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Prøv engang at forestille jer, at I har åbnet jeres Rolex eller Glashütte ur. For en, der 
ikke er urmager vil indmaden se frygtelig kompliceret ud, med lag på lag af 
mekaniske komponeter, der på en eller anden måde må virke sammen, for at uret 
bliver trukket op, når det bevæges, for at sikre gangreserve, gangstabilitet og 
naturligvis for at vise tiden nogenlunde korrekt, i hvert fald når det bærer betegnelsen 
“superlative chronometer officially certified.” Selvom mekanismen i uret kan virke 
uigennemskuelig, har alle komponenterne en bestemt funktion, der bidrager til urets 
samlede funktion, og man er sikkert også med på, at man med tilstrækkelig viden kan 
forudsige, hvordan hver enkelt af de bevægelige komponenter i uret vil bevæge sig år 
efter år, ja lige så længe som komponenterne kan holde. Uret er ganske vist kompli-
ceret, men også ekstremt forudsigeligt, og det skaber ingenting. 
Glem så lige uret og tag en tur ud i naturen. Find en myretue. Der er forholdsvis få 
forskellige elementer og alligevel virker det hele uoverskueligt og det er vanskeligt at 
se hver enkelt myres funktion i sammenhængen. Vi kan heller ikke forudsige hver 
enkelt myres aktivitet, ikke engang nogle få minutter frem i tiden. Ganske vist synes 
de uoverskuelige akviteter at danne visse mønstre, og hele myretuen udgør også en 
konstruktion med en vis organisering. Alligevel er det tydeligt, at vi er langt fra den 
systematik og forudsigelighed, vi finder i et kompliceret ur.  
Hvad vi i stedet finder er kompleksitet, den kompleksitet der kendetegner et system, 
der kan bestå af forholdsvis simple elementer, hvis samvirken kan frembringe en 
uoverskuelig kompleksitet. En kompleksitet, der gør hele systemet ikke-
deterministisk, dvs at det er umuligt at forudsige systemets fremtidige tilstand på basis 
af viden om den øjeblikkelige tilstand, i modsætning til, hvad der var tilfældet for et 
ur. Men også en kompleksitet, der er i stand til at frembringe indviklede konstruk-
tioner som myretuer uden en forud lagt plan.  
Efter bare at have overvejet disse to eksempler, er det meningen, at I spørger jer selv: 
Hvad passer bedst på den del af organisationen I har ansvaret for. Ligner den et 
kompliceret schweizerur eller ligner den mere en kompleks myretue – og hvad burde 
den ligne?  

 
En manager kan ikke lede … 
For nogle år siden forsøgte Bennis at forklare, at det var vigtigt at skelne mellem 
management og ledelse, fordi han var nået til den konklusion at mange institutioner 
var “well managed”, men ofte “very poorly led.”1 Management kan excellere i evnen 

                                                 
1 Oprindeligt udgivet i Personalecheffen særnummer  2001 10-12, 22 



2 

til at varetage daglige rutinefunk tioner, men stiller aldrig spørgsmålet, om rutinerne 
overhovedet skal udføres.  
Lidt firkantet kan man nu hævde, at management er ensbetydende med at man ser på 
organisationen, som var man en urmager, således at de såkaldte menneskelige 
ressourcer blot er de bevægelige dele i et ganske vist kompliceret urværk. Således 
betragtet må HR-manager anses for at være en ganske vellønnet urmager.  
En leder derimod er langfra dette urmagersyn. I stedet må det antages at en leder 
opfatter organisation som en kompleks organisme, en myretue om man vil, ganske 
vist en myretue, hvor de fleste af myrerne kan tænke selv, og hvor man kan 
kommunikere billedet af den konstruktion, man ønsker at bygge til alle myrerne. 
Uden at kunne specificere i detaljer, hvorledes konstruk tionen skal kunne bygges, for 
den viden findes hos myrerne, eller i vort tilfælde de mennesker, der danner 
organisationen.  

