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Abstract 

Leadership is a topic given much attention today. It is, however, difficult to say what leadership 

actually is. This study examines how the understanding of leadership has developed from Taylor’s 

scientific management to Stacey’s complex responsive processes. It further examines how power as 

conceptualized in Foucault’s Discipline and Punish can be used to illustrate this development. I 

relation to this we formed a research assumption regarding how power has developed from being an 

external to an internal control mechanism, respectively controlling the body and the mind.  

In order to examine the above we conducted a content analysis, which served as our overall method 

in understanding how our leadership theories conceptualized leadership and power. We further used 

grounded theory as a specific method to structure our coding process, which enabled us to secure 

transparency throughout our thesis.   

 

It has become evident that there are some key differences between the two leadership theories in 

relation to understanding the aspects of both leadership and power. Power is used as a way of 

theorizing leadership and thereby understanding how power is a fundamental part of leadership. We 

have identified a change in the understanding of leadership from being considered a specific concept 

to a more abstract phenomenon. This change can be seen as a consequence of diverging scientific 

paradigms between our two leadership theories and the assumptions these are based on. This also 

reflects a change in the understanding of science, which varies from scientific management and 

functionalism to complex responsive processes and social constructivism. Furthermore, we were able 

to point out a change in the focus of power given the way discipline is exercised has changed from 

being concerned with the body to controlling the mind. The disciplinary power in scientific 

management functions through a constant correction of the workers’ bodies and movements, whereas 

in complex responsive processes the disciplinary power becomes a self-disciplinary control where 

the power is internalized, which the employee continues to reinforce. 
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1. Rammesætning 

Udgangspunktet for dette speciale er at blive klogere på ledelse. Vi synes, det kunne være interessant 

at undersøge et fænomen som ledelse nærmere, da ledelse præger vores sociale relationer og vores 

liv i øvrigt (Christensen & Jensen, 2008). De fleste mennesker har erfaringer med ledelse og har 

derfor en holdning til, hvad god ledelse er. Vores indledende fokus var således ledelse, og hvad det i 

grunden er. Dette er imidlertid et meget bredt spørgsmål, som det er nødvendigt at indsnævre, da 

ledelse er mange forskellige ting, alt efter hvad man kigger efter (Horner, 1997). Bliver man født som 

leder, eller er det kvaliteter, man tilegner sig gennem øvelse og erfaring? Findes der best-practices 

for ledelse, eller er ledelse i stedet kontekstafhængigt? Er ledelse et håndgribeligt eller abstrakt 

fænomen? Omhandler ledelse et fokus på opgaven, medarbejderne eller en kombination af disse? 

Hvad er ledelse i grunden?  

Ledelsesfænomenet italesættes ofte som noget specifikt og entydigt, hvilket kan skyldes, at 

begrebet bruges i flæng. I processen med at indkredse vores emne, opdagede vi, at vi talte om ledelse 

som en ”black box”, hvor det var svært at forklare, hvad præcist ledelse er. Vi synes derfor, det kunne 

være interessant at undersøge, hvordan ledelse kan forstås i dag, og samtidig holde det op mod en 

ældre ledelsesforståelse for at se, hvilken udvikling der er sket i forståelsen af ledelse. 

 

I vores undersøgelse af ledelse var magt et tilbagevendende begreb. Vi begyndte i denne forbindelse 

at forme en forskningsantagelse, der gik på, at magt er gået fra en ydre styring af kroppen til en indre 

styring af sindet, hvilket vi gerne ville undersøge nærmere. Vi reflekterede i forlængelse heraf over 

sammenhængen mellem ledelse og magt, og måden hvorpå magt kommer til udtryk i ledelse. Magt 

og ledelse har en gensidig påvirkning (Christensen & Jensen, 2008), hvorfor vi synes, det kunne være 

spændende at undersøge de to fænomener parallelt. Magt er en del af enhver social sammenhæng, og 

den påvirker os således uanset, om vi er bevidste om det eller ej. Da både ledelse og magt foregår i 

relationen mellem mennesker, er en analyse af magt en måde at blive klogere på ledelsesfænomenet 

(Christensen & Jensen, 2008). Magt har således en indvirkning på, hvordan ledelse udøves og forstås. 

Specialets genstandsfelt bliver dermed ledelse, og hvordan ledelse påvirkes af magt. 

 

1.1. Problemfelt og problemformulering 

For at kunne undersøge ledelse undersøgte vi forskellige perspektiver, som vi fandt interessante i 

denne sammenhæng. Eksempler herpå er selvledelse, ledelse gennem motivation og Communication 

Constitutes Organizations (CCO), som vi dog fravalgte igen. Vi valgte i sidste ende en ældre 
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ledelsesteori for at kunne skitsere en udvikling i forhold til et nyere perspektiv. Valget faldt på 

Frederick Winslow Taylor og hans scientific management teori. En teori der ofte fremhæves som en 

af de tidlige ledelsesteorier, og som gennem tiden er blevet fremstillet meget karikeret (Mumby, 

2013). Vi synes derfor, det kunne være interessant at undersøge den nærmere og blive klogere på, 

hvad teorien siger om ledelse, og hvordan magt giver sig til udtryk. Som modstykke til Taylor valgte 

vi Ralph Douglas Staceys complex responsive processes teori som en mere nutidig ledelsesteori. Det 

er således disse to teorier, vi vil bruge til at blive klogere på forståelsen af ledelse, og hvordan magten 

udspiller sig heri. For at kunne analysere magten i ledelsesteorierne valgte vi at anvende Foucaults 

magtanalytik som linse til at kigge på magt. Valget af Foucault leder tilbage til vores 

forskningsantagelse, hvorfor vi fandt ham relevant at anvende. Foucault (2008) fremhæver netop, 

hvordan der sker en ændring i magtens fokus fra at have kroppen som mål til nu snarere at have sindet 

som mål for magten.  

Disse tre teorier danner således baggrund for specialet. Vores to ledelsesteorier fungerer som 

specialets empiri, da det er disse, vi er interesserede i at undersøge. Det er dermed teoriernes 

ledelsessyn samt magtperspektiv, der er genstandsfeltet. 

 

Vores interesse er således at forstå ledelse i de to teorier, og hvilke forskelle og ligheder der er på, 

hvordan henholdsvis Taylor og Stacey ser herpå, men ligeledes hvordan disse forskelle og ligheder 

kan eksemplificeres gennem en magtanalytik. Ved at anvende de samme magtbegreber som 

analyseramme bliver det muligt for os at analysere de to teorier med samme blik for derigennem 

bedre at kunne sammenholde dem. I kraft af, at de to teorier tidsmæssigt ligger langt fra hinanden, 

har vi en formodning om, at der er sket en udvikling i måden, hvorpå ledelse forstås i teorierne. Vi 

bruger magt som en måde at forstå ledelse og den udvikling, der er sket i forståelsen af ledelse, hvilket 

leder os til følgende problemformulering: 

 

Hvordan har forståelsen af ledelse udviklet sig fra scientific management til complex responsive 

processes, og hvordan kan Foucaults magtanalytik være med til illustrere denne udvikling? 

 

Vores problemformulering har således to dimensioner: at undersøge udviklingen i forståelsen af 

ledelse samt hvordan magt influerer denne udvikling. For at kunne besvare denne fyldestgørende har 

vi valgt at udfolde den i underspørgsmål, som strukturerer vores analyse:  

- Hvordan forstås ledelse på ledelsesteoriernes egne præmisser? 
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- Hvordan kan magten i de to ledelsesteorier analyseres ud fra Foucaults magtforståelse, som 

den giver sig til udtryk i Overvågning og straf? 

- Hvilke forskelle og ligheder kan på baggrund af ledelses- og magtanalyserne identificeres 

mellem Taylor og Staceys teorier? 

 

1.1.1. Udfoldelse af problemformuleringen 

Når vi i specialet efterfølgende referer til udviklingen i forståelsen af ledelse, er det med henvisning 

til vores to ledelsesteorier. Vi afgrænser os således fra at sige noget generelt om ledelse, da vi kun 

beskæftiger os med ledelsesteorierne og ikke ledelsesfænomenet generelt. 

 For at det giver mening at snakke om en udvikling i forståelsen af ledelse, har vi vurderet, at det 

først er nødvendigt at forstå, hvad ledelsesteorierne reelt siger om ledelse. Vi har derfor valgt at lave 

en analyse, hvori fokus er på at forstå ledelse på teoriernes egne præmisser. Vi anvender således 

teorien selv som analyseblik for derigennem bedre at kunne forstå, hvad ledelse er i den pågældende 

teori. Efterfølgende analyserer vi, hvordan det er muligt at identificere magt i ledelsesteorierne ved 

at anvende Foucault og udvalgte magtbegreber fra Overvågning og straf. Især den disciplinære magt 

har været et centralt begreb for os, da det har været guidende for vores forskningsantagelse. Vi er 

således interesserede i, hvordan magten udspiller sig og dens betydning for udviklingen i forståelsen 

af ledelse. En udvikling vi analyserer ved at sammenholde forskelle og ligheder mellem scientific 

management og complex responsive processes. 

  

1.2. Specialets struktur – en læsevejledning 

Specialet består, ud over kapitel 1 ”Rammesætning”, af fem kapitler, der hver især er inddelt i flere 

afsnit. Strukturen er holdt forholdsvis klassisk, og består af kapitlerne: metode, empiri og teori, 

analyse, reflekterende diskussion og konklusion. Indholdet af de respektive kapitler gennemgås kort 

nedenfor. 

 

I kapitel 2 ”Metode” klarlægges vores metodiske tilgang til specialet, samt hvilke overvejelser vi har 

gjort os i forbindelse hermed. Kapitlet beskæftiger sig med vores metodeforløb generelt, men 

ligeledes med indholdsanalyse og grounded theory som vores konkrete metode. Vi afslutter kapitlet 

ved at opridse vores tilgang til videnskabsteori, samt refleksioner vi har gjort os om specialets kvalitet. 

I Kapitel 3 ”Empiri og teori” gennemgås vores to empiritekster samt Foucault som vores 

magtteoretiker. Kapitlet indeholder en præsentation af hver af teoretikerne, overvejelser i forbindelse 
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med brugen af teorien samt slutteligt, hvad vi vil anvende dem til. Yderligere klarlægges teoriernes 

videnskabsteoretiske positioner. Afsnittet om Foucault indeholder endvidere en operationalisering af 

de magtbegreber, vi anvender. Da vi skriver et teoretisk speciale, har vi ikke et traditionelt 

teorikapitel, idet vores refleksioner og kritik af teorierne ligeledes forekommer løbende i gennem 

opgaven.  

 

Kapitel 4 ”Analyse” indeholder i alt fem delanalyser. To ledelsesanalyser, hvor udgangspunktet er 

at forstå, hvad Taylor og Stacey hver især forstår ved ledelse. Det vil sige, vi foretager en analyse på 

teoriernes egne præmisser og ud fra deres eget videnskabsteoretiske udgangspunkt. Derudover 

indeholder kapitlet to magtanalyser, der tager udgangspunkt i Foucaults magtforståelse, som den 

giver sig til udtryk i Overvågning og straf, hvorefter vi i sidste delanalyse sammenholder og 

analyserer forskelle og ligheder mellem scientific management og complex responsive processes. 

 

I kapitel 5 ”Reflekterende diskussion” diskuteres det, hvorvidt det er muligt at overføre udviklingen 

i magt til udviklingen i forståelsen af ledelse. Kapitel 6 ”Konklusion” sammenfatter specialets pointer 

med det formål at konkludere, hvordan forståelsen af ledelse har udviklet sig fra scientific 

management til complex responsive processes, samt hvordan magt kan være med til at illustrere 

denne. Kapitlet afsluttes med en kort perspektivering.  
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2. Metode 

I dette kapitel udfoldes vores metodiske tilgang, forløb og analysemetode, samt de refleksioner, vi 

har gjort os i forbindelse hermed. Vi gennemgår endvidere specialets måde at arbejde med 

videnskabsteori på samt refleksioner over opgavens kvalitet. Kapitlet giver således et overblik over 

vores metodeproces, hvordan vores respektive metodevalg hænger sammen samt de overvejelser, vi 

har gjort os undervejs.  

 

2.1. Analysestrategi 

Vores analysestrategi bygger på en deduktiv metode, idet vi tidlig i specialeprocessen besluttede os 

for et teoretisk område, vi gerne ville undersøge nærmere. Konkret er vi interesserede i at undersøge, 

hvordan ledelse og magt relaterer sig til hinanden, og har udviklet sig gennem tiden. Karakteristisk 

for den deduktive metode er, at: ”The researcher, on the basis of what is known about a particular 

domain and of theoretical considerations in relation to that domain, deduces a hypothesis (or 

hypotheses) that must then be subjected to empirical scrutiny.” (Bryman & Bell, 2007: 11). 

Sideløbende med beslutningen om at fokusere på henholdsvis ledelse og magt, udviklede vi således 

en forskningsantagelse om, at magt har udviklet sig i retning af en stigende indre kontrol af individet. 

Hvor kroppen tidligere var mål for magten, er vores antagelse, at det i dag i højere grad er sindet, som 

påvirkes af magten. Udviklingen af denne antagelse har med andre ord været styrende for vores valg 

af litteratur, både hvad angår empiri og teori. Vores to empiritekster, scientific management og 

complex responsive processes, er eksempelvis valgt, idet de afspejler to meget forskellige nedslag i 

ledelseslitteraturen, både i forhold til tiden de er skrevet i, og måden hvorpå de ser ledelse. Endvidere 

afspejler teksterne to forskellige tilgange til magt, hvorfor vi anser dem som interessante i forhold til 

at diskutere vores forskningsantagelse.  

 Valget af Foucault som vores magtteoretiker er også stærkt inspireret af denne antagelse, idet det 

i høj grad er hans idéer om magtens udvikling, som ligger til grund herfor. Især hans teoretisering af 

magtens disciplinerende rolle, som internaliserer en række magtmekanismer i individet (Foucault, 

2008), har været afgørende for udviklingen af vores antagelse. Vi har desuden valgt Foucault, fordi 

han ikke udelukkende forstår magten i negative termer, men derimod i højere grad er interesseret i 

magtens produktive karakter. Vi anser derfor hans perspektiv som interessant, og det er vores håb at 

brugen af dette vil kunne bidrage med nye forståelser i forbindelse med en analyse af ledelse og magt. 
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En anden vigtig del af vores analysestrategi er, at vi har valgt at skrive et teoretisk speciale. Det vil 

sige, at vi ikke anvender empiri i traditionel forstand, men derimod har valgt at anvende to 

ledelsesteorier som vores empiri. Med traditionel empiri forstår vi i denne sammenhæng empiri, vi 

selv har indsamlet med et specifikt formål for øje som eksempelvis interviews eller observationer. 

Dette valg giver os imidlertid den udfordring, at vi ikke selv kan vælge, hvad vi vil spørge feltet om, 

men må nøjes med det, som står i teorierne. Den primære årsag, til at vi har valgt at gribe det sådan 

an, er, at vi tidligt satte os fast på vores emne, og ikke har ønsket at gå på kompromis hermed - nemlig 

at undersøge hvordan magt giver sig til udtryk i de udvalgte ledelsesteorier, samt hvordan dette 

illustrerer en udvikling i forståelsen af ledelse. Desuden skyldes valget af et teoretisk speciale en lyst 

til at fordybe os i et par velkendte og populære ledelsesteorier med det formål at danne vores egen 

forståelse og analyse heraf. Vi bruger teoretikere, der har præget ledelseslitteraturen, og som har været 

fortolket et utal af gange, derfor anvender vi originaltekster for at kunne skabe nogle nye forståelser 

omkring ledelse og magt og relationen imellem dem.  

 

Formålet med vores speciale er således at bidrage med en forståelse af, hvordan ledelse påvirkes af 

magt og hvordan det kan være med til at illustrere en udvikling i forståelsen af ledelse. Det er vores 

håb, at vi gennem analysen kan bringe klarhed omkring netop disse temaer, men vi er samtidig 

opmærksomme på det vanskelige i at nå frem til epokegørende konklusioner. Vi ønsker, inspireret af 

Foucault, at skabe bevidsthed omkring magten, idet en synliggørelse af denne skaber 

handlingsmuligheder i modsætning til en usynlig magt, som det er vanskeligt at sætte sig imod 

(Foucault, 2008).  

 

2.2. Metodeforløb 

Vi vil i analysen foretage en tekstanalyse for at kunne belyse vores problemformulering, som lyder: 

Hvordan har forståelsen af ledelse udviklet sig fra scientific management til complex responsive 

processes, og hvordan kan Foucaults magtanalytik være med til illustrere denne udvikling? 

 Da det er problemformuleringen, der er styrende for, hvordan analysen gribes an (Jensen, 2011), 

har det for vores vedkommende været oplagt at lave en tekstanalyse, da vi beskæftiger os med 

ledelsesteorier i form af nedskrevne tekster. Tekstanalyse som en universelmetode eksisterer ikke 

(Jensen, 2011), hvorfor det er nødvendigt at orientere sig mod de forskellige muligheder, der 

eksisterer. Tekstanalyse er: ”… det sæt spørgsmål som man stiller til en konkret tekst for at løse en 

konkret problemstilling og give nogle begrundede svar der kan overbevise andre om at man har ret i 
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sin fortolkning.” (Jensen, 2011: 22). Formålet er dermed at sikre en vis tyngde i analysen, så den ikke 

blot er baseret på gætværk, men i stedet på systematiske og analytiske fortolkninger. Som Jensen 

(2011) således pointerer, findes der ikke én korrekt metode til at analysere tekster. Vi har derfor 

vurderet, at det vil være fordelagtigt for vores analyse af ledelsesteorierne at lave en indholdsanalyse, 

hvor kodningen af teksterne er inspireret af grounded theory.  

 

2.2.1. Indholdsanalyse 

Vores analyse af de to ledelsesteorier baserer sig på en indholdsanalyse, da vi vurderer, at dette vil 

være en brugbar måde at analysere teksterne på i relation til problemformuleringen. Dette skyldes, at 

formålet med en indholdsanalyse er at undersøge tekstens indhold, hvilket gøres ud fra et sæt udvalgte 

kategorier (Jensen, 2011). På baggrund af vores problemformulering er det derved relevant for os at 

undersøge, hvad disse teorier siger om ledelse, og hvordan magt kommer til udtryk i henholdsvis 

Taylor og Staceys teorier. Vores hovedkategorier vil således være ledelse og magt, hvilke vil blive 

styrende for vores kodning og den efterfølgende analyse. Vi har i denne forbindelse afgrænset os fra 

at beskæftige os med teksternes sproglige form, da vi har vurderet, at dette ikke vil bidrage 

nævneværdigt til undersøgelsen af vores interessefelt. Dette hænger endvidere sammen med en 

erkendelse af, at vi ikke besidder den nødvendige kompetence til at kunne foretage en fyldestgørende 

sproganalyse med fokus på blandt andet syntaks og semantik.  

 

I overensstemmelse med Jensen påpeger Bauer og Gaskell (2000), at en indholdsanalyse ikke giver 

adgang til én korrekt læsning af en tekst. Dette skyldes blandt andet, at når en tekst kodes, vil den 

blive fortolket forskelligt alt efter, hvordan koderne sættes sammen: ”A text offers different readings 

depending on the prejudice that is brought to bear.” (Bauer & Gaskell, 2000: 133). Det er således 

ikke muligt som forsker at sætte sig selv uden for kodningen og fortolkningen af teksten, da ens viden 

og erkendelsesramme vil påvirke, hvordan analysen gribes an. Indholdsanalyse er med andre ord en 

social konstruktion (Bauer & Gaskell, 2000), og de fænomener eller kategorier, der undersøges, vil 

altid være præget af forskeren, der studerer dem. Dette sammenspil mellem forsker og analyse vil 

føre til en konstant forhandling af forståelsen af fænomenet, idet der ikke findes en endegyldig 

forståelse, men denne i stedet afhænger af den sociale kontekst indenfor hvilken, den er opstået.  

 Vores forforståelse vedrørende ledelse og magt har således en indvirkning på, hvordan vi går til 

indholdsanalysen og kodningen af teksterne. Vi er dog af den holdning, at det ikke er muligt at 

fralægge sig denne forforståelse fuldstændig, da vi ikke stræber efter at opfylde et realistisk 
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videnskabsideal, hvor forskeren blandt andet antages at være fuldkommen objektiv (Fuglsang & 

Olsen, 2009). På den måde er vores opfattelse i overensstemmelse med den videnskabsteoretiske 

tankegang i indholdsanalyse, som præsenteret af Bauer og Gaskell (2000). 

 

2.2.2. Proces og struktur 

Vi har foretaget flere gennemlæsninger af vores empiritekster, scientific mangement og complex 

responsive processes, for at sikre vores egen forståelse af disse. Vi har således lavet det, Jensen (2011) 

kalder en analyse som erkendelse. Her arbejdes med teksten ud fra det formål, der er bestemt af 

problemformuleringen. Det gør vi ved at lave en indledende gennemlæsning, hvor vi selv bliver 

klogere på teksten og forstår, hvad budskabet reelt er. Vi har således læst ledelsesteorierne og arbejdet 

tekstnært, hvor vi: ”… går i dybden og i detaljer, mens man samtidig hele tiden prøver at forankre 

og begrunde sin forståelse i tekstens enkelte elementer.” (Jensen, 2011: 27). Vi bruger dermed i begge 

ledelsesanalyser teksten selv til at forstå, hvad dens budskab er, og hvilke elementer den bruger til at 

begrunde sine påstande. Vi har på den måde vurderet den enkelte tekst op i mod sig selv for at vurdere, 

hvad den siger om ledelse. Efterfølgende har vi undersøgt, hvordan magt manifesterer sig i 

empiriteksterne ved hjælp af udvalgte magtbegreber fra Foucaults værk Overvågning og straf. 

Ledelsesanalyserne er det indledende element, mens magtanalyserne kommer til at fungere som en 

forlængelse heraf, hvor vi går et stik dybere ned i teksterne samt i fortolkningsniveau. Vores analyse 

af magt bygger således oven på den viden og erkendelse, vi har tilegnet os i ledelsesanalyserne. 

 

2.3. Gounded Theory 

Efter at have gennemgået en del metodelitteratur omkring indholdsanalyse, fandt vi imidlertid, at 

disse redskaber ikke var konkrete og analytiske nok til at anvende i vores speciale. Vi søgte derfor 

efter en metode, der kunne guide os gennem kodeprocessen og derigennem sikre specialet kvalitet og 

tyngde. Vi fandt det i forlængelse heraf brugbart at anvende grounded theory som supplement til 

indholdsanalysen, da denne går et skridt dybere ned i teksten og tilbyder en analytisk tilgang til, 

hvordan kodningen konkret kan gribes an. De to metoder, indholdsanalyse og grounded theory, 

understøtter i øvrigt hinanden, da grounded theory udelukkende forholder sig til den indsamlede 

empiri (Guvå & Hylander, 2005), mens indholdsanalysen fortolker teksten i relation til de koder, der 

er udviklet (Bauer & Gaskell, 2000). De to metoder fungerer således godt sammen, og grounded 

theory kan anvendes som en måde at kode på i en indholdsanalyse, hvilket ligeledes er måden, vi har 

anvendt de to metoder.  
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Grounded theory er en undersøgelsesmetode, der har til formål at udvikle ny teori, der er: ”… derived 

from data, systematically gathered and analyzed through the research process. In this method, data 

collection, analysis, and eventual theory stand in close relationship to one another.” (Bryman & Bell, 

2007: 858). Grounded theory er således en teori, der har til formål at udvikle ny teori funderet i de 

tilgængelige data. Metoden består af dataindsamling, som både kan ske gennem interviews og 

observationer, men også tekster. Herefter kodes dataene i forskellige kategorier, hvorved der sker en 

vekselvirkning mellem data og analyse (Corbin & Strauss, 1990). Denne vekselvirkning guider, 

hvilken retning forskeren følger og er med til at bestemme den videre dataindsamling. Dette gør det 

muligt at indsamle et bredt spektrum af viden, som kan være relevant for undersøgelsen (Corbin & 

Strauss, 1990). Et andet karakteristika ved grounded theory er den systematiske metode. Det er 

nødvendigt, at den samme metode anvendes gennem hele undersøgelsen, hvorved det er muligt at 

identificere mønstre i ens datasæt (Corbin & Strauss, 1990). Denne fremgangsmåde er med til at sikre, 

at udvælgelsen af data og de efterfølgende koder ikke bare sker på basis af tilfældigheder, men på 

baggrund af systematik (Gioia, Corley & Hamilton, 2012).  

 

Grounded theory er hovedsagligt en induktiv metode, da det er ud fra den indsamlede data, at ny teori 

fremkommer (Gioia et al., 2012). Dataindsamlingen i grounded theory er således induktiv, hvorimod 

selve analyseprocessen i højere grad kan karakteriseres som deduktiv, da de antagelser, der 

fremkommer, efterprøves i forhold til empirien (Guvå & Hylander, 2005). Da vores speciale er 

deduktivt funderet, tager vi derfor nogle forbehold i forhold til at anvende grounded theory, idet vi 

udelukkende lader os inspirere af kodningsprocessen. Vi er således inspireret af grounded theory, 

men vi anvender kun udvalgte dele heraf, da vores formål ikke er at skabe ny teori, men i stedet at 

teste allerede eksisterende teori. Det er især den systematiske tilgang til kodningen af data, vi finder 

særdeles brugbar, og et af de elementer, som manglede i forbindelse med brugen af indholdsanalyse. 

Ved brugen af indholdsanalyse kan kodningen ofte komme til virke tilfældig, hvorved konklusionen 

ligeledes vil bære præg heraf. For at undgå dette og for at øge specialets kvalitet, har vi derfor valgt 

at anvende grounded theory til at kode vores empiritekster, for derved at skabe gennemsigtighed og 

den nødvendige systematik i kodeprocessen. Vi anvender således dele af fremgangsmåden fra Corbin 

og Strauss’ kodesystematik.  
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2.3.1. Kodning 

Corbin og Strauss (1990) opererer med tre forskellige kodningstyper: open coding, axial coding og 

selective coding. Koderne afspejler forskellige niveauer i kodeprocessen, hvor man som forsker 

starter bredt ud og identificerer så mange koder, som det giver mening, for derefter at snævre koderne 

ind, så de til sidst omhandler det pågældende interessefelt. Vores kodeproces har været opdelt i to 

kodninger, da vi har kodet efter både ledelse og magt. Dette afspejles også i nedenstående beskrivelse 

af processen, hvor kodningen for ledelse gennemgås først, hvori Corbin og Strauss’ (1990) teoretiske 

begreber ligeledes vil blive udfoldet. Herefter følger magtkodningen som gennemløber samme 

proces, hvorfor denne teoretisk ikke er gennemgået lige så udførligt. Der har dog været mindre 

modifikationer, som vil blive fremhævet undervejs.  

 

2.3.2. Kodning af ledelse 

Open coding referer til en proces, hvor ens data bliver brudt ned til mindre dele for derefter at blive 

fortolket (Corbin & Strauss, 1990). Det er således en indledende kodeproces, der har til formål at 

klarlægge, hvilke temaer der optræder i ens datasæt. Forskeren identificerer mønstre i dataene ved at 

nedbryde disse i mindre dele og herefter sammenligne dem for ligheder og forskelle. Den åbne 

kodning svarer til vores første gennemarbejdning af empiriteksterne, hvor vi noterede alle de forhold, 

der umiddelbart fangede vores opmærksomhed, og som kunne være interessante at studere nærmere. 

Vi valgte i denne forbindelse at fokusere på forhold, der gik igen for at kunne identificere mønstre i 

empirien. De forskellige mønstre blev herefter grupperet og tildelt et navn, hvorved kategorier opstod. 

Et eksempel på nogle af de kategorier, vi har arbejdet ud fra i ledelsesteorierne er rollefordeling og 

menneskesyn for Taylors vedkommende, og mikroprocesser samt ledelse som kommunikation i 

Staceys tilfælde. Disse fokusområder har vi kunne identificere flere steder i teorierne, hvorfor de har 

udviklet sig til kategorier, som vi bevidst har kodet efter. I begrebskodningen af scientific 

management opererede vi under open coding til sidst med begreber, der dækkede over nogle meget 

brede kategorier, da vi i første omgang ikke var interesserede i at sortere i disse. For kodningen af 

complex responsive processes, som vi foretog noget senere i vores forløb, gik vi bevidst lidt mere 

fokuseret til værks, og endte således med færre hovedkategorier, omend vi stadig gik åbent til 

kodningen. Vi valgte imidlertid at være mere kritiske i forhold til udviklingen af kategorier, for på 

den måde at effektivisere kodeprocessen. 
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Vi foretog selve kodningen ved at læse vores empiritekster grundigt igennem, og markere nøgleord 

og begreber ude i margen, som belyste, hvilke aspekter der var fokus på i teksterne. Derigennem 

kunne vi så småt identificere en tendens i forhold til, hvilke kategorier der ville opstå. Vores formål 

var, ligesom open coding indikerer, at kode teksten uden at vurdere, om disse begreber rent faktisk 

var relevante for vores interessefelt og ville kunne bidrage til belysning af vores problemformulering 

(Corbin og Strauss, 1990). Dette istemmer Guvå og Hylander sig, da de påpeger, at open coding har 

til formål at vise spændvidden i ens datasæt, og derfor handler om: ”… at fange kompleksiteten ved 

at finde så varieret og blandet information som muligt.” (Guvå & Hylander, 2005: 52). Det handler 

således om at være åben for, hvad datamaterialet indeholder.  

  

Grounded theory er dog, som tidligere nævnt, primært en induktiv metode, og da vi ikke har været 

induktive i vores tilgang til feltet, betyder det, at vi på forhånd har haft nogle idéer om, hvor vores 

fokus ville være. Da vi i vores problemformulering har fokus på ledelse, har vi primært medtaget 

forhold, der kunne formodes at være interessante i relation hertil. Vi har dermed ikke medtaget alle 

aspekter, der fremkom under denne første gennemlæsning, men fokuseret på ledelse, hvilket skyldes 

flere forhold. Vi havde allerede på tidspunktet for denne første begrebskodning en ide om, at vi var 

interesserede i at undersøge, hvad teorierne reelt sagde om ledelse. Desuden fandt vi det fordelagtigt 

at opdele vores analyse i en ledelses- og en magtdel, da vi vurderede, at dette ville være en god måde 

at belyse vores problemformulering på. Vi valgte derfor ikke at medtage magtbegreber i den første 

open coding, da det ville blive en kodeproces for sig selv, idet begrebskoderne skulle afspejle 

Foucaults magtbegreber. På trods af dette indledende fokus på ledelse, erfarede vi dog alligevel i den 

næste del af kodningsprocessen, at vores koder var for brede, og at ikke alle var relevante.  

 

Det næste niveau i kodningsprocessen er axial coding, som er: ”… a set of procedures whereby data 

are put back together in new ways after open coding, by making connections between categories.” 

(Bryman & Bell, 2007: 586). Der er i denne del af kodningen fokus på, hvordan de forskellige 

kategorier indbyrdes hænger sammen, og der foregår en afprøvning af kategorierne for at vurdere, 

om deres forhold til hinanden og til konteksten stemmer overens med forskerens forståelse heraf. I 

denne kodefase udvikles så småt hypoteser for datamaterialet, hvor det kræver gentagne indikationer 

i empirien at kunne bekræfte en sådan hypotese (Corbin & Strauss, 1990). Det vil sige, at der i denne 

kodefase sker en vurdering af begrebskoderne og deres kategori i forhold til det felt eller den 
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hypotese, man gerne vil undersøge. Det er således en indledende testning for årsagssammenhænge, 

da hypotesen efterprøves i forhold til kategorierne og deres indbyrdes sammenhænge.  

 For at få et overblik over kategorierne udviklede vi en kodebog, hvori vi nedskrev samtlige koder 

med det uddrag af datamaterialet, vi havde vurderet som relevant. Gennem denne nedskrivning fik vi 

lejlighed til at diskutere hver enkel af koderne og deres overordnede kategori for at sikre, at vi havde 

samme forståelse af, hvorfor netop denne kode var relevant. Hvis et tekstuddrag var markeret med to 

forskellige koder, og derved kunne tilhøre to forskellige kategorier, diskuterede vi, hvordan dette 

uddrag kunne bidrage til hver kategori for derefter at vurdere, hvor det passede ind og bidrog bedst 

til den overordnede forståelse. Da kategorierne består af begrebskoder, sker der en forskydning i de 

forskellige kategoriers betydningsforhold, når der ændres på disse (Guvå & Hylander, 2005). Der 

skete således undervejs nogle ændringer af koderne og kategorierne. Efterhånden som der kom flere 

koder under kategorierne, var det muligt for os at vurdere indholdet af kategorien og relevansen i 

forhold til den specifikke empiritekst og emnet, vi var interesserede i at undersøge. Ledelse var emnet, 

vi gerne ville vide noget mere om, hvorfor det var ledelsesteorierne selv, kategorierne blev målt op 

imod. Vi har således vurderet kategorierne i forhold til, hvad der bliver sagt, både direkte og indirekte, 

om ledelse, hvilket også har medført, at der er nogle kategorier, vi helt har undladt at arbejde videre 

med. For eksempel den sproglige fremstilling og arbejdernes indbyrdes relation for Taylors 

vedkommende, og den dominerende ledelsesforståelse i Staceys tilfælde. Vi snævrede dernæst 

kategorierne ind, hvorfra vores efterfølgende analyse udsprang.  

