“Der staar et Lokomotiv, en Ekspresmaskine, og rækker sig
i funklende Lakering. Den er beundringsværdig, slank,
elegant i sin herkuliske Vækst. (...)
Der var en Mand ved et af disse Kæmpelokomotiver, han
viste det frem og gjorde Rede for det; naar han stillede
sig paa et vist Sted, laa alle Haandgreb og Stænger
saaledes, at han kunde naa dem. Fra dette Sted lod hele
Kraftens Komplikation sig regere. (...) Læg Mærke til ham!
Fremtiden tilhører ham, han lever i Kraft af Maskinen.”
Johannes V. Jensen ’ Maskinerne’ i Den Gotiske Renæssance, 1901 s170-171
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Digitalt lederskab
Forstå hybrider på arbejdspladsen
lede digitalisering
lede digitalt
Mogens Lilleør
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Program
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Vi er alle cyborgs eller hybrider.

Arbejdspladsens hybrider.
Arbejdspladsens teknologier stikker dybt, er personlige,
påvirker eksistentielt.

Teknologier er ikke neutrale.

Manipulerer - forstærker/reducerer.
Relationer mellem menneske og teknologi.
Selektivitet og telos – kanalstrategi?

Case Talegenkendelse
Case Telemedicin
Design af hybrider?

Udviklingen de seneste år
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Digitalisering
Digital transformation
Værditilbud

Udbyder

Kontaktpunkter

Kerneydelser

Infrastruktur

Kanaler

Kerneprodukter

Ressourcer

Interaktion

Borger/Kunde
Virksomhed

Administration

Driftsmodel
Værdimodel
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We are all cyborgs
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“We are all cyborgs” hævdede ’cyborg antropologen’
Amber Case i 2011:
Vi er som mennesker idag koblet op med digital
teknologi, - computer, tablet og smartphone. Amber Case
beskriver det som en ny variant af homo sapiens:
¨

“look at these fascinating cultures. And look at these
curious rituals that everybody's doing around this
technology. They're clicking on things and staring at
screens.”
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Arbejdspladsens hybrider
Analog-Digital-Konverter
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Når en ansat møder ind og forvandler sig til bruger af digitale værktøjer og
fagsystemer, sker ved tildeling af en bestemt rolle:
¨

It-Adm, systemAdm, koncern-systemAdm ... med konkrete
adgangsrettigheder

¨
¨
¨
¨

Sted (stationær, mobil eller kombineret)
Devices (pc, laptop, tablet, smartphone, skærm osv.)
Opkobling med sikrede netværk, kablet eller trådløst
Server intern eller cloud, som ’leverandør’ af services
(applikationssoftware, programmer), herunder arkiv

Og dermed inkluderes medarbejderen som produktionsfaktor
vævet sammen med ikke-menneskelige faktorer.
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Arbejdspladsens hybrider
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¨

¨

¨

¨

Medarbejdernes faglige og personlige identitet er
vævet tæt sammen med den systemekspertise, de har.
De kan ikke løse deres opgave uden systemerne.
Arbejdspladsens systemer er motorer i forandringer,
som går tæt på den enkelte: Arbejdsopgaver,
samarbejdsrelationer, position, identitet ...
Kort sagt: Teknologier er ikke neutrale
mogens lilleør 2020
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Teknologi
Teknologier er ikke neutrale

mogens lilleør 2020

tre positioner
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Teknofober
Teknologien infiltrerer
menneskets tænkning.

Midten

Teknofiler

Teknologier transformerer
menneskets forhold og
selvforhold.
Teknologier er ikke
neutrale.

Teknologier er neutrale
redskaber, værktøjer.

Teknologien i ental (T)

Teknologier i flertal (t)

Teknologier i flertal (t)

Teknologien udgør dels
menneskets forståelseshorisont, dels redskaber.

Teknologier er genstande Teknologier er redskaber,
i anvendelse: alt lige fra instrumenter, maskiner,
sten, kæppe, redskaber, systemer osv.
instrumenter, maskiner,
systemer.

Teknologien er skæbne.
Truer og fremmedgør
mennesket.
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Teknologier betyder
næsten altid fremskridt.
Troen på ‘det tekniske fix’

Teknologier manipulerer
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Teknologier er
brugsgenstande:
¨ Redskaber i anvendelse
¨ Uden anvendelse er det
blot skrammel
¨

¨

Den tekno-formidlede
relation er en
manipulerende relation.

