Artful / artbased leadership, art and management,
artistic management, the manager as artist:

Lederen som kunstner

Artful leadership
Hva det vil si å lede ved hjelp av kunstens øye, og hvorfor det kan
føre til sunnere og mer inkluderende arbeidsmiljøer
Eirik J. Irgens

”I situasjoner hvor vi ikke har noen oppskrift på
hvordan vi skal utføre oppgaven, trenger vi å arbeide
artistisk.”
(Austin og Devin 2003: Artful Making: What
Managers Need to Know About How Artists Work )
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FORDs masseproduksjon,
Dearborn, Michigan, 1930:
81,000 ansatte på et sted

Mening i arbeidet
• 3 prosent av norske arbeidstagere er ”sofa-medarbeidere”
som er uengasjerte på jobben.

• 6 prosent vil bare vekk fra arbeidsplassen.
• 21 prosent er "zappere" som er engasjerte, men skifter jobb
ofte.

• Omtrent halvparten er kjernemedarbeidere, som er stabile
ansatte

• 19 prosent yter det lille ekstra og er ildsjeler.
(Irgens, 2007)

• Penger motiverer, mening inspirerer.

(Boyatzis &McKee, 2006a, b; Erez, Kleinbeck, & Thierry, 2001; Gallo, 2006; Pomeroy,
2004).

• Ansatte som har ”Commitment” til sin arbeidsplass, er mer
stabile, har lavere sykefravær, og er mer produktive
(Porter 1974)
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En studie av 3 millioner ansatte over seks år
gjennomført av
Gallup Poll, viste at bare 30% er inspirert.
Virksomheter med inspirerte medarbeidere har
56% høyere kundetilfredshet,
44% mer stabile medarbeidere,
50% høyere produktivitet,
33% større overskudd, og
50% færre sikkerhetsbrudd
(Gallup Poll og Bennett Performance Group
http://www.bennettperformancegroup.com )

The Third Art of Management and
Organisation Conference
To be held at
Akademia Pedagogiczna, Krakow,
POLAND
5th – 8th September 2006

Organisers: Ian King (Essex
Management Centre),
Steve Linstead (University of York)
& Ceri Watkins (Essex Management
Centre)

http://www.aacorn.ne

Frans Wiederberg om Nils Aas:
” Nils Aas ser.
Han ser noe som andre ikke
ser.
Så skaper han det han ser.
Det er det som gjør han så
god!”
(NRK 1, 310803)

Arbeidet med ”Stavhopper’n” på Aker Verdal

Albert Einstein:

Imagination is more important
than knowledge
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Tor Hernes: Forflatende talltyranni
• Tall og indikatorer tar i stigende grad over for skjønnsmessig ledelse. -

Filosofen Ernst Cassirer
(1874-1945)

Talltyranni og persondyrking forflater organisasjonskulturer, herunder den
etiske bevisstheten, mener BI-professor Tor Hernes.

• For stor oppmerksomhet på tall og mål gjør at det målbare etter hvert tar

over som selve kriteriet for hva virksomheten representerer, mener Hernes.

• «Kompetanse, identitet, anseelse – ting som er kvalitative av natur

Språk og naturvitenskap er innskrenkninger av virkeligheten:

Verden blir forenklet, fattigere, brutt ned i kategorier,
klassifiseringer og skjemaer, og vi blir opptatt av å forklare
og å bruke.

omsettes til indikatorer og tall, og blir erstattere for menneskers evne til å
fortolke mer sammensatte situasjoner. Tall og indikatorer tar dermed over
for ledelse og dialog.

• «Kombinasjonen av talltyranni og persondyrking fører dermed til en

Kunst forsterker virkeligheten:

Verden blir rikere, og gir oss en dypere innsikt i formelle
strukturer. Naturvitenskapelig tenkning er opptatt av det
som er, kunst av det som kan bli.

forflatning av organisasjonskulturer hvor fargenyanser, evne til kreativitet
og etisk bevissthet forsvinner», sier Tor Hernes.

• Dagens Næringsliv 17.04.2007
• http://www.ukeavisenledelse.no

• Uten å se ved hjelp av så vel kunst som vitenskap/språk, er vi
enøyde. Da mister vi muligheten til å se tredimensjonalt.

•

(Ernst Cassirer: An Essay on Man)
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Å forbedre praksis gjennom
Å SE MED BEGGE ØYNE
Vitenskapens øye

å lære seg å se på nytt
Kunstens øye

Betty Edwards:
For å lære en
teknikk, må vi først
lære oss å se på nytt

OVERFLATESTRUKTUR: DET UMIDDELBART SYNLIGE
Lederstil, prosedyrer, retningslinjer, avtaler, informasjonsrutiner,
beslutninger, planer, strategier, mål, organisasjonskart,
kommunikasjons- og samarbeidsformer...
Cassirer: Vi
trenger å se med
DYPSTRUKTUR: GRUNNLEGGENDE
FORUTSETNINGER
begge øyne

– vi må ”gjenoppdage
virkeligheten”.

Å tegne er egentlig ikke
så vanskelig, sier
Betty Edwards.

Styrende normer, verdier, trosoppfatninger, antakelser,
holdninger, systemer og forutsetninger for ressursfordeling og
maktutøvelse...
(De to tegningene er laget av samme
person – før og etter kurs med Betty
Edwards.)

Problemet er å lære seg
å se på ulike måter.

Betty Edwards

Du må lære å se på nytt. Du må gå forbi begrepene og klassifikasjonene. Først da får
du et realistisk bilde av verden. Og først da kan du bli en virkelig god praktiker!

http://www.drawright.com/gallery.htm
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