 

Det sidste niveau i kodningsprocessen er selective coding, hvor alle kategorier samles og relateres til 

en kernekategori, som repræsenterer undersøgelsens centrale fænomen (Corbin & Strauss, 1990). 

Selective coding er resultatet er de to foregående kodningsfaser, hvor der ud fra disse fremkommer 

en kernekategori, som alle begrebskoder og kategorier relaterer sig til, da det er denne, der skal samle 

de resterende kategorier, og dermed også give dem sammenhæng. Da vi imidlertid er deduktive i 

vores analysestrategi, har vores kernekategori på sin vis været givet på forhånd. Vores interesse for 

ledelse har derfor ført til, at vi har en kernekategori, der fokuserer på ledelse. Kernekategorien er 

således det, der kommer til at guide vores analyse, og som de resterende kategorier relaterer sig til, 

og evalueres op imod. Vores kategorier som for eksempel menneskesyn og rollefordeling samt ledelse 

som kommunikation er alle med til at forklare aspekter af kernekategorien. Selective coding fokuserer 

derved på: ”… det, der kan anses for at være relevant til at belyse kerneprocessen.” (Guvå & 

Hylander, 2005: 69). Gennem selective coding finder man i forlængelse heraf ud af, hvilke kategorier 
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der er irrelevante for analysen, enten fordi de er for svage og indeholder for få koder, eller fordi 

kategorien ikke belyser kernekategorien i tilstrækkelig grad. Det er desuden vigtigt at påpege, at vi 

gennem selective coding kun vælger en af mange muligheder for at skabe mening ud fra vores 

empiritekster. Havde vores fokus og kernekategori været en anden, ville udfaldet af analysen ligeledes 

have været anderledes. 

 

2.3.3. Kodning af magt 

Det ovenstående kodningsforløb viser, hvordan vi har kodet vores empiritekster ud fra et 

ledelsesfokus. Da vores speciale imidlertid omhandler både ledelse og magt, har vi ligeledes lavet en 

kodning af teksterne ud fra et magtperspektiv. Denne kodning adskiller sig dog væsentligt fra den 

traditionelle tilgang i grounded theory, da vi i denne forbindelse har kodet på baggrund af allerede 

eksisterende teoretiske begreber. Det er således i modstrid med grounded theorys induktive og åbne 

tilgang, men som tidligere påpeget, er vi bevidste herom, og blot inspireret af kodningsprocessen, da 

det er en måde at skabe gennemsigtighed i forhold til vores metode.  

 Årsagen til, vi anvender teoretiske begreber allerede i den åbne kodning er, at vi er interesserede i 

at belyse magt ud fra Foucaults perspektiv, og det er derved nødvendigt at have hans begreber in 

mente, når vi koder. Til trods for denne modifikation af kodningen har selve processen været den 

samme som for ledelseskodningen. Vi er startet med en indledende gennemlæsning af 

empiriteksterne, hvor vi har haft de teoretiske magtkoder for øje. Disse koder har dog som 

udgangspunkt været meget brede for, at vi kunne indfange flest mulige aspekter ved magt, men 

ligeledes fordi vi på den måde ikke skulle vurdere indholdet af de forskellige koder undervejs. Vi 

opererede med hovedkategorier, som eksempelvis disciplinær magt og magtviden. Sammenlignet 

med antallet af kategorier i ledelseskodningen var antallet af magtkoder betydeligt mindre. Dette var 

dog et bevidst valg fra vores side, da vi erfarerede, at vi opererede med for mange koder for ledelse, 

og at dette snarere medførte forvirring frem for klarhed i forhold til analysen. Vi lærte således 

undervejs at være mere kritiske overfor, hvor mange kategorier vi arbejdede med, men vi var dog 

opmærksomme på, at det ikke måtte påvirke kvaliteten af koderne.  

I den indledende læsning og kodning noterede vi alle de ting, vi fandt interessante i forhold til det 

konkrete magtperspektiv, men den kritiske vurdering af disse ventede vi med, til vi nåede axial 

coding. Den første læsning krævede, ligesom ledelseskodningen, en tæt læsning af teksterne, fordi 

magt i kraft af Foucaults begreber ofte kommer indirekte til udtryk. Det vil sige, at det var nødvendigt, 

at vores læsning gik dybere, end hvad der lige umiddelbart stod skrevet. Vi kiggede for eksempel på 
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ledelsesteoriernes underliggende antagelser, og hvordan de kunne ses som værende udtryk for magt. 

I axial coding var fremgangsmåden den samme som i ledelseskodningen. Vi gennemgik samtlige 

koder for at vurdere, hvorvidt vi fandt dem relevante i henhold til de magtkategorier, vi havde opstillet 

ud fra Foucaults teori. Sideløbende med denne minutiøse gennemgang blev de interessante 

begrebskoder skrevet ned under den kategori, hvor vi vurderede, den enkelte kode hørte hjemme. Til 

trods for at vores kategorier er udvalgt på baggrund af Foucault, foretog vi alligevel en vurdering af 

hver enkelt kategori for at kunne bedømme deres indbyrdes forhold. Gennem axial coding blev det i 

denne forbindelse tydeligt for os, at der var klare tendenser i vores empiritekster, og at enkelte 

kategorier bestod af mange flere koder end andre. For eksempel er der en forskel i måden, Foucaults 

magtbegreber giver sig til udtryk i henholdsvis Taylor og Staceys teorier, hvorfor magtkodningen af 

de to teorier blev forskellig på trods af, at udgangspunktet var det samme. Hermed menes, at vi gik 

til begge teorier med Foucaults begreber in mente, men måden de kom til udtryk, og i hvilken grad 

begreberne kunne bruges til at forklare magt, varierede på afgørende vis. Allerede ved denne del af 

kodningen kunne vi således begynde at se, i hvilken retning vores analyse ville udvikle sig. Selective 

coding var, ligesom under ledelse, også angivet på forhånd, da vi allerede havde udvalgt vores 

kernekategori som værende magt og det, alle kategorierne skulle bidrage til. Da vores kategorier i 

magtkodningen var baseret på en egentlig magttænkning, har det ikke her været nødvendigt på samme 

måde at vurdere, hvorvidt kategorierne levede op til kriteriet om anvendelighed, da begreberne på 

forhånd var koblet sammen. På den måde har både vores ledelses- og magtkodning været baseret på 

kodningen i grounded theory, men det har dog været nødvendigt med visse modifikationer for at 

tilpasse denne til vores deduktive tilgang.  

 

Vi har således lavet to gennemlæsninger af vores empiritekster, da vores fokus i analysen er todelt. I 

den første gennemlæsning og kodning af ledelse har vi stræbt efter at lægge os så tæt op af grounded 

theory som muligt til trods for vores deduktive udgangspunkt, eftersom vi har forsøgt at lade empirien 

guide vores kodeproces, skønt vi havde et indledende fokus på ledelse. Derimod bar vores anden 

gennemlæsning med fokus på magt i højere grad præg af vores deduktive tilgang, da vi startede 

kodeprocessen ud med at have eksplicitte teoretiske begrebskategorier. Til trods for dette har vi dog 

fulgt tankegangen fra grounded theory gennem denne anden kodeproces på samme måde, som vi 

gjorde ved ledelseskodningen.  
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2.3.4. Refleksioner vedrørende brugen af grounded theory 

Vi har allerede flere stedet påpeget, at vi har taget nogle forbehold vedrørende brugen af grounded 

theory. Vi har fra start været klar over, at det ville være vanskeligt at skulle overføre en induktiv 

metode på et deduktivt speciale, eftersom det er to vidt forskellige slutningsformer. Som induktiv 

metode forudsætter grounded theory, at forskeren kan gå åbent til feltet og undersøge det, der dukker 

op. Dette er dog usandsynligt, da man stort set altid vil have et formål med den pågældende 

undersøgelse, og dermed også have et specielt fokus for øje (Bryman & Bell, 2007). Det er således 

muligt at stille sig tvivlende over for en af grounded theorys grundantagelser, da den forudsætter, at 

det er muligt at gå åbent til et forskningsområde uden forforståelser.  

 Yderligere er der, til trods for meget fokus på grounded theory, stadig en del uklarheder vedrørende 

metoden (Bryman & Bell, 2007). Der findes mange forskellige udgaver heraf, der hver især har sin 

opfattelse af, hvad en god analyse indebærer. Det er derved svært at gennemskue, hvordan grounded 

theory anvendes bedst, og hvad det reelt er, man som forsker skal forholde sig til. Der er eksempelvis 

uklarhed omkring distinktionen mellem begreber og kategorier, og hvornår et begreb overgår til at 

blive en kategori samt betydningen heraf. Vi har derfor, ud fra denne betragtning anvendt grounded 

theory, som vi har læst og forstået metoden, og i forlængelse heraf fundet meningsfuld.  

 

Ifølge grounded theory er det kategorierne, der skal guide analysen, og det anbefales, at man bliver 

ved med at gennemsøge sin empiri for koder, der kan bekræfte kategorien (Corbin & Strauss, 1990). 

Vi stiller os dog kritiske heroverfor, da man på et tidspunkt vil nå et vist punkt, hvor flere koder ikke 

nødvendigvis vil bidrage med ny viden, og det kan i værste fald være med til at skabe mere forvirring 

end højst nødvendigt. Det var vores oplevelse i ledelsesanalysen af scientific management, derfor gik 

vi mere fokuseret til værks, da vi skulle kode complex responsive processes. Det er således 

nødvendigt at bruge sin sunde fornuft samt analytiske sans til at vurdere, hvornår yderligere kodning 

ikke længere bidrager produktivt til processen. Grounded theory giver ikke nogen retningslinjer for, 

hvornår dette punkt er nået. Det er dog en generel faldgrube, at når der indsamles empiri til et studie, 

er det svært at vurdere, hvornår har man nok (Bryman & Bell, 2007). Det er således ikke kun i 

grounded theory, at dette er en svær balance. Vurderingen af, hvornår der er nok empiri, hænger ofte 

sammen med den tid, der er til rådighed. Det vil sige, at det bliver en relativ vurdering, som risikerer 

at påvirke kvaliteten af studiet.  
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Ved anvendelsen af grounded theory har det fra starten været klart, at vi ikke ønskede at generere ny 

teori, som ellers fremhæves som hovedformålet med netop grounded theory (Corbin & Strauss, 1990). 

Vi er imidlertid ikke de eneste, der ikke opfylder denne målsætning. Selvom grounded theory 

anvendes på den måde, det oprindeligt er tiltænkt, er der, ifølge Bryman og Bell (2007) en tendens 

til, at sådan ny teori udebliver, og forekommer der en teoretisk forklaring, er denne ofte meget snævert 

funderet. Det kan således være svært at skulle skabe ny teori, der er anvendelig på flere former for 

fænomener. Derfor ender grounded theory ofte ud med en teoretisk forklaring frem for egentlig teori, 

som kan forklare studiets specifikke fænomen (Bryman & Bell, 2007). Fremfor at skabe ny teori er 

vi interesserede i at skabe erkendelser af, hvordan magt påvirker ledelse og forståelsen heraf. Dette 

er desuden et resultat af vores analysestrategi, da en deduktiv tilgang har til formål at teste teori og 

formodede sammenhænge mellem forskellige fænomener (Tracy, 2013). Det er således vores formål 

at anvende eksisterende teori til at udfolde nye forståelser og erkendelser af, hvordan magt og ledelse 

påvirker hinanden.  

 

Til trods for ovenstående overvejelser omkring grounded theory, har vi alligevel vurderet, at metoden 

var relevant for os at anvende. Gioia et al. (2012) påpeger, at der i kvalitative studier er en generel 

tendens til at mangle videnskabelige og systematiske dataindsamlingsmetoder samt analysetilgange: 

”… leading to some troubling skepticism about whether qualitative researchers are engaging in 

creative theorizing on the basis of rather thin evidence.” (Gioia et al., 2012: 18). Der mangler således 

generelt gennemsigtighed omkring analyseprocessen og baggrunden for ens konklusioner. Grounded 

theory tilbyder netop gennemsigtighed og systematik, hvilket også er en af årsagerne til, at den er 

blevet én af de oftest anvendte metoder til analyse af kvalitative data (Bryman & Bell, 2007). Og det 

er årsagen til, at vi besluttede at anvende metoden. Brugen heraf giver en systematisk metode med 

konkrete anvisninger til kodeprocessen, et aspekt, vi manglede i forbindelse med brugen af 

indholdsanalyse.  

 

Vi har anvendt de elementer af grounded theory, som vi vurderede var brugbare i forbindelse med 

vores deduktive udgangspunkt, hvilket har givet os visse udfordringer undervejs. Til trods for både 

udfordringer og modifikationer, føler vi, det er lykkedes os at få skabt et større overblik over 

processen, end hvis vi havde undladt at anvende grounded theory. Dette skyldes, at vi har støttet os 

op af en anerkendt kvalitativ metode, og ikke blot ladet os styre af vores egne overbevisninger. Den 

gennemsigtighed, som vi har forsøgt at skabe gennem brugen af grounded theory, er således vigtig 
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for at kunne vurdere kvaliteten af vores speciale, da det er nødvendigt at kunne gennemskue vores 

proces for at kunne vurdere dens videnskabelige kvalitet. Det er dermed også igennem overvejelser 

omkring brugen af grounded theory, at vi er blevet bevidste om vores egne fejl og mangler. Vi har 

været tvunget til at tage stilling til elementer, som ikke var anvendelige for vores tilgang, hvorfor vi 

ikke kunne følge metoden fuldstændig som foreskrevet. Dette har medført, at vi har reflekteret over, 

hvad vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det, hvilket er vigtigt i en metodeproces, da en bevidsthed 

omkring valg og fravalg er med til at forbedre kvaliteten af ens undersøgelse (Bryman & Bell, 2007).  

 

2.4. Videnskabsteoriske refleksioner 

Igennem vores speciale har vi arbejdet med videnskabsteori på to niveauer. Dels på et niveau, der 

afspejler vores teoriers videnskabsteoretiske overbevisninger - og dels på et niveau der afspejler vores 

egen opfattelse af, hvad der er god videnskab, hvilket konkret har påvirket vores metode og måden, 

vi er gået til specialet på. 

 

For det første niveau har vi for hver teoretiker, henholdsvis Taylor, Stacey og Foucault, forholdt os 

til, hvilke præmisser teksterne hviler på, forstået som deres måde at analysere og begrunde deres 

påstande og konklusioner. Hver afspejler de således forskellige måder at anskue videnskab på, hvilket 

vi imidlertid har været opmærksomme på. 

 Der findes i denne sammenhæng forskellige opfattelser af, hvorvidt det overhovedet er muligt at 

sammenligne teorier på tværs af paradigmer. Thomas Kuhn mener eksempelvis ikke, dette er muligt, 

idet: ”… videnskaben udvikles inden for paradigmer, som er indbyrdes usammenlignelige.” 

(Fuglsang & Olsen, 2009: 7). Det får således den konsekvens, at det ikke er muligt at foretage 

frugtbare diskussioner på tværs af paradigmerne. Der er imidlertid andre videnskabsteoretikere, der 

mener, at denne antagelse er fejlagtig, da man ved at være sig bevidst om forskellene i mellem 

paradigmer bliver i stand til kritisk at forholde sig til sit eget udgangspunkt, og derigennem føre en 

frugtbar diskussion med andre omkring grundlaget for videnskab (Fuglsang & Olsen, 2009). ”Det 

vigtige er, ifølge Popper, de lingvistiske formuleringer af vores forestillinger, som objektiverer dem 

og gør det muligt at kritisere dem.” (Fuglsang & Olsen, 2009: 8). Igennem specialet har vi således 

valgt ikke at lade os skræmme af, at eksempelvis Taylor og Stacey tilhører to vidt forskellige 

videnskabsteoretiske traditioner, men snarere valgt at diskutere forskellene, for på den måde bedre at 

forstå deres udgangspunkter og pointer. 
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Udover brugen af videnskabsteori på dette niveau, har vi desuden måtte forholde os til vores eget 

udgangspunkt, særligt i forbindelse med valget af metode. Det stod tidligt klart, at vi ønskede at 

anvende en kvalitativ metode, da vi var interesserede i studiet af sociale fænomener som ledelse og 

magt, hvorfor vi anså en kvantitativ analyse som uegnet i forbindelse med disse fænomeners 

kompleksitet, og det vi gerne ville undersøge. Brugen af henholdsvis indholdsanalyse og grounded 

theory afspejler således denne overvejelse samt en konstruktivistisk videnskabsforståelse i øvrigt. Det 

vil sige, vi deler socialkonstruktivismens forståelse af, at erkendelse ikke er en objektiv og uafhængig 

størrelse, men derimod på afgørende vis er præget af sociale og historiske processer (Collin, 2003). 

Dette betyder eksempelvis, at måden, vi erkender og forstår teorierne på, er præget af vores allerede 

eksisterende viden, hvorfor det er umuligt at gå fuldstændig neutralt til analysen af teorierne. Det vil 

sige en anerkendelse af, at det er umuligt at opnå ontologisk objektivitet (Christensen, 2011). Vi har 

imidlertid forsøgt at forstå teorierne ud fra deres egne præmisser, omend vores konklusioner må ses 

i lyset af vores socialkonstruktivistiske overbevisning. Vi har med andre ord forsøgt at tilstræbe en 

metodisk objektivitet, omend vi er opmærksomme på, at det aldrig vil være muligt at opnå absolut 

objektivitet (Christensen, 2011).    

 

2.5. Kvalitetskriterier 

Måden, kvalitet vurderes i kvalitative studier, adskiller sig væsentligt fra bedømmelsen i kvantitative 

studier, da der for de to tilgange er forskellige opfattelser af, hvad der udgør et troværdigt studie. For 

kvantitative studier er det således almindeligt at vurdere kvaliteten i relation til kriterierne validitet 

og reliabilitet, mens disse kriterier har en ringere forklaringskraft, når det kommer til vurderingen af 

kvalitativ kvalitet (Bryman & Bell, 2007). Her er det i stedet nødvendigt med kvalitative kriterier, 

som: ”… set out the evaluation categories that ensure research is of high quality and has a 

particularly high level of credibility.” (Justesen & Mik-Meyer, 2012: 143). Vurderingen af kvalitativ 

kvalitet bygger således på mere pragmatiske kriterier som eksempelvis gennemsigtighed og 

troværdighed, hvilket også er vores udgangspunkt. 

 

Vi har igennem vores metode og specialet generelt forsøgt at skabe gennemsigtighed omkring vores 

valg og fravalg, blandt andet ved at inddrage refleksioner vi har gjort os undervejs. Vi har blandt 

andet anvendt grounded theory som en måde at skabe systematik og gennemsigtighed i vores metode. 

Desuden har vi qua vores konstruktivistiske udgangspunkt reflekteret over vores egen indflydelse på 

de fremkomne resultater, forstået som den rolle vi har spillet i erkendelsesprocessen (Justesen & Mik-
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Meyer, 2012). Det har i forlængelse heraf været målet at sikre vores speciale en høj troværdighed, 

ved at læseren ved hjælp af opgavens gennemsigtighed har kunne vurdere, om vores valg har været 

fornuftige set i relation til problemstillingen (Bryman & Bell, 2007). Vi står i denne sammenhæng 

fast ved vores valg og fravalg, men er omvendt bevidste om, at vores måde at gribe processen an på 

kun er én blandt mange. Det skal hertil tilføjes, at vi i specialet har fokuseret på dybden i analysen 

fremfor bredden, hvorfor vores resultater kun belyser vores afgrænsede empiriske felt. Dette er 

imidlertid ikke usædvanligt i kvalitative studier, da resultaterne ofte er fremkommet på baggrund af 

et snævert empirisk område (Bryman & Bell, 2007). Da vi har arbejdet deduktiv med vores 

problemstilling, har formålet med specialet været at teste en række teorier for på den måde at kunne 

bidrage med nye erkendelser og sammenhænge omkring ledelse og magt og samspillet imellem de 

to.  
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3. Empiri og teori 

Grundet valget om at skrive et teoretisk speciale anvender vi, som allerede påpeget, ikke empiri i 

traditionel forstand. Vi har i stedet udvalgt to ledelsesteorier, henholdsvis Taylors scientific 

management og Staceys complex responsive processes, som vores empiri. Vi bruger således disse til 

at belyse vores problemstilling kombineret med anvendelsen af Foucault som magtteoretiker. I 

kapitlet gennemgås derfor vores metodiske overvejelser for de valgte empiritekster, ligesom vi i det 

efterfølgende afsnit vil kommentere på valget af Foucault. 

 

3.1. Taylor 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) var en amerikansk uddannet maskiningeniør, som brugte sit 

professionelle liv på at udvikle og effektivisere den industrielle produktion (Mumby, 2013). Han 

startede selv sin karriere som arbejder på en stålfabrik i Pennsylvania, hvorefter han senere blev 

forfremmet til chefingeniør sideløbende med, at han om aftenen færdiggjorde sin ingeniøruddannelse 

(Hagen, 1988). Taylors inspiration til at udvikle en række effektiviserings-teknikker inden for 

produktionen var i høj grad præget af hans egen tid som stålarbejder, hvor han på egen krop oplevede, 

hvordan henholdsvis arbejdere og managere modarbejdede hinanden. Denne konflikt forsøgte Taylor 

således at imødekomme gennem udviklingen af teknikkerne i scientific management. Hans fokus var 

imidlertid ikke alene på at forbedre effektiviteten, men ligeledes på at sikre bedre arbejdsvilkår for 

den enkelte arbejder (Hagen, 1988). Taylor anså det i denne forbindelse som i alles interesse, at 

vilkårene på fabrikkerne forbedredes, da såvel arbejdere som managere og sågar samfundet stod til 

at vinde ved, at arbejderne blev mere effektive, og at der derved samlet set blev skabt større velstand. 

 Taylor sammenfattede sine effektiviseringsteknikker i The Principles of Scienific Management, 

som også er det værk, vi i vores speciale   fokuserer på. Bogen blev oprindeligt udgivet i 1911, men 

er senere blevet genoptrykt af flere omgange, vi anvender i denne forbindelse en udgave fra 1967. 

 

Vi har valgt Taylors scientific management teori som vores første empiritekst af flere årsager. 

Scientific management er en klassisk teori med mere end hundrede år på bagen, men ikke desto 

mindre fremhæves den ofte som en af de første teorier, som revolutionerede ledelseslitteraturen 

(Mumby, 2013). I mange oplagsværker om ledelse er scientific management således udgangspunktet, 

som sætter rammen for, hvad der forstås ved ledelse. Endvidere er den interessant set i lyset af, at 

nogle af teoriens idéer og principper fortsat ses afspejlet både i samfundet og inden for moderne 

ledelsesteori (Mumby, 2013). Omvendt kan scientific management også ses som en god kontrast til 
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mere nutidige ledelsesteorier, idet den afspejler et andet menneskesyn og måde at anskue 

organisationen på. Scientific management egner sig derfor godt til at skitsere en udvikling ved at stille 

den op i forhold til en mere nutidig teori, som anlægger et anderledes perspektiv på ledelse. Vi har 

for eksempel grundet vores forskningsantagelse en formodning om, at der vil være en anden 

magtforståelse på spil, end den man vil se i en mere nutidig teori som eksempelvis Staceys. 

Kontrasten mellem to forskellige teorier giver os således muligheden for at fremhæve, hvor 

forskellige perspektiver på ledelse litteraturen indeholder.  

 Taylors status inden for ledelsesteorien som værende en af ophavsmændene bag interessen for 

ledelse (Mumby, 2013) betyder på den anden side, at Taylors værker har været udsat for massiv 

opmærksomhed og i forlængelse heraf utallige fortolkninger. Vi finder det derfor interessant at 

genlæse Taylors originale tekst for at undersøge, om den rummer mere og andet end det, som 

traditionelt fremstilles.  

 

Som alternativ til Taylor overvejede vi indledningsvis at anvende Mary Parker Follett (1868-1933), 

idet hun ligeledes var en af de tidlige klassiske ledelsesteoretikere. Vi fravalgte hende imidlertid, da 

hendes teori var for generel til vores formål, og idet Follett ikke opererer med en egentlig teori, men 

i stedet præsenterer en række dybdegående og komplekse forståelser af organisationer og deres 

relevans i det tyvende århundrede (Mumby, 2013). På mange punkter var Follett således forud for sin 

tid og hendes teoriapparat for komplekst til, at hun opnåede succes. Dette er selvfølgelig ligeledes en 

af årsagerne til, hun er interessant, men da vi netop var interesserede i et perspektiv, som afspejlede 

den pågældende tid, anså vi Taylor som mere relevant i vores sammenhæng. 

 

I forlængelse af ovenstående overvejelser vil vi således bruge Taylor som et eksempel på en klassisk 

fremstilling af ledelse, der markerer en markant anderledes tilgang til ledelse end eksempelvis Stacey. 

Vores mål med anvendelsen af Taylor er at sige noget om, hvad der i hans optik forstås ved ledelse, 

og hvordan magten manifesterer sig heri. Brugen af Taylor vil på den måde give os et øjebliksbillede 

af, hvad han forstod ved ledelse, hvilket vil være vores udgangspunkt i forhold til at foretage en 

sammenligning med Stacey. Vi beskæftiger os imidlertid ikke med konteksten, inden for hvilken 

scientific management er skrevet, da vi er interesserede i netop Taylors udlægning af forholdene og 

hans forståelse af ledelse. Det betyder omvendt ikke, at vi forstår ledelse som kontekstuafhængig, 

men derimod blot at vi ikke foretager en analyse af konteksten. Vi er dog opmærksomme på, at Taylor 

visse steder idylliserer forholdene på fabrikkerne efter indførelsen af scientific management og, at 
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hans fremstilling derfor ind imellem fremstår en smule karikeret. Taylor bevæger sig mellem 

kontrasterne velfungerende til dysfunktionalitet, og for ham findes der ikke noget der imellem. Vi 

anser imidlertid ikke Taylors lidt firkantede fremstilling i scientific management som en ulempe, da 

dette fremhæver kontrasten til Staceys teori. 

 

3.1.1. Taylor og funktionalismen 

Taylor befinder sig videnskabsteoretisk inden for funktionalismen, og hans fremstilling og 

argumentation i scientific management skal derfor forstås i lyset af dette paradigme. Inden for 

funktionalismen, som var fremtrædende i samfundsvidenskaberne fra 1920-70’erne (Den store 

danske, 2014), findes forskellige strømninger og fremhævninger af, hvad der er essentielt for denne. 

Talcott Parsons var en af de tidlige funktionalister, hvis fokus var på studiet af, hvordan et samfund 

muliggøres. Han var således interesseret i problemet om den sociale orden, hvilket vil sige, hvordan 

enkelte personers handlinger bidrager til opretholdelsen af samfundets strukturer (Andersen, 2007).  

Ifølge Parsons (Fuglsang & Olsen, 2009) styres den enkeltes handlinger af et sæt fælles 

værdibegreber, som er med til sikre den enkeltes funktion i samfundet og derigennem opretholdelsen 

af systemet. Alle handlinger ses således som funktionelle for systemet ved, at de hver især bidrager 

til helheden og det samlede mål (Fuglsang & Olsen, 2009). Med funktionalitet forstås handlinger som 

fungerer efter hensigten, ved at hver enkel funktion optimeres og gøres funktionel i forhold til 

slutmålet.  

 

Vi vurderer, at Taylor er funktionalist, da han i scientific management er meget optaget af handlingers 

funktionalitet. Hermed menes, at hvis ikke handlingen opfylder sit formål ved at bidrage til 

effektiviteten, vurderes denne som overflødig. For Taylor (1967) er funktionalitet således et essentielt 

effektivitetskriterium, som alle handlinger vejes op imod. Endvidere er funktionalismen tydelig, idet 

Taylor i scientific management lægger vægt på funktionen frem for mennesket. Dette fokus ses ved, 

at han i sine effektivitetsstudier er optaget af en optimering af arbejdets udførelse, og i mindre grad 

på mennesket, som udfører funktionen. Det er i forlængelse heraf, arbejderen der skal tilpasse sig 

funktionen og ikke omvendt. I scientific management er det desuden karakteristisk, at arbejdernes og 

managernes interesser vurderes som identiske. En antagelse der giver mening set i lyset af 

funktionalismen og de fælles værdibegreber, som Parsons omtaler. Tages der omvendt ikke højde for 

Taylors funktionalistiske overbevisning, fremstår dette synspunkt både naivt og ureflekteret. Taylors 
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funktionalistiske perspektiv skinner således igennem flere steder, hvilket ligeledes vil fremgå i 

ledelsesanalysen af scientific management.   

 

3.2. Stacey 

Ralph Douglas Stacey, født i 1942 i Johannesburg, er professor i ledelse på handelshøjskolen ved 

universitetet Hertfordshire i England. Han beskæftiger sig med strategisk ledelse samt temaer som 

kompleksitet og organisationsforandringer, og er generelt optaget af, hvordan organisationer fungerer 

i praksis (Stacey, 2012). En interesse som opstod i kraft af hans erfaring som erhvervsleder blandt 

andet med ansvar for strategisk planlægning, hvor han blev konfronteret med det faktum, at mange 

af de gængse ledelsesteknikker og -modeller simpelthen ikke stemte overens med hans egen erfaring 

(Stacey, 2012). Den antagelse at man med rigelig information og den rette planlægning vil være i 

stand til at forudsige sine handlinger og konsekvenserne herved, er, ifølge Stacey (2012), simpelthen 

fejlagtig. Hans udgangspunkt er med andre ord en undren over, hvorfor ledere fortsætter med at 

vedtage planer, når disse ledere samtidig erkender, at det sjældent går som forventet.   

 

Stacey er mest kendt for sin teori om organisationer forstået som complex responsive processe, 

hvilket også vil være vores udgangspunkt. Vi fokuserer på bogen Tools and Techniques of Leadership 

and Management: Meeting the challenge of complexity, som Stacey udgav i 2012. Den primære årsag 

hertil er, at netop denne fremstilling giver os et komprimeret overblik over Staceys complex 

responsive processes teori, mens den samtidig, ved at inddrage anden teori, giver os et indblik i hans 

generelle ledelsesforståelse. Vi har på den måde fået Staceys egen introduktion til teorien og ledelse. 

Complex responsive processes er oprindeligt fra årtusindskiftet og ved at vælge en nyere fremstilling, 

har det desuden været vores håb, at Stacey har inkluderet de refleksioner, han har gjort sig, siden 

teorien først blev publiceret. Vores fokus er således på fremstillingen i denne bog, idet vi har 

afgrænset os fra at anvende hans øvrige bøger. 

 

Vi har valgt Stacey som vores anden ledelsesteoretiker, for det første, fordi han bidrager med et 

anderledes og mere nutidigt perspektiv på ledelse. Hans perspektiv er interessant, fordi han gør op 

med alle forhenværende best-practices inden for ledelse (Stacey, 2012). I complex responsive 

processes er fokus desuden på mikroprocesser og de menneskelige interaktioner, hvilket giver en god 

pendant til Taylor, hvor fokus i højere grad er på funktionalitet og effektivitetsteknikker. Ledelse 

forstås således som processer, der opstår nedefra og op i modsætning til den klassiske oppefra og ned 
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ledelsespraktisering. Dette betyder endvidere, at Staceys magtbegreb adskiller sig markant fra måden, 

som det giver sig til udtryk i Taylors scientific management, hvilket ligeledes er en af årsagerne til, 

vi finder Stacey interessant at anvende. I og med magten udspiller sig i mikroprocesser mellem 

mennesker, er alle med til at konstruere, det som opstår. Der er således tale om en meget anderledes 

magtforståelse, end den som Taylor fremhæver. 

Vi overvejede en kort overgang at anvende W. Barnett Pearce som alternativ til Stacey. Pearce er 

ligesom Stacey optaget af mikroprocesser, og hvordan mening og handlingskoordination opstår og 

skabes, jævnfør hans teori Coordinated Management of Meaning (Sloth, 2009). Pearces primære 

fokus er imidlertid på konversationer, og derfor i højere grad på kommunikation end ledelse, hvorfor 

vi i sidste ende valgte at anvende Stacey. 

 

Vi vil i forlængelse af ovenstående overvejelser bruge Stacey til at skitsere en alternativ ledelses- og 

magtforståelse som modspil til Taylors klassiske teori. Det er vores håb, at vi, ved at anvende to så 

forskellige ledelsesteorier, kan sige noget om, hvad der forstås ved ledelse, men ligeledes vil kunne 

skitsere den mangfoldighed, ledelseslitteraturen indeholder. Udover et fokus på ledelse, vil vi 

endvidere undersøge Staceys magtforståelse, og hvordan denne adskiller sig fra Taylors.  

