
Projektarbejdsformen vinder frem på de danske arbejdspladser. I kampen om at komme

med på det gode projekt er det ikke nok at være dygtig. Du skal også passe ind.
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Du skal ikke holde op med at dygtiggøre dig fagligt, hvis du vil noget med dit

job. Men måske skulle du også overveje for eksempel at begynde at spille

squash. Og udvælge din makker meget omhyggeligt. For når de moderne orga-

nisationsformer vinder frem på arbejdspladsen bringes, mange forskellige kom-

petencer i spil. Og det giver nogle helt nye selektionsmekanismer.

Christian Bason er en af forfatterne til den nyligt udkomne bog ’Arbejdets

mange ansigter – ledelse af fremtidens medarbejder’. Heri konstaterer han, at de

fleste private – men også mange offentlige – virksomheder med respekt for sig

selv sørger for, at i hvert fald deres nøglemedarbejdere får mulighed for at

arbejde projektorganiseret. Det handler først og fremmest om vidensarbejds-

pladser, men i princippet er der ikke nogen former for arbejdspladser og uddan-

nelsesgrupper, der ikke bliver omfattet af nye organisationsformer i en eller

anden form. Og det er grundlæggende godt, mener Christian Bason, for alt tyder

på, at selvstændige, tilfredse medarbejdere med stort ansvar også er produktive

medarbejdere, siger han og nævner både hjemmeplejen og de tekniske forvalt-

ninger som eksempler.

Er det så også begrundelsen for at indføre projektarbejdsformen?

»At projektarbejde er oppe i tiden, skyldes nok flere ting. For det første taler vi

i disse år om, at den enkelte skal have ansvar, skal udvikle sig og løftes. Hele tren-

den omkring coaching bygger på, at det enkelte menneske selv har løsningen på

sine problemer. Og samtidig har vi en forestilling om, at tværfaglighed og projekt-

eller teamsamarbejdet på tværs er noget, der udløser noget energi. Så det er lidt

trendy, og nogle offentlige virksomheder har nok indført projektarbejdet, fordi det

er smart. Men én ting er værdisættet – hvad der er godt for medarbejderne, og

hvad tror vi på – men virksomhederne har nok en erfaring med, at når medarbej-

derne tager mere ansvar, så bliver opgaverne også løst bedre. Man kan også sige,

at virksomhedernes projektarbejde matcher omverdenens krav til

organisationerne; altså en virkelighed, der ændrer sig hurtigere på grund af tek-

nologi, øget konkurrence, globalisering, krav om evne til forandring«, siger

Christian Bason.

Naturlig selektion

I jeres bog skriver I, at arbejdsgivere og –tagere mener, at de i højere grad end

tidligere har fælles interesser. Og det her kunne være en del af svaret?

»Der er en forestilling om, at arbejdet er blevet mindre konfliktfyldt. Men når

man har krisetider, som i de seneste par år, hvor der er sket afskedigelser mange

steder, så bliver man opmærksom på, at man ikke nødvendigvis har den samme

interesse. Arbejdsgiveren har magten til at kunne afskedige og allokere ressour-

cer og lede og fordele arbejdet, så man skal passe på ikke at stikke sig selv blår

i øjnene. Men lige præcis med projektarbejdet har man et fælles projekt. Både

virksomhed og medarbejdere er interesserede i at øge medarbejdernes værdi.

Desuden er medarbejdertilfredshed et fokusområde for virksomhederne. Der er

næsten ikke den virksomhed i dag, der ikke måler på medarbejdertilfredshed.«

Så projektarbejde er godt for alle?

»Det er udfordrende. De fleste ting har indbyggede konflikter, og det har pro-

jektarbejde også. Det handler selvfølgelig om, hvordan man håndterer det, og

man håndterer mennesker og ressourcer på en anden måde end i en hierarkisk

organisation. Mekanismerne er anderledes. Vi mener, at de minder mere om

nogle interne markedsmekanismer, som vi ikke har set før. Det minder om

naturlig selektion. Og det giver en risiko for en social slagside«, siger Christian

Bason, der som eksempel nævner en konsulentvirksomhed, der lagde kom-

mende projekter ud på en intern netbørs, hvor de enkelte medarbejdere kunne

byde ind:

»Det skulle betyde fuld gennemsigtighed i, hvem der fik hvilke projekter, og det

burde så være de bedste, der blev valgt ud. Men det viste sig hurtigt, at det er de

personlige og sociale relationer, der afgør, hvem der får projekterne. Det er kend-

skabet til hinanden, det er folks omdømme, og rekrutteringen foregår via per-

sonlig eller telefonisk kontakt og ikke gennem netbørsen. Faktisk er det sådan, at

hvis man har sit navn liggende på netbørsen, så er det et udtryk for, at konsu-

lenten er desperat, eller at han eller hun ikke har fattet, hvordan systemet fun-

gerer i virkeligheden. Og ligger man der længe, så er det fordi, man ikke er efter-

spurgt. Det er altså taberne, der ligger der. Det er et eksempel på, at det er ved

naturlig selektion, det foregår, og at formelle systemer ikke kan afhjælpe det her.

Man kan sige, at konsulentbranchen er et ekstremt eksempel, men vores påstand

er, at man finder de samme mekanismer andre steder, og at arbejdspladserne in-

ternt er karakteriserede ved en stigende grad af konkurrence.«

Hvad konkurrerer man på?

»Det kan være mange ting, fordi det, der kendetegner moderne organisations-

former, er, at man bringer både faglige, menneskelige, personlige og sociale

kompetencer i spil. Vi mener, at de fleste virksomheder i dag er ret gode til at>
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Kamp om at være med, hvor det sker

»Moderne organisationer er på en eller anden måde mere kaotiske. Og det er

grundlæggende en god ting. Den enkelte har mere frihed. Projektlederen har

typisk mere ansvar, end man kunne forestille sig i en hierarkisk ledet organisation.

I dag er det ofte sådan, at mellemlederne ikke ved, hvad medarbejderne egent-

lig går og foretager sig, fordi det er projekterne, der er styrende og den grund-

læggende organisatoriske enhed. Så kommer mellemlederen ind, når der skal al-

lokeres ressourcer, startes op eller løses kriser. Men ellers har projekterne deres

eget liv, så der er frihed og plads til, at man kan udfolde sig som mennesker.

Men dermed stiger risikoen også for en projektkamp. Der er ikke nogen, der

sørger for én, så den enkelte må selv sørge for at positionere sig og bringe sig i

stilling. Det ender med en kamp om at være med, hvor det sker. Hele forestillin-

gen om det her bygger jo på en idé om, at konkurrence er en god ting. Men som

vi ved, så er det sådan med konkurrencer, at nogen taber. Det har der selvfølge-

lig altid været på arbejdspladserne. Nu er det bare nogle andre faktorer, der er i

spil.«

I nævner, at det sociale ansvar har en tendens til at falde. Hvordan harmone-

rer det med andre moderne buzz words som mangfoldighedsledelse eller

diversity management?

»Man ser det i konsulentvirksomheden – og man ser det også i vej- og park-

afdelingen: Da man indførte selvstyrende grupper og i øvrigt øgede konkurren-

cen med private entreprenører, så faldt det sociale ansvar drastisk. Hvem vil være

i gruppe med en tidligere langtidsledig, som måske ikke er fuldt oppe i gear,

hvem vil tage en handikappet, hvem vil tage en, der er på nedsat tid eller taler

dårligt dansk, når man ved, at man bliver målt på det, man laver, og i øvrigt kon-

kurrerer med nogle andre? Det handler om, at alle skal kunne tage fra, og alle

skal kunne yde noget til teamet.«

>

»Det er formentlig nemmere i en meget regelstyret hierarkisk
organisation at tvinge mangfoldighed igennem og at finde
arbejdsopgaver til folk, der har svært ved sproget eller ved at
indordne sig socialt.«
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ansætte mennesker med de rigtige fag-