 
Et anderledes syn på ledelse 
Nu kunne man tro, at det så blot drejede sig om at vælge mellem management og 
ledelse, eller urmager syn og myretue synet på ledelse. Sådan er det naturligvis ikke. 
Jeg er nået frem til den opfattelse, at der faktisk kan skitseres et syn på ledelse, der 
omfatter begge aspekter i en ganske bestemt sammenhæng, og som i øvrigt bygger 
videre på de ideer om selv-organisering, der er udviklet i CREDO 2. Det nye syn på 
ledelse er opridset i figur 1.3 
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Managementmekanik 
Øverst i figuren genfinder vi aspekter, der indgår i en hvilket som helst management 
teori. Management opfattet som styring indebærer udformning af eksplicitte systemer, 
der målretter, koordinerer og sikrer, at en afgrænset gruppe af mennesker og 
specifikke processer fører organisationen i retning af et specifikt givet mål. Det kan 
omfatte planlægning, organisationsplaner, jobbeskrivelser, overvågnings-, kontrol- og 
sanktionsmekanismer.  
Bedømt ud fra den aktuelle fokus på managementretorik og -værktøjer, tænk blot på 
termer som Human Resources management, knowledge management, eller change 
management, og den gevaldige interesse for at udstyre ledere med noget, der betegnes 
som lederens værktøjskasse, må det være urmagersynet på ledelse, der er fremher-
skende i dag. Idealet for knowledge management kunne være som følger: “Ledelsen 
påtager sig opgaven at samle al den viden, der indehaves af medarbejderne for 
dernæst at klassificere, tabulere, og reducere denne viden til regler, love og formler, 
der er umådeligt nyttige for medarbejderne i deres daglige arbejde.”4  
Udsagnet er imidlertid fra 1911, fra Frederick Winslow Taylor, ophavsmanden til 
Scientific management, og der er vel trods alt ikke mange ledere, der i dag vil finde 
deres idealer her.  
Urmagersyndromet i management minder mig om Projekt Fællessprog for den 
kommunale hjemmepleje. Det drejer sig om et storstilet projekt om at få skabt “ét 
fælles sprog med klare definitioner, som kan bruges overalt i hjemmeplejen,” således 
at man entydigt kan beskrive, hvad den ældres behov er, den præcise hjælp, klienten 
har ret til, ligesom man mener at kunne sikre en ligelig fordeling, og hvad der skønnes 
at være virkelig vigtigt, således at man kan dokumentere ydelserne og indsatsen.  
I et skema til dette fællessprog indgår 14 ydelsestyper. Den første er 1. personlig 
pleje, der yderligere kan opdeles i punkterne 1.1 bad, 1.2 hjælp til personlig hygiejne, 
osv. frem til 1.10, der bl.a. andet kan omfatte “oprydning i forbindelse med udførelse 
af opgaven (sengeredning, aftørring af fliser o.l.)” Ydelse 1.1 kan yderligere opdeles i 
1.1.1. karbad, 1.1.2, brusebad, osv. Nu mangler man så blot at angive, hvor hyppigt de 
tildelte ydelser skal udføres, f.eks.karbad én gang hver uge, negleklipning hver 
fjortende dag, eller hvad der nu er nødvendigt. Hvis man så også får angivet tidsfor-
bruget til de enkelte ydelser, så er vi næsten fremme ved målet for projektet. 
Første gang jeg så skemaet, fik jeg den tanke, at det mindede om de serviceskemaer, 
der bruges i forbindelse med de jævnlige eftersyn af biler, f.eks. for hver 15.000 km. I 
hjemmeplejen skal klienterne jo nok serviceres noget oftere, jeg mener med vask, 
tørring, voksning og polering og efterfyldning med diverse medikamenter, samt 
naturligvis afrensning af fliser.  
Jeg frygter, at sådanne systemer vil føre til, at personalet i hjemmeplejen efterhånden 
kan betragte deres opgave som værende meget lig med olieskift på en bil. I følge 
servicehæftet har fru Hansen nu kørt i 7 dage, og derfor skal der nu vaskes hår og 
efterfyldes med olie med bestemte specifikationer. Klienten betragtes ikke længere 
som et menneske, der behøver hjælp til visse opgaver, men som en genstand man 
udfører bestemte, nøje fastlagte operationer på, ud fra detaljerede standarder og 
beskrivelser.  
I denne udgave af management er der ikke plads til ret megen medarbejderansvarlig-
hed, gør man hvad der er beskrevet i planen, har man ikke noget yderligere ansvar. 
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Der er heller ikke brug for nogen selvstændig indsigt, arbejdsopgaven er beskrevet så 
detaljeret, at der kun kræves et minimum af viden. Gad vide hvad det betyder for 
motivation, initiativ og lysten til at forny? 