 

3.2.1. Stacey og socialkonstruktivismen 

Stacey befinder sig videnskabsteoretisk inden for socialkonstruktivismen, hvilket hans complex 

responsive processes teori er et eksempel på. Hele grundlaget for teorien hviler på et konstruktivistisk 

grundlag, idet teorien er en forkastelse af den dominerende diskurs, det vil sige af et realistisk 

videnskabsideal, og en anerkendelse af, at sociale fænomener ikke kan studeres på en sådan baggrund. 

Således afviser Stacey antagelsen om forudsigelighed og kausal rationalitet (Stacey, 2012). Han 

argumenterer med andre ord for, at simple årsagssammenhænge ikke kan overføres til samfunds- og 

humanvidenskaberne og studiet af sociale fænomener. I stedet må disse forstås som konstruktioner, 

der skabes i deres sociale og historiske kontekst (Fuglsang & Olsen, 2009). ”Centralt for social-

konstruktivismen er påpegningen af, at samfundsmæssige fænomener ikke er evige og uforanderlige, 

men derimod tilblevet via historiske og sociale processer.” (Fuglsang & Olsen, 2009: 349). En 

afstandstagen fra realismens opfattelse af, at virkeligheden eksisterer i sig selv uafhængigt af vores 

erkendelse af den, er med andre ord karakteristisk for socialkonstruktivismen.  

Indenfor konstruktivismen findes imidlertid forskellige positioner, hvorfor det reelt er mere korrekt 

at tale om flere konstruktivismer (Fuglsang & Olsen, 2009). En måde at skitsere forskellene er at 
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skelne mellem henholdsvis erkendelsesteoretisk og ontologisk konstruktivisme. Erkendelsesteoretisk 

konstruktivisme ser viden om verden som en konstruktion, hvorimod ontologisk konstruktivisme 

anser selve virkeligheden som en konstruktion (Collin, 2003). Vi anser i denne forbindelse Stacey 

som værende både erkendelsesteoretisk og ontologisk konstruktivist, idet han mener, at både vores 

viden om verden og den sociale verden er et produkt af vores interaktioner og miljø. Dette afspejles 

konkret ved, at Stacey påpeger, at meningsskabelse er kontekstafhængig, og derfor altid afhænger af 

de sociale og historiske sammenhænge, man er en del af. Hvad man således hver især forstår som 

meningsfuldt afhænger af ens udgangspunkt.     

 En anden måde at skelne mellem forskellige konstruktivistiske positioner er distinktionen 

konstruktivisme kontra socialkonstruktivisme. Denne distinktion handler om, hvorvidt man 

beskæftiger sig med den fysiske virkelighed, det vil sige naturvidenskabelige fænomener, eller med 

samfunds- og humanvidenskaberne og den sociale virkelighed (Collin, 2003). Stacey beskæftiger sig 

med sociale fænomener, og han kan derfor karakteriseres som socialkonstruktivist. For Stacey findes 

der ingenting foruden det sociale, forstået som at mening først opstår i samspillet med andre i de 

sociale interaktioner, man indgår i. Der findes flere eksempler, der kan eksemplificere Staceys 

videnskabsteoretiske overbevisning, hvilket vi vil vende tilbage til i ledelsesanalysen af complex 

responsive processes. 

 

3.3. Foucault 

Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof og idehistoriker, hvis grundlæggende ambition var 

at gøre op med den universalisme, som prægede datidens tanke- og teoribygninger: ”I stedet forsøgte 

han at demonstrere det frugtbare i konkrete udforskninger af afgrænsede empiriske felter.” 

(Lindgren, 2007: 326). Foucault tror med andre ord ikke på, at det er muligt at udvikle universelle 

teorier omkring specifikke fænomener, da sådanne undersøgelser altid vil være lokalt forankret. 

Foucaults forfatterskab spænder vidt, og afhængig af ens perspektiv kan Foucault anvendes inden for 

mange forskellige discipliner. Grundlæggende er han imidlertid gennem hele sit forfatterskab optaget 

af temaerne; viden, magt og subjektivitet (Villadsen, 2013). Vi har imidlertid valgt at fokusere på 

Foucaults undersøgelser af magtens udøvelse og funktion, som særligt er karakteristisk for Foucaults 

anden fase fra 1970’erne (Lindgren, 2007). Mere specifikt fokuserer vi på Surveiller et punir 

(Overvågning og straf) fra 1975, hvor magten er det altoverskyggende tema. Vi anvender imidlertid 

en dansk oversættelse fra 2008.  
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 Vi har valgt netop dette værk som fokus grundet Overvågning og strafs centrale placering i 

forfatterskabet, men ligeledes fordi det er det værk, som mest eksplicit behandler Foucaults 

magtforståelse. Vores indledende forskningsantagelse bygger desuden på antagelser, som stammer 

fra netop magtforståelsen, som den udfoldes i Overvågning og straf, hvor fokus på magtens 

disciplinære og normaliserende funktion fremhæves (Villadsen, 2013). Valget af Foucault som 

magtteoretiker kan således ses som værende afledt af vores antagelse, som vi qua vores deduktive 

tilgang udviklede tidligt i specialeprocessen. At vi har valgt at bruge Foucault kan endvidere forklares 

på baggrund af hans forståelse af magt som primært produktiv i modsætning til en klassisk 

magtforståelse, hvor magt ses som værende primært repressiv (Lindgren, 2007). Hans anderledes 

magtforståelse er derfor en af årsagerne til, vi anvender netop hans magtanalytik. Vi har omvendt 

valgt kun at anvende Foucault, hvilket skyldes et ønske om at fordybe os hans magtforståelse, som vi 

finder kompleks nok i sig selv. 

 

Nedenfor defineres en håndfuld af Foucaults nøglebegreber, som er essentielle for vores analyse og 

brug af Foucault. Vi vil således i analysen primært fokusere på disse begreber, når vi vurderer, 

hvordan magten manifesterer sig i de to ledelsesteorier. 

 

Disciplinærmagt 

Skal Overvågning og straf opsummeres med et enkelt ord, gøres det bedst med begrebet, 

disciplinærmagt. Karakteristisk for denne magt er, at den ”… på en gang opfatter individerne som 

genstande og som instrumenter for sin magtudøvelse.” (Foucault, 2008: 186). Hermed forstås en 

magt, som individerne pålægges, men hvis virkning de samtidig selv er med til at opretholde og 

forstærke. Den disciplinære magt fungerer gennem det, Foucault betegner som en politisk anatomi, 

en form for tvangspolitik, som bearbejder og manipulerer kroppens elementer, dens opførsel og 

adfærd (Foucault, 2008). Den disciplinære magt retter sig derved ikke blot imod: ”… at forøge dens 

[kroppens] evner og heller ikke blot imod en strengere underkastelse, men imod skabelsen af et 

forhold, som i den selv samme mekanisme gør den så meget mere lydig, som den også er nyttig, og 

omvendt.” (Foucault, 2008: 153). Disciplinens formål er med andre ord at skabe nogle føjelige 

kroppe, som man i kraft af magtens påvirkninger får til at arbejde i overensstemmelse med det mål, 

der er fastsat. Karakteristisk for den disciplinære magt er således dens evne til at internalisere sine 

virkninger i individet, således at en direkte magtpåvirkning overflødiggøres, idet individet i stigende 

grad kontrollerer og regulerer sig selv (Foucault, 2008). Måden, hvorpå den disciplinære magt 
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virker, er gennem brugen af hierarkisk overvågning, den normaliserende sanktion og undersøgelsen. 

Det ultimative eksempel på den disciplinære magt er panoptikon, som bruges nedenfor til at illustrere 

den hierarkiske overvågning.  

 

Den hierarkiske overvågning 

Den hierarkiske overvågning kan eksemplificeres gennem Benthams panoptikon, som med et enkelt 

blik tillader at se alt hele tiden (Foucault, 2008). Panoptikon er en arkitektonisk form, som blev 

populær i slutningen af 1700-tallet, og som bestod af en rundformet bygning med et tårn i centrum. 

Inddelingen af rum og celler i panoptikon symboliserer formålet med den hierarkiske overvågning. 

Det er Foucaults (2008) pointe, at mange institutioner i dag afspejler et kontrolmaskineri, som 

disciplinerer medlemmernes adfærd. Institutionerne har så at sige fået en disciplinerende rolle, idet: 

”De faste og analytiske opdelinger, som de har skabt, har formet omkring menneskene et apparat til 

observation, registrering og afretning.” (Foucault, 2008: 189). Denne opdeling skaber et analytisk 

rum, hvorved det bliver muligt at føre konstant kontrol med individerne. Overvågningen og den 

normaliserende sanktion får dermed tilsammen en disciplinerende effekt på individerne.  

 

Den normaliserende sanktion 

Den normaliserende sanktion virker som en form for straffemekanisme: ”Den nyder godt af et slags 

juridisk privilegium og har sine egne love, bestemte overtrædelser, sine særlige sanktionsformer og 

dømmende instanser.” (Foucault, 2008: 194). Det, som straffes, i den normaliserende sanktion er 

ulydigheden: ”… alt det, som ikke svarer til reglen, alt det, som fjerner sig fra den, afvigelserne.” 

(Foucault, 2008: 195). Dermed bliver det den normaliserende sanktions opgave at reducere 

afvigelserne og at korrigere adfærden. Gennem den korrigerende funktion får den normaliserende 

sanktion således samtidig en oplærende effekt, der virker ved at disciplinere individerne (Foucault, 

2008). Den normaliserende sanktion virker endvidere ved at rangordne og klassificere individer, ikke 

ud fra deres handlinger, men på baggrund af individerne selv: ”… deres natur, deres evner, deres 

niveau eller deres værdi.” (Foucault, 2008: 197). Normens magt viser sig på denne måde gennem 

den normaliserende sanktion og disciplinen. Alt det, som falder uden for normen, vurderes som 

afvigelser, der skal korrigeres. Den normaliserende sanktion får derved en disciplinerende effekt, idet 

individet efter bedste evne forsøger at efterleve normens retningslinjer.  

Undersøgelsen (også kaldet eksamen) 
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Sluttelig virker disciplinen gennem undersøgelsen, som er kombinationen af henholdsvis den 

hierarkiske overvågning og den normaliserende sanktion. ”Eksamen er den teknik, hvorved magten i 

stedet for at udsende tegn på sin magt, i stedet for at påtvinge subjekterne sit mærke, fanger det i en 

objektiveringsmekanisme.” (Foucault, 2008: 203). Det vil sige, at individerne i kraft af den 

hierarkiske overvågning og den normaliserende sanktion ender i en situation, hvor de konstant skal 

stå til regnskab for deres adfærd. Det får den effekt, at de langsomt, men effektivt internaliserer denne 

regulering og dermed gør sig selv til objekter for magten. Undersøgelsen virker desuden ved at koble 

sig på specifikke vidensområder, hvorigennem magten manifesterer sig. ”Endelig er undersøgelsen 

central i de procedurer, som konstituerer individet som et resultat af og genstand for magten, som 

resultat af og genstand for viden.” (Foucault, 2008: 208). Magten virker med andre ord ved at uddrage 

og konstituerer specifikke sandheder, som individerne må tilpasse sig og forsøge at efterleve efter 

bedste evne.  

 

Produktiv magt 

Et interessant træk ved den disciplinære magt er desuden, at Foucault karakteriserer denne som en 

produktiv magt. Han påpeger i denne forbindelse, at: ”Man må holde op med hele tiden at beskrive 

magtens virkninger i negative vendinger …” (Foucault, 2008: 210). Foucault mener i stedet, at 

magten rent faktisk producerer noget: ”Den [disciplinen] samler ikke kræfterne for at reducere dem, 

den søger at forbinde dem på en sådan måde, at de samlet kan forøges og udnyttes.” (Foucault, 2008: 

186). Med produktiv magt mener Foucault (2008) en magt, der virker ved at øge individernes nytte 

ved at målrette deres handlinger, således at de skaber mest mulig værdi for samfundet. ”Disciplinen 

fungerer mere og mere som teknikker til at frembringe nyttige individer.” (Foucault, 2008: 228). Den 

produktive magt fungerer således ved at fremdisciplinere adfærd, som på sigt bliver en del af 

individets identitet.  

 

Viden og magt 

Begreberne viden og magt er centrale for at forstå Foucaults magtbegreb. I hans optik er disse to 

tætforbundne fænomener, som ikke kan forstås uafhængigt af hinanden (Foucault, 2008). Derfor 

omtales disse også ofte under den samlede betegnelse magtviden (Heede, 2007), omend Foucault 

ikke selv anvender denne i Overvågning og straf. For Foucault hænger magt i høj grad sammen med 

viden, idet denne kan bruges til at definere, hvad er rigtig og forkert. Kort sagt fungerer magten 

gennem de forskellige sandheder, som den producerer: ”»magt og viden forudsætter hinanden 



 33 

direkte; der findes ingen magtrelation uden dannelsen af et korrelerende vidensfelt, ej heller nogen 

viden der ikke forudsætter og samtidig konstituerer magtrelationer.«” (Heede, 2007: 105). 

 

Formålet med brugen af Foucault er at undersøge, hvordan magten, ifølge hans forståelse, kommer 

til udtryk i de to øjebliksbilleder, og i forlængelse heraf hvor der er forskelle og ligheder i mellem 

vores to empiritekster. Det er desuden formålet, at vi i kraft af denne viden bliver i stand til at vurdere, 

hvilken betydning det får for forståelsen af ledelse i de to tilgange. På et overordnet plan er det 

imidlertid vores mål at synliggøre magten og dens påvirkninger i de udvalgte ledelsesteorier. Kun 

ved at synliggøre magten bliver det ifølge Foucault (2008) muligt at gøre modstand imod den. Denne 

synliggørelse af magten er nødvendig for at sikre individets handlemuligheder, da disse indskrænkes, 

hvis ikke man er sig bevidst om den magt, der hviler både i samfundet og de institutioner, vi er en del 

af. Vi styres og indgår alle i forskellige magtsammenhænge, som det kun er muligt at sætte sig imod, 

såfremt vi er bevidste om den indflydelse, de har på vores liv (Foucault, 2008). I denne forbindelse 

bliver det interessant at undersøge, hvordan magt giver sig til udtryk i en arbejdsmæssig sammenhæng 

og gennem ledelse, da det får en effekt på såvel arbejder som leder. Ledelse er en af måderne, hvor 

igennem magt manifesterer sig, og det er derfor, vi anser det som et interessant fænomen at undersøge. 

 

I analysen af Foucault fokuserer vi som sagt på Overvågning og straf, som blev udgivet i 1975. Vi 

afgrænser os derfor fra Foucaults øvrige værker af hensyn til overskueligheden og for at få en mere 

fokuseret analyse. Vi vil dog berøre enkelte begreber, som Foucault ikke eksplicit behandler i 

Overvågning og straf, eksempelvis hans magtviden begreb, da vi anser det som essentielt for hans 

magtforståelse. Vi fokuserer imidlertid grundlæggende på Foucaults magtforståelse, som den tager 

sig ud i Overvågning og straf, og fravælger således at beskæftige os med Foucaults senere 

magtudviklinger. Ved brugen af Foucault har vi endvidere valgt at koncentrere os om hans 

magtforståelse og analytik, og i mindre grad på den historiske udvikling, han skitserer i Overvågning 

og straf. 

 

3.3.1. Foucault som socialkonstruktivist 

Foucault har gennem tiden været placeret flere forskellige steder inden for videnskabsteorien 

afhængig af det perspektiv, man anlægger på ham. Dette stemmer godt overens med, at Foucault 

aldrig selv har bekendt sig til specifik videnskabsteoretisk retning, og: ”I det hele taget har Foucault 

en notorisk modvilje imod at blive fanget i bestemte ”ismer”.” (Collin, 2003). Vi har imidlertid valgt 



 34 

at klassificere Foucault inden for socialkonstruktivismen for, i gennem vores speciale, at kunne 

arbejde konkret med hans videnskabsteoretiske position i forhold til at anvende denne på vores 

empiri. Vi anser Foucault for at være socialkonstruktivist, idet han beskæftiger sig med, hvordan 

sociale fænomener konstrueres i specifikke kontekster.  

 

For Foucault er historien og udviklingen heraf central i hans forfatterskab, og viden ses derfor som et 

resultat af denne udvikling. Viden om samfundet er således ikke objektiv og endegyldig, men 

forandres i takt med, at samfundet ændrer sig (Fuglsang & Olsen, 2009). Idet viden om verden ses 

som en konstruktion, og vi i kraft af denne forstår verden, må den sociale virkelighed ligeledes blive 

en konstruktion. Vores viden om verden er på den måde med til at konstruere samfundet og i 

forlængelse heraf virkeligheden. Denne opfattelse deler Foucault, og han er dermed både erkendelses-

teoretisk og ontologisk konstruktivist (Collin, 2003). Foucault er desuden optaget af den sociale 

virkelighed, hvorved han afgrænser sig fra den fysiske virkelighed, som han ikke stiller 

spørgsmålstegn ved. Han er således interesseret i sociale fænomeners konstruerethed, hvilket 

ligeledes er årsagen til, vi betegner Foucault som socialkonstruktivist og ikke blot konstruktivist 

(Fuglsang & Olsen, 2009). 

 

Foucaults behandling af magtbegrebet er et eksempel, hvorpå socialkonstruktivismen konkret skinner 

igennem. Magt anses ikke som en fast størrelse, der besiddes af et eller flere individer, men i stedet 

som et fænomen, der konstrueres i relationer mellem mennesker, og som noget der først bliver til i 

kraft af vores erkendelse heraf (Foucault, 2008). Foucault hævder eksempelvis, at den disciplinære 

magt er opstået som en konsekvens af samfundets udvikling og de strukturer, der er skabt i forbindelse 

hermed. En udvikling, vi i høj grad anser som formet af og skabt i kraft af måden, den er blevet 

italesat på. Det vil sige, at udviklingen er sket gradvist i takt med vores sproglige erkendelse. At 

sproget er en måde igennem hvilken, vi erkender verden (Collin, 2003), er således en eksemplificering 

af Foucaults socialkonstruktivistiske ståsted. 
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4. Analyse 

Dette kapitel indeholder fem delanalyser: henholdsvis to ledelses- og to magtanalyser af scientific 

management og complex responsive processes samt en sammenholdende analyse af de to teorier. 

Analyserne har til formål at besvare delspørgsmålene, som vi præsenterede i kapitel 1: 

- Hvordan forstås ledelse på ledelsesteoriernes egne præmisser? 

- Hvordan kan magten i de to ledelsesteorier analyseres ud fra Foucaults magtforståelse, som 

den giver sig til udtryk i Overvågning og straf? 

- Hvilke forskelle og ligheder kan på baggrund af ledelses- og magtanalyserne identificeres 

mellem Taylor og Staceys teorier? 

 

De to ledelsesanalyser besvarer det første delspørgsmål og analyserer, hvordan ledelse forstås ud fra 

teoriernes eget perspektiv. Her fremhæves således, hvilken ledelsesforståelse og hvilke underliggende 

videnskabsteoretiske antagelser teorierne trækker på, samt betydningen heraf. De to magtanalyser 

behandler det andet delspørgsmål, hvor Foucaults magtbegreber fra Overvågning og straf anvendes 

til at analysere, hvorledes magt kommer til udtryk i de to ledelsesteorier. Magtanalyserne er, ligesom 

ledelsesanalyserne, opdelt i to, hvor scientific management og complex responsive processes 

analyseres hver for sig, hvorefter de i sidste analysedel vil blive sammenholdt, og forholdet mellem 

magt og ledelse analyseret. Denne sidste analysedel besvarer således det tredje delspørgsmål. 

 

4.1. Ledelsesanalyse af scientific management 

Taylors scientific management har det overordnerede formål at skabe velstand, hvilket ligeledes 

opfattes som det primære formål med al ledelse: “The principle object of management should be to 

secure the maximum prosperity for the employer, coupled with maximum prosperity for each 

employé.” (Taylor, 1967: 9). Den maksimale velstand kan kun opnås gennem maksimal produktivitet, 

hvilket således bliver rationalet bag scientific management. En sådan velstand omhandler imidlertid 

ikke kun arbejdere og managere, men berører samfundet som helhed, idet forbrugerne vil kunne købe 

billigere varer, når produktionen effektiviseres og produktionsomkostningerne nedbringes. Scientific 

management fokuserer således ikke kun på den enkelte virksomhed, men ligeledes på den gavnlige 

effekt, dette vil have på samfundet, eller systemet som helhed. Udover produktivitet er der ligeledes 

i scientific management et stort fokus på effektivitet, da Taylor er optaget af at udnytte de tilgængelige 

ressourcer bedst muligt i relation til målet om en øget velstand. Denne udnyttelse af ressourcer skal 

bidrage til en optimering af effektiviteten, og det er derfor vigtigt, at alle funktioner arbejder hen mod 
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det samme mål. Det er således essentielt at sikre, at handlinger er gjort funktionelle, så de på bedst 

mulig måde bidrager til målet om velstand. Det er dermed helheden, der bliver styrende for, hvordan 

handlinger skal forstås i den konkrete sammenhæng (Fuglsang & Olsen, 2009). Målet om øget 

velstand for både arbejdere og managere er således omdrejningspunktet, som alle handlinger i 

scientific management bliver målt og evalueret op imod. Scientific management anlægger således 

både et virksomheds- og samfundshensyn, idet Taylor ønsker at gøre op med den ineffektivitet, der 

eksisterer både i samfundet og i virksomhederne.  

 Scientific management består konkret af fire ledelsesprincipper samt en bestemt ledelsesfilosofi, 

der sikrer en korrekt implementering og brug af principperne. Vi gennemgår nedenfor de fire 

principper, hvor hvert afsnit indledes med det specifikke princip og analyseres hver for sig. 

Delanalysen afsluttes med et afsnit vedrørende Taylors menneskesyn, hvor der ligeledes samles op 

på Taylors ledelsesforståelse. 

 

4.1.1. ”A proper day’s work” 

”They develop a science for each element of a man’s work, which replaces the old rule-of-thumb 

method.” (Taylor, 1967: 36). Udgangspunktet for Taylors tilgang til ledelse er udviklingen af en 

videnskab, der i høj grad bygger på standardisering, eftersom der udvikles love og regler, der 

regulerer det udførte arbejde (Taylor, 1967). Denne standardisering har til formål at finde ud af, hvad 

der udgør ”a proper day’s work” og dermed øge arbejdernes produktivitet. Taylor foretog 

matematiske beregninger af alle dele af arbejdet for på den måde at finde den optimale arbejdsbyrde. 

Han lod herefter arbejderne udføre arbejdet i eksakt overensstemmelse med disse beregninger for at 

se den effekt, dette havde både på effektiviteten og arbejderen. Denne fremgangsmåde fortsatte, indtil 

den optimale arbejdsbyrde var fundet, og Taylor med sikkerhed kunne afgøre, hvad der udgjorde ”a 

proper day´s work”. Dermed kunne han sikre den bedst mulige udnyttelse af arbejdernes ressourcer 

og i forlængelse heraf en større produktivitet. Dette fokus på effektivitet gennemsyrer generelt 

Taylors scientific management, og sammen med produktivitet bliver det dét rationale, som ledelse 

vurderes ud fra. Af denne effektivitetstankegang, hvor alle handlinger optimeres, fremgår det således, 

at Taylor tilkender sig en funktionalistisk tankegang, idet alle dele af helheden optimeres for at opnå 

en samlet målopfyldelse for systemet (Andersen, 2007). Taylors fokus på hver enkelt handling 

understreger, hvor nødvendige han anser alle dele i arbejdsprocessen for at være. Alle overflødige 

handlinger fjernes, og de resterende optimeres, således at de alle har en funktion, der bidrager til det 

samlede mål; at opnå velstand gennem effektivitet. 
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 Dette rationale om effektivitet kommer til udtryk flere steder i teksten, for eksempel når han taler 

om effektivitet, som kan opnås ved at: “Eliminate all false movements, slow movements, and useless 

movements.” (Taylor, 1967: 117), samt argumenterer for behovet for en øget standardisering: “It is 

only through enforced standardization of methods, enforced adoption of the best implements and 

working conditions, and enforced cooperation that this faster work can be assured.” (Taylor, 1967: 

83). Førhen var arbejdets udførelse præget af mange forskellige arbejdsmetoder og -redskaber, hvilket 

svækkede produktiviteten. For at komme dette til livs mener Taylor, at en optimering og 

standardisering af arbejdsmetoder og -redskaber er nødvendig for på den måde at sikre, at arbejdet 

sker i overensstemmelse med ”the one best way” (Taylor, 1967). Der er således i Taylors optik kun 

én rigtig metode, som skal guide de forskellige dele af arbejdsprocessen, og derved sikre, at 

arbejderne opfylder det fastsatte dagsmål for arbejdet. Denne opfattelse vedrørende én korrekt 

fremgangsmåde præger på sin vis også funktionalismen, der fremhæver, hvordan individer skal 

orientere sig mod et sæt fælles værdier, og dette værdisæt kommer således til at fremstå som det 

eneste rigtige (Andersen, 2007). Det er dette fælles værdisæt, der skal være med til at styre 

arbejdernes og managernes handlinger, således at de alle arbejder mod det samme mål. 

Funktionalismen fremhæver, at internaliseringen af fælles værdimønstre: ”… danner grundlag for 

normer og vurderingsstandarder, som sørger for koordinationen af handlingsorienteringer og 

motivation og dermed også for hele det sociale systems funktionsevne.” (Andersen, 2007: 247). Det 

er derved afgørende, at både arbejdere og managere har det samme værdisæt, da de således begge 

arbejder hen mod det samme mål, hvilket er at opnå den størst mulige effektivitet for systemet som 

helhed. Følges denne anvisning, hvor både ”the one best way” samt det korrekte værdisæt efterleves, 

sikres der ifølge Taylor en optimal udnyttelse af arbejdernes ressourcer, hvilket muliggør en indfrielse 

af målet om effektivitet.  

 

Taylors interesse for effektivitet og standarder har været en medvirkende årsag til, at han er fortaler 

for at udvikle en videnskab for arbejdets udførelse. Dette fokus på videnskaben og den funktionelle 

tilgang til udførelsen af arbejdet afspejler nogle af de underliggende funktionalistiske antagelser i 

scientific management. Fokus er således på at sørge for, at alle dele af systemet bidrager til helheden 

på en funktionel måde, eksempelvis ved at følge de videnskabeligt udregnede retningslinjer. 

Videnskaben er således grundlaget for ledelse, idet: ”… the best management is a true science, resting 

upon clearly defined laws, rules, and principles, as a foundation.” (Taylor, 1967: 7). En sådan tilgang 

ses ved Taylors brug af “time studies”, hvorved det via tidstagning, observation og evaluering af 
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arbejderens bevægelser fastsættes, hvad der udgør en optimal arbejdsbyrde per dag. Således får 

managerne et konkret mål at forholde sig til og kunne lede ud fra, hvorimod de førhen havde svært 

ved at vurdere, hvad der udgjorde en korrekt arbejdsbyrde. Taylor påpeger således, at det tidligere 

har været managernes uvidenhed, som har været medvirkende til arbejdernes ineffektivitet, idet 

arbejderen kunne manipulere managerne i forhold til, hvad der udgjorde en optimal arbejdsbyde. Det 

er interessant i denne forbindelse, at Taylor ikke kun fremhæver arbejderne som ansvarlige for den 

manglende produktivitet, men ligeledes påpeger managernes ansvar for, som ledere, ikke at 

planlægge og koordinere arbejdet ordentligt. Omvendt kan det dog siges, at det er paradoksalt, at 

arbejderne i det hele taget får tildelt skylden, da det er managernes ansvar at lede og fordele arbejdet.  

 Denne manipulation, hvor arbejderne bevidst begrænser deres arbejdsindsats, er også det, Taylor 

omtaler som ”soldiering”, hvilket han anser som den største trussel mod samfundets udvikling: ”… 

hardly a voice has been raised to call attention to this vastly greater and more important subject of 

”soldiering,” which directly and powerfully affects the wages, the prosperity, and the life of almost 

every working-man, and also quite as much the prosperity of every industrial establishment in the 

nation.” (Taylor, 1967: 14). Ved udviklingen af scientific management har Taylor sat en stopper for 

både: ”… the natural loafing and the systematic soldiering …” (Taylor, 1967: 23), som var 

kendetegnende for det tidligere managementparadigme, management of initiative and incentive. 

Taylor anså soldiering og arbejdernes tendens til at arbejde i et stille og roligt tempo som et af de 

største problemer ved denne managementform. Et andet af Taylors kritikpunkter ved dette paradigme 

var de tommelfingerregler, arbejderne arbejdede ud fra. Tommelfingerreglerne byggede på, at 

udførelsen af arbejdet var baseret på rutiner, vanetænkning samt egne og andres erfaringer. Hermed 

anvendte arbejderne hver især den metode, de anså som værende mest gunstig og dermed opnåede 

man ikke samme effektivitet, som indførelsen af standardisering medfører. Taylor anså det derfor 

som nødvendigt at udrydde disse tommelfingerregler, og i stedet erstatte dem med videnskabelige 

udregninger for arbejdet for at ensrette arbejdsmetoderne og sikre både produktivitet og effektivitet. 

scientific management handler dermed om at optimere hver enkelt funktion, så denne bidrager til det 

samlede mål bedst muligt. 

 

4.1.2. Optimal udnyttelse af arbejderens potentiale 

“They scientifically select and then train, teach, and develop the workman, whereas in the past he 

chose his own work and trained himself as best he could.” (Taylor, 1967: 36). Udover vigtigheden af 

at udvikle en videnskab for arbejdets udførelse, kræver ledelse i scientific management også den rette 



 39 

udvælgelse og oplæring af arbejderne. I scientific management er fokus således ikke kun på at finde 

personer, der er af den rigtige støbning, men i lige så høj grad at oplære og udvikle dem til at kunne 

varetage den opgave, de bliver stillet overfor. ”The selection of the man, then, does not involve finding 

some extraordinary individual, but merely picking out from among every ordinary men the few who 

are especially suited to this type of work.” (Taylor, 1967: 62). Det vigtigste er med andre ord at sikre 

det optimale match mellem arbejder og arbejdsopgave for derigennem at opnå den størst mulige 

produktivitet. Hermed bliver det managernes job at sørge for, at alle arbejdere udfører det arbejde, de 

er bedst egnede til. Det er dermed managerens opgave at sørge for, at effektiviteten opnås ved at sikre 

arbejdernes produktivitet. Det er en af Taylors grundidéer, at oplæring og træning af arbejderen er af 

lige så stor vigtighed som selve udvælgelsen af arbejderen. Taylor giver således udtryk for en 

dobbelthed, idet han fremhæver dialektikken mellem udvælgelse og træning. Det er ikke længere nok 

at være født med de rette færdigheder. Nu kræver det yderligere, at arbejdere og managere: ”… must 

be trained right as well as born right …” (Taylor, 1967: 6). Taylor anerkender således, at udvælgelsen 

af arbejderne er lige så vigtig som selve oplæringen og træningen. Dette skyldes blandt andet det store 

fokus på arbejderens funktion og produktivitet. Forkert udvalgte arbejdere eller arbejdere der ikke er 

oplært tilstrækkeligt, vil ikke kunne sikre den påkrævede produktivitet, hvorved rationalet i scientific 

management om produktivitet og effektivitet falder til jorden.  

 

Det ses i forlængelse heraf, at Taylor anvender en rational tilgang til ledelse, idet han antager, at så 

længe arbejderen besidder den rette fysiske eller mentale kapacitet, så er det muligt gennem oplæring 

at gøre ham til en god arbejder. Han tager på den måde ikke højde for individuelle forskelle mellem 

arbejderne, men forudsætter at når bare den rette træning er givet til arbejderen, så vil han være i 

stand til at opfylde sit fulde potentiale. Han påpeger imidlertid flere steder, at netop et individuelt 

fokus er nødvendigt for at udnytte arbejderens potentiale bedst muligt. Vi kan således identificere en 

uoverensstemmelse i forhold til Taylors syn på vigtigheden af den enkelte arbejder, idet vigtigheden 

af at fokusere på individet kun gælder, så længe det bidrager til produktiviteten. Taylor har dermed 

fokus på funktionaliteten frem for mennesket, da arbejderen bliver anset som et redskab til at opnå 

den ønskede målsætning. Det er arbejderens funktion og hans arbejde, der er i centrum, og det er det, 

han bliver vurderet ud fra. Dette kan blandt andet udledes ved, at Taylor påpeger, at hvis ikke 

arbejderen lever op til den videnskabelige udregning af ”a proper day’s work”, vil arbejderen blive 

flyttet til en anden type arbejde, hvortil han er bedre kvalificeret: “So that, under the plan which 

individualizes each workman, instead of brutally discharging the man or lowering his wages for 
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failing to make good at once he is given the time and the help required to make him proficient at his 

present job, or he is shifted to another class of work for which he is either mentally or physically 

better suited.” (Taylor, 1967: 70). Der er således en forventning om, at arbejderen skal leve op til de 

målsætninger, der er sat for lige nøjagtig hans arbejde, for at han kan få lov til at fortsætte sit arbejde. 

