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Forskningsprojektet om Fremtidens offentlige lederskab handler om at skabe meningsfulde styringsrelationer imellem offentlige
organisationer og i organisationerne. Dette del-PhD projekt om ”krydspres, profession og mening” vil forske i og udvikle konkrete
meningsfulde styringsrelationer, vertikalt (mellem ledelsesniveauerne), og i forhold til hvilke krav dette stiller til den lokale
afdelingsleders lederskab, med Psykiatri og Social i Region Midt (P&S) som empiri organisation. Antagelsen er at den lokale
udvikling af en effektiv og konstruktiv håndtering af krydspres, i en sektor præget af mange medarbejdere med
professionsuddannelser, skal udvikles gennem meningsfulde styringsrelationer.
Projektet vil udvikle et forskningsdesign for at forske i konkrete tilgange til at skabe meningsfulde styringsrelationer, med afsæt i
gældende praksis. Konkret vil det første ½ år bruges på at afdække arbejdsgangene, såvel som meningsdannelse på det vertikale
niveau for målesystemerne ved at deltage i ledelsesdialogmøder, læse referater o.a. relevant materiale og interviewe involverede i
organisationen. Sideløbende vil der følger stipendiaten 2 ledere, for at undersøge hvordan målesystemers meningsværdi og
anvendelse af lederen i forhold til lokal meningsdannelse.

B. State of the art
New Public management er baseret på kontrakt baserede performance management systemer (Ejler 2008)(Dooren, Bouckaert et al.
2010, Noerreklit 2004, Melander 2009, Foshay, Silber 2010, Kane 2010, Johnson, Penny et al. 2009, Harbour 2002, Wiener 2000,
Jackson 1999, OECD 1996). Disse kontrakt baserede systemer er top down baserede (Radin 2006, Nørreklit 2003)

. Dette forskning projekt vil arbejde videre i det historiske spor der tager udgangs punkt i anerkendelse, som indledes med Hegel i
filosofien (Hegel 1979 (1807)) Her lægges grundstenen til at mennesker kun kan lære og være til som bevidstheder, i kraft af andre
mennesker. Organisationshistorisk tages dette op fra Follett (Follett, Mary Parker (Henry C. Metcalf ed.) ). Forskningen har arbejdet i
flere retninger med at undersøge organisationssystemer med udgangspunkt i relationer (Argyris, Schön 1996, Nørreklit,
Handelshøjskolen i Århus. Institut for Udenrigshandel [2003]). Dialogbaserede organisationssystemer, er en vej (Fiol, M., Jordan, H.,
Sulla, E. 2004, De Geuser, F. and Fiol, M. 2003) og aktør baserede (Nørreklit, Nørreklit 1992, Nørreklit, Jørgensen et al. 2004). Det
er forlængelse af dette arbejde (som forsat er i gang (Melander 2009)), at dette PhD projekt vil arbejde.

C. Hvordan bidrager PhD projektet til den videnskabelige udvikling?
PhD projektet vil bidrage til forskning i anerkendelsesbaserede performance management systemer, hvilket pt. ikke er blevet
undersøgt. Forskningen vil med udgangspunkt i teorien om subjekters nødvendige interaktion for at finde fælles ånd (Seymor 2010,
Siep 2000, Pippin 2011), bidrage til forskningen i feltet.

D. Videnskabelige spørgsmål

-Hvordan kan vertikale performance management systemer evne at være praksisnære?
-Hvad er lokale lederes ansvar relativt til vertikal meningsdannelse , når det gælder opgaven om at skabe organisatorisk mening
sammen med og for deres medarbejdere?
- Hvordan kan anerkendelsesdynamikker blive en central del af performance management systemer?

E. Teori i overblik
PhD projektet skal bidrage til at forskning i udvikling af praksis omkring performance managmenet systemer i organisationer, herfra
vil uddrages et emergerende forskningsdesign, som vil blive testet i organisationen.
Teoretisk baseres projektet på 3 ben
1) Videnskabteoretisk anti-realistisk kohærentisrisme (Wittgenstein 1991 (1961), Wright 2003, Wittgenstein 1996 (1951), Bunge
1993) og filosofisk anerkendelsesfilosofi (Honneth 2009, Ikäheimo 2009, Pippin 2011) og meningsteori og sprogdynamik
(Wittgenstein 1996 (1951))
2) Støtteteorier er fra ledelses- og organisationsteori (Mintzberg 2010, Mintzberg 1983, karl e. weick 2009, Larsen, Hein 2007,
Morgan 2007, Mintzberg 2003, Christensen, Kreiner 2008),
3) Empirisk metodologisk baseres projektet på emergerende teori dannelse (Halkier 2008, Antoft, Syddansk Universitet 2007, Kvale
1997)(Corbin, Strauss 2008) (Corbin, Strauss 2008, Corbin, Strauss 2008, Charmaz 2007, barney g. glaser, anselm l. strauss 1967,
Bryman 2008)