 
Den ledende del af ledelse 
Den ledende del af ledelse er noget andet og mere management. Det indebærer som 
minimum evnen til at få en afgrænset gruppe af mennesker, til at arbejde sammen, på 
konsistent vis, og over tid i retning af et fælles mål, uden detaljerede anvisninger og 
uden pression, kontrol og trusler om magtanvendelse.  
Her er der plads til individuel ansvarlighed, initiativ og lyst til at forbedre og forny. 
For at forstå forskellen mellem management og ledelse skal man forsøge at forestille 
sig, at en organisation skal frembringe et nyt produkt, som man hidtil kun har en vag 
idé om. Det kunne f.eks. være frembringelse af ny software. Det vil være vanskeligt at 
forestille sig, at man kan se igennem opgaven fra starten af, og derfor er den 
detaljerede plan udelukket. Hvad man kan forestille sig i stedet er, at lederen, der står 
med ideen eller problemet, søger at finde interesserede medarbejdere. Han kan have 
en idé om, hvem der kan medvirke til at løse opgaven, men andre medarbejderes 
viden kan vise sig at være vigtig. Det opdager han måske kun, hvis medarbejderne får 
mulighed for selv at melde sig til opgaven. Lederen er nemlig ikke nødvendigvis den, 
der ved mest om opgaven, så lederen kan ikke vise medarbejderen løsningen på 
problemer undervejs. I denne opgave er planer og klare instruktioner derfor 
udelukket, dokumentation kan være vanskelig, og løsningen af opgaven kan have et 
iterativt forsøgen sig frem præg. 
Lederens opgave bliver her at holde på ideen, bidrage til at sikre meningen, og angive 
retningen. Lederen skal også medvirke til at sikre en ånd, der motiverer og kalder på 
engagement. Husk at “en god ånd i en … organisation betyder at energien, der 
kommer ud, er større end summen af anstrengelser, der puttes ind. Det betyder 
skabelsen af energi. Dette kan naturligvis ikke opnås ved mekaniske midler. En 
mekanisk indretning kan, når den er teoretisk bedst, allerhøjst bevare energi, den kan 
ikke skabe den.”5 I en organisation, hvor der findes ledelse og selvorganisering kan 
der skabes nyt, i en organisation, hvor der alene findes progammeret management, vil 
der ikke være mulighed for at skabe nyt, ikke engang selvom manageren går ind for 
forandringsledelse, for en mekanisk organisering kan ikke skabe nyt, den kan højst 
reproducere kendt viden.  
Overholdelse af gensidige forpligtelser og tillid er en forudsætning for at medarbej-
derne kan arbejde uden præcise instruktioner og kontrol.  
En af måderne, hvorpå en leder kan bidrage til vedligeholdelse af disse aspekter er 
ved at vise og ved at sætte eksempler. Lederen kan vise eksempler ved sin egen 
arbejdsstil, og sine holdninger, således som de kommer til udtryk i beslutninger og 
handlinger og kan sætte eksempler ved f.eks. at påtale manglende overholdelse af 
gensidige forpligtelser. Beslutninger og handlinger viser hvilke holdninger og 
værdier, der er gyldige i organisationen, ikke værdigrundlag og politikker på mere 
eller mindre glittet papir. 
Blot et lille eksempel, igen tilfældigvis fra hjemmeplejen. Hvis der blandt snesevis af 
hjemmeplejere viser sig at være en, der ikke kan hilse ordentligt på de ældre, så kan 
man forestille sig, at manageren får udformet en hilsevejledning på en A-4 side. Den 
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udsendes så til alle med instruks om, at den skal bruges. Det er ikke sikkert, at vejled-
ningen får den medarbejder, der udløste problemet, til at ændre adfærd uden 
yderligere påtale, men der vil helt sikkert være mange andre, der bliver udtilfredse 
med at få præcise instruktioner om, hvorledes de skal optræde. Det er den vattede 
løsning, hvor man søger at løse problemerne på mindst et ark papirs afstand.  
En leders reaktion måtte i stedet være, at man fik fat på den pågældende, der 
tilsyneladende havde problemer, således at man fik en forestilling om, hvad der reelt 
var galt. Det kunne jo være problematiske klienter. Hvis det derimod var 
hjemmeplejeren, ville en leder formentlig søge at få vedkommende til at ændre 
adfærd, uden at genere alle de øvrige. Med andre ord, en leder skal turde røre ved 
problemer i forsøget på at forstå dem og skal ikke generere velfungerende enheder 
med detaljerede anvisninger. Så det er ikke bløde ledere, der er brug for. 
 