Han skal dermed udfylde rollen som arbejder og de forventninger, som er tilknyttet denne. Disse 

forventninger stammer fra opfattelsen af korrekte handlemåder og arbejdsmetoder i givne situationer, 

og er dermed en form for kontrolmekanismer (Andersen, 2007). Hvis ikke arbejderen formår at 

forbedre sig gennem træning, udfylder han ikke sin rolle tilfredsstillende, hvorfor det bliver 

nødvendigt at finde en anden rolle, hvor hans færdigheder skaber en større funktionalitet. En 

funktionalitet der skaber større effektivitet for systemet. Disse roller og forventningerne hertil er 

afledt af, og i overensstemmelse med, det overordnede fælles værdisæt, der hersker i systemet. I kraft 

af, at man forventes at leve op til disse værdier, er der konsekvenser, hvis man ikke formår at udfylde 

sin rolle tilfredsstillende (Andersen, 2007). En konsekvens heraf bliver således for arbejderens 

vedkommende, at han flyttes til en anden funktion, hvor hans produktivitet er større, og hvor han 

dermed i højere grad bidrager til helheden. Det er således atter tydeligt, at grundrationalet i scientific 

management er at øge produktiviteten, som skal føre til en øget effektivitet, hvorfor træningen af 

arbejderen grundlæggende kan forstås som nødvendig for at optimere arbejderens indsats. Træningen 

og udviklingen foretages dermed ikke af hensyn til arbejderen, men derimod på baggrund af rationalet 

om effektivitet. Årsagen til, at Taylor anser træning og udvikling som en essentiel del af ledelse, er 

for at gøre op med den ineffektivitet, der herskede under det tidligere managementparadigme, hvor 

arbejderne i højere grad selv tilrettelagde deres arbejde.  

 

4.1.3. Samarbejde frem for strejker 

“They heartily cooperate with the men so as to ensure all of the work being done in accordance with 

the principles of the science which has been developed.” (Taylor, 1967: 36). Det ses her, at Taylor 

anser samarbejde for at være en nødvendig del af scientific management, idet arbejdernes villighed 

til samarbejde er nødvendig for, at ledelsen kan indfri rationalet om en øget produktivitet og velstand. 

Behovet for samarbejde fremhæves således som nødvendigt og som en kontrast til, hvordan forholdet 

mellem arbejdere og managere tidligere har været: ”The employer is soon looked upon as an 

antagonist, if not an enemy, and the mutual confidence which should exist between a leader and his 

men, the enthusiasm, the feeling that they are all working for the same end and will share in the 

results is entirely lacking.” (Taylor, 1967: 23). Taylor fremhæver herved, hvordan forholdet mellem 
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arbejder og manager bør være ved at tage afstand til tidligere tiders tilstand. Vi er dog opmærksomme 

på, at det er Taylors egen fremstilling af det tidligere forhold mellem arbejder og manager, og hvordan 

det har været præget af ekstrem fjendtlighed og manglende samarbejdsvilje.  Dette giver anledning 

til at sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden af hans udsagn, da hans formål er at få scientific 

management til at fremstå stærkt og som den eneste rigtige managementform. Med ovenstående citat 

fremsætter han derved det tidligere forhold som ekstremt negativt og uproduktivt. Vi har dog valgt at 

forholde os til Taylors udlægning, men med forbehold for sandhedsværdien af hans postulater. Med 

citatet kritiserer Taylor en situation, hvor der ikke kan være to vindere, hvilket scientific management 

er et opgør med, da arbejdere og managere netop arbejder hen mod det samme mål, nemlig at sikre 

velstand for begge parter. At arbejdere og managere arbejder hen mod samme mål understøtter 

Taylors funktionalistiske perspektiv, da der er tale om en situation, som hele systemet får gavn af. 

Både arbejdere, managere og samfundet som helhed får del i velstanden, ifølge Taylor (1967).  

 

Taylors fokus på det gode samarbejde er interessant i forhold til måden, han italesætter det på, idet 

han fremhæver samarbejdet og relationen mellem arbejdere og managere som familiær. Dette 

afspejles blandt andet ved hans brug af ord som ”heartily” og ”intimate” til beskrivelse af 

samarbejdet, hvor arbejderne: ”… looked upon the men who were over them, their bosses and their 

teachers, as their very best friends; not as nigger drivers, forcing them to work extra hard for ordinary 

wages, but as friends who were teaching them and helping them to earn much higher wages than they 

had ever earned before.” (Taylor, 1967: 72). Vi vurderer, at Taylor her giver udtryk for en naiv 

opfattelse, idet han antager, at det gode samarbejde automatisk vil udrydde alle fremtidige problemer, 

som for eksempel strejker og uenigheder. Denne forestilling er problematisk, idet han hermed 

simplificerer virkeligheden og antager, at alle kan skæres over en kam. Taylor grupperer arbejderne 

og managerne som hver deres samlede gruppe, og tager dermed ikke højde for de individuelle 

forskelle, der er indbyrdes i disse grupper. Set i lyset af funktionalismen afspejler dette dog Taylors 

ståsted, da han ikke er interesseret i den menneskelige rolle, men i stedet er optaget af den funktion, 

de hver især varetager. Til trods for dette formår han dog ikke at underbygge påstanden om det 

gnidningsfrie samarbejde på en overbevisende måde. Grundlaget for Taylors argumentation om det 

gnidningsfrie samarbejde er, at samarbejde opstår naturligt, når arbejdere og managere arbejder imod 

de samme mål: ”It is difficult for two people whose interests are the same, and who work side by side 

in accomplishing the same object, all day long, to keep up a quarrel.” (Taylor, 1967: 143). Til trods 

for god ledelse, godt samarbejde og overensstemmende interesser er det dog stadig muligt, at der kan 
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opstå uenigheder og strid mellem arbejdere og managere. Han foranlediger derved læseren til at tro, 

at brugen af scientific management er løsningen på alle problemer, der tidligere har kunne 

identificeres mellem arbejdere og managere, og at opgør som for eksempel strejker hører fortiden til. 

Taylor fremstår i denne sammenhæng derved umiddelbart en smule ureflekteret, idet han antager en 

alt-andet-lige tilgang og ikke tager højde for konteksten. Læses det imidlertid ud fra Taylor egen optik 

og den funktionalistiske tilgang, er dette fint i tråd med tankegangen om et fælles værdisæt og at 

arbejde mod samme mål. Det vil således ikke være nødvendigt for managerne at tvinge arbejderne til 

at arbejde eller overbevise dem, om at det er i deres egen interesse, da de alle deler det samme 

værdisæt, hvor samarbejde er en måde at nå målet om at øge effektiviteten og velstanden. 

  

4.1.4. Nyt ansvar og nye roller 

”There is an almost equal division of the work and the responsibility between the management and 

the workmen. The management take over all work for which they are better fitted than the workmen, 

while in the past almost all of the work and the greater part of the responsibility were thrown upon 

the men.” (Taylor, 1967: 37). Under det tidligere managementparadigme, management by initiative 

and incentive, var arbejderen ansvarlig for arbejdets udførelse, hvorimod scientific management deler 

ansvaret ligeligt mellem arbejder og manager. Dette skift har, ifølge Taylor, den effekt, at man gør 

det, man er bedst til, hvilket øger effektiviteten i arbejdet og skaber en øget funktionalitet i systemet. 

Der er, med andre ord, sket en udvikling imod en anerkendelse af, at arbejdere og managere besidder 

forskellige færdigheder, og at managerne skal påtage sig deres del af ansvaret ved at varetage de 

opgaver, de er bedre egnede til end arbejderne: ”It is also clear that in most cases one type of man is 

needed to plan ahead and an entirely different man to execute the work.” (Taylor, 1967: 38). På den 

måde udnyttes begge parters potentiale, og produktiviteten gives bedst mulige kår.  

Ved en ligelig fordeling af ansvaret bliver det muligt for managerne at udregne, hvad der udgør en 

optimal arbejdsbyrde og dermed eliminere muligheden for soldiering, hvilket gør jobbet som manager 

nemmere, idet de får en større viden om arbejdets ideelle udførelse. Med udviklingen af den 

videnskabelige metode til udregning af ”a proper day’s work” har Taylor skabt klare retningslinjer 

for, hvordan og hvor hurtigt arbejdet skal udføres, hvilket har givet ledelsen et konkret mål at lede 

hen imod. Endvidere er der skabt en klarere rollefordeling i mellem arbejdere og managere, som gør, 

at arbejdsudførelsen sker mere gnidningsfrit, og herved sikres en højere effektivitet. Ledelse handler 

således om at sikre et konstruktivt samarbejde i mellem arbejdere og managere, da dette er en 

betingelse for, at scientific management kan fungere optimalt og skabe de proklamerede resultater. 
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“It is this combination of the initiative of the workmen, coupled with the new types of work done by 

the management, that makes scientific management so much more efficient than the old plan.” 

(Taylor, 1967: 37). For at samarbejdet kan fungere, kræver det således, at arbejderen er villig til at 

fralægge sig noget af sit tidligere ansvar, men ligeledes at managerne påtager sig deres del af ansvaret. 

Den nye samarbejdsform fratager imidlertid arbejderen sit tidligere initiativ og den selvbestemmelse, 

han havde over jobbets udførelse under det tidligere managementparadigme, og han mister dermed 

noget af sin autonomi. Det er igen muligt at stille sig kritisk overfor Taylors fremstilling af det 

tidligere managementparadigme og diskutere, hvor meget initiativ og selvbestemmelse arbejderen 

reelt havde. Taylors beskrivelse lægger op til, at arbejderne tidligere frit har kunne bestemme, 

hvordan de ville udføre arbejdet, men at dette ikke nødvendigvis var nogen fordel, da de ikke 

formåede at arbejde produktivt (Taylor, 1967). Vi har dog valgt at forholde os til Taylors fremstilling, 

hvorfor vi må antage, at forholdene i det mindste har en vis lighed med de forhold, han beskriver. At 

arbejderen mister sin tidligere autonomi og må overdrage sit ansvar medfører, at ledelsen får en større 

magt over arbejderen, og at arbejderen reduceres til et redskab til effektivitetsskabelse. Denne 

ansvarsoverdragelse er dog til fordel for både arbejder og manager, da det også er i arbejderens 

interesse at få videregivet noget af dette ansvar, idet arbejderen dermed kan fokusere udelukkende på 

den opgave, der skal løses, og ansvaret videregives til nogle med de rette kompetencer. Arbejderen 

har dermed kun til opgave at fokusere på én specifik funktion for derigennem at øge sin produktivitet. 

Alle arbejderens handlinger bliver således gjort funktionelle, hvilket bidrager til systemet, og er 

således til gavn for alle, da alle er en del af systemet (Fuglsang & Olsen, 2009).  

 Med Taylors ord handler ansvarsfordelingen således om, at: “… the management must take over 

and perform much of the work which is now [under det gamle managementparadigme] left to the 

men; almost every act of the workman should be proceeded by one or more preparatory acts of the 

management which enable him to do his work better and quicker than he otherwise could.” (Taylor, 

1967: 26). Den ændrede ansvarsfordeling er med til optimere samarbejdet mellem arbejdere og 

managere, som allerede påpeget er nødvendigt for at effektivisere produktionen. 

 

4.1.5. Taylors menneskesyn 

Med udviklingen af scientific management har fokus været på at sætte arbejdet i system for 

derigennem at opnå en højere effektivitet. Ved at sætte det i system er der blevet sat nogle konkrete 

mål for arbejdets udførelse, og ledelses opgave bliver derfor at lede og fordele arbejdet. Arbejderne 

bliver på den måde et redskab til at opnå dette mål, hvorfor fokus i mindre grad er på dem. Det 
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fremhæver Taylor for eksempel, når han pointerer, at: ”In the past the man has been first; in the 

future the system must be first.” (Taylor, 1967: 7). Ledelse i scientific management går dermed ud på 

at lede opgaven, som kommer hele systemet til gode i form af højere lønninger til arbejderne og lavere 

produktionsomkostninger for managerne frem for at tilgodese den enkelte. Dette fokus på opgaven 

frem for mennesket er udtryk for en profitmaksimerende logik, hvor effektiviteten er i højsædet, og 

vejen til målet mindre relevant. Denne profitmaksimerende logik stemmer overens med 

funktionalismens tankegang, da samtlige funktioner skal bidrage til systemets samlede mål. Når 

scientific management har effektivitet og velstand som sit hovedformål, er det således det, både 

arbejdere og managere arbejder hen mod. Det er ikke arbejdere og managere som mennesker, der er 

vigtige i denne henseende, men i stedet for den funktion de varetager, og hvor effektivt de gør det. 

Dette afspejler sig yderligere i Taylors måde at udtrykke sig på og omtale arbejderne. For eksempel 

når han kommenterer: ”… the greatest prosperity can exist only when that individual has reached his 

highest state of efficiency; that is, when he is turning out his largest daily output.” (Taylor, 1967: 

11). Hermed bliver effektiviteten det eneste kriterium, som arbejderen evalueres ud fra og den eneste 

måde, hvorved der kan opnås maksimal velstand. Et andet eksempel på hans syn på arbejderne 

afspejles ved, at han sammenligner dem med primitive dyr, såsom: ”… the writer firmly believes that 

it would possible to train an intelligent gorilla so as to become a more efficient pig-iron handler than 

any man can be.” (Taylor, 1967: 40), og når han sammenligner arbejderne med en okse. Med disse 

sammenligninger giver han udtryk for, at det eneste, der kræves for at kunne besidde og udføre 

arbejdet tilfredsstillende, er muskler, og ikke mental kapacitet, hvilket siger noget om hans syn på 

arbejderne. Det er således funktionen, der er det vigtigste, og ikke hvem der udfører den. Dette skyldes 

blandt andet, at arbejderen lige meget hvad skal undergå en form for oplæring for at kunne udføre 

arbejdet korrekt. For arbejderen er træning og udvikling dermed nødvendig, for overlades han til sig 

selv, vil han enten lave så lidt, som han kan slippe af sted med, eller arbejde så hårdt, at han vil 

opbruge alle sine kræfter inden for få timer (Taylor, 1967).  

 Vi kan heraf udlede, at Taylor mener, at arbejderne i de fleste tilfælde er ubegavede og derfor har 

behov for jævnlig vejledning. Dog anerkender han, at der også findes arbejdere, som både er 

uddannede og mere kvikke, som derfor ikke er egnede til at udføre det mest elementære og monotone 

arbejde. De skal i stedet varetage det arbejde, som kræver en højere mental kapacitet. Taylor 

fremhæver derved, at arbejderne besidder forskellige kompetencer, hvorfor det bliver managerens 

opgave at sørge for, at arbejderen får tildelt det arbejde, hvor hans evner udnyttes bedst muligt. Dette 

kan således også være i arbejderens egen interesse, da han får tildelt et arbejde, hvor han føler, han 
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lykkedes med det, han laver. Taylors fokus på effektivitet og hans opfattelse af arbejderne som 

værende ubegavede underbygger med andre ord scientific managements fokus på opgaven frem for 

mennesket. Dog er der omvendt fokus på arbejderen i det omfang, at det gavner produktiviteten, 

hvilket dermed også kan komme arbejderen til gode. Den motivation, der anvendes under scientific 

management, kan yderligere ses som en forlængelse af Taylors syn på arbejderne, idet der kun er 

fokus på ydre motivation. Løn anvendes som den eneste motivationsfaktor, da det var en effektiv 

måde at forøge arbejdernes produktivitet, og samtidig var i arbejderens egen interesse. Hermed 

underbygges scientific managements formål desuden ved at velstanden øges for både arbejdere og 

managere.  

 

4.1.6. Ledelse ifølge Taylor opsummeret 

Ledelsens overordnede formål i scientific management er at skabe velstand gennem dels en øget 

produktivitet, og dels en effektivisering heraf. Derfor bliver ledelsens primære opgave at stimulere 

produktiviteten både hos den enkelte og for virksomheden som helhed. Måden, dette konkret sker, er 

ved at videnskabeliggøre arbejdet igennem en optimering og standardisering af arbejdsmetoder og -

redskaber. Hermed sikres, at alle handlinger gøres funktionelle, således at de bidrager til det samlede 

mål. Det bliver i denne forbindelse tydeligt, at fokus i scientific management er på opgaven frem for 

mennesket, idet arbejderen ses som et redskab til at opnå den ønskede målsætning. Ledelse i scientific 

management er desuden betinget af den rette udvælgelse og oplæring af arbejderne, da dette ses som 

en forudsætning for at kunne optimere den enkeltes indsats, og dermed øge den samlede produktivitet. 

En effektiv ledelsesindsats kræver imidlertid ligeledes et velfungerende samarbejde mellem 

managere og arbejdere, som hviler på en ligelig fordeling af ansvaret, hvor begge parter hver især gør 

det, de er bedst til. Dette er alle forudsætninger, som skal være til stede, hvis målet om øget velstand 

for arbejdere som for managere skal kunne indfries, hvorved det bliver managerens rolle at lede og 

fordele arbejdet i overensstemmelse med de nye videnskabelige standarder. 
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4.2. Ledelsesanalyse af complex responsive processes 

Følgende delanalyse undersøger Staceys forståelse af ledelse, og de antagelser denne bygger på. 

Fokus er på at forstå, hvad der ligger til grund for Staceys forkastelse af den dominerende 

ledelsesdiskurs, og hvad hans ledelsesforståelse i stedet indebærer. Herunder hvordan praktisk 

visdom kan forstås som en alternativ ledelsespraksis. Vi vil således i det nedenstående gennemgå 

udviklingen af complex responsive processes og sideløbende kommentere på, hvilket syn på ledelse 

denne teori afspejler, samt hvilken betydning det får for forståelsen af ledelse. 

 

Staceys complex responsive processes teori repræsenterer en tilgang til ledelse, der tager afstand fra 

den traditionelle forståelse heraf, hvor det anses som muligt at planlægge og forudsige fremtidige 

resultater på baggrund af teoretiske redskaber og teknikker (Stacey, 2012). I stedet for et fokus på 

fremtiden fokuserer teorien på nutiden og de mikroprocesser og interaktioner, der er mellem 

mennesker: ”… a move to thinking in terms of complex responsive processes shifts the focus of 

attention from the long-term, big-picture, macro level to the details of the micro interactions taking 

place in the present between living humans in organizations.” (Stacey, 2012: 3). Det er således ikke 

længere planlægningen af fremtiden, der er i fokus, men i stedet de nutidige interaktioner mennesker 

er en del af. Teorien repræsenterer en anderledes tankegang, idet den gør op med den gængse måde 

at anskue ledelse på, som baserer sig på planlægning og langsigtede strategier. I stedet fokuseres på 

de aktører, man omgiver sig med, og hvordan ens valg påvirker andre, og hvordan andres valg 

ligeledes virker tilbage på en selv. Complex responsive processes er med andre ord en teori omkring 

det, som rent faktisk foregår i organisationer, og en teori der kan belyse, hvordan, der på trods af 

uforudsigelighed og mangel på kontrol, opstår mønstre i organisationer og samfundet som et resultat 

af disse lokale interaktioner. 

 

4.2.1. Et opgør med den dominerende diskurs 

Ifølge Stacey (2012) omhandler ledelse et fokus på og en refleksion over, hvorledes mennesker og 

deres interaktioner præger nutiden, som således får en betydning for deres forståelse af fremtiden og 

fortiden. En af årsagerne til, at det er vigtigt at fokusere på nutiden, skyldes, at Stacey tager afstand 

fra rationel kausalitet som en måde at forudsige fremtiden. Mennesker er komplekse størrelser, og det 

er derfor ikke muligt at forudsige deres reaktionsmønstre. Dette synspunkt er i modstrid med den 

traditionelle tilgang til ledelse, som Stacey (2012) kalder for den dominerende diskurs og 

eksemplificerer ved instrumental rationalitet. Det vil sige den antagelse, at ledere med de rette 
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ledelsesredskaber og -teknikker vil være i stand til at udvælge en strategi, som sikrer virksomheden 

succes. En sådan forståelse er baseret på en lineær årsagssammenhæng, hvor det forudsættes, at hvis 

en aktør foretager A, vil udfaldet B indtræffe. ”This makes it possible for a manager to make 

predictions of the outcomes of different actions as the basis on which they can choose in a rational 

manner which action to carry out.” (Stacey, 2012: 13). Denne tankegang trækker således både på en 

effektiv og rationel kausalitet. Dette er imidlertid en meget simplificeret måde at anskue verden på, 

da den forudsætter, at alt bygger på lineære sammenhænge, som kan forstås i lyset af instrumental 

rationalitet. Denne antagelse er dog ifølge Stacey (2012) fejlagtig. Han anser det som umuligt at 

forudsige menneskers reaktionsmønstre, idet disse er en konsekvens af de relationer af kaos og 

kompleksitet, som de indgår i. Han mener således ikke, at studiet af mennesker kan forstås indenfor 

rammerne af den dominerende diskurs, da disse ikke lader sig forklare i lyset af kausale 

sammenhænge. Stacey gør dermed op med en realistisk videnskabstradition og bekender sig i stedet 

til socialkonstruktivismen. Dette afspejles for eksempel tydeligt i hans syn på mennesker og 

organisationer, som begge forstås på baggrund af deres respektive kontekst, som en konstruktion af 

både sociale og historiske processer. 

 

Staceys inspiration til complex responsive processes stammer blandt andet fra kaos- og 

kompleksitetsteori samt erfaring fra hans egen karriere som både ledelsespraktiker og senere 

professor ved universitetet i Hertfordshire (Stacey, 2012). I denne forbindelse blev han konfronteret 

med det faktum, at hans egen erfaring ikke stemte overens med de teorier og modeller, han kunne 

læse om i ledelseslitteraturen. Han mener derfor grundlæggende, at: ”Thinking in terms of the 

dominant discourse simply does not resonate with our lived experience of activities of organizing, 

leading and managing.” (Stacey, 2012: 2). Dette skyldes, at på trods af velmenende intentioner og 

veludførte strategier, bliver resultaterne af strategisk planlægning sjældent som forudset. Hermed 

blev Stacey opmærksom på, at det var tankegangen omkring ledelse og organisationer, den var gal 

med, da den ikke kunne forklare det, som rent faktisk skete i organisationer: ”The fundamental 

problem was clear: over and over again we found that we were not able to forecast what the outcomes 

of the actions taken would be.” (Stacey, 2012: 10). Det var således nødvendigt at ændre mindset for 

at få en større forståelse og indsigt i, hvordan organisationer udvikler sig, og hvilken rolle ledelse 

spiller i denne udvikling. 
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4.2.2. Kaos og kompleksitet 

Kaosteori er en måde at anskue verden, som kan være med til at forklare, hvorfor det, på trods af 

uforudsigelighed, er muligt at identificere mønstre i menneskers interaktioner. Det er disse mønster, 

som det bliver interessant at reflektere over i complex responsive processes. Da kaosteori imidlertid 

ikke i sig selv kan bruges til at forklare og forstå menneskelige interaktioner, inddrager Stacey (2012) 

indsigter fra kompleksitetsteori, nærmere bestemt fra complex adaptive systems. Her er grundideen, 

at fænomener udvikler sig i sociale relationer mellem mennesker, og at udvikling således sker på 

baggrund af lokale interaktioner. ”A complex adaptive system consists of a large population of agents, 

each of which interracts with some of the others in that population according to its own evolved 

priciples of local interaction.” (Stacey, 2012: 13). Et complex adaptive system består således af en 

stor gruppe agenter, der interagerer med hinanden i forhold til egne agendaer og principper, og det er 

således ikke en bestemt agent, der styrer andres principper. Dette betyder imidlertid ikke, at agenten 

kan gøre hvad som helst. Agenterne har i stedet en dobbelt virkning, da de på en og samme tid 

muliggør og begrænser hinanden. Man handler således på baggrund af sin egen agenda og principper, 

men må tilpasse sig interaktionen for fortsat at kunne tage del i denne (Stacey, 2012). Denne proces, 

hvor man både muliggør og begrænser hinanden, forklarer desuden, hvorfor det ikke er muligt at 

forudsige fremtiden, da man ikke på forhånd kan vide, hvordan de forskellige agenter vil reagere. 

Virkeligheden konstrueres hele tiden i indbyrdes relationer, som er styret af kommunikation og magt. 

Meningskonstruktion er således en kompleks proces, der sker i samspillet med andre (Fuglsang & 

Olsen, 2009). Andre, som hver især ligeledes har deres egne agendaer og intentioner, som de bringer 

med ind i relationen. Det bliver på grund af denne kompleksitet umuligt at forudse, hvordan andre 

agenter agerer, hvorfor man må fokusere på det, som sker i nuet og tilpasse sine egne handlinger 

derefter.   

 Det er derfor de lokale interaktioner, der er med til at afgøre, hvordan fremtiden kommer til at se 

ud, men det er umuligt at forudsige, hvordan disse vil udspille sig. De lokale interaktioner er 

handlinger, som forløber i en kontinuerlig proces uden noget start eller slutpunkt. De påvirkes af, 

hvordan andre agenter handler, og der er således en sammenhæng mellem de forskellige lokale 

interaktioner, hvorfor det ikke er muligt at afgrænse disse. De lokale interaktioner sker nemlig i 

nutiden, men trækker samtidig på fortiden og er med til at forme fremtiden. 

 

Kompleksitetsteori bidrager med en forståelse af forholdet mellem de lokale interaktioner og de 

mønstre, der kan identificeres både i organisationer og samfundet. Disse mønstre opstår hele tiden i 
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kraft af den samtale og den interaktion, man indgår i, hvor samspillet af tilstedeværende og tidligere 

forståelser påvirker interaktionen. Gennem interaktionen vil nogle af disse forståelser sammensmelte 

og skabe nye meningsmønstre. Der sker på den måde hele tiden en udvikling, og det er denne 

udvikling, der ikke kan klarlægges på forhånd. Ledelse handler således om at kunne håndtere denne 

proces og indgå de lokale interaktioner, da det er herigennem, udvikling sker. Ledelsens primære 

formål er ikke at planlægge langt ud i fremtiden, da denne alligevel ikke kan forudsiges, men i stedet 

at bruge den lokale kontekst til at skabe mening og lede ud fra. 

 I relation til denne opfattelse, og i tråd med kompleksitetsteorien, problematiserer Stacey (2012) 

begreber som forudsigelighed og simpel kausalitet, og han mener i forlængelse heraf ikke, at det er 

muligt at påvise de sammenhænge, som den dominerende diskurs bygger på. Tværtimod mener han, 

at det er de sociale interaktioner og sammenhænge, der er afgørende for at forstå, hvad ledelse er, og 

hvordan man som leder skal forholde sig hertil. Fordi ledelse sker i de lokale interaktioner mellem 

mennesker, er konteksten vigtig i forbindelse med at forstå, det som foregår. Konteksten, det vil sige 

de sociale og historiske processer, individerne indgår i og tidligere har indgået i, er for Stacey central, 

da det er på baggrund af denne, at mening opstår. ”Meaning does not arise first in each individual 

and then in the action of transmitting, as in the dominant discourse, but arises in the interaction 

between the communicating individuals.” (Stacey, 2012: 24). De sociale sammenhænge er derved 

nødvendige for at skabe mening, og det er på den baggrund ikke muligt at tale om et kontekstfrit miljø 

eller generalisere på samme måde, som det for eksempel gøres ved brugen af instrumental rationalitet. 

Dette skyldes, at erkendelse ifølge socialkonstruktivismen er betinget af det sociale (Fuglsang & 

Olsen, 2009), hvorfor mening først opstår i samspillet med andre. Stacey siger eksempelvis herom: 

”Individual selves are thus socially selves …” (Stacey, 2012: 99). Ledelse er dermed en social proces, 

der skal forstås ud fra den konkrete kontekst. 

 

Det er med andre ord en afstandstagen til ledelsesteknikker og -redskaber, der ifølge den dominerende 

diskurs kan forudsige fremtiden, som Stacey (2012) fremhæver i complex responsive processes 

teorien ved at sammenkoble elementer fra både kaosteori, kompleksitetsteori samt ved at inddrage 

discipliner som filosofi, sociologi og psykologi. Det er kombinationen af disse elementer og 

forståelsen af kompleksitet og lokale interaktioner, der udgør kernen i Staceys tankegang om complex 

responsive processes. 
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4.2.3. Gensidig social afhængighed 

Udover inspiration fra kaos- og kompleksitetsteori trækker complex responsive processes også på 

Elias’ proces sociologi og Meads forståelse af individer og deres relations- og identitetsdannelse. En 

af Elias’ grundideer, som complex responsive processes trækker på, er menneskers indbyrdes 

afhængighed. Det sociale og det individuelle forudsætter hinanden, og det er således ikke muligt at 

adskille de to, idet det er igennem det sociale, vi erkender verden. Derfor er interaktionen det 

essentielle, og det er gennem denne, at udvikling og forandring opstår. ”Elias concluded that the 

development of a society was not caused by ‘mysterious’ social forces but was the consequences of 

the interweaving, the interplay of the intentions and actions of many, many people.” (Stacey, 2012: 

17). Ligesom i kompleksitetsteorien er det dermed sammenhængen og samspillet mellem forskellige 

aktører, der får afgørende betydning. Det er dette samspil, der er med til at konstruere den sociale 

virkelighed, og det er således igennem de mange personer og deres lokale interaktioner, at virkelig-

heden skabes. For Stacey, som indenfor socialkonstruktivismen, gælder det, at det ikke er muligt at 

stille sig uden for interaktionen: ”… according to the complex responsive processes there is no 

objective observer, only participants in the social interaction, and no one can escape from this 

participation to stand outside it and observe it.” (Stacey, 2012: 102). Hermed tydeliggøres endnu 

engang forskellen mellem henholdsvis en realistisk og konstruktivistisk videnskabstradition. Det vil 

sige, hvorvidt virkeligheden vurderes til at have en objektiv eksistens i sig selv uafhængig af vores 

erkendelse, eller om virkeligheden netop ses som afhængig af vores erkendelse, idet den er gensidig 

forbundet hermed (Fuglsang & Olsen, 2009). Stacey istemmer sig det sidste synspunkt, idet inter-

aktionerne bliver til i kraft af vores erkendelse, hvorved det bliver umuligt at stille sig udenfor disse. 

Ledelse er således heller ikke noget, man kan udøve som objektiv observatør. Ledelse handler om at 

tage del i samtalerne og interaktionerne, da det er herigennem muligheden for at påvirke disse 

forekommer, hvilket ligeledes understreger ledelsens sociale karakter. 

 

Man kan som individ kun planægge sine egne handlinger, og da det ikke er muligt at forudsige andres 

handlinger, kan det ikke kontrolleres, i hvilken retning en interaktion udvikler sig. ”The fact that each 

person depends on others means that none can simply realize their plans.” (Stacey, 2012: 18). Det 

er derfor ikke muligt at forudsige fremtiden, hvorfor lederen ikke kan kontrollere hverken 

medarbejdere eller andre lederes handlinger. Man skal derimod være parat til at håndtere 

usikkerheden forbundet hermed. I relation hertil er det værd at påpege, at uforudsigeligheden ikke 

skyldes aktørernes inkompetence, men i stedet menneskets natur og den dynamik, der opstår i 
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interaktioner: ”If human relationships are nonlinear, and they certainly seem to be, then we will not 

be able to make long-term predictions of organizational futures, and this means that the failure to do 

so is not due to human incompetence but to the inescapable dynamics of human interactions.” 

(Stacey, 2012: 12-13). Man kan således ikke klandre aktørerne for ikke at formå at forudsige 

fremtiden, da dette, ifølge Stacey (2012), i sig selv er en umulighed. 

 I overensstemmelse med kompleksitetsteorien behøver denne usikkerhed og manglende kontrol 

dog ikke at betyde, at udviklingen sker på baggrund af ingenting. Den sker i stedet på baggrund af de 

mange lokale interaktioner, som er med til at forme udviklingen, og som på samme tid både muliggør 

og begrænser denne. Elias bidrager således med en forståelse af, hvordan individer kan ses som 

indbyrdes afhængige, og hvordan disse processer mellem mennesker kan sprede sig og være med til 

at danne større sociale mønstre på tværs af et helt samfund. Samfundet indgår nemlig, ligesom enkelte 

individer, hele tiden i en vedvarende, konstituerende proces, hvor forandring og udvikling sker på 

baggrund af lokale interaktioner (Stacey, 2012). Der sker med andre ord en gensidig påvirkning 

mellem individ og samfund, som begge former og formes af hinanden. 

