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EN INTRODUKTION TIL KARL E. WEICKS UNIVERS

Jeg havde i først omgang overset undertitlen på denne bog – ”En introduktion til 
Weicks univers” Det var titlen der fangede min interesse, og lidt overrasket blev 
jeg derfor, da jeg først sad med bogen i hænderne. Bogen er en slags ”brugsanvis-
ning” til at forstå og fordybe sig i Karl E. Weicks bøger, artikler og tanker. Jeg må er-
kende, at min tekniske baggrund ikke har givet mig anledning til at dyrke Weick 
tidligere. Heller ikke min interesse for ledelse og kommunikation har andet end 
strejfet hans arbejde. Men det er måske en fejl… Ifølge bogen er Weick en af de 
mest indflydelsesrige teoretikere inden for den procesorienterede organisations- 
og ledelsesforskning.

Denne bog har et (i mine øjne) meget højt niveau. Måske fordi jeg ikke kender nok 
Weick på forhånd. For den som på forhånd har et vist kendskab til han arbejde, vil 
jeg bestemt mene, at denne bog har sin berettigelse. Også uden at kende Weick er 
der meget at hente i denne bog, men det kræver opmærksomhed og grundig læs-
ning. Vil du have fuldt udbytte af denne bog, skal den ikke ligge på natbordet. 
Langt bedre er det at have en aftale med en fagfælle om at læse den samtidig, så-
dan at I kan tale om, hvad I har læst. Gør du det, eller er du bare god til at sætte 
dig ind i stof på egen hånd, er der meget at komme efter i denne bog.

Bogen tager læseren i hånden og fører denne ind i Weicks univers, et univers som 
jeg tror det er meget let at fare vild i uden Sverri Hammers og James Høpners sik-
re guidning. Bogen er delt i tre, hvor første del handler om organisering og relatio-
ner. Anden del handler om begrebet ”meningsskabelse” – som en særlig måde at 
se på organiseringsprocesser. Tredje del handler om Weicks bidrag inden for ledel-
se og strategi, forandringer, beslutninger og usikkerhed.

Det er en bog på højt niveau med ledelse som emne. Den er derfor formodentlig 
kun interessant i en kvalitetssammenhæng, hvis du arbejder med ledelse, eller 
med at skabe forandringer via andre. Men det gør vi vel alle sammen – os kvali-
tets- og miljøfolk.
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…NÅR VI SKAL UDØVE FORANDRINGSLEDELSE, KAN ET HVILKET SOM HELST ÆNDRINGSTILTAG 
HAVE SIN EFFEKT. HVAD ENTEN DET ER INDFØRELSEN AF ET NYT ØKONOMISTYRINGSSYSTEM, ET 
KVALITETSPROGRAM, ET PROGRAM, DER SKABER EN LÆRENDE ORGANISATION, ELLER ET VÆRDIPROJEKT. 
BLOT DISSE PROGRAMMER KAN MEDVIRKE TIL AT SKABE BEVÆGELSE, RETNING, OPMÆRKSOMHED OG 
EN RESPEKTFULD INTERAKTION, SÅ DE SKABER MENING FOR DEM, DER SKAL LEVE MED DEM. ÅRSAGEN 
SKAL DERIMOD FINDES I, AT MANGE PLANLAGTE PROGRAMMER ELLER LØSNINGSMODELLER, SOM FX 
ØKONOMISTYRINGSSYSTEMER, NOK KAN SKABE BEVÆGELSE OG RETNING, MEN AT DE IKKE ALTID ER GODE 
TIL AT FÅ FOLK TIL AT VÆRE MERE OPMÆRKSOMME ELLER SKABE EN MERE RESPEKTFULD INTERAKTION.
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