Brugsgenstande henter
mening fra sammenhængen og den funktion
de udfører

Don Ihde
Stony Brook University, New York, USA, sts
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(menneske - teknologi) og verden
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Selektivitet
transparens
legemliggørelsesrelation
mogens lilleør 2020

Semi-symbiotisk enhed
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¨

¨

¨

¨

Tandlægen anvender en sonde af stål til at indsamle
information om tanden: Hun mærker tandens hårdhed,
blødhed, sprækker, revner, huller.
Dette sker i kraft af at sonden reducerer andre dimensioner
ved perceptionen, f.eks. varme og fugtighed.
Sonden forstærker opmærksomhed på tanden i og med den
på den ene side sætter en kropslig afstand til tanden, og
på den anden side fremmer en sensorisk nærhed til tanden.
Tandlægen mærker tanden for enden af sonden. Sonden og
tandlægen bliver en ’semi-symbiotisk’ enhed
mogens lilleør 2020

Transparens
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¨

¨

¨

¨

Sonden fremviser en form for gennemsigtighed (transparens)
i og med den ikke selv tematiseres.
Perceptionen gennem sonden er en reduceret, manipuleret
erfaring sammenlignet med den nøgne fingers perception.
Det reduktive består i, at sonden mono-sensorisk, sier alle
sanseindtryk fra undtaget ét, som så fremstår forstærket.
Hvad med musen og tastaturet?

mogens lilleør 2020

menneske og (teknologi – verden)
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Selektivitet
hermeneutisk relation
designet eller
ved sammenbrud
mogens lilleør 2020
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¨

¨

Den hermeneutiske perceptionssituation er oftest en
designet relation, f.eks. i en sammenhæng, hvor
teknologi udgør overvågning og kontrol af temperatur,
fugt, lyd, vibration, tryk, lys, bevægelse, hastighed eller
retning, hvor funktionen er aflæsning af data, som sker
løbende gennem rutineobservationer.
Gennem fortolkning af teknologiens symboler erfares
en verden, som foregår et andet sted, skjult for
observatøren, som aflæser teknologien, og har sin
primære erfaring med teknologien.
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Uigennemsigtig (opaque)
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¨

¨

¨

Verden kendes som det vi hører og ser (radio, TV), det vi
aflæser (klokken, temperatur …), de instrumenter vi
fortolker, f.eks. instrumentbræt, radar, måleapparater, data
vi indsamler, sammenstillede data, konstruerede mønstre.
Som leder kende sin organisation og sine folk som summen
af registrerede data - gennem e-mail, sms, telefonstemme,
mødekalender, fraværstal, budgettal ...
Vi kender os selv som de data vi aflæser f.eks. puls,
blodtryk, temperatur, watt, vægt, livvidde, fedtprocent,
skridt, km osv.
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mennesket iblandt teknologier
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baggrund, omverden,
miljø, teknosfære
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Vi lever virkelig i det anrettede
Botho Strauß

Næsten alt, hvad vi smager,
ser, føler og hører, er bestilt
og manipuleret. Selv rønnebærtræerne uden for vinduet,
ja, selv de smukke høje graner
i skoven er der nogen, der har
bestilt og anrettet.
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Teknologisk mediation
Kropsliggjort
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Hermeneutisk

Baggrund

På kroppen

Overfor kroppen

Quasi ‘anden’

Omverden

Kropsteknologi
formidler
perception

Et aspekt af
verden aflæses
og fortolkes
gennem teknologi

En teknologi som
‘en anden, som
opmærksomhed
og handling rettes
i mod

Teknologi i
baggrunden giver
tekstur til miljø og
omverden

Data som
perceptionsdata

Data som tekst,
tal, mønstre,
billede, tale

‘Dialog’ og
handling

Teknosfære,
infrastruktur

Tandlægens
sonde, men også
musen, touchpad
og tasturet

Måleapparater,
overvågning,
kontrol

Teknologier som
ikke fungerer.
Designede
digitale
assistenter.

Bymiljøer,
arbejdspladser,
private hjem ...
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Selektivitet - telos
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Teknologier har retning:
Med selektivitet skal forstås den rettethed eller ’telos’,
som gør, at teknologien bedre kan anvendes til visse ting
frem for til andre.
Det er en slags materiel intentionalitet indlejret i
teknologien.
Den kan være designet eller uintenderet.
Jo mere overens med telos, jo mere transparent.
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Selektivitet - fra polysensorisk til monosensorisk
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Kontakt

Fysisk møde
Alle sanser

Videomøde
visuel/auditiv

Analog

Digi-teknomedieret Digi-teknomedieret Digi-teknomedieret

Tid og rum Sammen i tid
Sammen i rum

Interaktion Mundtlig++
Kropsligt
virkemiddel

Stemmeføring
Toneleje
Tavshed
Åndedræt
Mimik
Kropsholdning
Udseende
Påklædning
Dufte, lugte
Berøring

Telefonmøde
auditiv

E-mail/chat/sms
visuel

Sammen i tid
Adskilt i rum

Sammen i tid
Adskilt i rum

Forskudt tid
Adskilt i rum

Mundtlig+

Mundtlig

Skriftligt

Stemmeføring
Toneleje
Tavshed
Åndedræt
(Mimik)
(Kropsholdning)
(Udseende)
(Påklædning)