 

4.2.4. Meningsskabelse 

Når man skal forstå de lokale interaktioner, og hvordan mening opstår, er det nærliggende at se på, 

hvordan disse lokale interaktioner virker tilbage på individet selv. Stacey trækker på Mead og hans 

forståelse af, hvordan mening opstår og skabes. Ifølge Mead er mennesker påvirket af deres relationer, 

og det er i disse relationer, at mening opstår, men det er ligeledes i disse relationer, individet bliver 

bevidst om sig selv (Stacey, 2012). Her ses endnu engang en parallel til socialkonstruktivismen, idet 

meningsskabelse opstår gennem de samtaler og relationer, individet indgår i (Collin, 2003). Da 

mennesket er et socialt selv og ikke har mulighed for at sætte sig selv uden for relationen, opstår 

mening først i det øjeblik, individer indgår i relationer med hinanden (Stacey, 2012). Det er således 

først, når der kommer en respons tilbage fra den eller de personer, der omgiver en, at mening begynder 

at forme sig. ”This makes it clear that meaning does not lie in the gesture alone but in the social act 

as a whole; meaning arises in the responsive social interaction between actors.” (Stacey, 2012: 24). 

En meningsskabende relation kræver således både gestures og responses, fordi det er i denne 

vekselvirkning, at mening skabes. Mening er således som tidligere påpeget socialt afhængig, og ikke 

noget der findes i sig selv, men opstår i relationer mellem mennesker. 

For at skabe mening i de lokale interaktioner kræver det, at man deltager og på den måde forhandler 

sig frem til mening gennem gestures og responses. Det er en kompleks proces for til trods for, at en 
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gesture har en oprindelig mening og intention fra afsenderen, vil opfattelsen og fortolkningen 

afhænge af mere end gesturen i sig selv. Respondentens historik påvirker for eksempel, hvorledes 

denne gesture opfattes. Stacey giver i relation hertil følgende eksempel: ”When a CEO, for example, 

communicates with members of an organization, the meaning does not lie simply in the 

communication but at the same time in the responses to it. No matter how clearly worded the 

communication is, it will be interpreted in many different ways in local interactions and therefore 

mean different things for different people in a way that the CEO cannot control.” (Stacey, 2012: 24). 

Vi konstruerer på denne måde virkeligheden forskelligt på baggrund af kontekstuelle faktorer. 

Mønstre og temaer, som respondenten allerede har som en del af sin erkendelse, vil have stor 

indvirkning på, hvordan der responderes, og på den måde enten stabiliseres eller destabiliseres de 

allerede eksisterende tankemåder. Den respons, der kommer tilbage, kan således enten underbygge 

afsenderens intention, men den kan også modificere den oprindelige mening, selv for afsenderen af 

denne gesture. På den måde kan en enkelt response influere meningen af alle følgende gesture-

response sekvenser og muligvis hele samtalen. Hermed skabes et potentiale for forandring, idet de 

lokale interaktioner ændres i takt med ændringer i kommunikationen og de relationelle processer 

(Stacey, 2012). En leder skal således være klar over, at de budskaber og gestures, der afsendes til 

medarbejderne, ikke nødvendigvis forstås på den intenderede måde. Man skal være parat til at ændre 

sin kommunikation, såfremt det er nødvendigt for at få det ønskede budskab frem, men ligeledes 

acceptere den påvirkning, der virker tilbage på en selv, hvorved lederen selv ligeledes kan ændre 

holdning. 

 

En anden faktor der har indvirkning på, hvilken response der følger, er det, Mead kalder den 

generaliserede anden (Stacey, 2012). Den generaliserede anden er abstraktioner og generaliseringer 

omkring, hvordan individet tror, andre vil tænke og reagere på det, man gør og siger. Dette kommer 

således til at fungere som det, individet måler sine handlinger op imod og reflekterer på baggrund af. 

Denne refleksion omfatter ikke kun ens handlinger, men også selvet: ”… there evolves a capacity to 

take the attitude of others not just towards one’s gestures but also towards one’s self.” (Stacey, 2012: 

26). Selvet bliver således skabt i et samspil mellem individet og den sociale relation, og der foregår i 

denne proces en vekselvirkning mellem ens egen opfattelse og den måde, man tror, andre opfatter en 

på. Mead opererer i denne forbindelse med begreberne I og Me, hvor I repræsenterer ens egen 

opfattelse af sig selv, og Me er måden, hvorpå man tror, andre opfatter en (Stacey, 2012). Begge dele 

bygger således på ens egen opfattelse og behøver i princippet ikke have noget med andres opfattelser 
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at gøre. Denne måde at tænke på er essentiel for complex responsive processes, da der her skabes 

bevidsthed om ens egen indflydelse på sig selv, andre og den relation, man indgår i, hvilket får 

betydning for selve interaktionen. Det er nødvendigt at reflektere over sin egen rolle i interaktionen, 

da man konstant vurderer den i forhold til, hvad andre vil tænke, eller hvad man tror, andre vil tænke. 

Den generaliserede anden kan derfor have stor indvirkning på, hvordan man tænker om sig selv som 

leder, og ligeledes hvordan man tror, andre tænker, at en leder bør agere.  

 Den generaliserede anden bygger dog ikke udelukkende på gisninger, men i stedet på den historie 

man har og de interaktioner, man tidligere har indgået i. ”It is through ongoing history that people 

develop some capacity to predict some potential consequences of their gestures to others, and it is 

through history that people learn to take the attitude of the generalized other.” (Stacey, 2012: 26). 

Man lærer således både af historien og ens egne erfaringer, som ligeledes ændres over tid. Dette 

skyldes, at historie ikke er en faktuel beretning, men i stedet en reproduktion, som åbner op for flere 

fortolkninger. Den efterfølgende fortolkning er dog det, der gør det muligt at lære af historien og 

derved udbygge sin viden. De handlinger eller gestures, som individer efterfølgende laver, er derfor 

også et resultat af den viden og den erfaring, de har gjort sig, både i forhold til sig selv, men også i 

samspillet med andre. 

 

4.2.5. Refleksivitet og praktisk visdom 

Alle ens erfaringer er medvirkende til, at man bliver mere refleksiv omkring de forskellige 

interaktioner og beslutninger, man træffer. Denne refleksivitet er et vigtigt element i complex 

responsive processes, fordi den gør det muligt at bevæge sig videre end de generelle regler og 

procedurer, der ofte ligger til grund for og forstås ved ledelse (Stacey, 2012). Det er således gennem 

refleksivitet, at man ifølge Stacey (2012) går fra at være kompetent til at blive ekspert, hvilket 

kendetegner dygtige og erfarne ledere. Det sker ved at bruge sin erfaring til at genkende mønstre i de 

lokale interaktioner, og herigennem udøve refleksivitet over den situation, man befinder sig i. 

”Experts are unable to articulate the rules governing their performance because they simply do not 

follow rules; instead, as a consequence of long experience, they exercise practical judgment in the 

unique situations they find themselves in.” (Stacey, 2012: 107). En af Staceys pointer er således, at 

man skal gå videre end bare at følge de foreskrevne teknikker, og i stedet reflektere over hvorfor man 

gør, som man gør. Man skal med andre ord anvende praktisk visdom, hvor man trækker på sin erfaring 

fra tidligere situationer. Det er vigtigt at slå fast, at der her ikke er tale om generaliseringer eller 

simplifikationer, som der er ved for eksempel instrumental rationalitet. Som ekspert simplificerer 
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man ikke virkeligheden på samme måde som i den dominerende diskurs, og den reduceres heller ikke 

til simple kausale sammenhænge. I stedet bruges den intuition og dømmekraft, man har opbygget 

gennem tidligere interaktioner: ”Practical judgment is the experience-based ability to notice more of 

what is going on and intuit what it most important about a situation.” (Stacey, 2012: 108). Denne 

evne til at anvende og stole på sin intuition er dog en, der skal opbygges, hvilket gøres under kyndig 

vejledning af andre eksperter. Disse eksperter skal lære den kompetente praktikker at håndtere både 

usikkerhed og tvetydighed, men også at stole på sig selv og sin intuition, selvom man ikke kan 

artikulere baggrunden herfor, da det ofte er en ubevidst proces (Stacey, 2012).  

 Der findes flere måder, hvorpå man, med eksperters hjælp, kan opøve ens praktiske visdom. For 

eksempel gennem refleksive narrativer og ved at tage del i de igangværende samtaler (Stacey, 2012). 

Da det er gennem interaktioner og samtaler, man bliver bevidst om sig selv, jævnfør Meads tanker 

om den generaliserede anden og I/Me tankegangen, er det således også i denne proces, man reflekterer 

over sig selv og ens tanker. Det er dog ikke kun i den sociale proces, hvor man indgår i samtaler med 

andre, men ligeledes i den indre dialog. I begge disse processer skaber individet en bevidsthed om 

sig selv, og det er herigennem, der kan opstå kreativitet til at gribe situationen an på en ny og 

anderledes måde. ”In normal patterns we find ourselves jumping rapidly from one idea or thought to 

another which rapidly triggers yet another thought. Creative insights can emerge in these complex 

conversational patterns.” (Stacey, 2012: 114). Dette er en kreativitet, der kan stamme fra både de 

indre, personlige samtaler, men også de sociale dialoger. En sådan kreativitet kan for eksempel opstå 

ved at stille flere spørgsmål til en specifik situation eller sætte den ind i et historisk narrativ for 

derigennem at blive klogere på, hvordan man er endt lige præcis i denne situation. Narrativet fungerer 

således som en kilde til refleksivitet, da man gennem dette udforsker historien, og hvordan man 

tænker om den (Stacey, 2012). Refleksivitet og praktisk visdom er dermed et alternativ til den 

dominerende diskurs, hvor redskaber og teknikker spiller den afgørende rolle. I denne tilgang kræves 

det som udgangspunkt udelukkende, at de forskellige trin følges, sådan som de anvendte modeller 

foreskriver, og herudfra skulle man være sikret succes. Ved at reflektere over situationen og på den 

måde udvise praktisk visdom tilpasser lederen sig den pågældende kontekst, og bevæger sig videre 

end, hvad generelle teknikker og procedurer foreskriver. Man bruger således sin personlige 

dømmekraft og intuition, hvilket ifølge Stacey er en mere konstruktiv måde at udøve ledelse på. 

 

Det skal påpeges, at der ifølge Stacey (2012) er forskel på begreberne refleksivitet og refleksion. Den 

primære forskel imellem de to er, at refleksion foretages på et individuelt plan, i modsætning til 
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refleksivitet, som inddrager det sociale. ”Reflexivity points to the impossibility of standing outside of 

our experience and observing it, simply because it is we who are participating in and creating the 

experience, always with others.” (Stacey, 2012: 112). Refleksion kan således ikke stå alene, da vi 

som tidligere nævnt ikke kan stille os uden for vores relationer og observere dem. Refleksivitet kan 

ses som en form for metarefleksion, idet: ”… it involves people in more than reflection together on 

what they are doing, and that more is inquiring into how they are thinking about what they are doing. 

It involves asking ourselves who we are, what we are doing together, why [we] are doing it and how 

we are thinking about all of these questions.” (Stacey, 2012: 112). Refleksivitet kan således ses som 

en mere omfattende form for refleksion, som rejser en række fundamentale spørgsmål omkring ens 

ledelsespraksis. 

 

4.2.6. Ledelse som en forhandling 

Staceys complex responsive processes er ikke en teori i samme forstand, som ledelsesteorier og  

-teknikker forstås i den dominerende diskurs. Det skyldes især, at teorien ikke har et normativt tilsigte, 

men derimod er en teori om, hvordan organisationer rent faktisk fungerer. Complex responsive 

processes teorien er i stedet en alternativ organisationsforståelse, som har indvirkning på, hvordan 

managere og ledere tænker om deres organisation og i relation hertil deres egen rolle som ledere. 

 

Ledelse forstås i Staceys optik i et mikroprocesperspektiv, idet ledelse handler om at tage del i og 

engagere sig i de lokale interaktioner. Det er herigennem, man som leder har muligheden for at sætte 

sit præg på det, som opstår, på trods af det ikke er muligt hverken at kontrollere eller forudsige 

fremtiden. Ledelse af de lokale interaktioner er således præget af stor uforudsigelighed og 

kompleksitet, hvorfor man som leder må erkende, at man kun har en begrænset indflydelse, og ikke 

kan diktere, hvad andre skal og ikke skal. Dette er i højere grad til forhandling, noget som man 

igennem deltagelse i interaktionerne kan få en vis indflydelse på, trods alt. At complex responsive 

processes teorien ikke har et normativt tilsigte betyder desuden, at Stacey ikke opstiller en række 

retningslinjer for, hvad ledelse er, idet han anser det som meningsløst at tale om best-practices. 

Ledelse er kontekstafhængig og må behandles derefter. Han påpeger dog, at det er muligt konkret at 

øge sin indflydelse som leder gennem brugen af praktisk visdom og refleksivitet. Praktisk visdom og 

refleksivitet er tætforbundne, idet brugen af refleksivitet medvirker til at oparbejde ens niveau af 

praktisk visdom. Refleksivitet er især vigtigt i forbindelse med at flytte fokus fra både det, som har 

været, og det som kan blive, til det er er. Det vil sige at fokusere på nutiden fremfor at fokusere på 
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fortiden eller fremtiden. Ved brugen af praktisk visdom bliver det således kvaliteter som erfaring, 

intuition og personlig dømmekraft, der bliver centrale i forbindelse med at agere inden for en 

organisation bestående af mange lokale interaktioner. Lederens rolle bliver udover selv at tage del i 

den refleksive proces og at opfordre andre til det samme, da det er igennem disse refleksive processer, 

at organisationen og fremtiden skabes og forandres. På denne måde bliver lederen i complex 

responsive processes i høj grad en sparringspartner, idet selvledelse kan ses som værende det, som 

kendetegner de lokale interaktioner, hvormed lederens rolle bliver at hjælpe andre med at lede sig 

selv. Sammenfattende ses ledelse således i Staceys optik som værende evnen til at praktisere praktisk 

visdom: ”The technique, then, is one of doing the work alongside others who are more experienced, 

so learning by doing.” (Stacey, 2012: 108). Et perspektiv der afspejler Staceys egen baggrund som 

ledelsespraktikker.  

 

Det skal slutteligt tilføjes, at Stacey ikke mener, at det er meningsløst at planlægge, og at ledere derfor 

skal droppe al planlægning. Det, Stacey advokerer, er derimod, at ledere skal blive mere refleksive 

omkring brugen af strategisk ledelse og erkende, at resultater og konsekvenser forbundet hermed 

grundlæggende er uforudsigelige. De gængse ledelsesteknikker og -modeller kan derfor ikke bruges 

til det, de proklamerer, men kan i stedet ses som en måde at håndtere den kompleksitet, man som 

leder og virksomhed er omgivet af. Det vil sige, det er en måde at skabe overblik og håndtere den 

uforudsigelighed, som kendetegner strategisk ledelse. 

 

4.2.7. Ledelse ifølge Stacey opsummeret 

Complex responsive processes teorien er en afstandstagen fra en traditionel ledelsesforståelse baseret 

på instrumental kausalitet. Stacey mener i stedet, at vi bør ændre mindset i forhold til måden, vi forstår 

organisationer og strategisk ledelse. Et fokus på det, som sker i nutiden, i de lokale interaktioner 

mellem mennesker, er langt mere konstruktivt i forbindelse med at forstå et fænomen som ledelse. 

Det, som udspiller sig i interaktionerne, i mikroprocesserne, gør det nemlig muligt på sigt at 

identificere mønstre i det, som opstår. Ledelse skabes, udvikles og forandres eksempelvis som en 

konsekvens af det, som foregår i de lokale interaktioner. Men da disse består af mennesker, er 

interaktionerne præget af en kompleksitet, der gør det umuligt at forudsige, hvad præcis som vil ske. 

Grundet denne kompleksitet kan lederen hverken kontrollere det, som sker eller forudsige andres 

handlinger, men må i stedet lære at håndtere den usikkerhed, som er forbundet hermed. Ledelse sker 

således i de lokale interaktioner, hvorfor ledelse må forstås som kontekstafhængig, da det netop er i 
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interaktionerne, at erkendelse opstår. Ledelse handler med andre ord om at tage del i de lokale 

interaktioner, da det herigennem er muligt at påvirke dem. Man kan som leder øge sin indflydelse på 

de lokale interaktioner ved at anvende refleksivitet, hvorved det bliver muligt at skabe en bevidsthed 

omkring sig selv, andre og den relation, man indgår i. Igennem refleksivitet udvikles ens evne til at 

udøve praktisk visdom, da man bliver bedre til at træffe beslutninger på baggrund af tidligere 

erfaringer, ens intuition og dømmekraft. 
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4.3. Magtanalyse af scientific management 

Denne magtanalyse behandler sammen med magtanalysen af complex responsive processes, hvordan 

magten i de to ledelsesteorier kan analyseres ud fra Foucaults magtforståelse. Analyserne besvarer 

tilsammen delspørgsmål to, og udfolder de magtbegreber, der blev defineret i kapitel 3.3, hvorfor de 

følgende to delanalyser vil tage udgangspunkt heri. Vi vil i den nedenstående magtanalyse af 

scientific management undersøge, hvordan magten kommer til udtryk, og hvilken indvirkning det har 

på magtbalancen mellem arbejdere og managere. Desuden gennemgås den disciplinære magt og dens 

virkemåde. 

 

Det er i ledelsesanalysen af scientific management blevet tydeligt, at et centralt tema i teorien er at 

optimere arbejdernes produktivitet for derigennem at skabe øget velstand for både arbejdere, 

managere og samfund som helhed. Denne målsætning er muliggjort gennem en tæt kontrol med 

medarbejderne og en minutiøs systematisering af deres arbejde. Vi har i ledelsesanalysen imidlertid 

undladt at fokusere på de magtforhold, som kan identificeres i forbindelse med relationen mellem 

arbejdere og managere, et element vi derfor vil behandle i det følgende.  

 

4.3.1. Foucault som perspektiv 

En umiddelbar læsning af Taylors scientific management giver indtryk af, at der er en skæv 

magtfordeling mellem arbejdere og managere, da det er managerne, der udsteder ordrer for arbejdets 

udførelse. Det interessante ifølge Foucault er imidlertid ikke, hvem der udøver magt over hvem, men 

i højere grad hvordan magten udøves og manifesterer sig (Villadsen, 2013). Dette er et interessant 

fokus, da der således i højere grad kigges efter effekterne af magt. Man bevæger sig væk fra det, der 

umiddelbart kan identificeres, når en magtrelation iagttages, og fokuserer i stedet på den 

kompleksitet, der er i magtbegrebet. Ved at fokusere på hvordan magten udøves, kommer vi et niveau 

dybere i magtforståelsen i stedet for blot at påpege, hvem der har størst magt. Magt er således, ifølge 

Foucault (2008) en social proces, der foregår i relationer mellem individer, og det er disse processer 

og deres påvirkninger, vi er interesserede i. Til trods for at fokus er på udøvelsen af magt, er det dog 

svært fuldstændig at undgå det mere traditionelle magtperspektiv, hvor det vurderes, hvorledes en 

person udøver magt over en anden (Christensen & Jensen, 2008). Dette kan vi heller ikke se os helt 

fri for, specielt ikke i analysen af scientific management, da det er en teori, der bygger på en hierarkisk 

struktur og en klar rollefordeling mellem arbejdere og managere. Vi bestræber os dog på at nedtone 
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dette fokus mest muligt, og de steder, hvor det skulle fremgå, vil det blive suppleret med en analyse 

af, hvordan magten kan ses i et foucaultiansk perspektiv.  

 

4.3.2. En skabende magt 

Udover at være interesseret i, hvordan magten udøves og manifesterer sig, er Foucault (2008) i 

forlængelse heraf optaget af magtens produktive karakter, og mener, at man skal holde op med at se 

magt som udelukkende negativ og undertrykkende. Magt er ikke nødvendigvis restriktiv, men i stedet 

produktiv i den forstand, at den rent faktisk skaber noget (Villadsen, 2013). Magten: ”… samler ikke 

kræfterne for at reducere dem, den søger at forbinde dem på en sådan måde, at de samlet kan forøges 

og udnyttes.” (Foucault, 2008: 186). Den produktive magt virker således ved at frembringe de 

kvaliteter i individerne, der er behov for. En sådan magt anser vi som værende en parallel til Taylors 

fokus på at udnytte hver enkelt arbejders potentiale bedst muligt. Ved en optimal udnyttelse af hver 

arbejders potentiale gøres produktiviteten mere effektiv i forhold til at bidrage med øget velstand for 

såvel managere som arbejdere. Magten kan i relationen karakteriseres som en produktiv magt, idet 

den skaber nye muligheder for arbejderne, da de får tildelt et arbejde, der tilsvarer deres evner, hvilket, 

ifølge Taylor (1967), øger deres generelle livskvalitet. Karakteristisk for den produktive magt er 

netop, at: ”… den søger at opdyrke kapaciteter i de styrede snarere end blot at kontrollere, 

sanktionere og undertrykke dem.” (Villadsen, 2013: 342). Den produktive magt giver sig således til 

udtryk ved en effektiv udnyttelse af arbejdernes ressourcer, hvilket bidrager til øget velstand i kraft 

af den optimerede produktivitet.  

 

Vi anser magt som værende produktiv i den forstand, at den skaber en øget præstationsevne og 

forøgede egenskaber hos den enkelte, hvilket er en opfattelse, der ligeledes findes i Villadsen (2013). 

Dette stemmer således overens med den opfattelse af produktivitet, som Taylor ligeledes giver udtryk 

for i scientific management. Den produktive magt består i scientific management i, at den er med til 

at skabe øget velstand gennem videnskabelige udregninger for arbejdets udførelse, som fører til mere 

produktive arbejdere, der i sidste ende resulterer i en højere effektivitet, end der var under det tidligere 

managementparadigme. Produktiv magt kan dog også tage en anden form, hvor den, i stedet for at 

skabe produktivitet, er med til at producere subjekter: ”Individet og den erkendelse, som man kan 

uddrage af det, henhører under denne produktion.” (Foucault, 2008: 210). Magten forstås her som 

en producerende kraft, der har indvirkning på, hvordan vi erkender verden, da den er med til at 

producere nogle sandheder og erkendelser, som individet må forholde sig til (Foucault, 2008). Den 
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produktive magt er således med til at fremdisciplinere en bestemt adfærd, som kommer til at fungere 

som en del af individets identitet. Den produktive magt kan på den måde være med til at skabe 

subjekter og dermed fremdisciplinere roller, som for eksempel arbejder og manager, samt de 

forventninger og krav der stilles i forbindelse hermed. Det bliver således den erkendelse, individerne 

agerer ud fra. I denne forståelse af produktiv magt er magten med til at producere forskellige 

sandheder, som skaber individer og deres erkendelse af, hvad der opfattes som normalt. Magten kan 

for eksempel være medskaber af sandheden om, at mennesket skal være effektivt for ikke at blive 

opfattet som afvigende. Der findes med andre ord forskellige teoretiske fortolkninger af begrebet 

produktiv magt, men vi har valgt at fokusere på tolkningen om produktivitet i forbindelse med 

analysen af scientific management.  

 

Den produktive magt afspejler sig i oplæringen og udviklingen af arbejderen, da han gøres produktiv, 

idet han udstyres med en viden, der gør ham i stand til bedre at udfylde sin jobfunktion, ligesom han, 

ved at øge sin produktivitet, får mulighed for at tjene en højere løn. Arbejderen får endvidere 

mulighed for at få et mere interessant arbejde, hvor hans evner udnyttes bedst muligt, hvilket ligeledes 

er i managerens interesse: ”… with the aid of the science which is invariably developed, and through 

the instructions from his teachers, each workman of a given intellectual capacity is enabled to do a 

much higher, more interesting, and finally more developing and more profitable kind of work than 

he was before able to do.” (Taylor, 1967: 127). Både arbejdere og managere nyder således godt af 

den optimale udnyttelse af arbejdernes ressourcer, da arbejderne, ifølge Taylor (1967), får mulighed 

for at tjene flere penge og få et mere interessant arbejde, samtidig med at de øger deres produktivitet, 

hvilket i sidste ende gavner effektiviteten og dermed også managerne. Arbejderne får større udbytte 

af deres arbejde, og de skal ikke længere selv tage stilling til, hvordan arbejdet skal udføres, dog 

påpeger Taylor, at: ”All of this teaching, however, in no way narrows him.” (Taylor, 1967: 126). 

Tværtimod stilles arbejderen i en mere fordelagtig situation end tidligere, idet han får flere 

udviklingsmuligheder samt muligheden for at tjene en højere løn. Managerne bliver omvendt rigere 

i kraft af, produktiviteten forbedres og gøres mere effektiv. Det er på denne baggrund, at vi 

kategoriserer magten som en produktiv magt, idet både arbejdere og managere får noget produktivt 

ud af situationen. Magten skaber, ifølge Taylor (1967), en mere gunstig situation for begge parter. 

Omvendt kan denne magt ligeledes forstås som begrænsende for arbejderne, et forhold vi vender 

tilbage til senere i analysen. 
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4.3.3. Magtviden og forskydninger i magten 

En måde, hvorpå magten viser sig i scientific management, er, når videnbasen flytter sig. Foucault 

(2008) mener, at magt og viden er så tæt forbundet, at de ikke kan skilles ad. ”I Foucaults fremstilling 

er magt og viden så snævert og symbiotisk forbundne, at han ofte omtaler dem under ét, »magtviden«: 

»magt og viden forudsætter hinanden direkte; der findes ingen magtrelation uden dannelsen af et 

korrelerende vidensfelt, ej heller nogen viden der ikke forudsætter og samtidig konstituerer 

magtrelationer.«” (Heede, 2007: 104-105). Der sker således en vekselvirkning mellem viden og 

magt, som løbende ændrer og udvikler sig, hvorved magtviden balancen ligeledes kan ændre karakter. 

En sådan forskydning i forhold til magtviden balancen i mellem arbejderne og managerne kan 

identificeres i Taylors scientific management. Under det tidligere managementparadigme gav 

arbejdernes viden dem en betydelig magt, hvorimod denne i scientific management forskydes i 

managernes favør. Arbejdernes magt gav sig til udtryk ved, at de før scientific management havde 

den største viden omkring arbejdet, idet ansvaret for både planlægning og arbejdets udførelse blev 

pålagt arbejderne. Det var således arbejderne, der qua deres viden stod for den daglige drift, og 

dermed også dem, der havde den største bestemmelse. Denne magtviden gjorde det muligt for 

arbejderne at soldier og dermed påvirke produktiviteten negativt. Denne soldiering var dog ikke altid 

bevidst fra arbejdernes side, da de i stedet arbejdede i det tempo, de fandt naturligt, og ikke havde 

skjult sabotage som bagtanke (Taylor, 1967). Dette kalder Taylor (1967) for natural loafing, og er et 

eksempel på, at til trods for at arbejderne besad en stor viden omkring udførelsen af arbejdet, var 

denne ikke tilstrækkelig til at optimere og effektivisere i så høj grad, som Taylor gerne så. 

Arbejdernes magtviden var i forhold til arbejdets udførelse større end managernes, men der var stadig 

elementer i arbejdernes viden, som var mangelfuld. Videnstilegnelsen stopper således aldrig, da den 

kontekst, man indgår i, forandrer sig over tid, hvorfor det vil være nødvendigt at erhverve sig ny 

viden. Magtviden giver dermed mulighed for at påvirke andres virkelighedsopfattelse. I det tidligere 

management paradigme havde arbejderne således held med at fremsætte deres magtviden som 

bestemmende for, hvordan arbejdet dagligt blev udført. 

Arbejdernes magtviden er dog ikke den eneste magtmanifestation, der er til stede, idet magten 

ligeledes kommer til udtryk i gennem managernes position i hierarkiet. Magten er på den måde til 

konstant forhandling, da der indgår flere forskellige magtforhold i de relationer, arbejderne og 

managerne indgår i. Der kan således være forskellige forhold, der er dominerende på forskellige 

tidspunkter. At magten forhandles må ligeledes betyde, at der er mulighed for at gøre modstand og 
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modsætte sig magtforholdene. Soldiering kan i denne forbindelse ses som et eksempel på modmagt 

fra arbejdernes side mod den hierarkiske magt. 

 

Ifølge Foucault (2008) er modmagt en måde at udøve modstand mod en magt, som forsøger at 

beherske en. Modmagt er således en måde, hvorpå man forsøger at ændre den magtrelation, man 

indgår i. Modmagt vil dermed altid stå i forhold til magt, og hvor der er magt, er der modstand (Heede, 

2007). Soldiering er arbejdernes måde at modsætte sig de eksisterende magtforhold, og foregår både 

bevidst og ubevidst fra arbejdernes side. Der kan således identificeres forskellige former for 

modmagt, som kan variere i synlighedsgrad. Modmagt og arbejdernes soldiering er et eksempel på, 

at magt er et flygtigt forhold, og ikke en fast størrelse, der bliver tildelt en vis person eller gruppe, 

men i stedet noget der udspiller sig i relationen. At magten ikke kan besiddes, men derimod er betinget 

af andre fremhæves yderligere i det følgende: ”’Well, I can keep them from sitting down, but the devil 

can’t make them get a move on while they are at work.’” (Taylor, 1967: 20). Der er tale om modmagt 

fra arbejdernes side, idet managerne har legitimitet til at fastsætte retningslinjer, som arbejderne skal 

følge, men dog ikke magt til at tvinge arbejderne til at efterleve dem. Dette kan endvidere ses som et 

udtryk for en vekselvirkning mellem magt og magtesløshed. Der er således tale om et 

modsætningsforhold, idet arbejderne er frie til modsætte sig de udstedte retningslinjer. Dette 

tydeliggør, hvordan magtforholdet mellem managere og arbejdere i det tidligere 

managementparadigme ikke er totalitært og underkastende, men at der i stedet er frihed til at gøre 

modstand. Denne modstand giver dog anledning til, at managerne føler en magtesløshed over, at de 

ikke kan tvinge arbejderne til at følge deres ordrer. I scientific management forsvinder behovet for 

modmagt imidlertid, da arbejdere og managere deler målsætningen om øget produktivitet og velstand, 

hvorved der ikke bliver noget at strides om (Taylor, 1967). Dette er dog Taylors udlægning, hvilket 

er i modstrid med Foucault (2008), der mener, at enhver magtrelation altid rummer modmagt.  

Herved bliver det muligt at fremhæve endnu et af magtens karakteristika, nemlig at magt 

forudsætter frie subjekter, forstået som subjekternes frihed til at vælge mellem forskellige 

handlingsmuligheder, der gør det muligt at ændre relationen og magtpåvirkningen. For at der kan 

være tale om et reelt magtforhold i Foucaults optik, er det nødvendigt at indgå i relationen som et frit 

subjekt (Foucault, 2008). ”»Magt udøves kun over frie subjekter og kun i det omfang de er frie. 

Herved forstår vi: individuelle eller kollektive subjekter der står over for et mulighedsfelt, hvor 

adskillige adfærdsmåder, reaktioner og handlemuligheder kan iværksættes.«” (Heede, 2007: 42-43). 

Et magtforhold kræver således frihed til at handle, da der ellers vil være tale om underkastelse eller 
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tvang (Foucault, 2008). På den måde vil managernes magt have en øvre grænse, idet arbejderne er 

frie til at sige op. Denne mulighed er imidlertid nok mere aktuel i teorien frem for i praksis, hvor 

arbejderne muligvis ikke vil se dette som en reel mulighed, da de er afhængige af at kunne forsørge 

deres familier. Der opstår således en relationel magt på baggrund af magtens forhandling i relationen 

mellem arbejdere og managere, og den modmagt der udøves heri. Den relationelle magt mellem 

arbejdere og managere manifesterer sig med andre ord som en styring af den anden parts 

handlemuligheder, en magt som blandt andet henter sin styrke i den pågældende parts magtviden. 

 

Efter implementeringen af scientific management ændres magtviden balancen imidlertid, således at 

managernes magtviden nu bliver den dominerende. Eftersom der er udviklet retningslinjer og 

systemer for arbejdsgangen, er arbejdernes viden blevet irrelevant, da gamle procedurer er blevet 

erstattet af nye. Det er blevet muligt for managerne videnskabeligt at udregne, hvad der udgør en 

optimal arbejdsbyrde per dag, hvorved muligheden for soldiering bortfalder (Taylor, 1967). Skulle 

arbejderne alligevel forsøge sig med soldiering, vil dette hurtigt blive opdaget af managerne, da de 

ved, hvor meget arbejderne skal nå per dag. Såfremt soldiering alligevel forekommer, vil arbejderne 

risikere at blive fyret, hvis de bevidst ikke lever op til de nye standarder og daglige målsætninger. 

Hvis arbejderne omvendt ikke lever op til de nye standarder grundet manglende oplæring eller evner, 

er det managernes ansvar at sørge for at få bragt disse forhold i orden ved yderligere oplæring eller 

ved at forflytte arbejderen til mere passende arbejde. Managerne har således fået mere ansvar i forhold 

til deres nye viden.  

