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Livet på nettet
»Livet på nettet« hedder én af de første bøger, der med
henvisning til en række tænkere fra Platon til Kierkegaard, bringer det filosofiske aspekt ind i debatten om,
hvor langt internettet kan eller ikke kan bringe os. Med
udgangspunkt i Descartes’ forestillinger om den adskilte
krop og sjæl beskriver bogens forfatter, Hubert L. Dreyfus, den kropsløse, frit svævende internetsurfers oprindelse, og han viser, hvordan Kierkegaards betragtninger
over fødslen af det moderne læsende menneske bliver en
forvarsel om den nyhedshungrende, men uengagerede og
berøringsangste internet-junkie. Ved at trække på nyere
undersøgelser af mange internetbrugeres oplevelse af isolation, viser Dreyfus, hvordan internettet isolerer den enkeltes oplevelser og erfaringer og ignorerer betydningsfulde, grundlæggende menneskelige egenskaber som tillid, risikovillighed, fælles ansvar og forpligtethed. Dreyfus
gør sig ligeledes tanker om de pædagogiske aspekter af
netbaseret undervisning set i forhold til konventionelle
undervisningsmetoder. Hubert Dreyfus er den ene af de
berømte Dreyfus-brødre, der bl.a. er blevet meget kendte
på deres banebrydende forskning vedrørende kunstig intelligens og tavs viden.
Hubert Dreyfus: Livet på nettet. Hans Reitzels Forlag. 164
sider. Pris kr. 175.

Professionsidentitet
Lektor Steen Wackerhausen fra Århus Universitet har
skrevet en lille bog om det meget aktuelle emne, humanisme, professionsidentitet og uddannelse inden for sundhedsområdet. Hvad vil det sige, at noget er humanistisk?
Hvad vil det sige, at sundhedsvæsenet er humant? Hvornår er en sundhedsarbejder humanistisk i sin omgang
med og behandling af patienter? Det handler også om,
hvordan vi uddanner eller danner humane eller humanistisk orienterede professionelle inden for det sundhedsfaglige område

Ledelse
vedk ommer alle

Steen Wackerhausen: Humanisme, professionsidentitet
og uddannelse. Hans Reitzels Forlag. 96 sider. Pris kr.
128.

AF PER NIKOLAJ D. BUKH,
BDO-professor, cand.oecon,ph.d.,
Handelshøjskolen i Århus (www.pnbukh.com)

Den værdsættende samtale

Hvorfor er alle anmeldelser af
ledelsesbøger positive? I en
gennemgang af 27.000 amerikanske analytikerrapporter
fra 2000 viste det sig, at under 1 procent af disse indeholdt en salgsanbefaling. Resten var neutrale eller
købsanbefalinger.
Set i lyset af den sidste tids
historier fra det amerikanske
aktiemarked er dette ganske
tankevækkende og nok medvirkende til det blakkede ry,
som amerikanske analytikere
har fået. Som boganmelder
føler man sig lidt i samme situation – især når man skal til
at anmelde en bog, som man
synes virkelig godt om.
Men frem for at tro, at boganmeldere generelt er upålidelige, så er der nok snarere
en tendens til, at man kun
påtager sig at anmelde bøger,
som man har en formodning
om at ville kunne lide.
I dette tilfælde læste jeg
først Joan Magrettas artikel
»Why Business Models Matter« i Harvard Business Reviews maj-nummer i år. Det
er en fremragende artikel, der
gengiver et af bogens hovedargumenter, nemlig at man
ved at fokusere på forståelsen
af virksomhedens værdiskabelse kan komme til kernen
af, hvad der er de centrale ledelsesmæssige forhold. Bogen
hedder »What Management
Is: How It Works and Why
It’s Everyones Business«, som
på dansk kan oversættes med

Psykologisk forlag udgav har netop udgivet to bøger om
den værdsættende samtale. Mange organisationer verden
over har ved hjælp af det, der på amerikansk hedder appreciative inquiry, gennemgået store udviklingsprocesser,
der – fordi de har bygget på begejstring og anerkendelse
– igangsatte større forandringer, end man hidtil har forestillet sig muligt. Men hvad betyder værdsættende samtale? Det giver de to bøgers redaktører følgende svar på: Vi
ser værdsættende samtale som en bevidst praksis, hvor
der lægges vægt på at tale om det, vi ønsker, frem for det
vi gerne vil undgå. Det er ikke blot en teknik, men et engagerende samvær, der griber mennesker. Bøgerne giver
indsigt i den teori, filosofi og metode, som ligger til grund
for den værdsættende samtale. Og de indeholder en række case-stories af internationalt anerkendte, danske og
udenlandske praktikere med metoder til, hvordan konkrete organisationsprojekter kan iværksættes.
Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner og Kaj Voetmann:
Forvandling – Værdsættende samtale i teori og praksis.
Værdsat – Værdsættende samtale i praksis.Psykologisk
Forlag. www.dpf.dk Telefon 3538 1655.