Forening og selv-organisering 
Nederst i figuren finder vi forening og selvorganisering. Det er det mest besværlige 
lag i figuren, det jeg kan sige mindst om. Alligevel er det forudsætningen for, at en 
leder kan fungere som leder uden at forfalde til managementløsninger.  
Med forening mener jeg sammenklumpning, som f.eks. når en snebold ruller sig stor 
på vej ned ad en bakke i bedste Anders And stil. Overført på mennesker kan man 
tænke på den sammenklumpning, der kan finde sted, når mennesker finder sammen 
uden at have aftalt det i forvejen, uden plan. Det kan ske ved, at de i løbet af ganske 
kort tid reagerer på noget, de alle hver for sig opfatter som et problem. F.eks. når de 
spontant danner græsrodsgrupper vendt mod et specifikt miljøproblem. Alene det at 
én af dem udtaler, at det er et problem, kan udløse sammenklumpningen, og pludselig 
reagerer de alle som én.  
Med selv-organisering mener jeg evnen til i en gruppe at organisere løsningen af 
arbejdsopgaver uden udefrakommende instruktioner ved i stedet at trække på den 
indsigt og ansvarlighed, og den viden og kompetence, der findes i gruppen. 
Her er forskellen til schweizerurs opfattelsen tydelig, for det ville svare til, at uret 
skulle organisere sig selv. Et eksempel. Forestil jer f.eks., at to mennesker, der aldrig 
har siddet i en båd før, får til opgave, siddende ved siden af hinanden, at ro en lille 
båd tværs over en sø til en bådebro på den anden side. Hvad vil de gøre? Jeg 
forestiller mig, at de finder ud af at bruge årerne ved lidt eksperimenteren, at de også 
finder ud af, ved at justere til hinanden, at ro nogenlunde i retning af bådebroen. Det 
ville være svært at lave en plan og en beskrivelse af denne proces i forvejen. Alligevel 
er det i høj grad sådanne evner, vi trækker på, når vi selv skal finde ud af at løse 
arbejdsopgaver.  
Vi har i CREDO nogle gange lavet forsøg med at lade små grupper af fortrinsvis 
ledere eller vordende ledere lege med LEGO-klodser. En gruppe får f.eks. udleveret 
en æske med et par hundrede brikker sammen med billedet af en færdig konstruktion, 
der kan laves med disse brikker. De får til opgave at lave denne konstruktion, og de 
kan organisere sig som de vil. En anden gruppe får et sæt brikker mage til, men her 
bliver der udpeget en leder, der får billedet af den færdige konstruktion. Lederen får 
her til opgave at forestå samlingen af konstruktionen, ved alene verbalt at give 
anvisninger til de øvrige, der ikke må se billedet af den færdige konstruk tion. Dvs. de 
øvrige har ingen idé om meningen med det hele. 
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Som regel organiserer den første gruppe sig på en sådan måde, at alle bidrager. Hvis 
der ser ud til at være delopgaver, dvs. at dele af konstruk tionen kan laves separat, 
tager nogle i gruppen måske det som opgave. Som regel går samlingen lynhurtigt og 
uden megen snak, andet “Nneej derhen” eller “Mhhøøø, der mangler et eller andet 
her” efterfulgt af et hurtigt forslag eller en løsning fra en af de andre deltagere.  
Den anden gruppe er langsom, må møjsommeligt lave en slags fællessprog, der kan 
bruges ved kommunikation med lederen, f.eks. ved at tale om en “grå treer,” når 
lederen angiver, at der skal bruges en smal grå brik med tre toppe i række.  
Når den første gruppe er færdig, er der ikke samlet mange brikker af konstruktionen i 
den anden gruppe, hvor alene lederen besidder overblik, og de øvrige gruppemedlem-
mer er frataget muligheden for at vise indsigt, initiativ, evne til at se og løse 
problemer og ikke har nogen frihed til vise ansvar.  
Selvorganisering forudsætter imidlertid forståelse af opgaven, evne til at kooperere og 
koordinere uden plan og dermed en langt højere grad af personlig ansvarlighed. 
Forståelse af opgaven kan komme fra en forestilling, idé eller mening, (som f.eks. 
billedet på LEGO æsken) som man fælles kan rette sine aktiviteter mod.  
Kooperation og koordination kan ikke planlægges i detaljer, men må bygge på 
udveksling af ideer, på en følen sig frem og en justering til hinandens aktiviteter, som 
i robådseksemplet. I stedet for blot at udføre en række nøje beskrevne aktiviteter, vil 
der være tale om, at man selv har ansvaret for se, hvilke aktiviteter der vil være 
nødvendige, selv har ansvar for at kooperere med de andre og selv har ansvaret for 
den nødvendige koordination. Kun i minimalt omfang vil koordinationen være sikret 
af en på forhånd givet plan. 
I stedet for mere og mere detaljerede handlingsanvisninger, regler og planer, er det 
således det modsatte, vi har brug for i mange organisationer, mere individuel 
ansvarlighed, færre detaljerede handlingsanvisninger, mere frihed til ansvar. Forstået 
som et større individuelt råderum, hvor man selv tager ansvaret for at forstå og løse 
arbejdsopgaver, hvor der er frihed til at vise, at man påtager sig dette ansvar. Det 
turde endda være specielt vigtigt i dag, at man indser at “ et decentraliseret netværk af 
uafhængige aktører kan have en fordel, når usikkerheden er størst.”6 
 