 Denne viden forskyder magtviden balancen og erstatter således arbejdernes forhenværende 

magtviden, da managernes nye viden omkring arbejdets optimale udførelse er overlegen i forhold til 

den tidligere metode. At måden, hvorpå managernes magt, manifesterer sig er overlegen 

sammenlignet med arbejdernes, fremgår endvidere af det følgende: ”… in almost all of the mechanic 

arts the science which underlies each act of each workman is so great and amounts to so much that 

the workman who is best suited to actually doing the work is incapable of fully understanding this 

science, without the guidance and help of those who are working with him or over him, either through 

lack of education or through insufficient mental capacity.” (Taylor, 1967: 25-26). Managernes magt 

er derfor dels et udtryk for en overlegen videnbase og dels et resultat af, at de har haft held med at 

definere arbejdernes handlingsmuligheder. Managerne kan definere det pågældende arbejde, som 

arbejderne skal udføre, og der sker derved en begrænsning af arbejdernes handlingsrum, en 
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begrænsning som skyldes den videnskabeliggørelse af arbejdet, der er sket i kraft af scientific 

management.  

 

Et konkret eksempel på, hvordan arbejdernes handlingsmuligheder bestemmes af managerne, 

illustreres i det følgende: ”So that, under the plan which individualizes each workman, instead of 

brutally discharging the man or lowering his wages for failing to make good at once, he is given the 

time and the help required to make him proficient at his present job, or he is shifted to another class 

of work for which he is either mentally or physically better suited.” (Taylor, 1967: 70). Arbejderne 

stilles med andre ord i en situation, hvor de, hvis ikke de lever op til managernes forventninger, vil 

blive flyttet til en anden type arbejde eller i værste fald fyret, såfremt de ikke formår at leve op til 

kravet om ”a proper day’s work”. ”All of those who, after proper teaching, either will not or cannot 

work in accordance with the new methods and at the highest speed must be discharged by the 

management.” (Taylor, 1967: 83). Ud fra de to ovenstående uddrag fremgår det, at der i scientific 

management lægges stor vægt på, at der gøres en indsats for at oplære arbejderne, således at de kan 

opfylde de krav, der stilles til de nye arbejdsformer. Først oplæres de til at varetage det pågældende 

arbejde, og hvis dette stadig ikke udføres tilfredsstillende og i overensstemmelse med forskrifterne, 

forflyttes arbejderen til andet arbejde. I yderste konsekvens må managerne anvende den magt, de har 

i kraft af deres position, og fyre de arbejdere, der ikke formår at forbedre sig tilstrækkeligt i forhold 

til at efterleve kravene i scientific management.  

 

At magten forskydes får yderligere den konsekvens, at arbejderne fratages noget af deres tidligere 

autonomi, idet de forventes at arbejde ud fra de instrukser, de får udstukket, hvormed deres mulighed 

for at udvise initiativ bortfalder. ”As the workmen frequently say when they first come under this 

system, ”Why, I am not allowed to think or move without some one interfering or doing it for me!”” 

(Taylor, 1967: 125). Citatet her illustrerer, hvordan arbejderne er utilfredse med ikke længere at have 

medbestemmelse i forhold til deres arbejde, og er endvidere et udtryk for, at magtviden balancen har 

flyttet sig. Videnskaben har erstattet den individuelle dømmekraft, hvilket yderligere kan ses som en 

indikation på magtens manifestation: ”The development of a science, on the other hand, involves the 

establishment of many rules, laws, and formulæ which replace the judgment of the individual 

workman and which can be effectively used only after having been systematically recorded, indexed, 

etc.” (Taylor, 1967: 37-38). Arbejdernes initiativ erstattes med andre ord af det, der videnskabeligt 

kan bevises og systematiseres. Videnskaben kommer dermed til at fungere som et sandhedsregime, 
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der definerer og udskiller sande diskurser fra falske, og videnskaben bliver på den måde en sandhed, 

som ikke betvivles (Heede, 2007). Magten, som manifesterer sig gennem videnskaben, får derfor en 

ensrettende effekt på arbejderne, der forventes at leve op til det, videnskaben har påvist, da dette ikke 

betvivles, men derimod anses som den mest effektive vej til at opnå en optimeret produktivitet. I 

scientific management stoles der således udelukkende på det, der kan udregnes og bevises, hvilket 

afspejler Taylors videnskabsteoretiske standpunkt.  

 

I scientific management bruges videnskabelige begreber og teknikker til at afdække de 

sammenhænge, der er i den observerede virkelighed. Ved at klarlægge hver eneste funktion det 

forklares, hvorledes den bidrager til systemet og den overordnede funktion. Der er således fokus på 

det empiriske aspekt, som er med til at forklare verden, og hvordan de forskellige funktioner hænger 

sammen. Det funktionalistiske udgangspunkt adskiller sig væsentligt fra Foucaults 

videnskabsteoretiske perspektiv, som vi har identificeret som socialkonstruktivistisk. Her er fokus 

ikke på, hvad der kan bevises, men i stedet på hvordan virkeligheden på afgørende vis præges og 

formes af vores erkendelse. Det socialkonstruktivistiske perspektiv påpeger netop, hvordan 

virkeligheden ikke eksisterer som en objektiv realitet, der er uafhængig af vores erkendelse heraf 

(Fuglsang & Olsen, 2009). Der er derfor et modsætningsforhold mellem Taylor og Foucault i den 

måde, de opfatter viden og verden på. Hvor videnskaben hos Taylor har erstattet den menneskelige 

dømmekraft, spiller denne ikke samme rolle hos Foucault. Her ses viden som en menneskelig 

konstruktion, der erkendes forskelligt alt efter, hvem der erkender den. Dette gør det kompliceret at 

skulle anvende Foucault til at analysere Taylors scientific management, da de befinder sig inden for 

forskellige paradigmer, og således har forskellige opfattelser af videnskabelighed. Vi vurderer dog, 

at det at diskutere forskellene bidrager med nye erkendelser, da det ved at stille nogle kontraster op 

over for hinanden, bliver tydeligere, hvad de hver især mener. Desuden er konstruktivismen et 

rummeligt paradigme, hvorved det bliver muligt at se funktionalismen i et kritisk lys.   

 

4.3.4. Magten som både muliggørende og begrænsende 

Ved indførelsen af scientific management stilles arbejderne i en situation, hvor de fratages deres 

tidligere ansvar, men samtidig tilbydes de en højere løn som resultat af en øget produktivitet. Der kan 

således på én og samme tid identificeres en produktiv og muliggørende magt, der skaber nye 

muligheder for arbejderne og en begrænsende magt, idet arbejderne fratages deres selvstændighed. 

Et eksempel fra scientific management, som illustrerer magtens dobbelte funktion som værende dels 
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muliggørende, dels begrænsende, er måden, hvorpå managerne taler til arbejderne. Dette foregår i en 

hård, næsten nedladende tone, hvilket Taylor også delvist anerkender: ”This seems to be rather rough 

talk.” (Taylor, 1967: 46). Han argumenterer dog i forlængelse heraf for nødvendigheden af samme: 

”With a man of the mentally sluggish type of Schmidt it is appropriate and not unkind, since it is 

effective in fixing his attention on the high wages which he wants and away from what, if it were 

called to his attention, he probably would consider impossibly hard work.” (Taylor, 1967: 46). Taylor 

mener med andre ord, at det er nødvendigt at anvende magt for at få arbejderne til arbejde mere 

produktivt. De er dumme og ved derfor ikke, hvad der er i deres egen sande interesse (Taylor, 1967). 

Ud fra Foucaults optik får magten i dette tilfælde en manipulerende karakter, eftersom Schmidt ikke 

er sig magten bevidst. Netop at skabe bevidsthed omkring magten og dens funktion er et af Foucaults 

(2008) hovedærinder. Kun ved at være bevidst om magten og dens virkemåde, kan der gøres 

modstand mod den. I den dialog, som Taylor henviser til, er der således et stort potentiale for at 

synliggøre magten. Der er derfor grund til at stille sig kritisk over for den måde, Taylor taler om 

arbejderne på, da han udnytter situationen i kraft af, at Schmidt ikke selv er bevidst om sine 

muligheder. Denne magtanvendelse kan imidlertid ligeledes identificeres som en produktiv magt, idet 

den hjælper arbejderne til at tjene en højere dagsløn, samtidig med at managerne bliver rigere i takt 

med den højere produktivitet, hvilket ligeledes kommer samfundet til gode. Omvendt kan netop denne 

magt ligeledes ses som undertrykkende for arbejderne, idet de i kraft af måden, managerne taler til 

dem, gøres til andenrangs borgere.  

 

Hvor det førhen var arbejderne, der havde den største viden omkring arbejdets udførelse, er det under 

scientific management managerne, der besidder den største viden og derfor kan definere 

arbejdsgangen. Udviklingen af scientific management og ”a proper day’s work” har således ændret 

på opfattelsen af, hvad der er en god arbejder. Ifølge Foucault fungerer magten netop gennem de 

forskellige sandheder, den producerer (Heede, 2007), hvorfor det er muligt at tale om flere 

fortolkninger af sandheden, idet denne konstrueres i relationer mellem mennesker. Dette modstrider 

antagelserne i scientific management, hvor det er muligt at måle og udregne alt, hvad der er relevant. 

Der kan således kun være én gældende sandhed, som både arbejdere og managere arbejder efter og 

forsøger at opfylde. De to forskellige sandhedsidealer afspejler således to forskellige paradigmer. Vi 

vurderer dog, at det til trods herfor er muligt at anvende Foucault som analyseteori på Taylor, da det 

løbende ændres, hvad der opfattes som sandheden. Med udviklingen af scientific management er der 
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for eksempel ændret på opfattelsen af, hvad der er en god arbejder, eller hvad der anses for korrekte 

arbejdsmetoder.  

 Sandheden er ikke en fastlåst størrelse (Foucault, 2008), men forhandles i relationen og er således 

et resultat af magt. Managerne har i kraft af deres magtviden haft held med at definere sandheden 

over for arbejderne, hvilket er en manifestation på deres magt. Der stilles derfor nye krav til 

arbejderne, som skal vænne sig til, at managerne står for tilrettelæggelsen af arbejdet. ”The work of 

every workman is fully planned out by the management at least one day in advance, and each man 

receives in most cases complete written instructions, describing in detail the task which he is to 

accomplish as well as the means to be used in doing the work.” (Taylor, 1967: 39). Arbejderne har 

dermed fået frataget deres initiativ og den selvbestemmelse, der tidligere kendetegnede deres 

hverdag. Her tages dog det forbehold, at det er Taylors udlægning, og hvorvidt arbejderne reelt havde 

mere autonomi inden scientific management, er det muligt at stille sig kritisk overfor. Arbejdernes 

hverdag er nu i stedet karakteriseret ved, at enhver bevægelse er videnskabeligt udregnet og alle 

overflødige aktiviteter elimineret. Dette kan endvidere ses som et eksempel på, hvordan arbejdernes 

handlingsmuligheder indskrænkes. Arbejderne har ikke længere den samme frihed til at benytte de 

teknikker eller arbejdsgange, som de finder mest anvendelige. Som påpeget i ledelsesanalysen mister 

de en del af deres tidligere autonomi i kraft af, at managerne nu har overtaget planlægningen af 

arbejdet ned til mindste detalje.  

 

Magten kan på én og samme tid være muliggørende og begrænsende, hvilket er blevet fremhævet i 

scientific management, hvor vi har identificeret magten som en produktiv magt, idet arbejderne 

udstyres med de rette egenskaber, hvorigennem der opnås en større samlet effektivitet og velstand. 

Magten har dog samtidig en begrænsende karakter både for arbejderne og managerne. Arbejderne har 

ikke længere den samme medbestemmelse og frihed til selv at træffe beslutninger, og managerne skal 

udelukkende sørge for efterlevelse af de nye standarder, hvorved deres råderum begrænses. Den 

produktive magt har således en dobbelthed i sig, idet den både er produktiv og indskrænkende. Forstås 

den produktive magt i scientific management derimod i lyset af funktionalismen, vil det 

indskrænkende element dog være meget begrænset. Funktionalismen bygger på tankegangen om, at 

alle arbejder mod det samme mål, hvorfor det ikke vil være begrænsende for arbejderne at få 

udstukket retningslinjer for arbejdet. Det vil i stedet være produktivt for dem, fordi de på den måde 

kan udfylde deres funktion optimalt, hvilket er hele grundideen i funktionalismen. Den produktive 

magt i scientific management vil således være produktiv for alle.  



 68 

 

4.3.5. Magt og disciplinering 

Udover magten giver sig til kende gennem produktiv magt og magtviden, er disciplinen en anden 

måde, magten manifesterer sig på i scientific management, og netop disciplinen er for Foucault (2008) 

helt central i forbindelse med en kortlægning af magten. Disciplinens dobbelttydige karakter afspejles 

blandt andet ved, at: ”På den ene side undertvinger og tøjler disciplinen individer og skaber ”føjelige 

kroppe”. På den anden side fremmer den selvsamme disciplinering handlingskapacitet og hermed 

magtmuligheder, for så vidt som den opøver viden og evner hos dem, den rettes mod.” (Villadsen, 

2013: 348). Magten manifesterer sig med andre ord gennem disciplineringen, som på én gang 

bidrager til produktionen og underkastelsen af arbejderne (Foucault, 2008). Vi anser i denne 

forbindelse managernes magt som værende udtryk for en disciplinær magt, idet arbejdernes kroppe 

udsættes for en disciplinering. Enhver af arbejderens bevægelser er bestemt på forhånd, og hans job 

bliver derfor efter bedste evne at leve op til de givne instrukser. Denne form for disciplinering 

modsvarer Foucaults opfattelse, idet han anser en disciplineret og lydig krop som en forudsætning for 

effektivitet (Foucault, 2008). Foucault anser yderligere disciplinen som essentiel, idet den: ”… 

angiver, hvordan man kan få greb i andres kroppe, ikke blot for at de gør det, man ønsker, men for 

at de fungerer, som man gerne vil have det, med nogle teknikker i overensstemmelse med den 

hastighed og effektivitet, som man har fastsat.” (Foucault, 2008: 154). Den disciplinære magt i 

scientific management kan således ses som et redskab til at ensrette arbejderne med det formål at 

effektivisere produktionen. ”Den disciplinære magt er faktisk en magt, som i stedet for at aflokke og 

afkræve nogen noget har som sin vigtigste opgave at »afrette«, eller uden tvivl at afrette for bedre at 

kunne afkræve noget og drage fordel heraf.” (Foucault, 2008: 186). Disciplineringen handler således 

ikke om at udøve magt over arbejderne, men at få dem til at indfri en specifik målsætning, hvilket 

understøtter magtens produktive karakter samt afspejler Taylors videnskabsteoretiske ståsted om, 

hvordan alle dele bidrager til det samlede mål.  

 

Et eksempel fra scientific management, som illustrerer den kropslige disciplinering af arbejderne, 

viser, hvordan magtforholdet mellem arbejder og manager udspiller sig: ””Well, if you are a high-

priced man, you will do exactly as this man tells you to-morrow from morning till night. When he 

tells you to pick up a pig and walk, you pick it up and you walk, and when he tells you to sit down 

and rest, you sit down. You do that right straight through the day.” (Taylor, 1967: 45-46). Her 

afspejles et magtforhold, hvor manageren får arbejderen til at gøre noget, han ellers ikke ville have 
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gjort (Christensen & Jensen, 2008), idet arbejderen, hvis overladt til sig selv, ville sænke 

produktiviteten til skade for både ham selv og virksomheden. I scientific management ses 

disciplineringen af arbejderne derfor som nødvendig for at kunne opnå den ønskede effektivitet. Den 

tætte styring og oplæring af arbejderne fortsætter, indtil kroppen er blevet så tilpas disciplineret, at 

den foretager arbejdet automatisk. Hermed bliver det muligt for managerne at frigøre ressourcer til 

oplæring af andre arbejdere, hvor der måtte være et større behov. Fokusset i scientific management 

på optimering og effektivisering af virksomheden som helhed bliver dermed atter tydeligt. Det er 

dette rationale, som alle handlinger vejes op imod og retfærdiggøres ud fra, magten kan derfor ses 

som afspejlende netop denne grundidé.  

 

Den hierarkiske overvågning, som udgør en del af den disciplinære magt, beskriver en situation, hvor 

magtudøvelsen sker gennem opdelingen i hierarkier, som muliggør en overvågning og klassificering 

af individerne på baggrund af deres adfærd (Foucault, 2008). Den hierarkiske opdeling muliggør med 

andre ord en overvågning, der i sig selv har en korrigerende effekt, men som først i kombination med 

den normaliserende sanktion, bliver til en egentlig disciplinær magt. Den normaliserende sanktion 

handler således om at korrigere og normalisere individerne, og samtidig sanktionere dem, der ikke 

lever op til normen (Foucault, 2008). Den bygger så at sige på en dualisme af belønning og straf, hvor 

den mindste afvigelse fra normen udløser en straf, mens komplet efterlevelse sikrer, at man undgår 

at blive sanktioneret.  

 Denne dualisme af belønning og straf afspejles i scientific management, for eksempel når 

arbejderne evalueres for gårsdagen arbejdsindsats: ”… whenever the men received white slips they 

knew that everything was all right, and whenever they received yellow slips they realized that they 

must do better or they would be shifted to some other class of work.” (Taylor, 1967:69). Vi vurderer, 

at der er tale om en straf, når arbejderne modtager en gul seddel, der symboliserer, at de ikke har gjort 

arbejdet godt nok ved ikke at leve op til deres målsætning. Modsat er den hvide seddel et udtryk for 

en belønning, da arbejderne har indfriet forventningerne. De belønnes ved at få udbetalt den høje 

dagsløn, hvorimod den anden gruppe straffes ved at få udbetalt en lavere løn. Dualismen mellem 

belønning og straf er således en manifestation af den normaliserende sanktion, idet den på en diskret 

men effektiv måde korrigerer arbejdernes adfærd. Den disciplinerer arbejderen ved, at han mister en 

del af sin dagsløn, og ved han konfronteres med ikke at kunne leve op til forventningerne ved at være 

mindre effektiv end de øvrige arbejdere. Denne form for disciplinering muliggøres gennem den 
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hierarkiske overvågning, der bidrager til en klassifikation af, hvilke arbejdere der skal modtage 

henholdsvis hvide og gule sedler.  

Undersøgelsen, der er kombinationen af den hierarkiske overvågning og den normaliserende 

sanktion, udføres af managerne. Igennem undersøgelsen bliver det muligt at klassificere individerne, 

da der skabes en gennemsigtighed: ”… hvorigennem man differentierer og sanktionerer dem.” 

(Foucault, 2008: 201). Det er således gennem overvågningen, man får viden til at kunne klassificere 

individerne samt sammenligne og udpege forskelle mellem dem. Undersøgelsen er dermed en måde, 

hvorpå man disciplinerer ved at individualisere og sanktionere, når man bryder det acceptable. 

Managerne har overblikket over, hvem der får de gule sedler og dermed ikke lever op til den fastsatte 

målsætning. De har derfor magten til at bestemme, hvornår en arbejder skal flyttes til andet, mere 

passende arbejde. Med scientific management er det blevet muligt videnskabeligt at definere, hvad 

der udgør en passende arbejdsbyrde for forskellige typer arbejde, en viden managerne bruger til at 

optimere arbejdernes arbejdsindsats. Dette er således yderligere en manifestation på managernes 

magt. 

 

Den hierarkiske overvågning er desuden tydelig i scientific management i form af den arbejdsdeling 

og struktur, arbejdet udføres indenfor. Den meget stringente struktur kan ses som et udtryk for en 

hierarkisk opdeling, der gør det muligt at føre konstant kontrol med arbejderne. Denne kontrol 

kommer for eksempel til udtryk ved, at arbejderne ikke alene må forholde sig til en enkelt manager, 

men modtager instrukser fra adskillige managere, der hver især har specialiseret sig inden for sit 

område. Arbejderne har eksempelvis dagligt kontakt med ”the inspector”, som lærer arbejderen, 

hvordan arbejdet skal udføres, samt sørger for at arbejdet udføres i den rette kvalitet. ”The gang boss” 

der viser ham, hvordan han optimerer sin maskine og sine bevægelser. ”The speed boss” har ansvaret 

for, at maskinen opretholder den rette hastighed, så produktionstiden minimeres mest muligt. 

Endvidere er arbejderne i kontakt med ”the repair boss”, som sørger for vedligeholdelse af maskinen, 

”the time clerk”, der administrerer arbejdernes løn og ”the route clerk”, som sikrer at arbejdet udføres 

i den korrekte rækkefølge (Taylor, 1967). Endelig: ”… in case a workman gets into any trouble with 

any of his various bosses, the ”disciplinarian” interviews him.” (Taylor, 1967: 125). At arbejderne 

konstant irettesættes, anser vi som årsagen til, at den disciplinære magt har haft så stor effekt. 

Disciplineringen bliver så gennemtrængende, at den begynder at gennemsyre arbejdernes tilværelse, 

og dermed ikke længere kun har indvirkning på adfærden i arbejdstiden. Efter implementeringen af 

scientific management giver Taylor udtryk for, at: ”Perhaps the most important of all the results 



 71 

attained was the effect on the workmen themselves.” (Taylor, 1967:71). Han påpeger med andre ord, 

at påvirkningen af arbejdernes livsførelse har været en positiv sideeffekt ved scientific management, 

idet de, i takt med at de er blevet sundere, også er blevet mere produktive. Disciplineringen er dermed 

trængt ind i arbejdernes privatliv i kraft af dennes normaliserende funktion, som således har fået en 

korrigerende effekt på arbejdernes adfærd. Arbejderne er derfor blevet: ”… not only more thrifty but 

better men in very way; that they live rather better, begin to save money, become more sober, and 

work more steadily.” (Taylor, 1967: 74).  

Disciplineringen kan dermed ses som et udtryk for en internaliseret magt, idet disciplineringen af 

kroppen bliver konstant i kraft af magtens allestedsnærværende og skjulte karakter (Foucault, 2008). 

Arbejderne har internaliseret magten i en sådan grad, at den ikke kun påvirker deres arbejdsliv, men 

ligeledes deres privatliv. Dette betyder, at der ikke længere vil være behov for den samme kontrol og 

overvågning som tidligere, fordi disciplinen nu er blevet så stor en del af arbejderne, at de automatisk 

følger retningslinjerne. Det er således ikke kun kroppen, der er blevet disciplineret. I kraft af 

disciplinen internaliseres, er sindet ligeledes blevet underkastet den disciplinære magt, idet magten 

er blevet automatiseret og en styrende instans i arbejdernes indre. Hermed bliver parallellen til 

Benthams Panoptikon tydelig, hvilken Foucault anser som disciplinens mest manifeste form, og hvis 

vigtigste virkning er at: ”… sætte den indsatte i en bevidst og permanent tilstand af synlighed, som 

sikrer magtens automatiske funktion.” (Foucault, 2008: 218). Arbejderne fanges med andre ord i en 

magtsituation, de selv er bærere af, idet den massive kontrol, de dagligt underlægges, internaliseres 

som et normsæt for, hvad der regnes for korrekt og afvigende adfærd.  

 

4.3.6. Magten i scientific management opsummeret 

Den identificerede magt i scientific management manifesterer sig på forskellig vis. Overordnet set 

kan magten karakteriseres som en produktiv magt, idet den igennem en øget produktivitet og 

effektivisering af arbejdsmetoder og -redskaber har skabt en større samlet velstand. Magten er 

imidlertid konstant til forhandling, da denne udspiller sig i relationen mellem arbejdere og managere. 

Der er derfor tale om en relationel magt, hvor parterne i kraft af deres magtviden får mulighed for at 

påvirke den anden parts handlingsmuligheder. Taylor argumenterer dog for, at behovet for modmagt 

forsvinder i scientific management, da arbejdere og managere arbejder mod samme mål. Der kan 

således identificeres en modstrid i forhold til Foucaults opfattelse af samme, da han anser magt og 

modmagt som gensidige fænomener. Magt involverer ifølge Foucault netop friheden til modmagt. 
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Deres modstridende synspunkter kan imidlertid ses som en konsekvens af deres forskellige 

paradigmatiske baggrunde.  

 Magten giver sig ligeledes til udtryk i gennem videnskaben, idet der, efter implementeringen af 

scientific management, er sket en forskydning i magtviden balancen fra arbejderne til managerne. 

Videnskaben fungerer som et sandhedsregime, som alle handlinger vejes op imod, og som ikke 

betvivles. Her er atter en uoverensstemmelse i forhold til Foucault, som qua sit konstruktivistiske 

udgangspunkt ikke tror på en enkel sandhed, men derimod på at erkendelsen er det afgørende. 

Grundet videnskabens altoverskyggende rolle får denne en ensrettende effekt på arbejderne, hvis 

kroppe disciplineres til at efterleve reglerne. For efterleves de ikke, vil konsekvensen være, at de 

forflyttes til andet arbejde eller bliver fyret. Magten i scientific management er således dels en 

produktiv magt, og dels en begrænsende magt, da arbejdernes handlingsmuligheder indskrænkes. 

Magten virker gennem disciplinen, da arbejdernes kroppe disciplineres med det formål at 

effektivisere produktiviteten. Disciplinen muliggøres gennem den stringente struktur og den 

disciplinære magts hierarkiske overvågning samt irettesættelsen af arbejderne, der sker gennem den 

normaliserende sanktion, som får en korrigerende effekt på arbejdernes adfærd. Disciplineringen er 

trængt ind i arbejdernes privatliv, hvorved de er blevet fanget i en magtsituation, som de selv er bærere 

af, idet den massive kontrol, som de underlægges, har internaliseret et normsæt for, hvad de må og 

ikke må. 
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4.4. Magtanalyse af complex responsive processes 

Den følgende magtanalyse undersøger, hvordan magten i complex responsive processes giver sig til 

udtryk i relationelle processer, der både er muliggørende og begrænsende for individerne. Det 

analyseres i forlængelse heraf, hvilken rolle den disciplinære magt spiller samt hvilken indflydelse 

den får for forståelsen af magt.  

 For Stacey må fænomener som magt, kommunikation og ledelse forstås som tætforbundne, idet 

complex responsive processes kan opsummeres som: ”… the activities of communication, power 

relating and ideology-based intending, choosing and acting.” (Stacey, 2012: 23). Der er dermed en 

tæt forbindelse mellem ledelse, kommunikation og magt, der alle præges og præger hinanden. Stacey 

fremhæver, at for at forstå eksempelvis et fænomen som magt er det nødvendigt at kigge på det i 

samspil med lignende fænomener som ledelse og kommunikation. Den følgende analyse af Staceys 

magtforståelse vil derfor have denne gensidige påvirkning som sit udgangspunkt. 

 

4.4.1. Staceys magtforståelse 

Stacey forkaster i complex responsive processes den traditionelle ledelsesforståelse baseret på lineære 

årsagssammenhænge og kontekstuafhængige ledelsesmodeller, hvilket påvirker hans måde at anskue 

magt på. Ligesom Staceys perspektiv på ledelse tager udgangspunkt i et fokus på de sociale 

interaktioner mellem mennesker, må magt, ifølge Stacey (2012), ligeledes forstås på denne baggrund. 

Det vil sige, at magt skal forstås i et mikroperspektiv, eftersom magten manifesterer sig i de lokale 

interaktioner mellem forskellige sociale aktører (Stacey, 2012). ”I am claiming as a fact of our 

experience that humans need each other and that relative need will rarely be equal, meaning that 

power is always an aspect of every act of human relating …” (Stacey, 2012: 29). Det er således i 

relationen, at magten udspiller sig. Alle aktører har som udgangspunkt lige meget indflydelse, idet 

der ikke er tale om en decideret magthaver, der udøver magt over andre mindre magtfulde aktører, 

men selvom udgangspunktet er et ligeværdigt forhold, hvor alle har lige meget indflydelse, vil dette 

forhold dog være baseret på den gensidige afhængighed, der er mellem parterne. Denne afhængighed 

er med til at skævvride magtforholdet, så der ikke længere er tale om en ligeværdig magtbalance, og 

den mest afhængige part vil dermed være mindre magtfuld, eftersom vedkommende har brug for 

noget, som modparten har. Skifter denne afhængighed, vil magtforholdet imidlertid ligeledes ændre 

sig. Et magtforhold mellem individer er således ikke en fast størrelse, men i stedet noget der ændrer 

sig i takt med relationen. Magt i Staceys (2012) er således en relationel magt, der bygger på det 

afhængighedsforhold, der er mellem mennesker. 
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Inspireret af Elias påpeger Stacey i forlængelse heraf, at relationer er nødvendige, for at vi kan skabe 

mening og sammenhængskraft i vores liv, idet der for Elias: ”… are no autonomous human beings 

simply because individuals are quite obviously dependent on each other in an essential and 

fundamental way …” (Stacey, 2012: 28). Mennesker skal således opfattes som sociale væsner, der 

behøver hinanden for at kunne skabe mening, men også for at kunne forstå sig selv. Vi har brug for 

andre mennesker for at kunne udvikle os, for indgik vi ikke i relationer, hvor vi udfordrede hinanden, 

ville der ingen udvikling og forandring ske (Stacey, 2012). Mening skabes således i kraft af ens 

relationer, og det er igennem disse og den meningsskabelse, som finder sted, at man forstår sig selv. 

Dette leder tilbage til det ovennævnte afhængighedsforhold mellem mennesker, da det er i kraft af 

vores behov for hinanden, at magt bliver en del af vores hverdag og af samtlige relationer, vi indgår 

i.  

”Magten skabes som et produkt af en række uhyre komplekse, differentierede styrkeforhold, en 

alles kamp mod alle ofte helt nede på mikroplanet …” (Heede, 2007: 39). Magten hos Foucault er 

dermed ligeledes noget, der foregår i mikroprocesserne, da det er i relationen, muligheden for 

påvirkning foreligger. Heraf følger, at hvor der er relationer, er der magt, idet vi gennem vores 

interaktioner er med til både at muliggøre og begrænse hinandens handlinger (Stacey, 2012). Man 

bliver på den måde fanget i en magtsituation, som man selv er en del af. ”If human individuals are 

interdependent in this way, it follows that we need each other and it is this need which explains why 

power is an aspect of every act of human relating. Since I need others, I cannot do whatever I please, 

and since they need me, neither can they. We constrain each other at the same time as enabling each 

other and it is this paradoxical activity that constitutes power.” (Stacey, 2012: 28). Det er derved 

muligt at identificere en relationel magt, som hele tiden understøttes og forstærkes gennem de 

muliggørende og begrænsende mekanismer (Foucault, 2008). Magt må følgelig forstås som en 

forhandling mellem aktører over forskellige alternativer, idet man i interaktionen må nå til enighed, 

førend det bliver muligt at træffe en beslutning. En sådan enighed behøver dog ikke være 

ensbetydende med, at alle i interaktionen har haft lige meget indflydelse på beslutningsprocessen og 

derved også på udfaldet af denne.  

 Dette afspejler igen et afhængighedsforhold, hvor den mest afhængige part måske vil være villig 

til at acceptere forhold, vedkommende ellers ikke ville have gjort. Det vil dog i Foucaults optik ikke 

være udfaldet af beslutningsprocessen, der er det mest interessante, men i stedet interaktionen og den 

forhandling, der forgår mellem parterne. Det er herigennem, magtforholdet mellem de forskellige 

aktører vil træde frem, og det er i selve forhandlingsprocessen, at muligheden for påvirkning 
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foreligger. Der er således ikke tale om en relation, hvor alting dikteres af den mest magtfulde aktør, 

da der, som Foucault (2008) fremhæver, således ikke ville være tale om et magtforhold, men i stedet 

snarere om underkastelse. Det er i stedet muligt at påvirke interaktionen, indtil der enten opnås 

enighed blandt parterne, eller man indgår et kompromis. Selv efter beslutningen er truffet, vil det 

være muligt at påvirke beslutningen og dens indvirkning, da de sociale interaktioner ikke ophører, 

blot fordi der er truffet en afgørelse. De sociale interaktioner er i stedet vedvarende og påvirker 

således også fremtidige beslutninger.  

 

Ud fra ovenstående vurderer vi, at der er tale om et til tider paradoksalt forhold mellem magtens 

muliggørende og begrænsende mekanismer. Individer har brug for hinanden og de sociale 

interaktioner for at kunne nå til enighed og handling. Det muliggørende aspekt består netop i de 

sociale interaktioner og de muligheder, der skabes i forbindelse hermed, men de sociale interaktioner 

er på samme tid begrænsende, da individet bliver nødt til at følge de normer, der er for interaktionen. 

Man er i princippet fri til at gøre det, man vil, men hvis dette bryder de normer, der er for 

interaktionen, vil man blive ekskluderet derfra (Stacey, 2012). Dette betyder, at friheden til en vis 

grad er begrænset, da man ikke bare kan sætte sin egen vilje igennem, men er nødt til at følge de 

sociale interaktioners spilleregler. Som individ begrænses man dermed også af de sociale 

interaktioner, man indgår i. Det er således det samme element, der kommer til at virke både 

muliggørende og begrænsende, og det er i spændingsfeltet mellem disse to poler, at magten udspiller 

sig.  

