ET FELLESSKAP AV BORGERE
VENEZIA

Borgerskap på jobben

|

Savnet fellesskap

Sosial identitet |

|

Ekstrarolleledelse

Lederen som prototype

TUSENÅRSRIKET VENEZIA
Hvordan lojalitet og fellesskapsfølelse ga oss
et handelsimperium verden ikke har sett maken til.
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Beboerne måtte kjempe
for Venezia. Møysommelig
vant de landet ut av sump og
g jørme. Sammen beseiret
folket g jenstridig natur og
fiendtlige erobrere. I et slikt
klima vokste det frem et folk
med vilje og oppfinnsomhet, et
folk med dygd til å oppnå noe
mer. Blant dere finnes ikke
forskjell mellom rike og fattige
… Misunnelse som hersker over
resten av verden er ukjent for
dere, skrev Cassiodorus på
500-tallet. Her fantes
det ikke plass til fyrster
eller konger. Venezia var en
republikk av borgere, en by
som kombinerte det beste av
alle styresett. De personene
som forsøkte å fremme seg
selv på bekostning av byen, ble
nådeløst knust. Ingen borger
var større enn Venezia.
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ngen by er som Venezia. Gjennom århundrer ble hun studert av andre stater for å lære
om storhet. Byen bevarte gjennom tusen år sin selvstendighet. Handelsmennenes innflytelse strakte seg fra Spania til Kina, og gjennom dem fikk Europa smaken for krydder.
Opp fra havet steg en by som bergtok sine besøkende med skjønnhet og sjarm. Folk kom fra nær
og fjern for å avsløre byens hemmeligheter om ledelse og styresett. La Serenissima – den edle by
– har for lengst falt, men hun holder fremdeles på sine hemmeligheter som ledere kan bli innviet i.
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Venezia var en by uten de store helter. Fellesskapet – ikke enkeltmannsbragdene – la grunnlaget
for resultatene. Venezia skapte et fellesskap av borgere, og gjennom hardt arbeid og fast fokus på
at kollektivets interesser oversteg alle personlige ambisjoner, ble byen bygget. Det felles strevet
for å overleve skapte samhold, selvdisiplin og likhet. Ut av dette kom rikdom og suksess. I vår tid,
som legger så stor vekt på individets selvutfoldelse og lykke, synes deres lojalitet til byen utrolig.
Samtidig tyder mye på at vi savner et slikt fellesskap.
De gamle fellesskapene bygges ned. Gerhardsen bygde landet, sies det. Alt som står igjen til nye
generasjoner, er å bygge en lettvegg på kjøkkenet, ifølge Erlend Loe. Av slikt blir det ikke sterkt
samhold, men heller liksomfellesskap rundt fotballklubber og tanketomme realityserier. Vi mennesker ønsker fellesskap. Vi trenger å dedikere vårt engasjement og vår energi til et fellesskap som
vi er en del av. Så hva skal vi samles om?
De siste årene har organisasjonsfeltet fått øynene opp for forskning som har pågått i flere
ti-år på det sosialpsykologiske feltet, og deres sterke funn kan vise vei for fremtidens
organisasjoner. Det er en sterk sammenheng mellom graden av sosial identitet og om teamet/
organisasjonen vil lykkes. Dersom medlemmene har en sterk sosial identitet, så vil de i større
grad gjøre en felles innsats, strekke ut en hånd til hverandre, utnytte hverandres styrker, bygge
på hverandres ideer, samt samarbeide og koordinere aktiviteter på en god måte. De vil med
andre ord fremme teamets og organisasjonens beste, selv om det går på bekostning av personlig
gevinst, og dermed prestere bedre som team og organisasjon. I det 21. århundre
ser det ut som arbeidsplassen kan bli dette nye fellesskapet, stedet der sosial identitet utvikles.
Kunnskapsarbeidere vil gjerne blø for drakta, bare de opplever seg som ekte borgere av organisasjonen.
Var det noe de var gode på, og hadde skjønt i Venezia, så var det
nettopp dette og den kraften som ligger i en sterk fellsskapsfølelse!
Ledelsesteori fremhever i dag evnen til å skape borgerskap og
engasjement til organisasjonen som et konkurransefortrinn.
Organisasjoner kan fylle et tomrom. Teamfungering har blitt
hauset opp med store hallelujarop de siste ti-årene, og
organisasjoner har forsøkt med varierende hell å etterape
det personer i høytpresterende team gjør, men hva om
det egentlig er en underliggende drivkraft som skaper
teamatferden? Hva om det er slik at hvis denne drivkraften styrkes, så vil teamatferden i større grad skje naturlig,
nærmest av seg selv?
Haslam (2004) og Hogg & Terry (2012)

