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Den canadiske ledelsesforsker Henry Mintzberg punkterer kulten omkring lederskab

Af Egon Petersen,

ledelseskonsulent, ep-consulting
erhverv@nordjyske.dk

Ledelse er hverken en viden
skab eller et fag; det er en
praksis, som primært læres
gennem erfaring, og som
har rod i sin kontekst. Ledel
se er ikke et fag, der kan læ
res på skolebænken. At un
dervise i et fag, forudsætter,
at man kan undervise i det,
løsrevet fra enhver kontekst,
før det praktiseres.
Leder bliver man først og
fremmest ijobbet. Der fin
des ikke nogen formel for le
delse.
Ledelse er mindst ligeså
forbundet til kunst og hånd
værk, som det er til viden
skab. Kunst, fordi lederen
ofte har brug for sin intui
tion og sine kreative ideer,
og håndværk fordi meget le
delsesarbejde handler om
erfaring og praktisk indlæ
ring.
Dette er en kongstanke i
den canadiske ledelsesfor
sker Henry Mintzbergs se
neste bog, "Mintzberg om
ledelse", der nok for Mintz
berg fans er hørt før f.eks. i
hans tidlige bog "Managers

EN GOD leder er ingen kultisk
hØvding men en praktisk hånd
værker, mener den canadiske
forsker Henry Mintzberg,
der kritiserer tendensen til at
idolisere lederne.
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-NotMBA' s" (2004), hvor
han argumenter for at MBA
uddannelser nok fylder stof
på de studerende i store
mængder, men ikke klæder
lederne på tilledelsesområ
det. Ledelse er også et hånd
værk, der fordrer dømme
kraft, intuition, erfaring,
klogskab og menneskelig
hed.
I sin nye bog går han vide
re af dette spor og kritiserer
tendensen til at idolisere le
dere og sætte dem op på en
piedestal.
Det er blevet populært at
tale om, at vi har for meget
ledelse og for lidt lederskab,
men Mintzberg mener, at
der er for meget fokus på le

derskab og for lidt på ledel
se. Ved at adskille lederska
bet fra ledelse bliver det hele
til et spørgsmål om perso

nel'. Lederskab fokuserer på
personer og andre bliver re
duceret til medløbere.
Derved glemmes fælles
skabet, som er så vigtigt i al
le organisationer. Lederskab
er kørt afsporet. Vi har afskåret me et lederudvikling
fra, det d r 'er ude i virk
somhederne og den forbin
delse må genetabl r s. Læ
ring sker i arbejdskontek
sten og det er gennem spar
ring og refleksion over egne
og andre situationer, lede
ren lærer, hvad ledelse er.
Her er Mintzberg på linje
med Action Learning tradi
tionen (Reg Revans, Mike
Pendler m.fl.), der betoner
at lederens egne erfaringer
er en af de nyttigste lærere.
Husk virkeligheden
Måske ikke så meget nyt un
der solen (for nogle), men
med den vigtige og massive
satsning der pt. foregår for
at få lederne i det offentlige
på lederuddannelse, (Mas
ter- og Diplomuddannel
ser), så bør det overvejes,
om den valgte uddannelse
kobler sig til de udfordrin
ger, der kendetegner ledel
sesopgaven i den offentlige
sektor og om f.eks. undervi
serne er i stand til at under
vise ud fra et ledelsesper
spektiv, der også er koblet til
den praktiske ledelsesud
øveise.
Mintzberg vil være en for
friskende udfordring til f.
eks. HRM-bølgen eller den
"anerkendende-systemisk
socialkonstruktivistiske"
bølge. Her vil Mintzberg
kunne inspirere og udfordre
de seneste teori bølger. Le
delse er ikke lig med det se
neste ledelseskoncept eller
et fag, hvor lederen skal væ-

re opdateret på den seneste
teknologi. Der findes ikke en
eneste optimal måde at lede
på: det afhænger af situatio
nen.
Praksis altafgørende
Ledelse læres gennem ledel
sespraksis, og her kan der
hentes inspiration hos
Mintzberg. Han har obser
\,eret og fulgt 29 forskellige
lederes en dag på jobbet for
at lære om, hvordan ledelse
udøves i praksis. Fra en
bankchef og hightech direk
tør til en leder af et symfoni
orkester og til topchefen i
Greenpeace.
Nok er disse feltstudier ik·
ke af nyeste aftapning, men
de viser at ledelse i praksis
er et komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål,
stillingtagen og ofte flere re
aktioner end initiativer, og
som ligger langt fra ideelle
forestillinger om lederskab.
Ledelse er først og frem
mest en praksis, hvor lede
ren lærer sig at navigere i
den organisatoriske kon
tekst og samarbejder med
og understøtter sine medar
bejdere.
Mintzberg præsenterer
også en række ledelsesmo
deller/dimensioner (Viden
skab-kunst-Håndværk) og
f.eks. en "strukturtiI belys
ning afledelsesmæssig ef
fektivitet" inspireret af fami
lieforskere og drager paral
leller til, hvad der sker i le
delse.
De seks tråde i strukturen
er: den reflekterende-, den
verdenskloge-, den samar
bejdsbaserede- og den pro
aktive tråd samt den person
ligt energiske og den socialt
integrerede tråd. Effektiv le
delse afhænger af, hvordan

disse tråde sammenvæves i
den praktiske udøvelse af le
delse.
Mintzberg provokerer læ
seren til at tænke over om en
succesfuld leder faktisk ud
vikles bedst via en tur om
kring skolebænken med
dertil hørende diplomer.
Tiden er til at lytte til
Mintzberg pointe om ledelse
er: at kombinere en hel del
håndværk med den rigtige
dosis kunst foruden en vis
anvendelse af videnskab, så
ender man med et job, der
frem for alt er en praksis.
Hvordan iscenesættes le
deruddannelse, hvor læ
ringsprocesser, refleksioner
om lederens praksis, bliver
mere end et kulørt input i en
traditionel undervisning af
ledere?
Eller sagt mere bramfrit i
et citat på en opslagstavle:

"For mig er ledelse learning
by do ing. Du lærer afde røv
fulde, du får, for du ved ikke,
hvordan det skal gøres, før du
hargjort nogetforkert. "
Tænk lige over det.
Bogen lever ikke helt op til
Mintzbergs tidligere præsta
tioner, men jeg vil anbefale
alle, der beskæftiger sig med
lederuddannelse til at læse
og finde inspiration i bogen.
• Henry Mintzberg: Mintzberg
om ledelse
(L&R Business), 460 kr.

PS. Til inspiration: Annemette
Digman foretog et feltstudie i
Danmark med 25 offentlige ledere
og deres chefer og medarbejdere,
som blev til en ph.d. fulgt op med
bogen »Ledelse med vilje«, 2004,
som jeg kan anbefale som
supplement.