 

4.4.2. Status på magtbalancen 

De sociale interaktioner er, som allerede fremhævet, nødvendige for individerne, da det er i disse, 

mening skabes. En gesture alene er ikke nok til at skabe en meningsfuld forståelse, der er behov for 

en modpart, der kan respondere, da det er i dette samspil, mening opstår og udvikler sig (Stacey, 

2012). Her afspejles den underliggende socialkonstruktivistiske forståelse, idet verden konstrueres 

gennem vores interaktion, sprog og praksisser (Collin, 2003). Det er i de sociale interaktioner og 

samspillet mellem aktører, at viden og erkendelse skabes. Det er således i interaktionerne, der 

identificeres de mønstre, som complex responsive processes omhandler, og som er med til at skabe 

en forståelse af fænomener som ledelse og magt. ”Hvis de samfundsmæssige fænomener i sidste ende 

er skabt af menneskers handlinger, så kan de også forandres af selv samme menneskers handlinger.” 

(Fuglsang & Olsen, 2009: 349). Dette afspejler samtidig Foucaults udgangspunkt, som også er 
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socialkonstruktivistisk. Foucault (2008) anser ikke magt som værende en håndgribelig ting, der kan 

besiddes, men i stedet som en diffus størrelse, der konstant er til forhandling, og som skabes i 

relationen med andre. Magten skabes i kraft af afhængighedsforhold, som for eksempel kan være 

baseret på viden. Viden er en afgørende faktor i et magtforhold, da den kan være med til at forskyde 

magtbalancen. Her er det dog vigtigt at påpege, at der blot sker en forskydning. Magtbalancen 

fastlåses ikke i en position, hvorfra den aldrig kan ændres. Viden er i stedet et resultat af andre 

magtrelationer og historiske forhold, hvorfor det er muligt for den at ændre karakter (Heede, 2007). 

Idet magten udspiller sig i relationen og samspillet mellem individer, er der hos Stacey (2012) heller 

ikke tale om en håndgribelig magt, men i stedet en relationel magt. En relationel magt hvor udfaldet 

af relationen er åbent: ”… eftersom magtrelationerne er foranderlige, bevægelige og reciprokke.” 

(Lindgreen, 2007: 337).  

Stacey og Foucault deler således det synspunkt, at der altid er magt til stede i relationer, hvorfor 

det ikke er muligt at undslippe sig magtens virkninger: ”This process of power relating, with its 

dynamic of inclusion and exclusion, is ubiquitous in all human interaction.” (Stacey, 2012: 29). Ifølge 

Stacey (2012) er det afhængigheden mellem parterne i interaktionen, som er med til at definere 

magtforholdet og balancen imellem aktørerne. Magt er dermed ikke en fast størrelse, men noget der 

udvikler sig i takt med interaktionen, hvorved magtbalancen forskydes i takt med afhængigheden 

mellem parterne, og relationen ændrer sig (Stacey, 2012). Der er således en parallel til Foucault og 

begrebet magtviden, idet dette afhængighedsforhold kan ses som et udtryk for, at den ene part 

besidder en større viden end den anden, hvorved den mest vidende part får indflydelse til at påvirke 

interaktionen i vedkommendes favør. Sker der dog en ændring af, hvilken viden der er behov for, kan 

magtbalancen atter ændre sig. 

 

Viden forstås i denne sammenhæng som en indsigt i, hvordan ens egen påvirkning af interaktionen 

påvirker interaktionen som helhed. Det vil sige en refleksion over, hvilken tilgang der vil være mest 

fordelagtig i forhold til at indfri det resultat, man ønsker. Ens indflydelse på interaktionen vil 

imidlertid være begrænset grundet den uforudsigelighed, der kendetegner complex responsive 

processes. Det er derfor hverken muligt at forudsige eller kontrollere fremtiden, idet ens handlinger, 

som tidligere påpeget, er afhængige af andres. Man har derfor ikke fuld kontrol, da der i relationen er 

tale om frie subjekter, hvilket for Foucault (2008) er essentielt i forhold til at tale om magt. 

Magtrelationen kræver netop adgang til forskellige handlemuligheder, og muligheden for at træde ud 

af relationen, såfremt vedkommende ønsker det, eller ligefrem finder det nødvendigt. Fratages 
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individet sine handlingsmuligheder, er der ikke længere tale om en magtrelation i Foucaults optik. 

Det begrænsende element i complex responsive processes må således aldrig blive så omfattende, at 

det ligefrem fratager individet sin frihed. Det er ifølge Foucault (2008) et grundvilkår, at der altid 

skal være frihed til stede, uanset hvilken magtform der er tale om.  

 I relation til magtviden balancen har det således den betydning, at man ikke qua sin overlegne 

magtviden må berøve den anden part sine handlemuligheder. Magt og viden er tætforbundne 

fænomener, idet magt forudsætter viden, på samme måde som viden forudsætter magt (Foucault, 

2008). Der vil derfor altid være en magt forbundet med den person, der har den største magtviden, 

men det er essentielt, at fokus i complex responsive processes er på at guide individerne til selv at 

opnå nye erkendelser, frem for udelukkende at gennemtvinge sin egen vilje. 

 

En måde, magtviden manifesterer sig på, er gennem praktisk visdom, som er evnen til at bruge sin 

intuition og personlige dømmekraft til at vurdere, hvordan forskellige handlinger vil påvirke de andre 

aktører og relationen som helhed (Stacey, 2012). Ved at udøve praktisk visdom kan man således få 

indflydelse på interaktionen, hvorved praktisk visdom er et udtryk for magtviden, da lederne får magt 

i kraft af deres erfaring. Denne erfaring gør, at de har en større praktisk viden, idet de tidligere har 

stået i situationer, hvor deres viden var utilstrækkelig, hvorfor de gradvist har opbygget denne. På 

den måde har de gjort sig nogle erfaringer, som de har været i stand til at anvende i andre lignende 

situationer. Den erfaringsbaserede viden bygger således på både intuition og dømmekraft, og det er 

på baggrund af disse, at ledere udviser praktisk visdom. Viden er således baseret på individernes egne 

erfaringer, i modsætning til videnskabelige udregninger og modeller, som er det, Stacey ønsker at 

gøre op med. 

 

Det interessante ved Staceys tilgang er, at alle parter reelt har mulighed for at påvirke interaktionen 

igennem praktisk visdom, da der er tale om et ligeværdigt forhold i mellem aktørerne i relationen. 

Ved at flere aktører tager del i interaktionen inddrages flere perspektiver og synspunkter, som gør det 

muligt at træffe beslutninger på et mere velovervejet grundlag. Dette afspejler et mere ligeværdigt 

forhold, da det således ikke er en enkelt aktør, der styrer slagets gang. Det er dog muligt, at nogen har 

større påvirkningskraft end andre qua deres praktiske visdom. Eksempelvis kan der argumenteres for, 

at ledere grundet deres erfaring med at lede mennesker i forskellige sammenhænge må have en fordel 

i forhold til at besidde et højt niveau af praktisk visdom.  
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4.4.3. Den generaliserede anden = en selvdisciplinering 

De relationer, man indgår i, vil, som allerede påpeget, altid være påvirket af magt, idet deltagerne 

både muliggør og begrænser hinanden. Man kan således som deltager ikke gøre hvad som helst, men 

må tilpasse sig interaktionen. ”Human agents can never simply do whatever they like because they 

will be excluded if they do. In their local interaction, human agents constrain and enable each other, 

which is what power means, and these patterns of power constitute social control and order.” 

(Stacey, 2012: 14). Magt påvirker relationen og parternes handlingsmuligheder eksempelvis gennem 

social kontrol, idet der i relationen opstår en række normer for, hvad man henholdsvis må og ikke 

må. Meads den generaliserede anden kan være med til at belyse dette, idet det enkelte individ påvirkes 

af, hvordan man forestiller sig, andre vil reagere på ens gestures (Stacey, 2012). Det vil sige, at 

opfattelsen af den generaliserede anden er med til at præge de respektive parters 

handlingsmuligheder, idet man forsøger at leve op til de fælles normer for interaktionen. Den 

generaliserede anden får således i relationen en disciplinerende karakter, idet aktørerne internaliserer 

de fælles forventninger, som både virker tilbage på dem selv og andre i relationen. Hermed menes, at 

de på én gang bliver mål for den disciplinære magt, og samtidig selv er med til at opretholde den. 

Den generaliserede anden bliver dermed et udtryk for en implicit magtform, der virker 

selvforstærkende. Der er tale om en disciplin, der er usynlig samtidig med, at den er overalt (Foucault, 

2008).  

Den generaliserede anden kommer til at fungere som en social kontrol, men det er i lige så høj 

grad en kontrol, individet pålægger sig selv. Ved konstant at forholde sig til, hvad ”andre” (den 

generaliserede anden) vil tænke, efterleves de normative regler for interaktionen og samfundet, og på 

den måde er man med til at opretholde og forstærke disse normer. De normative regler og principper 

gælder på samme måde for modparten i interaktionen, der også forventes at leve op til disse. Man er 

således både mål og instrument for magten (Foucault, 2008), hvilket betyder, at behovet for en ydre 

kontrolinstans minimeres. Vi vurderer hermed, at der er tale om en selvdisciplinering, idet individet 

regulerer sin egen adfærd uden eksplicit påvirkning udefra. Den generaliserede anden er udtryk for 

en magtform, individerne ikke kan undslippe, da denne dannes allerede fra barndommen og på den 

måde bliver en integreret del af selvet (Stacey, 2012). Den gør det muligt for individerne at indgå i 

meningsfulde interaktioner, fordi der er gensidige forventninger til, hvordan man indgår i en relation. 

Den generaliserede anden er således en implicit, men stærkt påvirkende faktor i enhver social 

interaktion og refleksivitetsproces, da den fungerer som en disciplinærmagt, der får en disciplinerende 

og korrigerende virkning på individerne.  
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Ligesom den generaliserede anden kommer til at virke selvdisciplinerende, spiller ideologi en 

lignende rolle, da denne ligeledes har en indvirkning på, hvordan individet agerer. ”To summarize, 

the theory of complex responsive processes describes how ideologies emerge and evolve and how 

they are always reflected in the choices people make and the actions they take in their local situations, 

and these ideologies both sustain and challenge current patterns of power relations.” (Stacey, 2012: 

33). Ideologi består af normer og værdier, som tilsammen bliver guidende for individets handlinger. 

Den præger derfor de interaktioner, individet indgår i ved at konstituere et tankesæt for, hvordan den 

enkelte aktør bør agere, men relationen virker samtidig tilbage på aktøren og dennes ideologi (Stacey, 

2012). Ideologien er således en magt, der kommer til at virke disciplinerende for individet, da den 

fungerer som en social kontrol, der er styret af normer og værdier, som bliver styrende for de 

forskellige situationer, individet indgår i.  

Den magt, der er i ideologien, påvirkes af de forskellige aktørers ideologier, men virker samtidig 

tilbage på dem, i kraft af det som opstår i samspillet mellem forskellige aktørers ideologier. Der kan 

godt eksistere flere ideologier på samme tid, og hvis der er divergerende og modstridende ideologier 

på spil, kan der opstå konflikter som konsekvens heraf. Dette behøver dog ikke være en negativ ting, 

og disse konflikter bør ikke nødvendigvis undgås. For Stacey (2012) er det en pointe, at det netop er 

gennem uenigheder og konflikter i interaktionen, at forandring opstår. Konflikter anses derfor ikke 

som begrænsende, men derimod som nødvendige for at skabe udvikling (Stacey, 2012). Det er i 

konflikterne, at man bliver opmærksom på alternative tankemåder og synsvinkler, og det er således 

herigennem, man kan bevæge sig fremad. Der skabes en dynamik i relationen, som ikke ville finde 

sted, hvis alle aktører tænker og agerer på samme måde. Det, at aktørerne i relationen er forskellige 

fra hinanden, gavner snarere end begrænser interaktionen. Ligesom man skal gå væk fra at se magt 

som udelukkende negativ og undertrykkende (Foucault, 2008), skal man på samme måde lade være 

med at tænke på konflikter som begrænsende og ødelæggende.  

 

4.4.4. En anden form for disciplinerende magt 

Den disciplinære magt er en måde at drage større fordel af individerne, og dens succes afhænger af 

brugen af hierarkisk overvågning, den normaliserende sanktion og undersøgelsen (Foucault, 2008). 

Stacey beskæftiger sig i complex responsive processes ikke eksplicit med hierarkier, hvorfor det kan 

være svært at identificere den hierarkiske overvågning i teorien. Stacey fremhæver dog alligevel 

positioner som ledere, managere og direktører (Stacey, 2012), så han fornægter ikke, at der eksisterer 

hierarkier baseret på positioner. Vi vurderer dog, at det er vanskeligt fuldstændigt at undslippe sig 



 80 

den hierarkiske opdeling, blandt andet fordi man kan tale om ledere og medarbejdere, hvilket 

indikerer, at der eksisterer visse forskelle. Dog er det ikke disse hierarkier og deres funktion, der er 

fokus på i complex responsive processes, det interessante er i stedet, hvilken betydning de tillægges.  

 Det er dog ligeledes muligt at anskue hierarki på en anden og mere dynamisk måde. Det kan 

eksempelvis være hierarkier, der er baseret på de evner, individerne har i forhold til, hvad de hver 

især kan bidrage med i specifikke situationer. Opdelingen i hierarkiet vil således være mere 

opgaveorienteret i modsætning til titelopdelt. Til en opgave, der kræver nytænkning og innovation, 

vil det eksempelvis være kreative mennesker, der er vigtige for processen, og når det kommer til 

udførelsen, vil det være nogle andre personer, der er relevante at trække på. Man kan på den måde 

have forskellige positioner i et hierarki, fordi der kan være forskellige hierarkier i forskellige 

arbejdssammenhænge. Hierarki vil på den måde være en flygtig størrelse, der hele tiden forandres alt 

efter, hvilke kompetencer der efterspørges. Dette har desuden den betydning, at magtviden balancen 

hele tiden forskyder sig, fordi der efterspørges forskellig viden i de forskellige grupper og på de 

forskellige stadier. Man får således magt i kraft af den værdi, eller den nytte, ens kompetencer og 

viden kan bidrage med.  

 

Det syn på hierarkier, vi anlægger her, gør således, at det ikke er interessant for os at kigge på 

hierarkier og hierarkisk overvågning i den traditionelle forstand, som Foucault (2008) taler om. Den 

hierarkiske overvågning bliver således i stedet en overvågning, der foregår på samme niveau mellem 

ligeværdige, i modsætning til en overvågning foretaget oppefra og ned. I kraft af, at man kan have 

forskellige positioner i de forskellige hierarkier, vil man derfor også have forskellige roller i forhold 

til overvågningen. I nogle situationer vil man være den, der overvåger, og i andre den overvågede. 

Dette ændrer dog ikke på, at lige meget hvilken rolle man indtræder i, vil man altid selv være 

overvåget. Selv de, der overvåger, vil altid være overvågede (Foucault, 2008). Den hierarkiske 

overvågning vil således stadig være til stede, til trods for at hierarkierne i complex responsive 

processes har ændret form. Der er dermed ikke tale om helt den samme form for hierarkisk 

overvågning, som Overvågning og straf omhandler. Der sker dog stadig en overvågning af alle 

involverede aktører, hvilket medvirker, at den disciplinære magt stadig spiller en stor rolle i Staceys 

teori. Den disciplinære magt: ”… organiserer sig også som en automatisk og anonym mangesidet 

magt, thi er det sandt, at overvågningen hviler på individerne, så består dens virkemåde i et netværk 

af oppefra og ned relationer, men som også i en vis udstrækning går nedefra og op, samt sidelæns.” 

(Foucault, 2008: 193). Foucault fremhæver således selv, at overvågningen kan ses som et netværk, 
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hvor der også foregår overvågning på samme niveau i hierarkiet. Dette stemmer godt overens med 

complex responsive processes, hvor det er relationerne, og de netværk, man indgår i, der er 

interessante. Det er de netværk, individet skal stå til ansvar overfor, selvom de ikke nødvendigvis 

placerer sig højere oppe i et hierarki. Det er ydermere interessant, at den disciplinære magt bliver en 

automatisk og anonym magt, hvilket især afspejler sig ved, at det nu er ens nære relationer, der 

overvåger, og ikke en decideret magthaver. Overvågningen bliver på den måde mere anonym, 

samtidig med at den bliver allestedsnærværende. Overvågningen foregår overalt, hvorfor det kan 

virke ulogisk at kalde den anonym, da den bliver mere og mere udbredt, men i kraft af, at det ikke 

eksplicit fremhæves, hvem der overvåger, bliver denne del således også mere anonym. 

Overvågningen er således stadig tilstede i complex responsive processes, om end der er større fokus 

på, hvordan man overvåger hinanden i den enkelte interaktion, og ikke gennem et overordnet 

overvågningsapparat.  

 

Overvågning finder dog ikke kun sted mellem aktørerne i relationen, der foregår ligeledes en indre 

overvågning i form af den generaliserede anden. Man forsøger således at leve op til det, man selv 

tror, andre forventer, og den generaliserede anden er derfor en indre overvågningsmagt, der fungerer 

som en selvdisciplinering af individet. Der er dermed tale om to slags overvågninger – den sociale og 

den individuelle, og begge former for overvågning har den effekt på aktørerne, at de disciplinerer 

både sig selv og andre. Aktørerne overvåger hinandens handlinger for selv at kunne tilpasse sig 

relationen, men i denne proces disciplinerer de samtidig hinanden. Der er således både tale om en 

disciplinering af andre samt en selvdisciplinering. En sådan selvdisciplinering har træk, der minder 

om panoptismen, hvor overvågning og kontrol er blevet så tilpas internaliseret i individet, at man selv 

er både udøver og modtager af magten (Foucault, 2008). ”I denne henseende er det på en gang for 

meget og for lidt, at fangen uden ophør overvåges af en vagt: for lidt, thi det væsentlige er, at han 

ved, at han bliver overvåget, og for meget, fordi det ikke er nødvendigt, at han rent faktisk bliver det.” 

(Foucault, 2008: 218). Indvidet er således hele tiden bevidst om muligheden for, at der er nogle, der 

overvåger en, men i Staceys teori overvåger individet sig selv i mindst lige så høj grad, som andre 

gør, hvilket blandt andet skyldes, at man hele tiden vurderer sine handlinger op i mod den 

generaliserede anden. Selvdisciplineringen spiller således en stor rolle i complex responsive 

processes, hvilket, vi vurderer, har en konsekvens for måden, ledelse og organisationer forstås. 

Individet befinder sig i teorien i mere omskiftelige og uforudsigelige omgivelser, hvorfor individet 

ikke har konkrete retningslinjer at forholde sig til. Selvledelse er således en måde, hvorpå individet 
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kan skabe nogle rammer omkring sit arbejde. Stacey fremhæver, at det er vigtigt, at ledere sørger for 

at opfordre til refleksion, men derudover gives der ikke nogle specifikke værktøjer at arbejde med, 

da det netop er det, Stacey (2012) forsøger at gøre op med. Det er umuligt at generalisere, således at 

der fremkommer standardiserede værktøjer til ledelse, da betydningen af disse: ”… will depend upon 

how they are taken up in contingent local interaction.” (Stacey, 2012: 5). Fraværet af disse 

retningslinjer kan derfor være medvirkende til den selvledelse og -styring, som opstår.  

 

For at vende tilbage til den disciplinære magt, påvirkes denne, ud over af overvågningen, også af den 

normaliserende sanktion. Hvis man indgår i en interaktion og bryder de normer og regler, der er, kan 

dette i værste fald resultere i, at man bliver smidt ud af relationen. Sanktionen i complex responsive 

processes består ikke af en korporlig sanktion, men påvirker i stedet sindet og individets 

selvopfattelse. Sanktionselementet er med til at ensrette individerne, da afvigelser fra normen straffes. 

Det er således ikke længere nok at kunne forsvare en handling over for sig selv, man skal også kunne 

forsvare den over for de andre i interaktionen. Den generaliserede anden kommer til at spille en 

afgørende rolle i den normaliserende sanktion, da det blandt andet er denne, der bruges som målestok 

for, hvad der er normen i interaktionen.  

Den generaliserede anden er individets egen konstruktion, og det er denne, individet bruger til at 

klassificere sig selv ud fra. Det er gennem sammenligning med de mennesker, man omgiver sig med, 

at det er muligt at klassificere og inddele andre og sig selv, for derigennem at kunne vurdere sin 

adfærd op imod andres. Det er således også gennem denne klassifikation, at man opbygger en viden, 

hvorigennem man bliver klogere på sig selv og andre. ”Eksamenen indebærer en hel mekanisme, som 

forbinder en vis form for magtudøvelse med en vis form for vidensdannelse.” (Foucault, 2008: 203). 

Det er således gennem eksamenen, eller undersøgelsen, man erhverver sig viden og bliver klogere på 

sin egen og andres adfærd. Det forventes, at der handles inden for rammerne af interaktionen og de 

fælles regler herfor, da man ellers risikerer at blive sanktioneret (Stacey, 2012). Man står til regnskab 

for det, man gør, i lige så høj grad over for sig selv som over for andre. Individet disciplinerer og 

sanktionerer med andre ord sig selv. Undersøgelsen, som kombinerer den hierarkiske overvågning 

og den normaliserende sanktion (Foucault, 2008), udføres af de aktører, der indgår i relationen i 

complex responsive processes, men den udføres samtidig også af individet selv. Individet bliver sin 

egen overvåger, sin egen dommer. På den måde internaliserer individet den disciplinære magt, 

hvorved der ikke er det samme behov for en ydre kontrol, da disciplinen er blevet en del af individets 

bevidsthed (Heede, 2007).  
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4.4.5. Magten skaber nye erkendelser 

Den disciplinære magt er i Foucaults (2008) optik et udtryk for en produktiv magt. Det er en magt, 

der er med til at producere de erkendelser, som individet må forholde sig til. Ifølge Foucault (2008) 

er det nødvendigt at holde op med at tale om magten som en negativ størrelse: ”Man må holde op 

med hele tiden at beskrive magtens virkninger i negative vendinger: den »udelukker«, den 

»bekæmper«, den »undertrykker«, den »censurerer«, den »abstraherer«, den »maskerer« og den 

»skjuler«. Faktisk producerer magten noget. Den producerer noget reelt, den producerer et 

genstandsområde og nogle sandhedsritualer.” (Foucault, 2008: 210). Den produktive magt har 

indvirkning på, hvordan individer erkender verden, og de sandheder, man må forholde sig til. 

Individet, og den måde man opfatter sig selv og andre, vil således være et produkt af de 

sandhedskonstruktioner, magten skaber. Når den produktive magt forstås i denne forstand, er dens 

virkefelt ikke det fysiske menneske, fokus er i stedet på det mentale og på individets sind. Den 

produktive magt producerer sandheder, som det er nødvendigt at forholde sig til, og som bliver 

styrende for, hvad der opfattes som rigtigt og forkert, og hvad der i forlængelse heraf anses som 

normen. De producerede sandheder kommer derved til at spille en rolle for eksempel i relation til 

normaliserende sanktion, da man her forholder sig til de forventninger, der er skabt gennem den 

produktive magt.  

Stacey (2012) forsøger med complex responsive processes at ændre på den gængse tankegang 

inden for organisationsteori, idet han bevæger sig væk fra de traditionelle, lineære 

årsagssammenhænge, og i stedet opfordrer til refleksivitet. Det er i gennem refleksivitet, det bliver 

muligt at skabe nye erkendelser og forholde til kritisk til forhold, der måske tidligere har været taget 

for givet. Den produktive magt i complex responsive processes fungerer dermed ved at skabe nye 

erkendelser, man skal forholde sig til, og regulerer sin adfærd ud fra. Den skaber nye erkendelser 

gennem refleksivitet, idet der skabes en bevidsthed omkring nye måder at arbejde og udvikle sig selv 

og relationen på. Ved at reflektere skabes et mere konstruktivt perspektiv på ledelse, end hvad der er 

tilfældet i den dominerende diskurs (Stacey, 2012). Stacey (2012) påpeger for eksempel, at forskellen 

mellem rutinerede ledere og eksperter er deres evne til at anvende refleksivitet og i forlængelse heraf 

deres niveau af praktisk visdom. Gennem refleksivitet og brugen af praktisk visdom bliver ledere 

bedre i stand til at håndtere den uforudsigelighed, der kendetegner strategisk udvikling. De vil fortsat 

ikke kunne kontrollere mål og konsekvenser for fremtiden, men de vil være bedre rustet til at håndtere 

usikkerheden forbundet hermed (Stacey, 2012). Den produktive magt er et udtryk for en disciplinær 
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magt, da de sandheder, magten producerer, er med til at disciplinere aktørerne. De forventes hele 

tiden at agere i overensstemmelse med de forskellige sandhedskonstruktioner, hvorfor der sker en 

disciplinering af individerne, da de irettesættes, hvis de træder ved siden af. 

 

4.4.6. Magten i complex responsive processes opsummeret 

I complex responsive processes er fokus på, hvordan magt udspiller sig i de lokale interaktioner, det 

vil sige på magt i et mikroperspektiv. Magtforholdet mellem aktørerne er betinget af deres indbyrdes 

afhængighedsforhold, hvorfor afhængigheden er med til at skævvride dette forhold. I kraft af 

menneskets behov for hinanden bliver magt en del af vores interaktioner, og det er igennem disse, at 

aktørerne har mulighed for at påvirke andre og selve situationen. Magt ses derfor som en 

forhandlingsproces, da alle aktører i interaktionen har mulighed for at påvirke denne. Interaktionen 

er på den måde muliggørende i forhold til at yde indflydelse, men den rummer samtidig et 

begrænsende element, da der ligeledes er normer for, hvad der opfattes som acceptabelt i relationen. 

Magten bliver derfor en relationel magt, da det er i interaktionen, magten udspiller sig. Udover en 

relationel magt er det i complex responsive processes muligt at identificere om en produktiv magt. 

Den produktive magt er med til at skabe nye erkendelser, sandheder og refleksivitet, hvorigennem 

der skabes en bevidsthed omkring nye måder at udvikle sig selv og relationen. Refleksivitet er således 

en måde at få indflydelse på relationen, og det er denne refleksivitet, lederen skal opfordre til. 

Refleksivitet er afgørende for udviklingen af praktisk visdom, og vi vurderer i ovenstående analyse, 

at praktisk visdom kan ses som et udtryk for magtviden. Ledere udviser praktisk visdom som et 

resultat af deres erfaring, hvorigennem de har erhvervet sig viden, der giver dem magtviden. Fokus i 

complex responsive processes er således på menneskets mentale ressourcer, der manifesterer sig 

gennem for eksempel praktisk visdom og refleksivitet, og ikke på fysiske ressourcer.  

 En anden måde, magten kommer til udtryk, er gennem den disciplinære magt. Den generaliserede 

anden fungerer som en social kontrol, der præger parternes handlingsmuligheder. Den fungerer dog 

ligeledes som en indre kontrol, der har en selvdisciplinerende virkning på individet. Den 

generaliserede anden er derved en del af den disciplinære magt, idet den antager rollen som den 

normaliserende sanktion, og er en målestok for, hvad der anses for rigtigt og forkert. Det bliver 

således ud fra denne, man sanktionerer dem, der træder uden for normen. Det er dog i lige så høj grad 

en selv, man står til regnskab overfor som andre, hvorved man bliver sin egen overvåger. 

Overvågningen fungerer både som en indre kontrol og en ydre kontrolmekanisme. Når man ikke ved, 

hvornår man bliver overvåget, overvåger man hele tiden sig selv.  
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4.5. Forskelle og ligheder i mellem Taylor og Stacey 

For at samle op på henholdsvis Taylors scientific management og Staceys complex responsive 

processes har afsnittet fokus på at analysere de forskelle og ligheder, der kan identificeres i mellem 

teorierne. Der er således nogle afgørende forskelle, men dog også områder, hvor de reelt slet ikke er 

så forskellige. 

 

En grundlæggende forskel i mellem de to teorier er imidlertid, at de er diametrale modsætninger i 

forhold til deres syn på ledelse. Taylor advokerer eksempelvis i scientific management for ”the one 

best way”, hvorimod Stacey netop i complex responsive processes teorien er interesseret i at gøre op 

hermed. Ledelse handler ifølge Stacey (2012) om at aflæse situationen, og ledelse er derfor 

grundlæggende lokalt forankret, hvorfor det ifølge ham er meningsløst at tale om best-practices. 

Taylor antager derimod, at ledelse vil være det samme uanset konteksten. Ledelse handler om at 

udvikle den bedste metode, som derefter vil kunne anvendes i alle situationer. Denne grundlæggende 

forskel i mellem de to teorier kan dog i høj grad forklares på baggrund af Taylor og Staceys forskellige 

videnskabsteoretiske overbevisninger, hvilket får en afgørende betydning for, hvad de forstår ved 

ledelse. Det kan således på denne baggrund være svært at sige noget generelt om ledelse, da de ikke 

er enige om, hvilke præmisser ledelse skal vurderes ud fra. Det har dog imidlertid heller ikke været 

vores hensigt. 

 

Taylor og Stacey adskiller sig desuden fra hinanden i forhold til deres analysestrategi. For at illustrere 

dette har vi valgt at anvende distinktionen lokalt/globalt, forstået som hvorvidt teorien i 

udgangspunktet fokuserer på et lokalt eller globalt niveau. Taylor har i udgangspunktet et globalt 

fokus i scientific management, idet han er optaget af at gøre op med den ineffektivitet, der ifølge ham 

hæmmer samfundsudviklingen. Han har derfor fokus på at skabe vækst i samfundet, hvorved han 

starter globalt, på et overordnet niveau, og derefter bevæger sig ned på virksomhedsniveau, og i 

gennem diverse effektiviseringsteknikker skaber en øget produktivitet. Staceys udgangspunkt er 

omvendt lokalt, da det er i mikroprocesserne, at udvikling og forandring opstår. Igennem de mange 

lokale interaktioner opstår der på sigt mønstre, som manifesterer sig på et globalt niveau. Man går 

således fra at fokusere på en enkel interaktion til flere interaktioner i sammenspil.  

 En anden måde at illustrere denne forskel på er, at hos Taylor er det strukturerne, der er styrende 

for forståelsen af ledelse, hvorimod det hos Stacey er mikroprocesserne. Taylor og Staceys 

analysetilgange har derfor forskellige udgangspunkter, det er dog omvendt interessant, at de begge er 
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optagede af det, som foregår i mikroprocesserne. For Taylor foregår effektiviseringen af arbejdet ofte 

helt nede på mikroplanet, eksempelvis når specifikke bevægelser optimeres for at øge produktiviteten, 

på samme måde som fokus i complex responsive processes er på det, som udspiller sig i den enkelte 

interaktion. Til trods for det globale udgangspunkt bevæger scientific management sig mod ligeledes 

at beskæftige sig med ledelse på et lokalt niveau, da optimeringer og ændringer i arbejdet foretages 

på et mikroniveau. På dette punkt er der med andre ord et fællestæk i måden, ledelse praktiseres i de 

to teorier, da det er på mikroplanet, man som leder kan ændre på den nuværende situation. Taylor og 

Stacey har således forskellige udgangspunkter, men de ender interessant nok det samme sted, idet 

ledelse ses som intervention i mikroprocesserne.  

 

Da fokusset på ledelse fra scientific management til complex responsive processes har ændret sig fra 

et makro til et mikro niveau, vurderer vi, at det er en erkendelse af, at mikroprocesperspektivet er 

nødvendigt for som leder at kunne yde indflydelse på det, som foregår lokalt. Medarbejdernes 

engagement er eksempelvis afgørende i forbindelse med at få en ledelsesindsats til at lykkes. Det vil 

med andre ord sige, at det er tvivlsomt at ledelsestiltag iværksat udelukkende oppefra og ned, som 

det er tilfældet i scientific management, vil lykkedes, da det risikerer at udløse modmagt fra 

arbejdernes side som en reaktion på, at de føler sig forbigået. Ifølge Taylor (1967) er dette dog ikke 

et forhold, man skal bekymre sig om, da arbejdere og managere arbejder mod det samme mål, hvorfor 

behovet for modmagt forsvinder. En forudsætning som scientific management bygger en stor del af 

sin argumentation på, idet Taylor (1967) fremhæver, at scientific management gør op med strejker 

og soldiering. Det er dog en fejlagtig forudsætning, set fra Foucaults (2008) perspektiv, da magt og 

modmagt eksisterer sideløbende, hvorfor det ikke er muligt at undslippe sig magtforholdet. Set ud fra 

scientific managements funktionalistiske perspektiv er det dog en logisk slutning, der bygger på 

rationalitet, for optimeres alle funktioner, og arbejder alle mod det samme mål, vil der ingen modstrid 

være, da alle ønsker det samme slutresultat. Ud fra denne tankegang er det således ligegyldigt, hvorfra 

ledelsestiltag iværksættes, da målet vil være det samme for alle. Dette kolliderer med Foucault 

grundet hans socialkonstruktivistiske tankegang, idet mennesker gennem deres relationer begrænser 

hinanden grundet ulige magtforhold, hvorfor behovet for at gøre oprør altid vil være til stede. Der er 

således forskel på, hvorledes Taylor og Foucault ser på modmagt og dens betydning.  

