
Manglende	  motivation	  forvandler	  
ildsjælene	  til	  en	  banditter	  
	  
Indre	  motivation	  er	  det	  evige	  brændstof.	  Den	  tidligere	  dekan	  og	  ledelsesforsker	  på	  
CBS,	  Søren	  Barlebo	  Rasmussen,	  udgiver	  ny	  bog	  om	  de	  fagprofessionelle	  
vidensmedarbejdere.	  
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Passionerede	  højtuddannede	  ildsjæle	  udgør	  det	  danske	  råstof;	  og	  Danmark	  har	  mere	  end	  
nogensinde	  brug	  for,	  at	  ildsjælene	  hver	  dag	  gør	  deres	  ypperste	  for	  at	  nå	  de	  bedst	  mulige	  
resultater.	  Desværre	  ved	  mange	  af	  vidensvirksomheder	  ikke,	  hvordan	  de	  bedst	  frisætter	  de	  
højt	  uddannede	  medarbejderes	  potentiale.	  
	  
I	  sin	  nye	  bog	  ’Potentialeledelse’	  giver	  Søren	  Barlebo	  Rasmussen	  sine	  bud	  på,	  hvordan	  man	  
bedriver	  ledelse	  i	  fagprofessionelle	  organisationer	  fyldt	  med	  stærke,	  fagligt	  tungt	  funderede	  
vidensmedarbejdere.	  	  
	  
Søren	  Barlebo	  Rasmussen	  har	  gennem	  de	  seneste	  20	  år	  forsket	  i	  ledelse	  og	  selv	  bestridt	  
lederjob	  som	  institutleder	  og	  dekan	  på	  CBS	  –	  Handelshøjskolen	  i	  København.	  Når	  han	  taler	  om	  
fagprofessionelle	  vidensorganisationer,	  mener	  han	  hospitaler,	  universiteter,	  
professionshøjskoler,	  erhvervsakademier,	  private	  servicevirksomheder	  og	  private	  
forskningsvirksomheder.	  De	  har	  det	  til	  fælles,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  tilstrækkeligt,	  at	  de	  kan	  
klare	  sig	  godt	  inden	  for	  landets	  grænser.	  I	  dag	  konkurrerer	  de	  med	  udenlandske	  spillere,	  og	  
deres	  ydelser	  er	  derfor	  nødt	  til	  at	  være	  i	  særklasse,	  så	  deres	  organisationer	  kan	  markedsføre	  
sig	  internationalt.	  
	  
Vidensmedarbejderne	  skal	  brænde	  så	  meget	  for	  deres	  arbejde,	  at	  de	  hele	  tiden	  gør	  det	  lidt	  
bedre	  end	  i	  går.	  De	  skal	  udvikle	  sig	  løbende	  og	  konstant	  tilegne	  sig	  ny	  viden	  for	  at	  kunne	  
bidrage	  til	  den	  vedvarende	  forandring,	  som	  organisationer/virksomheder	  har	  brug	  for	  i	  dag.	  
Den	  benzin,	  der	  udløser	  passionen	  hos	  kreative	  vidensmedarbejdere	  er	  selvstændighed	  og	  
frihed.	  
	  
Lederen	  skal	  udøve	  et	  lederskab,	  der	  begejstrer	  den	  enkelte	  til	  at	  yde	  sit	  optimale,	  men	  som	  
også	  formår	  at	  få	  den	  enkeltes	  engagement	  til	  at	  gå	  op	  i	  en	  højere	  enhed	  med	  de	  strategiske	  
prioriteringer,	  som	  organisationen	  er	  nødt	  til	  at	  tage	  for	  at	  klare	  sig	  i	  den	  globale	  
konkurrence.	  Og	  det	  er	  ikke	  let!	  



	  
Det	  evige	  brændstof	  hos	  vidensmedarbejdere	  er	  den	  indre	  motivation.	  Fagprofessionelle	  
medarbejdere	  findes	  naturligvis	  i	  mange	  varianter,	  men	  de	  har	  grundlæggende	  det	  tilfælles,	  at	  
de	  ikke	  kun	  arbejder	  for	  at	  tjene	  til	  føden.	  Jobbet	  er	  en	  væsentlig	  del	  af	  deres	  identitet.	  Det	  
betyder,	  at	  de	  er	  villige	  til	  at	  gå	  ekstra	  langt	  for	  at	  blive	  endnu	  bedre	  til	  det,	  de	  laver	  –	  de	  vil	  
strække	  sig	  for	  at	  nå	  det	  yderste	  af	  deres	  ydeevne.	  Lederen	  skal	  værne	  om	  den	  indre	  
motivation	  hos	  medarbejderne	  og	  sørge	  for,	  at	  disse	  tre	  forhold	  er	  på	  plads:	  

1. Man	  skal	  føle	  autonomi.	  Men	  skal	  føle,	  at	  man	  arbejder	  med	  noget,	  som	  er	  under	  ens	  
egen	  kontrol.	  