Center for småvirksomhedsforskning
Syddansk Universitet i Kolding har et Center for Småvirksomhedsforskning, som lige har udsendt en omfattende
årsrapport på 100 sider. Professor Poul Rind Christensen
er centerleder. Rapporten består af en temaartikel, en del
der fortæller om centrets virksomhed og en statistisk del.
Temaet i år er entrepreneurship, og om det skriver L. F.
Toftild og professorerne Per Freytag og Poul Rind Christensen.
Syddansk Universitet: Årsrapport 2001/2002 – Center
for Småvirksomhedsforskning. www.sam.sdu.dk/cesfo.
Telefon 65501356.
Bøger til anmeldelse sendes til: Steen Hildebrandt. Han delshøjskolen i Århus. Haslegårdsvej 10. 8210 Århus V.
Bognyt kan også læses på www.steenhildebrandt.dk

100.000 MBA’er om året alene i USA, og der udgives stakkevis af bøger om ledelse. Alligevel er der, skriver Magretta, større uklarhed end nogensinde om, hvad ledelse
egentlig er.

»What
Management Is«
er en både lærerig
og underholdende
bog. En række
klassiske cases
sættes ind i en ny
ramme og leverer
det meget
konkrete budskab,
at man skal
gennemtænke,
hvordan alle
virksomhedens
elementer hænger
sammen

Fokus på principper

»Hvad ledelse er, hvordan det
virker og hvorfor det vedkommer alle«.
Den ramme, som dette skal
ske indenfor, er forretningsmodellen, dvs. antagelserne
om, hvorledes organisationen
skaber værdi for alle de aktører, som den afhænger af,
samt hvorledes hele systemet
hænger sammen på en måde,
så der skabes værdi, opnås
konkurrencemæssige fordele
og ikke mindst tjenes penge.
Det er her Joan Magrettas
bog adskiller sig fra så mange
andre bøger, der lovpriser ny
økonomi og nye forretningsmodeller, idet hun knytter
forretningsmodel-ideen tæt
sammen med strategi- og ledelseslitteraturen i Harvardtraditionen.

I to dele
Bogen er struktureret i to dele. Den første del handler om
design og består af fire kapitler med emnerne værdiskabelse, forretningsmodeller,
strategi og organisation, mens
anden del bærer titlen »Execution: Making it Happen«.
Denne del indeholder fem kapitler, der viser, hvilken rolle
den talbaserede opfølgning
har, hvordan mission, vision
og værdier bruges, hvordan
innovation og usikkerhed
håndteres og endelig et kapitel om menneskene i organisationen.
Ganske provokerende er
dette kapitel placeret som det
sidste. Det er befriende at se,
at forfatteren ikke per refleks
forfalder til at tage udgangs-

punkt i medarbejderne, deres
kompetencer, osv. som virksomhedens vigtigste fundament. For, som Magretta
skriver, så handler alle ledelsesdisciplinerne jo om at understøtte individers specialiserede bidrag, således at de
tilsammen skaber en fælles
organisatorisk indsats.
Måske er det forkert at
oversætte management, som
er det, bogen handler om,
med ledelse. I al fald er det
blevet mere og mere almindeligt at skelne mellem leaders
og managers – og mellem leadership og management –
med den underliggende antagelse, at der ofte er for meget
management og for lidt leadership i de fleste private og
offentlige virksomheder.
I mange af de såkaldte videnintensive virksomheder –
hospitaler, softwarevirksomheder, universiteter, osv. – har
management fået en lidt kedelig klang. Her kan »What
Management Is« læses som
et forsøg på at genskabe respekten for management.
De
teknologiske
og
velfærdsmæssige landvindinger, der trods alt er sket i det
moderne samfund, er gjort
muligt gennem de organisationer, der er skabt og vedligeholdt af ledelse. Det kan godt
være, at virtuelle organisationer, selvledelse og selvstyrende grupper vinder frem. Men
det betyder ikke, at ledelse er
mindre vigtigt. Derimod bliver det et anliggende for alle –
og derfor er bogen skrevet til
alle.
Der uddannes nu omkring