Fylt av skjønnhet. Eventyrbyen på havet der estetikk
har betydning i seg selv.

Fylt av myter. Grunnlagt av
Attilas flyktninger, gift med
Poseidon, begunstiget av
evangelisten Markus.

Fylt av sensualitet.
Karneval, masker, gondoler,
en labyrint av kanaler
og smug, der Østen
møter Vesten.

Fylt av farger.
Venezianske malere som
Tiziano og Veronese
revolusjonerer malerkunsten
med sin bruk av farger.
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SOSIAL IDENTITET OG
BORGERSKAP

SYMBOLER OG
SKJØNNHET

LEDEREN SOM
PROTOTYPE

BALANSE MELLOM
MANGFOLD OG FELLESSKAP

Dette er et av de heteste tema
i dagens ledelsesdebatt, og
kjernen i Venezias suksess.
Akkurat som i Venezia må
organisasjoner danne et fellesskap av borgere for å nå
storhet på lang sikt.

Å vandre i Venezia er å la
seg overvelde. De strålende
bygningene, kunsten, fargene,
lyset, det er så en mister
pusten. Dette er helt bevisst.
Innbyggerne ble aldri lei av
å fortelle seg selv og omverden hvordan de forsto seg
selv, byens samhold og dens
politiske idealer. Det er fullstendig sammenfall mellom
uttrykk og selvforståelse, og
også her har de ting å lære oss
idag.

Ledelse sees da i et annet
lys. Lederen uttrykker organisasjonen, hva den står for og
hva den er. Venezias øverste
leder var byens mest ydmyke
tjener. En god doge kjennetegnes ved integritet, ærlighet,
omtanke og ydmykhet. Dogen
Enrico Dandolo, som halvt
blind og i nittiårene erobret
Konstantinopel, æres for kraft
og oppofrelse. Slike ledere
oppnår borgernes tillit og
respekt. Det får dem til å
ville løfte i flokk, akkurat det
dagens ledere strever med.

Et slikt fellesskap impliserer
ikke ensretting. Tvert imot
ble Venezia kjennetegnet av
mangfoldighet. Byen var en
internasjonal metropol med
ulike folkeslag og religioner
som gjenspeilet Venezias handelsimperium. De etablerte
handelsposter på tvers av
religion og kultur. Byen var en
av Europas mest fritenkende
byer, men vernet samtidig om
sin egenart. De oppfordret
til egne initiativ og foretak,
men ingen kunne bli større
enn byen. Motsetningene
skulle ikke løses, men kraften
i dem skulle dyrkes. Vekst og
utvikling fant grobunn i slike
spenninger. Akkurat som i
moderne organisasjoner.

Det å styrke felleskapsfølelsen
og eierskapet til det VI skal
utføre sammen, viser seg å
kunne være den nye nøkkelen
til høytpresterende team og
organisasjoner!

«Så er da gudskjelov Venezia ikke lenger bare et ord, et tomt navn
for meg – et navn som så ofte har virket skremmende på meg, som
den dødsfiende av intetsigende ord jeg er.»
GOETHE

OM PROMETHEVS
Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppeutvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper,
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skreddersyr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.
Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gullkorn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppearbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme.
Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellommenneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid
teori og forskning
REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

www.promethevs.no
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KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi,
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling.
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid
og eget ståsted i nytt lys.
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