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Kan organisatorisk ”magtspredning” lade sig gøre i multinationale 
omgivelser?  

(Randolph, W.A. og Sashkin, M. (2002): Can organizational empowerment work in multinational settings? 
Academy of Management Executive, Vol. 16 nr. 1: 102-115) 
 
I et multinationalt selskab er nogle af lederne danske og deres medarbejdere mexikanske. Hvordan skal det 
gå? Danskerne er tilbøjelige til at lægge ansvaret ud og dermed give slip på noget af kontrollen, mens 
mexicanerne kan blive utrygge ved det pålagte ansvar og i øvrigt miste respekt for ledernes autoritet. 

Sådan ridser Randolph og Sashkin problemstillingen op i en tankevækkende artikel om ”magtspredning” 
(”empowerment”) i multinationale organisationer. Baggrunden er, at mange multinationale koncernen enten 
er amerikanske eller praktiserer principper, der har været igennem den amerikanske pakkemaskine for 
management-koncepter. 

Ét af disse er ”empowerment” tankegangen, der måske kan oversættes til organisatorisk magtspredning. 
Ifølge denne tankegang bliver moderne organisationer mere effektive og mere tilfredsstillende at arbejde i, 
hvis ansvaret for beslutningerne lægges så tæt på dem, de vedrører som muligt. 

I takt med at flere og flere virksomheder bliver multinationale (og multietniske) skifter ledelsesopgaven 
karakter. Lederen skal i stigende grad lede sine folk på stor afstand, på tværs af landegrænser og dermed 
sprog, kultur og samfundsmæssige rammer. I en vis forstand er de mere formelle samfundsrammer 
nemmere at håndtere, fordi man kan sætte sig ind i, hvordan de er og indrette sig på det. De kulturelle 
(etniske) forskelligheder er straks sværere at afdække, og så bliver de meget sværere at indrette sig på. 

Multinationale selskaber drevet efter amerikaniserede principper prøver ofte at indføre en ledelsesmodel, der 
er slået an ét sted f.eks. i hjemlandet til selskaberne i de andre lande for at udbrede successen (”best 
practise”). Men kan det nytte noget i kulturer med helt andre værdisæt? 

Forfatterne til artiklen har gjort et prisværdigt forsøg på at angribe det problem systematisk. De kombinerer 
velkendte og velafprøvede begreber og skaber dermed en typologi - et ”kassesystem”, der kan hjælpe os til 
at forudsige, hvilke kombinationer der kan tænkes at fungere godt, og hvilke man skal være på vagt overfor. 

I figuren nedenfor skitseres kassesystemet. I den lodrette kolonne er ”magtspredning” omskrevet til 3 
konkrete og meget typiske anbefalinger, der kan praktiseres i forskellige former og grader, når man vil 
udbrede magten til at træffe beslutninger i en organisation. I den vandrette række angives til gengæld fire 
meget karakteristiske dimensioner, man ofte bruger til at beskrive variationer i nationale kulturer, som de 
praktiseres i arbejdslivet. 

F.eks. er det karakteristisk for danske arbejdspladser at: 

• Magtdistancen er forholdsvis lille d.v.s. folk synes ikke, der bør være stor forskel på høj og lav (”du” til 
chefen, lille lønspredning m.v.) 

• Undvigelsen af usikkerhed er blandt de mindste i verden d.v.s. man kan leve med uklarhed om rammer, 
regler og rigtigt (man bruger ”fornuften” og fylder selv ud) 

• Individualismen er moderat høj d.v.s. danskere vil gerne arbejde sammen, men mange har også behov 
for et personligt råderum 

• Selvhævdelsen er lav d.v.s. ”kvindelige” værdier som hensyn til helheden, samvær og omsorg spiller en 
større rolle (også blandt mænd) end en maskulin trang til høj profil, materialisme m.m. 

•  
I det mørkeblå område er 24 felter, hvor man reelt spørger: hvordan mon venstre kolonnes anbefaling 
(f.eks. ”Erstat hierarki med teams”) går i spænd med et kulturtræk (f.eks. høj ”magtdistance”)? 
Eksempelvis: Er det overhovedet en god idé at indføre selvstyrende teams i en dansk ledet organisation med 
mange medarbejdere f.eks.  mexikanere, der forventer stor afstand imellem høj og lav? 

Forfatterne tager faktisk blot hul på tankegangen med at analysere nogle få eksempler som det nævnte og 
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erkender, at det er meget stor opgave at komme til bunds i. På grundlag af deres egne begrænsede 
resultater konkluderer de, at det nok godt kan lade sig gøre generelt at indføre ”magtspredning”. 
Afslutningsvis angiver forfatterne nogle forudsætninger for at det kan lade sig gøre: 

1. Erkend at uanset hvordan den nationale kultur er, så må magtspredning ske under hensyn til de 
strukturelle træk, der skal bane vejen for ændringer i den retning (f.eks. at give folk de værktøjer, 
de har brug for at kunne tage imod magten) 

2. De tre forbundne nøgler til magtspredning (information, vide rammer og teams) giver mulighed for 
kombinationer, der netop passer til en bestemt national kultur 

3. Studér den nationale kultur nøje og lær, hvordan hver kulturdimension påvirker de tre nøgler til 
magtspredning, før du går i gang 

4. Lav magtspredningen sådan, at den udnytter relevante kulturtræk som en modvægt til andre 
kulturtræk, der kan hæmme magtspredningen. 
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