Herhjemme har der i regi af
Det danske Ledelsesbarometer været sat fokus på lederen
og dennes rolle, uddannelse,
forventninger, etc. Til forskel
herfra har Magretta i højere
grad fokus på at forklare de
fundamentale ledelsesprincipper, der lægger til grund for
mange af de ledelsesmetoder
og -teknikker, der udvikles.
Dette kan synes som en
umulig opgave, for der er ikke
blot god og dårlig ledelse,
men snarere mange forskellige slags god ledelse, hvilket da
også er en af Magrettas konklusioner: Ledelse er utrolig
situationsbestemt – nok også
mere end man får indtryk af i
de fleste ledelsesbøger. Men
ikke desto mindre har Magretta sat sig for at besvare
spørgsmålet om, hvad ledelse
er. Det lykkes rigtig godt.
Bogen er usædvanlig
velskrevet og meget nem at gå
til. Forfatteren skriver selv i
forordet, at det er en bog for
alle, hvilket faktisk er rigtig.
Den kræver ikke forudgående
kendskab til ledelsesteori,
men formår derimod undervejs ved eksempler og cases at
trække på industriøkonomisk
og organisationsteoretisk litteratur, så alle kan være med.
Men det er ikke en banal bog
– og den er ikke overfladisk!
Jeg læste den med stor fornøjelse. Den var både lærerig
og underholdende. Bogen
genopfriskede en række klassiske cases og satte dem ind i
en ny ramme og leverede det
meget konkrete gennemgående budskab, at man skal
gennemtænke, hvorledes alle
virksomhedens elementer
hænger sammen. Det er en
nyttig øvelse i alle organisationer – både offentlige og private – og i det lys er bogen
særdeles læseværdig. Så alt i
alt giver jeg en stærk købsanbefaling til denne bog.
Joan Magretta & Nan Stone,
»What Management Is: How
It Works and Why It’s Every ones Business«, Harper Col lins Business, 2002, (244 si der). 25,00 dollar.
Bøger til anmeldelse sendes
til: Steen Hildebrandt. Han delshøjskolen i Århus. Hasle gårdsvej 10. 8210 Århus V.
Bognyt kan også læses på
www.steenhildebrandt.dk
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Eksper ter
i ledelse
fusioner er
Dødslisten over
råd nævn
satte skub i
sammenlægningen
mellem Center
for Ledelse og
Dansk
Management
Forum
AF SUSANNE THOLSTRUP

Center for Ledelse i Århus og
Dansk Management Forum
med hovedsæde i København
fusionerer til oktober, når beslutningen formelt er konfirmeret af de respektive generalforsamlinger.
De to medlemsejede virksomheder supplerer hinan-

den fagligt inden for ledelse,
idet Center for Ledelse udvikler, implementerer og sælger
de store ledelsesmodeller,
mens DMF har den ekspertise inden for Human Ressource, der skal til for at få modellerne til at virke i praksis.
I tilgift redder fusionen
Center for Ledelse ind i smult
vande, da centeret er på delvis
offentlig støtte og derfor i efteråret røg på regeringens
dødsliste over råd og nævn.
Centeret blev dog pillet af
den sorte liste, inden fusionsforhandlingerne med DMF
gik ind i en reel fase.
Men som direktør for Center for Ledelse, Poul Blaabjerg, formulerer det:
»Personligt har jeg det godt
med, at vi nu får ro til at
lægge budgettet for 2003
uden at skulle være underlagt
det pres, at regeringen lukker

»Vi har jo den viden og erfaring inden for praktisk ledelse, der skal til for
at få modellerne og strategierne til at virke i hverdagen,« siger adm.
direktør Bo Gjetting fra Dansk Management Forum.Han fortsætter i
direktionen, når selskabet slår sig sammen med Center for Ledelse.

Børsen
og slukker, før vi når at blive
en økonomisk bæredygtig
virksomhed.«
Tidligere erhvervsminister
Pia Gjellerup (S) satte centeret på finansloven og gav det
fire år til at blive selvfinansierende. Formålet var at fremme forskning, udvikling og
implementering af ledelsesmodeller i mindre og mellemstore virksomheder.
Dansk Management Forum har rødder helt tilbage til
1913, hvor personalecheferne
i dansk erhvervsliv dannede
Institut for Personaleledelse,
som for godt ti år siden fusionerede med Dansk Management Center, etableret i 1971
med det formål at bygge bro
mellem privat og offentlig ledelse. Begge organisationer
var ejet af medlemsvirksomheder, og da der var mange
gengangere i medlemskred sen blev beslutningen om fusion truffet.
DMF ejes i dag af 1.200
medlemsvirksomheder og har
knap 100 medarbejdere i
København og Århus, mens
en interessentforening med
75 virksomheder står bag
Center for Ledelse, som har
13 medarbejdere.
Fusionen er af juridiske årsager konstrueret, så den store fisk sluger den lille. Men
det mundrette navn »Center
for Ledelse« overlever.
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Den nye direktion kommer
til at bestå af adm. direktør
Bo Gjetting, DMF, og Poul
Blaabjerg, som får ansvar for
områderne strategisk ledelse,
det vil sige hovedparten af
centerets nuværende aktiviteter, DMF’s erhvervspsykologiske rådgivning og test og
Dokumentationscenteret,
herunder Reward Management.
Bo Gjetting får ansvar for
netværk, programmer for ledelsesudvikling, kurser og
stabsfunktionerne medlemsforum, økonomi, IT, personaleudvikling og facility services. Han siger:
»Allerede da Center for Ledelse var i støbeskeen, mente
vi, at DMF ville være et godt
supplement til deres modeller
og overordnede strategier – vi
har jo den viden og erfaring
inden for praktisk ledelse, der
skal til for at få modellerne og
strategierne til at virke i hverdagen.«
Bestyrelserne for de to organisationer har enstemmigt
vedtaget fusionen, som nu
kun mangler generalforsamlingernes blå stempel. Direktør Peter Højland er formand
for Center for Ledelse, mens
direktør i Novo Henrik Gürtler står i spidsen for Dansk
Management Forum.
susanne.tholstrup@borsen.dk

