, en meget omdiskuteret bog med titlen "The Organization Man". 

Bogen var en kritik af det, Whyte kaldte for den nye "sociale etik", en etik, der efter 
hans opfattelse havde legitimeret en forskydning af balancen mellem samfund og 
individ - til fordel for det kollektive, men på bekostning af den kreative individualisme.  

Den havde således gjort USA til en nation af trofaste medarbejdere, der arbejdede 
hele deres liv i den samme organisation (læs: i den samme store virksomhed eller 
koncern som f.eks. IBM), og som altid var (for) lydige og loyale over for deres 
arbejdsplads.  

Forskellen mellem tidligere tiders arbejdere eller funktionærer og det nye 
organisationsmenneske var, at hvor førstnævnte blot arbejder for organisationen, så 
tilhører sidstnævnte den ligefrem.  

I år, 50 år efter udgivelsen af Whytes bog, har det ansete britiske tidsskrift The 
Economist gjort ham kunststykket efter og offentliggjort resultaterne af en 
undersøgelse med overskriften "Den nye organisation". Og det er der kommet 
ganske interessant læsning ud af.  

Det budskab, The Economist sender, er såre enkelt: Det 21. århundredes 
virksomheder er ikke parate til det 21. århundredes medarbejdere.  

Årsagen til dette skal bl.a. findes i en ny type medarbejder, som tidsskriftet kalder for 
"netværkspersonen". Forskellen mellem det organisationsmenneske, Whyte beskrev 
i sin bog, og netværkspersonen kan sammenfattes på følgende måde:  

1950'ernes organisationsmennesker var hankønsvæsener, der tilbragte det meste af 
deres dag på kontoret, kun afbrudt af søvn og fritid i forstadskvarteret, som Whyte 
sarkastisk beskrev som "sovesalen for den næste klasse af ledere".  

Deres drøm om den perfekte verden var at kunne fortsætte hele deres liv med at 
arbejde i organisationens strukturerede og konforme "indeverden", i et hierarkisk 
system af adskilte mikrouniverser, hvor topledelsen beslutter, og hvor alle andre 
adlyder, og hvor viden betragtes som magt, dvs. som noget, man skal være forsigtig 
med at dele med andre.  

Nutidens netværksperson er af en noget anden støbning. Han eller hun arbejder 
ikke længere hele sit liv for eller i den samme organisation.  

I dag har 50 pct. af IBMs ansatte kun arbejdet for Big Blue i under fem år. 40 pct. af 
virksomhedens 340.000 medarbejdere er "mobile", og omkring 30 pct. af dem er 
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kvinder.  

I modsætning til organisationsmennesket tager den nye netværksperson selv hele 
tiden beslutninger med udgangspunkt i den vidensbase, han eller hun fortløbende 
har adgang til i kraft af den nye it, med udgangspunkt i den organisationskultur, han 
eller hun er en del af, og ikke mindst med udgangspunkt i de mange kolleger, som 
han eller hun konstant kommunikerer med på tværs af den formelle struktur i og 
uden for organisationen.  

Mens medarbejderne altså har forandret sig, så er organisationerne ikke på samme 
måde fulgt med. Mange virksomheder har stadig en organisationel arkitektur, som 
bærer præg af en traditionel command and control-tankegang, og den vertikale 
struktur med funktionsbestemte afdelinger, de berømte vertikale "siloer", eksisterer 
stadig i stort omfang. I det lange løb må det altså komme til en slags konflikt mellem 
de to parter - ikke mindst til skade for produktiviteten.  

Den undersøgelse, The Economist har foretaget, handler dog langt fra kun om 
netværkspersonen som ny medarbejdertype. Den handler også om, hvordan 
virksomhederne kan skabe organisk vækst, uden opkøb og fusioner, ved at satse på 
intern innovation på tværs af alle afdelinger, om hvordan virksomhederne kan 
omforme sig til tænkende organisationer ved at give plads til deres vidensarbejdere, 
om lean management og det nye fokus på samarbejde og skabelsen af en 
samarbejdskultur med både interne og eksterne interessenter.  

Og om mange andre spændende emner.  

Men fælles for alle disse emner er behovet for at gentænke, eller rettere nytænke, 
organisationen. I dag, 50 år efter udgivelsen af William Whytes bog om "The 
Organization Man" er tiden inde til at spørge: hvordan skal den nye organisation se 
ud?  

Det vil sige den organisation, som er på højde med sin egen tid, og med de nye 
medarbejdere og de nye omgivelser.  

Finn Frandsen er professor i virksomhedskommunikation ved Handelshøjskolen i 
Århus  
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