lige kompetencer. De er også meget

gode til at uddanne folk med de rigtige

faglige kompetencer. Og i en traditionel

organisation vil man også kunne give

hver af de dygtige mennesker nogle ar-

bejdsopgaver, de kunne sidde med og

løse hver for sig. Men projektorganisati-

onen og andre moderne organisationer

er kendetegnede ved meget høje grader

af samarbejde. Det er en forudsætning

for, at de kan fungere. Og når man skal

samarbejde, så skal man også på et el-

ler andet plan kunne acceptere, forstå,

komme ud af det med og lide hinanden,

for ellers kan det blive rigtig problema-

tisk at nå resultater sammen.«

»Det vil sige, at det personlige og so-

ciale er vigtige kompetenceparametre,

og der er det spørgsmålet, om en orga-

nisation har den arbejdskraft, der kan

leve op til det: Kan alle medarbejdere

hele tiden leve op til at skulle indgå i

samarbejdets menneskelige og person-

lige relationer? Der mener vi, at der er

en risiko for, at medarbejdere, der

måske er fagligt dygtige nok, men som

har nogle lidt skæve sociale kompeten-

cer og måske har det bedst med at

sidde alene og nørde med nogle ting,

risikerer ikke at blive efterspurgte. De

risikerer at blive arbejdsløse i virksom-

heden.«
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»Jeg synes, at mangfoldighedsledelse eller diversity management er den rigtige

vej at gå. På den anden side er det svært og kræver noget af en indsats. En ana-

lyse om seniorer på arbejdsmarkedet, som jeg har været med til at lave for Nor-

disk Ministerråd, viser, at de arbejdspladser som skaber mest værdi og lønner

deres medarbejdere bedst, også er de arbejdpladser, der har en næsten lige

balance mellem unge og ældre medarbejdere. De arbejdspladser, der er alders-

mæssigt mangfoldige – i analysen har vi kun set på alder – er altså mere løn-

somme. Det er et godt argument for, at mangfoldighed er værd at satse på.«

Personlige og sociale egenskaber skal udvikles

»Men det er også det rigtige at gøre. I en verden, der er blevet mere mangfoldig,

skal man reflektere det marked, man arbejder på. Det vil også sige i forhold til

køn og etnicitet. Men det er noget af en udfordring at sikre en mangfoldighed i

en organisation, der samtidig har en indre dynamik, som går den anden vej. En

projektdynamik, der går i retning af, at vi helst vil arbejde sammen med dem, der

ligner os selv, har samme humor, samme alder, samme fritidsinteresser – nogen

man kan snakke med. Alt det går i retning af, at vi skal være så ens som mulig.

Men det skaber altså ikke nødvendigvis lige så meget værdi, innovation, kreativi-

tet og idérigdom, som mere uhomogene organisationer. Og der bliver det ledel-

sens og organisationens udfordring at forsøge at presse udviklingen i en anden

retning. Det er formentlig nemmere i en meget regelstyret hierarkisk organisation

at tvinge mangfoldighed igennem og at finde arbejdsopgaver til folk, der har

svært ved sproget eller ved at indordne sig socialt. I en projektorganisation, hvor

det i vid udstrækning er medarbejderne, der bestemmer, kræver det en stærk

kultur og et stærkt værdisæt, hvis disse barrierer skal overvindes. Det er en inter-

essant problemstilling, for der skal jo ikke genindføres et stramt hierarki for at

skabe mere mangfoldighed på arbejdspladsen.«

Har det sociale ansvar så fået ringere kår i virksomhederne?

»Det er svært at svare på. Socialt ansvar bliver en del af virksomhedens mar-

kedsføring og brand. Men er det bare facade, eller stikker det dybere? Jeg tror

egentlig, at den her dimension omkring virksomhedens image betyder en hel

del. Virksomheden skal jo to ting. Den skal sælge sine produkter eller ydelser,

men den skal også rekruttere arbejdskraft, og arbejdskraften vil efterspørge de at-

traktive arbejdspladser, der jo netop er kendetegnede ved rummelighed og so-

cialt ansvar. Samtidig vil der være et øget demografisk pres, så man bliver nødt

til at tage grupper ind i arbejdslivet, som ellers er svært stillede. Derfor tror jeg

ikke, at det sociale ansvar nødvendigvis har det så skidt, men det er en udfordring

i lyset af projektarbejdets udbredelse.«

»Det er vigtigt, at man i uddannelsessystemet er meget bevidst om de her ud-

fordringer. At man bevidst udvikler menneskers personlige og sociale egenska-

ber gennem uddannelsessystemet. Det tror jeg er vigtigt for at ruste de kom-

mende generationer til arbejdsmarkedet«, siger Christian Bason. y
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