F. Teorianvendelse
New Public management ledelse og styring af offentlige organisationer har skabt nogle gode resultater, men de seneste år er der
dannet konsensus om at fremtidens udfordringer skal besvares af andre teknikker (Melander 2008). En del af kritikken ar været at
det der måles på ikke anerkender og giver tilstrækkelig plads til fag-professionelles selvledelse og professionelle vurdering. Studiet
undersøger hvilke nødvendige og tilstrækkelige betingelser for målestrukturer ledelseslagene imellem, der skal til for at kunne tale
om anerkendelse, samt hvordan dette påvirker lederskabet på afsnitsniveau.
Hvad er bais for målning og mål i organisationen?
Organisationer består af mennesker(Mintzberg 1983), som udvikler strategier –i en emergerende proces. Strategier har baggrund i
en fælles meningsdannelse, men mening er et mindre entydigt begreb mening kan forståes som den fælles referenceramme og ånd
i og omkring et arbejdes formål.Mening forudsætter således på den ene side et fælles sprog og begreber hvorinden for mål og
strategi udlægges. På den anden side forudsætter det en gensidig anerkendelse imellem de subjekter som skal danne og kunne se
mening i målet og strategien.
Mennesker er sproglige, og kommunikere og koordinerer gennem sproget. Betingelserne for den kollektive meningsdannelse i sprog
vil blive opstillet ud fra den angelsaksiske sprogfilosofi, som ser sprogkollektivets sprogspil som udgangspunkt for fælles opfattelser
af rigtigt og forkert. (Wittgenstein 1996 (1951), Wittgenstein 1996 (1951), Wright 2003, Dummett 1993). Det der kan etableres med
sproget er kriterier for hvad der rigtigt og forkert, dvs. sandhedskriterierne (Dummett 1993), men intet kan siges om virkeligheden
udenfor sproget altså en ontologisk anti-realistisk tilgang. Vi kan ikke sige noget om hvordan verden ser ud i-sig-selv, omvendt vil
ingen kunne tvivle på alt i en sætning, da tvivl selv forudsætter sikkerhed om noget der er forkert (Wright 2003). Vi kan altså
undersøge kriterierne for hvad der er rigtigt og forkert. Dette er relevant i studiet af hvordan performance management systemer er
anerkendende, for at forstår hvordan den meddelsomheden omkring mål og målopfyldelse gør sig gældende.

Anerkendelsesfilosofien gør imidlertid opmærksom på at fælles mening ikke nødvendigvis er foreliggende men skal dannes af
individer og grupper ud fra deres egen – forskellige - mening. Meningsdannelse hviler således også påanerkendelse mellem
medarbejderne, og løbende anerkendelses-processer hvor disse etablere fælles mening. (Hegel 1979 (1807), Honneth 2009,
Ikäheimo 2009, Siep 2000, Busch 2010, Pippin 2011, Pippin 2008)
Filosofiens forståelse af meningsdannelse, anerkendelse og etablering af fælles ånd, vil blive brugt til at undersøge to
organisatoriske kerneudfordringer efter NPM: Hvordan etableres fælles ånd gennem meningsdannelse og anerkendelse i den
vertikale kommunikation imellem ledelse og lokale enheder i P&S. Og hvordan etablerer ledelsen på den lokale enhed
meningsfuldhed og anerkendelse i lyset af lokale sprogspil og vertikale mål. En særlig udfordring for projektet er i denne
sammenhæng at tage højde for det det professionsuddannede personale, som P&S har mange af har særlige kulturer for fælles
meningsdannelse og anerkendelse, som ledelsekommunikation og måling må tage højde for i en organisation. (Larsen, Hein 2007)
Der skal således udvikles en systematisk kollektiv dynamik i organisationer, hvor anerkendelse og indflydelse er en mulig, for at
skabe meningsdannende organisationer. Meningen skal være for de medarbejdere organisationen består af for at den fælles ånd
kan etableres som NPM synes at mangle.
Hvordan undersøges organisationen?
Vi ved at organisationer fra New Public Management er pålagt en rækkekriterier og målekrav (Melander 2008), men spørgsmålet er
hvordan disse systemer skal se ud, hvis anerkendelse er udgangspunktet. Organisationens nuværende praksis vil undersøges først
(her: Psykiatri og Social i Region Midt´s ledelsesinformations- og indikatorsystem), og udfra dette se mønstre der kan udvikles
Hermed undersøges praksis først, og på den baggrund afkodes hvordan forskningsdesignet skal se ud. Der følges ledermøder
mellem topledelse og næste niveau, indtil afsnitsniveau (der er 5 lag i organisationen Psykiatri og Social Region Midtjylland), der
følges ledere på afsnits niveau, og laves fokusgruppe interviews med medarbejderne.
Undersøgelsens særlige fokus vil dog være om nuværende og mulige kommende kommunikations- og målingspraxiser faktisk
muliggør anerkendelsesdynamikker og etablerer fælles ånd.
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H. Oversigt over indledende arbejde med organisationen
Projektets 2 dele hhv.
- vertikal meningsdannelse og
- lokal meningsdannelse vil tilgås som følger:

Vertikal meningsdannelse
Data indsamles (efterår 2010) via:
- deltagelse i møder mellem ledelsesniveauer (se illustration, vertikal streg = mødefora)
- skygning af leder
- fokus gruppeinterview med medarbejderne i afsnit
- Undersøgelse af hvordan niveauerne målesætter og udvikler indikatorer overfor hinanden.
Problem: hvordan skabes meningsfuld målestyring imellem ledelsesniveauerne

Top ledelse

Enhedsledelse /
centerledelse

Lokal leder

Lokal meningsdannelse

Data indsamles (efterår 2010)
- observation af lederpraksis
- skygning afsnits ledere
- observation af lederpraksis
- Fokusgruppe interviews
Udgangspunktet for observationen af lederen i afdelingen, er at komme tæt på hvordan linjen fra indikatorer og måleinformation der
drøftes af topledelsen og de næste niveauer ned til lederen, herfra videreformidles.
Problem: hvilke emergerende processer skal lederen i særlig grad understøtte i forhold til meningsdannelse som
medskaber og skaber, i afdelingen, samt leder og part i det vertikale system.
(jf. illustrationen.)

Medarbejd

Medarbejd
Leder
Medarbejd
Aftaler og plan for det efterår 2010

Medarbejd

Fase 1
Vertikal meningsdannelse
1: juni-august 2010:
- sammen med P&D administrationen undersøges den nuværende praksis i organisationen
2: september-oktober 2010:
- deltagelse i P&S ledelse møder imellem de øverste 2 ledelses lag, og de 2 nederste ledelses lag i hver del af hhv. P&S´s
psykiatridel og socialdel (der er hhv. 4 lag i Psykiatrien og 5 lag i Social delen, og har derfor indbygget asymmetri i sin konstruktion).
3: november-januar 2010
- analyse af praktiske og teoretiske erfaringer, og på denne baggrund udarbejdelse af adækvat forskningsdesign.
Lokal meningsdannelse
1: Juni-august 2010
- sammen med P&D administrationen og kontorchef for Region Midt Koncern HR Organisation og ledelse, anvises en afdeling som
indledende følgestudier kan gøres med
2: september-november 2010
- en lokale afdelings leder følges, for at få indledende empiri omkring lokal meningsdannelse
3: december-januar
- analyse af praktiske og teoretiske erfaringer, og på denne baggrund udarbejdelse af emergent
forskningsdesign.
Fase 2
Lokal og vertikal meningsdannelse
1: gennemførsel af forskningsdesign udarbejdet på baggrund af den indledende empiriske undersøgelse i fase 1.
Den praktiske forskning og udvikling af operationelle metoder til at skabe mening vertikalt i organisationen, vil indlede studiet,
studiet af den lokale ledelse vil igennem vil foregå sideløbende og på baggrund af teoretiske studier. Her vil undersøges det
filosofiske fundament for meningsskabelse i organisationer. Dette vil følges op af undersøgelse af hvilke operationelle metoder der
findes der kan understøtte den filosofiske undersøgelse. I dette studie vil ogsåen kritik af den eksisterende performance
management litteratur.

I. Planlagte publikationer
Konferencer
1) Efterår 2010: ”Ledelsesidealer” Aarhus Universitet
2) Vinter 2010 Konference bidrag ved Det danske Ledelses Akademi på Aalborg Universitet
3) Efterår 2011: Nice, Frankrig ”Measurement and Accounting Conference”
4) Tilbagemelding til organisationen via deltagelse i afdelingsmøder (løbende)
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