 

I forlængelse af teoriernes forskellige udgangspunkter var det vores umiddelbare indtryk, at lederens 

rolle i de to teorier ville adskille sig væsentligt fra hinanden. Vi vurderer imidlertid, at der i denne 



 88 

sammenhæng ligeledes er nogle interessante fællestræk i mellem lederens rolle i scientific 

management og complex responsive processes. I scientific management er managerens vigtigste 

opgave at sørge for, at arbejderne gives de bedste betingelser for at kunne arbejde i overensstemmelse 

med principperne i scientific management, og i complex responsive processes vurderer vi lederens 

rolle til at være en sparringspartner, der hjælper medarbejderne til at udvikle og lede sig selv. I begge 

teorier er lederens rolle med andre ord at give henholdsvis arbejderen eller medarbejderen de bedste 

forudsætninger for at kunne udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det er således interessant, at der til 

trods for store forskelle i mellem teorierne, er fællestræk, hvad angår det, som ledelse reelt handler 

om. Skyldes det måske, at vi er ”fanget” i den dominerende ledelsesforståelse, eller er det i stedet et 

tegn på, at der er nogle grundlæggende træk ved ledelse, som altid vil være til stede på tværs af 

perspektiv og periode? Vi præges alle af den dominerende forståelse af ledelse, hvorfor denne vil 

påvirke vores nuværende forståelse heraf. Vi kan derfor ikke lægge vores forhenværende forståelser 

til side og se ledelse som et objektiv fænomen, hvorfor forståelsen heraf vil tage udgangspunkt i det, 

vi allerede ved og bygge oven på disse erkendelser. Hvis ledelse derfor grundlæggende har det samme 

udgangspunkt, og alle teorier trækker på den samme forståelse, er det omvendt ikke så overraskende, 

at der vil være træk, som går igen på tværs af forskellige perspektiver og paradigmer.     

 Et sådan fællestræk mellem scientific management og complex responsive processes er, at de 

begge fokuserer på samarbejde. Dog er der forskel på, hvad et sådan samarbejde indebærer. I 

scientific management handler samarbejde om at sikre en konstruktiv arbejdsfordeling for at nå målet 

om produktivitet og effektivitet. Samarbejdet er således baseret på videnskabelig viden, og er 

nødvendigt for, at både arbejdere og managere kan udfylde deres funktion. I complex responsive 

processes er der i stedet tale om et samarbejde baseret på refleksivitet og praktisk visdom. Her 

samarbejder ledere og medarbejdere for at nå frem til en fælles forståelse, hvorigennem det bliver 

muligt at skabe udvikling i relationen. Det er således interessant, at til trods for forskellige syn på 

samarbejde, trækker begge teorier på det som en vigtig del af ledelse. 

 

Vores magtanalyser har endvidere bidraget med en forståelse af forskelle og ligheder i mellem de to 

teorier, både hvad angår magt i sig selv, men ligeledes i forhold til ledelse. I scientific management 

identificerede vi eksempelvis den disciplinære magt til at være en styring af kroppen, som er blevet 

muliggjort gennem videnskabeliggørelsen af arbejdet og den konstante irettesættelse af arbejderen. 

Disciplineringen udvikler sig dog ligeledes delvist til en styring af sindet, det er imidlertid en anden 

disciplinering af sindet, end den vi fandt i complex responsive processes. I denne er det sindet, som 
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bliver mål for magten, en udvikling som skyldes den selvdisciplinering, som individet udsætter sig 

selv for. En selvdisciplinering, der er skabt som en konsekvens af den normative kontrol, der 

manifesterer sig gennem den generaliserede anden. Den disciplinære magt hos Taylor skyldes 

omvendt en ydre kontrol, hvorimod den hos Stacey er et resultat af en indre kontrol. Vi anser dette 

som interessant set i lyset af, at medarbejderne i complex responsive processes må formodes at have 

en større grad af selvstændighed end arbejderne i scientific management. Medarbejderne i complex 

responsive processes har eksempelvis flere handlemuligheder, da de ikke er låst fast i et bestemt 

regelsæt for, hvordan arbejdet skal udføres, som det er tilfældet i scientific management. Det kan dog 

diskuteres, hvorvidt medarbejderne i Staceys teori reelt føler sig mere frie end arbejderne i scientific 

management, da en styring af sindet har mere vidstrakte konsekvenser end en disciplinering af 

kroppen (Foucault, 2008). En disciplinering af sindet er vanskelig at undslippe, og kan i værste fald 

udvikle sig til en form for hjernevask, hvis ikke individet formår at reflektere over sin situation. Er 

individet ikke bevidst om magtens påvirkning, kan det i yderste konsekvens betyde, at vedkommende 

bliver villig til at gøre hvad som helst uden at stille spørgsmålstegn derved. Disciplineringen af sindet 

fratager med andre ord noget af individets selvstændighed, og evnen til kritisk at reflektere over den 

situation, man befinder sig i. En udvikling som Foucault (2008) problematiserer, og mener at det er 

vigtigt at synliggøre. Her kan således identificeres en parallel i mellem Stacey og Foucaults 

synspunkter, da det er gennem bevidsthed omkring magten, at det bliver muligt at ændre dens 

karakter. En bevidsthed, som Stacey (2012) mener, kan opbygges gennem refleksivitet, hvilket er 

potentialet for forandring og udvikling. På trods af denne bevidsthed vil det dog stadig ikke være 

muligt at undslippe sig magten eller ophæve dens påvirkning, hvilket man ifølge Foucault (2008) 

aldrig vil kunne. Ved at blive sig magten bevidst, skabes der omvendt flere handlingsmuligheder, 

såsom eksempelvis at udfordre magten gennem modmagt. 

 

Når magten internaliseres, bliver det svært at gøre modstand, da denne usynliggøres og bliver en 

integreret del af ens identitet. En modstand mod magten vil således samtidig blive en modstand mod 

ens eget selv. Den enkelte medarbejder har fået et stigende ansvar i forbindelse med at lede sig selv, 

et ansvar som det kan være svært at håndtere, da det kræver, man er i stand til at balancere både 

virksomhedens og ens egne krav og forventninger. Der er derfor i denne proces en risiko for, at man 

bliver så opslugt af ens arbejds- og professionelle liv, at det bliver næsten umuligt at modsætte sig 

magten, da den internaliseres og bliver en del af ens identitet. At styringen i complex responsive 

processes fungerer gennem en indre kontrol afspejler desuden en udvikling i magten, som er 
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interessant set i et ledelsesøjemed. Det kan således diskuteres, om magtens selvdisciplinerende 

karakter har gjort lederens direkte magtudøvelse overflødig, idet individet i høj grad disciplinerer sig 

selv, hvilket vil kunne forklare mange nyere ledelsestendensers popularitet, såsom eksempelvis 

udbredelsen af selvledelse. Den stigende tendens til selvledelse vil imidlertid være problematisk i de 

sammenhænge, hvor medarbejdere og ledere foretrækker faste rammer omkring arbejdet. En kritik af 

Staceys complex responsive processes teori er derfor, at ledelse i denne sammenhæng kommer til at 

blive flyvsk og diffust, hvilket både leder og medarbejder kan have svært ved at forholde sig til. 

Ledelse bliver i denne sammenhæng en ”følelse”, idet man gør det, som føles rigtigt på baggrund af 

refleksivitet og praktisk visdom. Omvendt kan denne opfattelse af complex responsive processes dog 

også skyldes, at vi selv er påvirket af den dominerende ledelsesforståelse, og vi er vant til at arbejde 

efter nogle konkrete ledelsesteknikker og -redskaber. Manglen på disse kan derfor være det, der får 

teorien til at fremstå diffus, da vi ikke er vant til denne måde at tænke ledelse på. 

 

Udover hvordan magten virker, bidrager magtanalyserne med en forståelse af, hvad magtens formål 

er, med andre ord hvad magten skaber. Hos Taylor frembringer magten de kvaliteter i arbejderne, 

som kan bidrage til målet om øget vækst. Det vil sige, kvaliteter som kan bidrage til at skabe øget 

velstand gennem en effektivisering af produktionen. Hos Stacey er der snarere tale om, at magten 

skaber nye erkendelser hos medarbejderne, eksempelvis omkring måden de forstår verden, og hvad 

der konstruerer ledelse. Igennem de nye erkendelser bliver det muligt at forandre og udvikle sine 

relationer, hvilket er en nødvendighed i en omskiftelig og uforudsigelig verden.  

Dette relaterer sig desuden til, hvad der i de respektive tilgange skaber magtviden. For Taylor er 

det den videnskabelige viden, mens det hos Stacey er erfaringsbaseret viden i form af praktisk visdom 

og kvaliteter som intuition og personlig dømmekraft. Begge disse forskelle kan imidlertid i høj grad 

forklares på baggrund af de paradigmatiske forskelle, der eksisterer mellem Taylor og Stacey. Der er 

eksempelvis en afgørende forskel i mellem de to i forhold til måden, de forstår videnskabelighed. I 

scientific management forstås videnskabelighed på baggrund af det, som videnskabeligt kan bevises, 

det vil sige, sand viden er, når udsagn korresponderer med måden, de er på i virkeligheden 

(Christensen, 2002). I modsætning hertil forstås videnskabelighed i complex responsive processes 

som kontekstuel, og som det, der ikke umiddelbart kan modsiges. Ingen viden ses i denne 

sammenhæng som universel, den afhænger derimod af den sociale kontekst, hvori den er opstået 

(Christensen, 2002). En forskel som eksempelvis afspejles ved, at man i scientific management gør 

det, som videnskaben har påvist, mens man i complex responsive processes i fællesskab finder ud af, 
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hvad der er meningsfuldt i den lokale kontekst. Ledelse bliver således i denne sammenhæng en 

forhandlingsproces, der tager udgangspunkt i det, situationen efterspørger. Forskellene får med andre 

ord en betydning for måden, de forstår ledelse, for eksempel i relation til medarbejdernes 

selvstændighed og medbestemmelse, der er større i complex responsive processes end i scientific 

management. Hos Taylor er ledelse én bestemt ting, jævnfør ”the one best way”, mens det for Stacey 

ikke er en entydig størrelse, men derimod kontekstafhængigt. Ledelse i scientific management er at 

forholde sig til konkrete praksisser, mens ledelse i complex responsive processes er at forholde sig til 

forskellige forståelser af den sociale virkelighed. 

 

Vi kan ud fra ovenstående se, at det, som formegentlig har haft den største indvirkning på forståelsen 

af ledelse, er udviklingen i forståelsen af videnskabelighed. Afhængig af om ledelse studeres inden 

for en konstruktivistisk eller realistisk videnskabstradition vil det resultere i meget forskellige 

konklusioner. Vi kan derfor påpege en ændring i forståelsen af ledelse, idet de bagvedliggende 

antagelser har ændret sig i kraft af, at man er gået fra enhedsvidenskab til anerkendelsen af, at der 

findes forskellige former for videnskabelighed (Christensen, 2002). Sideløbende hermed er der 

desuden opstået en forståelse af, at et socialt fænomen som ledelse bør studeres inden for et 

konstruktivistisk paradigme, da den kompleksitet som fænomenet rummer ikke lader sig forklare 

inden for et realistisk paradigme (Fuglsang & Olsen, 2009). Vi vurderer derfor som tidligere påpeget, 

at forskellene mellem Taylor og Stacey grundlæggende kan føres tilbage til deres 

videnskabsteoretiske forskelle. Havde de imidlertid delt opfattelsen af, hvad videnskabelighed er, 

havde de måske slet ikke været så forskellige. 

Taylor og Stacey er begge startet deres karriere som praktikere og har i kraft af denne erfaring 

måtte erkende, at der var et hul i ledelseslitteraturen med hensyn til at forklare det, som de oplevede 

i deres respektive jobs. For Taylors vedkommende var det behovet for at gøre op med samfundets 

ineffektivitet og i stedet skabe øget velstand, mens det i Staceys tilfælde var ønsket om at udvikle en 

forståelse af, at ledelse er et uforudsigeligt og komplekst fænomen, som derfor ikke kan forstås inden 

for den dominerende diskurs. Såvel scientific management som complex responsive processes har 

derfor været et opgør med den dominerende ledelsesforståelse på daværende tidspunkt, og forskellene 

i mellem de to skyldes derfor formentlig i høj grad tiden, de er skrevet i, samt forskelle i måden at 

bedrive videnskab på.  
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5. Reflekterende diskussion 

Vores analyse har fremhævet en udvikling i magten fra primært at være en ydre styring i scientific 

management til at være en selvdisciplinering og indre kontrol i complex responsive processes. Vi 

synes derfor, det vil være interessant at diskutere sammenhængen mellem ledelse og magt, og om 

magtudviklingen kan overføres til udviklingen i forståelsen af ledelse. Er der tale om parallelle 

udviklinger, eller er det at tage det for vidt?  

 Diskussionen er struktureret omkring fire spørgsmål, der alle relaterer sig til forholdet mellem 

ledelse og magt, som vil blive diskuteret hver for sig. Vores diskussion baserer sig på refleksioner, vi 

har gjort os i forbindelse med vores analyse, hvorfor diskussionens reflekterende element er vægtet 

højere end at give konkrete svar på spørgsmålene.  

 

Er ledelse og magt gensidigt påvirkelige? 

Vi har på baggrund af vores analyse vurderet, at der er en gensidig påvirkning mellem ledelse og 

magt, et forhold vi derfor vil lægge ud med at diskutere. Ledelse og magts tætte kobling er blevet 

fremhævet, idet vi har kunne identificere nogle ændringer i ledelse, som afspejler sig i måden, magten 

virker på, men ligeledes ændringer i måden, hvorpå magt viser sig, hvilket påvirker, hvordan ledelse 

forstås og udøves. Men hvem siger, at fordi der er sket en udvikling i magt, vil denne forårsage en 

tilsvarende udvikling i forståelsen af ledelse? Hvordan ledelse forstås, påvirkes ligeledes af mange 

andre faktorer, eksempelvis strukturelle ændringer i samfundet, teknologisk udvikling samt 

udviklingen i levevilkår. Der er derfor mange andre årsager, der kan påvirke udviklingen i forståelsen 

af ledelse end lige magt. Vi har dog omvendt i vores analyse netop fundet tegn på, at ledelse og magt 

påvirker hinanden gensidigt. Udviklingen fra scientific management til complex responsive processes 

skyldes eksempelvis en ændring i måden at bedrive videnskab på samt forskellige kriterier for 

videnskabelighed. Denne ændring i videnskabelighed påvirker, hvilken viden ledelse bygger på og i 

forlængelse heraf, hvad der skaber magtviden, forstået som muligheden for at påvirke andres 

handlinger. Magtviden og opfattelsen af videnskabelighed får således en afgørende betydning for 

forståelsen af, hvad ledelse indebærer, da magten er med til at skabe denne erkendelse. På denne 

baggrund foregår der med andre ord en gensidig påvirkning mellem ledelse og magt, idet magt 

påvirker, hvordan ledelse udøves, men ledelse påvirker ligeledes, hvilken magt som giver viden og 

dermed muligheder for indflydelse. På den anden side kan man spørge sig selv, om ikke magt altid 

vil være tilstede, når man indgår i relationer med andre mennesker, idet magt ses som et socialt 

fænomen; og giver det så overhovedet mening at diskutere ledelse og magts gensidige påvirkning? 
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Er det ikke blot et faktum, at de to fænomener både påvirker og påvirkes af hinanden? At 

fænomenerne er gensidig påvirkelige, behøver dog ikke at betyde, at ledelse og magt udvikler sig 

parallelt. Selvom de påvirkes af hinanden, kan de godt udvikle sig i forskellige retninger, eller hvad?  

 

Er ledelse og magt i virkeligheden et udtryk for det samme? 

Dette spørgsmål bærer præg af en konstruktivistisk forståelse af fænomenerne ledelse og magt, 

hvorfor Taylors forståelse af ledelse ikke stemmer overens hermed. Vi anser både ledelse og magt 

som komplekse, sociale fænomener, der deler flere lighedstræk. For eksempel er de begge relationelle 

fænomener, der udspiller sig mellem mennesker, og både ledelse og magt handler om at påvirke andre 

mennesker og deres handlinger. Derudover er begge fænomener eksistentielle, forstået som at de 

spiller en afgørende rolle for såvel vores organisatoriske som private liv, de er med andre ord 

begreber, som præger hele vores tilværelse, og som det er umuligt at komme udenom. Det er ligeledes 

fænomener, der har stor indvirkning på vores liv, uden at vi nødvendigvis er bevidste herom. De kan 

begge foregå i det skjulte, men kan omvendt ligeledes være meget eksplicitte i deres virkemåde. De 

to fænomeners lighedstræk gør det således svært at skille de to ad, for hvad kommer i så fald først? 

Udspiller magt sig gennem ledelse, hvorved ledelse bliver det overordnede og magten et delelement 

ved ledelse; eller er magt det overordnede og ledelse et eksempel på dens udøvelse? Med dette 

spørgsmål ender man hurtigt i et dilemma a la hønen og ægget, idet det er umuligt at svare på, hvad 

der kommer først. Problemet med at anskue ledelse og magt som grundlæggende det samme er derfor, 

at alt bliver relativt, og det vil blive svært at nærme sig en forståelse af, hvad ledelse eller magt i 

grunden er. Et dilemma som eksempelvis radikale socialkonstruktivister kan risikere at ende i 

(Fuglsang & Olsen, 2009). Fremfor at kunne give et svar på, hvordan ledelse og magt påvirker 

hinanden, ender det i en filosofisk diskussion, som reelt kan fortsætte i det uendelige. 

 

Er udviklingen i forståelsen af ledelse blot et udtryk for en ændring frem for en reel udvikling? 

Vi stiller i vores indledende rammesætning spørgsmålet, hvordan forståelsen af ledelse har udviklet 

sig fra scientific management til complex responsive processes. På nuværende stadie i 

specialeprocessen og i kraft af vores resultater synes vi imidlertid, det er relevant at diskutere, 

hvorvidt der er tale om en reel udvikling i forståelsen af ledelse, eller om forskellene mellem de to 

ledelsesteorier i stedet er udtryk for to forskellige måder at anskue ledelse på. Dette skyldes en 

bevidsthed om, at en ændring ikke nødvendigvis behøver at indikere en udvikling, men omvendt må 

en udvikling netop bestå af ændringer, så hvordan skelner man mellem de to? Det, der taler for, at det 
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er en ændring frem for en reel udvikling, er, at det kan være svært at skitsere en udvikling, når 

scientific management og complex responsive processes har forskellige udgangspunkter. Det er svært 

at snakke om en udvikling, når forskellene måske i lige så høj grad skyldes deres forskellige 

paradigmatiske udgangspunkter. Havde de haft samme udgangspunkt, og var der sket ændringer 

mellem dem, ville det bedre kunne retfærdiggøres at kalde det en udvikling, fordi de derved udvikler 

sig inden for samme paradigme. Desuden har vi kun et start og et slutpunkt, da vi har valgt at 

sammenholde to ledelsesteorier, hvorfor det er svært at retfærdiggøre en reel udvikling, da vi ikke 

ved, hvad der er sket derimellem. Vi kan dermed ikke sige noget om, hvilke ændringer der undervejs 

har medvirket til at nå slutpunktet, som i dette speciale er complex responsive processes. På den anden 

side har vores analyse fremhævet tilstrækkelig mange ændringer, således at man fristes til at kalde 

det en udvikling. Blandt disse er ændringen fra at anskue ledelse som én bestemt ting, der kan 

nedfældes i best-practices til anerkendelsen af, at ledelsesfænomenet er et mangetydigt fænomen, 

som derfor grundlæggende er kontekstafhængigt, samt ændringen fra at se ledelse som orienteret mod 

opgaven kontra at fokusere på mennesket. Det, der endvidere taler for, at der er sket en udvikling, er, 

at vores samfund har udviklet sig markant fra starten af de tyvende århundrede til det enogtyvende 

hundrede, hvorfor det virker naturligt, at forståelsen af ledelse ligeledes har udviklet sig i denne 

periode. Vi vurderer imidlertid, at vi på baggrund af vores analyse ikke kan sige noget entydigt herom. 

 

Hvad giver det i grunden at studere ledelse og magt? 

Det at studere ledelse og magt er, som ovenstående indikerer, forbundet med stor kompleksitet, 

hvorfor man kan spørge sig selv, om det reelt er besværet værd. For hvis ikke det er muligt at sige 

noget endegyldigt omkring disse fænomener, giver det så overhovedet noget? Nej, ikke hvis der alene 

fokuseres på målet og at nå frem til et entydigt svar. I så fald vil studiet af ledelse og magt formentlig 

ikke resultere i det helt store, men er man på den anden side åben over for nye indsigter undervejs, 

vil disse i sig selv gøre én klogere på fænomenerne. Forstås studiet af ledelse og magt således ud fra 

denne optik, vil det, at man bliver klogere på fænomenerne, gøre det nemmere at navigere i 

begreberne i praksis, da det giver nogle forståelser at arbejde ud fra. I forlængelse heraf kan det at 

skabe en fælles referenceramme for ledelse, gøre det nemmere at tale om og forstå fænomenerne. Det 

kan for eksempel gøres inden for en virksomhed som en måde at tydeliggøre, hvilke forventninger 

der hviler på henholdsvis ledere og medarbejdere. For det er i den forbindelse reelt ligegyldigt, hvad 

præcis ledelse er, så længe man formår at tale om det på en meningsfuld måde. Dog ender vi igen ud 

med en form for relativisme, da vi ikke kan sige noget entydigt om fænomenerne ledelse og magt. 
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Denne opfattelse kan dog omvendt skyldes, at vi er vant til at søge efter konkrete svar, hvorfor det 

kan være svært at acceptere, at der ikke findes noget endegyldigt slutmål.  

 

På baggrund af ovenstående refleksioner er det svært at sige, hvorvidt udviklingen i magt kan 

overføres til udviklingen i forståelsen af ledelse. Dette skyldes, at ledelse påvirkes af mange andre 

faktorer end magt alene. Vi vurderer dog, at ledelse og magt er så tætforbundne, at deres udvikling 

trods alt er afhængige af hinanden. Vi har i gennem vores analyse synliggjort den tætte forbindelse 

mellem ledelse og magt, eksempelvis i relation til, hvordan viden er en stor del af både ledelse og 

magt, da denne berettiger ledelse og giver magt til at påvirke relationen. Endvidere udspiller begge 

fænomener sig i interaktionen mellem mennesker, hvilket fremhæver gensidigheden mellem dem. 

For at kunne sige noget mere konkret omkring muligheden for at overføre udviklingen i magt til 

ledelse, kræver det imidlertid, at dette undersøges mere specifikt, end det har været formålet i dette 

speciale.  
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6. Konklusion 

Vi har i specialet været interesserede i at undersøge ledelse, og hvordan dette fænomen kan forstås. 

Vi tog derfor udgangspunkt i de to ledelsesteorier, scientific management og complex responsive 

processes for at kunne belyse dette. Konkret foretog vi en analyse af, hvordan ledelse forstås ud fra 

teoriernes egne præmisser, hvordan vi ved hjælp af Foucaults magtforståelse kunne identificere magt 

i teorierne, samt hvilke forskelle og ligheder der var at finde mellem de to. Ved at foretage en 

indholdsanalyse med en grounded theory inspireret kodning er vi igennem specialet blevet i stand til 

at konkludere på vores problemformulering, der lyder: hvordan har forståelsen af ledelse udviklet sig 

fra scientific management til complex responsive processes, og hvordan kan Foucaults magtanalytik 

være med til at illustrere denne udvikling?  

 

Vi har indledningsvis erfaret, at vores speciale kan bidrage til en forståelse af, at ældre ledelsesteorier 

ikke nødvendigvis skal forkastes, da det kan være interessant at se disse i et nyt lys. Vores analyse 

har eksempelvis fremhævet forhold i ledelsesteorierne, som reelt ikke er så forskellige. Dog har 

analysen fremhævet flere forskelle end ligheder i mellem teorierne. Vi har fundet ud af, at der er sket 

et skift i måden, hvorpå man ser ledelse. Ledelse ses ikke længere udelukkende som et objektivt, 

fysisk fænomen, som er tilfældet i scientific management, hvor det praktiseres ved at efterleve 

videnskabelige udregninger. I complex responsive processes forstår man i stedet ledelse som et socialt 

fænomen, der udspiller sig i interaktionen, og ledelse kan således karakteriseres som en kompleks 

forhandlingsproces. Vi kan dermed konkludere, at opfattelsen af ledelse har ændret sig fra at forstå 

ledelse som et konkret fænomen til i stedet at være et abstrakt koncept, da ledelse altid vil afhænge 

af måden, det studeres. Dette skyldes skiftet fra et realistisk til et konstruktivistisk paradigme, idet de 

underliggende antagelser, ledelse bygger på, har ændret sig. Vi har desuden i ledelsesanalyserne 

erfaret, at dette skift ligeledes påvirker, hvilket fokus ledelse har. I scientific management er fokus på 

opgaven, hvilket er et resultat af teoriens funktionalistiske tilgang, hvorimod complex responsive 

processes med sit socialkonstruktivistiske udgangspunkt har fokus på mennesket og dets relationer. 

 

Gennem brugen af Foucaults magtanalytik har vi desuden fundet ud af, at magt manifesterer sig 

forskelligt i de to ledelsesteorier. I scientific management bygger ledelse på videnskabelig viden, som 

gør managerne i stand til at lede ud fra konkrete mål. Ledelsens rolle er således at sørge for at lede 

og fordele arbejdet i overensstemmelse med teoriens principper. Det er således den videnskabelige 

viden, der giver magtviden, hvorimod det i complex responsive processes er erfaringsbaseret viden, 
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der er afgørende. I denne teori forudsættes det ikke, at lederen ved alt, men at lederen, grundet sin 

erfaring, har mere viden end medarbejderne, hvorfor hans rolle bliver at rådgive medarbejderne og 

opfordre til refleksivitet. Ledelse bygger dermed på erfaring, og lederen ses i højere grad som en 

sparringspartner, hvorimod manageren i scientific management har til opgave at sikre, at arbejdet 

udføres korrekt. Der er således sket en ændring i, hvilken viden det kræves for at agere som leder. 

 

En anden måde, hvorpå magten illustrerer et skift mellem de to ledelsesteorier, er i forbindelse med 

den produktive magt. Vi har gennem analysen fundet frem til, at der er forskel på, hvad den produktive 

magt frembringer i teorierne. Produktiv magt i complex responsive processes skaber nye erkendelser 

gennem refleksivitet, og disse påvirker, hvordan man udvikler sig selv og relationen. Den produktive 

magt fungerer derved igennem interaktionen. Omvendt fungerer den produktive magt i scientific 

management i gennem videnskaben ved at frembringe de kvaliteter i individet, der bidrager til målet 

om øget velstand. Der sker således en nyttiggørelse af arbejderne, ved at magten rettes mod det 

enkelte individ. Dette afspejler atter teoriernes forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter, idet 

produktiv magt i scientific management er koblet op på videnskabelige udregninger for arbejdet, 

hvorimod den i complex responsive processes omhandler de erkendelser, der skabes i interaktionen. 

Den produktive magt i ledelsesteorierne har dermed ændret sig fra at frembringe nyttige individer i 

forhold til en konkret målindfrielse til at være en erkendelse, der skabes i interaktionen, hvorved der 

skabes forskellige erkendelser af, hvad ledelse er.  

 

Den disciplinære magt blev brugt til at belyse vores indledende forskningsantagelse om, at der er sket 

et skift i magten fra en ydre til en indre styring. Gennem arbejdet med Foucault og den disciplinære 

magt fandt vi ud af, at arbejderne i scientific management er underlagt en ydre kontrol og 

disciplinering af kroppen. En disciplinering som er blevet skabt gennem en konstant irettesættelse, 

hvorved arbejdernes kroppe disciplineres til at udføre arbejdet på en bestemt måde. Vi fandt ligeledes 

en disciplinering i complex responsive processes, dog er der her tale om en selvdisciplinerende 

kontrol, der er skabt på baggrund af den generaliserede anden. I denne teori disciplinerer individerne 

sig selv i forhold til de forventninger, de tror, andre har til dem. Disciplineringen foregår derved ikke 

som en ydre kontrol, men i stedet som en selvdisciplinering af sindet. Vi kan således ud fra vores 

analyse konkludere, at der er sket et skift i magten, idet den har bevæget sig fra en ydre til en indre 

kontrol, som individerne i høj grad pålægger sig selv.  
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Vi kan konkludere, at vi gennem analysen har været i stand til at identificere adskillige forhold, både 

i ledelse og magt, der har ændret sig fra scientific management til complex responsive processes. Vi 

føler dog ikke, at vi på denne baggrund kan retfærdiggøre at kalde dette for en udvikling i forståelsen 

af ledelse, da forskellene i høj grad bygger på de to ledelsesteoriers forskellige paradigmatiske 

baggrunde samt tidsmæssige forskelle i øvrigt. Havde begge teorier i stedet haft samme 

udgangspunkt, ville de identificerede forskelle formegentlig ikke have været så fremtrædende. Vi 

konkluderer derfor, at vi ikke kan legitimere at kalde det en udvikling i forståelsen af ledelse, men at 

der i højere grad er tale om en ændring i forståelsen heraf. Vi er således ikke i stand til at sige noget 

om, hvordan der er sket en udvikling, da vi vurderer, at den ”udvikling”, vi har identificeret, 

grundlæggende bygger på fundamentale forskelle mellem teorierne. Dette skyldes ligeledes, at vi ikke 

ved noget om forløbet mellem de to teorier, hvorfor det er svært at konkludere, hvilken udvikling, der 

er sket. Vi kan således ikke sige noget om, hvordan der er sket en udvikling, men i stedet at der er 

sket adskillige ændringer i forståelsen af ledelse. 

 

6.1. Perspektivering 

Da vi i sin tid startede vores specialeproces, overvejede vi en overgang at anvende Douglas Murray 

McGregor (1957), fordi vi umiddelbart vurderede, at hans X og Y teori, som han behandler i The 

Human Side of Enterprise, kunne bruges til at beskrive det skift, der er sket i forståelsen af ledelse 

fra scientific management til complex responsive processes. Da vi således synes, at teorien har nogle 

interessante indsigter vedrørende ledelse, særligt i forhold til at forstå det, der er ligger til grund for 

forskellige ledelsesstile, har vi valgt at anvende McGregor i en perspektivering. 

  

Kort fortalt bygger McGregors (1957) ledelsesforståelse på to modsatrettede opfattelser af, hvad der 

er ledelsens opgave, henholdsvis teori X og teori Y. Bag hver af disse ligger forskellige antagelser 

vedrørende menneskets natur og hvilke motivationsfaktorer, der er effektive i forbindelse med at 

motivere medarbejderne. McGregor (1966) trækker i denne forbindelse på Abraham Maslows 

motivationsteori, der inddeler menneskets behov i fem kategorier opdelt i et hierarki.  

 Det er i relation til vores analyse interessant, at McGregor (1966) argumenterer for, at der er sket 

en ændring i forståelsen af ledelse på baggrund af, at de bagvedliggende antagelser omkring 

mennesket har ændret sig. McGregor fremhæver eksempelvis, at: ”The conventional approach of 

Theory X is based on mistaken notions of what is cause and effect.” (McGregor, 1966: 6). Hermed 

mener han, at mennesker ikke af natur er dovne og modvillige, som det antages i teori X, men at de 
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er blevet det som et resultat af deres erfaringer med organisationer drevet og ledet på den 

konventionelle facon. Ringe muligheder for at opfylde højere rangerede behov har frataget mennesket 

sit naturlige behov for udvikling: ”We will be mistaken if we attribute his [menneskets] resultant 

passivity, his hostility, his refusal to accept responsibility to his inherent ”human nature.” These 

forms of behavior are systems of illness – of deprivation of his social and egoistic needs.” (McGregor, 

1966: 10). Det er med andre ord McGregors pointe, at antagelserne bag teori X ikke længere holder, 

da de er forældede set i forhold til at motivere det moderne menneske: ”Management by direction 

and control … fails under today’s conditions to provide effective motivation of human effort toward 

organizational objectives. It fails because direction and control are useless in motivating people 

whose physiological and safety needs are reasonably satisfied and whose social, egoistic and self-

fulfillment needs are predominant.” (McGregor, 1966: 11). 

 

En anden interessant indsigt, som McGregors (1966) teori bidrager med, er den tætte forbindelse 

mellem ledelse og magt. McGregor pointerer eksempelvis: ”Theory X places exclusive reliance upon 

external control of human behavior, whereas Theory Y relies heavily on self-control and self-

direction.” (McGregor, 1966: 12). Det interessante er i denne forbindelse, at forskellen mellem teori 

X og Y i høj grad afspejler den udvikling i magt, som vi har kunne identificere mellem scientific 

management og complex responsive processes. Det eksemplificerer, at den gensidighed, der er 

mellem ledelse og magt, har betydning for, hvad der forstås ved ledelse, hvilket er endnu en årsag til, 

at McGregor er interessant at perspektivere til. Det kunne i forlængelse heraf desuden være 

spændende at undersøge en række ledelses- og magtteorier med henblik på at klarlægge disse to 

fænomeners gensidige afhængighed. Dette vil i så fald være en anden måde at blive klogere på 

samspillet mellem ledelse og magt. 
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