Retorikkens pyrrhussejr  
Jamen, vil nogle af jer sikkert indvende: Er det da ikke ledelse og selvorganisering vi 
finder i moderne ledelse? Det er da en del af intentionerne i moderne HRM, at man 
skal udvikle kompetente medarbejdere, der kan agere selvstændigt på stadigt 
skiftende situationer. Hvorfor ellers al den snak om forandringsledelse, 
omstillingsparathed, og vi ved godt at man skal selvorganisere, hvorfor ellers tale om 
f.eks. (ud)delegering og vidensdeling. Vi har oven i købet forstået, at værdier kan 
erstatte regler i ledelsen af organisationer.  
Ja ja retorik er der nok af, men spørgsmålet er, om den ikke har det med at kollapse til 
det øverste niveau i figuren, dvs at retorikken antyder, at man har indset vigtigheden 
af de nedre, mere fundamentale lag, men at virkeligheden bliver, at 
urmagersyndromet bliver fremherskende. For hvad sker der? Værdibaseret ledelse 
bliver reduceret til et ledelsesværktøj, et instrument, der hævdes at kunne bruges til at 
styre på en smartere måde end regler, men stadig blot et værktøj. Vidensdeling, 
mærkelig vending i øvrigt, for den deles jo ikke som et kage, bliver til Lotus notes 
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eller mere komplicerede edb-systemer, der gemmer på viden, der engang måtte have 
været aktuel, men som aldrig kan rumme det potentiale, der virkelig kan bidrage til 
fornyelse. Omstillingsparathed og forandringsledelse bliver en besværgelse eller flue-
i- flaske-flaksen, hvor man hele tiden lader sig indfange af noget nyt, som man heller 
ikke har gennemskuet, og som ikke fører en ud af flasken, hvorimod der måske var 
brug for mere bestandighed og ihærdighed. En ihærdighed, der måske i virkeligheden 
er forudsætningen for reelle forandringer. 
Måske er det derfor på tide at vove noget selv, vove at bryde med det som jeg kalder 
moderne scientific management, og forsøge at tænke videre i den 
ledelses/selvorganiseringsforståelse jeg har skitseret her. I skal ikke vente på, at man 
skal bevise, at det er bedre at gøre dette, for så har I ikke forstået budskabet om, at I 
skal handle selv, også som ledere, I skal faktisk udføre det “troens spring”, som man 
plejer at tillægge Kierkegaard, for hvis I ønsker sikkerhed, bliver I stående i 
urmagerværkstedet.  

 
* Artiklen er oprindeligt udgivet i Personalechefen, særnummer Træfpunkt HR 
2001 
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