2. Man	  skal	  føle,	  at	  man	  har	  de	  relevante	  kompetencer	  og	  færdigheder,	  så	  man	  har	  tiltro	  
til	  sig	  selv.	  

3. Man	  skal	  opleve,	  at	  det,	  man	  arbejder	  med,	  er	  meningsfuldt	  –	  at	  det	  er	  større	  end	  en	  
selv.	  
	  

Hvis	  en	  ildsjæl	  ikke	  kan	  finde	  den	  indre	  motivation	  og	  ikke	  oplever	  at	  arbejde	  for	  en	  højere	  
sag,	  kan	  der	  ske	  det	  katastrofale,	  at	  han	  i	  stedet	  udvikler	  sig	  til	  en	  ’bandit’,	  der	  underminerer	  
den	  vidensudvikling,	  som	  det	  hele	  handler	  om.	  
	  
Banditadfærd	  	  er	  ifølge	  Søren	  Barlebo	  ret	  almindelig	  i	  fagprofessionelle	  organisationer.	  
Klassiske	  eksempler	  på	  banditadfærd	  er	  at	  sende	  svinagtige	  alle-‐mail,	  at	  komme	  for	  sent	  til	  
møder	  eller	  helt	  udeblive,	  at	  føre	  højrøstede	  samtaler	  med	  sidemanden	  under	  et	  møde,	  at	  
holde	  lange	  enetaler	  eller	  komme	  med	  højlydte	  suk	  og	  udtrykke	  mishag.	  
	  
Strategisk	  koordination	  er	  dét,	  lederen	  skal	  levere	  for	  at	  få	  de	  fagprofessionelles	  indre	  
motivation	  til	  at	  gå	  op	  i	  en	  højere	  enhed	  med	  virksomhedens	  strategiske	  mål.	  Principielt	  
indebærer	  strategisk	  koordination,	  at	  hver	  enkelt	  ildsjæls	  faglige	  og	  personlige	  udvikling	  skal	  
tænkes	  ind	  i	  en	  central	  strategi.	  	  
	  
Strategisk	  koordination	  består	  i,	  at	  man	  sikrer	  overensstemmelse	  –	  alignment	  –	  mellem	  
målene	  på	  de	  forskellige	  niveauer.	  Søren	  Barlebo	  forventer,	  at	  mange	  vil	  synes,	  den	  
lederopgave	  er	  kedelig	  og	  bogholderagtig	  og	  ikke	  har	  meget	  med	  strategi	  at	  gøre;	  men	  den	  er	  
yderst	  vigtig	  og	  kan	  betegnes	  som	  en	  lederbedrift,	  når	  den	  lykkes.	  	  
	  
Lederen	  er	  nemlig	  nødt	  til	  at	  få	  alle	  afdelinger	  og	  miljøer	  til	  at	  ville	  hinanden	  og	  det	  fælles	  
projekt.	  Det	  kræver,	  at	  man	  får	  overbevist	  alle	  parter	  om	  fordelene	  ved	  en	  organisation,	  hvor	  
alle	  arbejder	  i	  samme	  retning.	  Når	  strategisk	  koordination	  lykkes,	  betyder	  det,	  at	  der	  ikke	  
længere	  er	  forskel	  på	  at	  arbejde	  for	  sine	  egne	  decentrale	  strategier	  og	  den	  centrale	  strategi.	  
	  
Potentialeledelse	  er	  en	  bredt	  anlagt	  ledelsesbog.	  Jeg	  synes,	  den	  kommer	  lige	  lovlig	  langt	  
omkring	  og	  havde	  hellere	  set,	  at	  den	  var	  endnu	  mere	  spot	  on	  dilemmaet:	  den	  enkelte	  
medarbejder	  kontra	  den	  overordnede	  strategi.	  
	  
Bogen	  har	  mange	  gode	  fiktive	  cases,	  som	  teorierne	  og	  de	  praktiske	  ledelsesråd	  sættes	  i	  
forhold	  til.	  Det	  er	  en	  bog,	  jeg	  gerne	  anbefaler	  til	  alle,	  der	  leder	  passionerede	  videnstunge	  
medarbejdere.	  	  
	  


