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Ledelseskunst er at vise vej til målet. Både når vilkårene gør det besværligt at komme frem,
og når de nødvendiggør alternative veje.
Sommerens vandring gik ad trækstien langs Gudenåen i de gamle pramdrageres fodspor. Dvs. det
gjorde den den første dag, fordi kommunen på den
første strækning havde renoveret stien, hævet den,
lagt et nyt lag grus på og lavet ny skiltning. Det var
let at finde ud af. Vi skulle bare følge sti og skiltning,
så nåede vi frem helt efter planen. Og tilmed kunne
vi nyde både vandringen, naturen og de kulturelle
islæt undervejs.
Det mindede lidt om glansbilledet af New Public Management. En offentlig forvaltning, der
renoverer og planerer, så alle hindringer er ryddet af vejen, og så ledelse og medarbejdere
kan løse opgaverne og nå i mål hurtigt og effektivt. Gode styringsredskaber, der giver overblik og viser vej, så der ikke er tvivl om mål, retning og ressourcer. Og til sidst en standard
evaluering, der gerne skulle give høj score på alle parametre og i tillæg et bud på tiltag, der
kan gøre arbejdet endnu mere effektiv og gerne lidt billigere. Jo vist – det gik godt den første dag.
Anden dag brød den gode planlægning imidlertid sammen. Vi var ikke nået mere end nogle
få hundrede meter hen ad trækstien, så var kommunen ikke nået længere med renoveringsarbejdet, og vi stod i vand til anklerne – ja,
det ville vi i hver fald være kommet til, hvis vi var
fortsat. Stien var nærmest ufremkommelig, mudret og stod under vand. Nu var gode råd dyre –
eller rettere, der var ikke så meget andet at gøre
end at finde op til den nærmeste landevej. Vi besluttede at forsøge trækstien igen ved næste bro,
hvor vi kunne komme tæt på åen igen – men
med samme resultat. Andre kommunale myndigheder havde besluttet, at der ikke længere skulle
slås grøde i åen, hvilket resulterede i en langsommere vandgennemstrømning og en forhøjet vandstand. Resultat: Trækstien stod under vand og vores å-vandring blev til en landevejstur. Det var nu ikke så ringe endda, for fra landevejen på den anden side åen fik vi både oplevet det moderne effektive landbrug, set
en middelalderkirke, siddet på en anløbsbro midt i Gudenåen, studeret Blåbåndet Pragtvandnymfer og snakket med den lokale sommerhuskøbmand. Og sandelig om vi ikke nåede frem til målet trods alt.
Mange kan nok nikke genkendende til det faktum, at andre velmenende instanser har truffet beslutninger, der forhindrer os i at følge vores planer. Vilkårene forandres, klientgruppen ændrer sig, budgetterne beskæres, instanser fusioneres eller opdeles. Og pludselig står
vi som ledere og må vurdere, om vi skal fortsætte som planlagt – og få våde fødder – eller
om vi skal finde en alternativ landevej, der måske nok er mindre eksotisk, men som fører os
til målet – med nye oplevelser til følge.
Lederens dilemma i sådanne tilfælde er at måtte træffe et valg relativt hurtigt, med halv viden og uden reelt at have afklaret en ny vej. Her spiller lederens intuition ind. Det er nemlig
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ikke muligt at gennemtænke alle muligheder og lave alle nødvendige analyser og så træffe
et oplyst valg. Lederen må med den foreliggende viden, under de givne vilkår og med de
forhåndenværende ressourcer træffe et valg – og så efterfølgende finde den videre vej. Det
kan godt være temmelig angstprovokerende og kræver tillige andre styringsredskaber. Det
lærte vi mere om den følgende dag.
Tredjedagen startede som en gentagelse af andendagen. Vand på stien, omvej ad landevejen – men nu med ambitionen om at finde tilbage på trækstien længere fremme, da den
ifølge beskrivelsen skulle gå gennem et tørt skovområde. Efter nogle kilometer drejede vi
ind ad en skovsti, men det viste sig, at vores kort ikke var detaljeret nok, og vi gik lidt på må
og få for at finde tilbage på ’ret vej’. Usikkerheden begyndte at tage over, og vi besluttede
os til ikke at begive os på en usikker færd gennem skoven i den retning, hvor vi mente at
trækstien måtte være, men i stedet holde os på de tilkørte grusstier. Heldigvis er moderne
telefoner udstyret med et gps-apparatur, der kunne hjælpe os på vej – ikke til at finde stien,
men til at holde den rigtige retning. Og med dette moderne kompas nåede vi efter en del
kilometer frem til et sted, hvor vores retning og trækstien krydsede hinanden.
At finde vej i det organisatoriske landskab er en disciplin i sig selv. Men hvad gør man, når
vilkårene nødvendiggør en alternativ rute og det udleverede organisationskort ikke er nuanceret nok til at finde vej? I sådanne tilfælde
må man overveje, om det er tilrådeligt at begive
sig alene ind igennem ufremkommeligt terræn
af usagte spilleregler i troen på, at man kan finde frem til ’stien’ (det kan jo lykkes, men man
kan også havne i en uvejsom sump af uforståelige udmeldinger), eller om man skal følge mere
etablerede og formelle veje, hvor andre har været før én selv. Det ledelseskompas eller gps,
som er vigtigt at gøre brug af i sådanne situationer, består dels af lederens indre overbevisning, de grundværdier man er villig til at kæmpe for, det, der er ens ’kald’, dels af det netværk af ledere, der kender det organisatoriske landskab, og som kan hjælpe én til at navigere i det. Med det kompas i brug skal det nok lykkes at holde retningen og finde sporet igen!
Den sidste del af vandringen gav nye udfordringer. Nu var vi på ret vej, til gengæld var stien
ikke slået og klargjort til vandrere, så vi måtte kæmpe os frem gennem meterhøjt græs,
nælder og siv ad et nærmest usynligt spor. Det har naturligvis sin charme og kunne godt blive en påmindelse om, at den ledelsesmæssige vandring – selv når vi er på ’ret vej’ – kan opleves ganske besværlig, samtidig med at den skal nydes i al sin uforudsigelige charme. Vi
nåede frem til målet mange oplevelser rigere og havde overkommet udfordringerne med at
finde vej og fået nydt både omveje og rette veje imens.
Vandringer langs Gudenåen og ad andre vandrestier kan varm anbefales. De giver meget
stof til eftertanke! Og vælg gerne et tidspunkt, hvor vandstanden i åen er høj, og vilkårene
ekstra vanskelige – det øger læringen!
Velkommen tilbage fra sommerferie og god tur i det organisatoriske landskab!
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