Stemmeføring
Toneleje
Tavshed
Åndedræt

Emojli ?
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Digital ledelse - kanalstrategi
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”Digital (virtuel) ledelse bliver hverdag over tid – der
kommer hele tiden mere af det, og til sidst er digital
ledelse bare en blanding af ledelse og det at kunne
skifte kommunikationskanaler og arbejde på den
måde. Selvfølgelig er der mange ting man skal vide
og erfare for at kunne lave disse skift på en måde, så
det fungerer godt ledelsesmæssigt.”
Jens Lernø Storm, Microsoft Danmark
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Telos

Stærk til

Svagere til

Bemærkning

Mundtlighed.
Effektivitet: disciplin og
styring, korte pauser eller
slet ingen

Præsentationer
Dokumentdeling
Én til mange orientering
Mindre grupper

Fornemme deltagers
nærvær

Kræver vedvarende
koncentration for at forstå
og fortolke
Mentalt anstrengende

Telefon

Mundtlighed.
Samtale både af kort og
længere varighed

Hurtig afklaring
Længerevarende
drøftelse, overtalelse og
dybere forklaring.
Følsom emner.
Én til én

Dokumentation
(telefonnotat)

Nærhed

E-mail

Skriftlighed.
Lidt fyldigere tekst ét
emne ad gangen eller
korte beskeder

Dokumentation
Én til én
Én til mange orientering

Mange til mange drøftelse
og beslutning
Længerevarende
drøftelse, overtalelse,
dybere forklaring.

Distanceret nærhed
Man ved ikke om mailen
bliver modtaget og læst
Vente på svar

Chat

Talesprogsagtig skrift,
uformel tone
Kortvarig og kortfattet
Kort reaktionstid

Kontakt. Få fat i folk,
banke på, ’hul igennem’
Én til én
Mange til mange

Dokumentation
(flygtig)

Man kan se om folk er
tilstede, tager kun emner
op, når de er der

SMS

Kort besked, uformel tone,
personlig, komprimeret
sprog, kreativ (ukorrekt)
sprogbrug

Vedligehold af personlig
Adfærdskorrektion.
kontakt. Bekræfte eller og Konflikt. Uenighed.
anerkende.
Mange til mange
Praktisk koordination. mogens kommunikation.
lilleør 2016
Én til én

Video
Skype
Teams
osv.
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Man kan ikke se hvem der
også modtager SMS’n
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Case
Talegenkendelse
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CASE Talegenkendelse (TGK)
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Søgemaskine (algoritme)
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TGK – telos
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TGK disciplinerer brugeren til at komme overens med TGK:
• TGK skal bygges op (lyd/ordbog).
• TGK er personlig. TGK favoriserer de lydfrekvenser, som er
brugerens stemme.
• Det er brugeren, som skal tilpasse sig teknologien, ikke
omvendt. Det kræver meget grundig træning.
• Genkendeligheden kræver hyppig anvendelse.
De opgaver der skal løses, skal matche TGK telos:
• TGK selekterer enkle tekster, f.eks. journaler, afgørelser,
notater, mails, bestilling af lægeerklæringer, udfyldning af
visitationsskemaer til virksomhedspraktik, mails hvis de er
længere.
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mikrofon versus tastatur
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Mikrofon og TGK-softwaren repræsenterer tilsammen en udvidelse og
forlængelse af mund og stemme og er på den måde en kropsliggjort
tekno-mediering.
Mikrofon og TGK-softwaren repræsenterer høj transparens (man
behøver ikke se på skærmen før til sidst).
Tankens genstand, tankens endepunkt er den mening, som stemmen
forsøger at udtrykke.
Tastatur-indtastning af tekst betyder, at formuleringen typisk sker i
takt med indtastningen, og man vil ofte rette sætninger frem og tilbage
under processen.
Tastaturet repræsenterer på éngang en grad af kropslig forlængelse
parret med distanceret fortolkning af tekst. Relationen er hermeneutisk,
for så vidt brugeren bringes ind i et fortolkningsarbejde i forhold til
det, der står på skærmen.
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Ledelsesudfordringer
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Tastatur fremfor headset: Mange medarbejdere oplever initialt
at de reelt kan skrive hurtigere på tastaturet end tale til TGK.
Opgavetyper: Afklaring af egnede opgavetyper/tekster
(erfaring).
Headsetbarrierer: Medarbejdere generes af headset (håret,
ørerne, ...).
Blufærdighedsbarrierer: Medarbejdere føler, at de udstiller
deres faglighed, når kolleger kan følge med.
Støjfølsom teknologi. TGK er støjfølsom indtil der er fuld match
med brugers stemme.
Vedligehold af ordbog og sprogmodel kræver hyppig,
regelmæssig anvendelse af systemet.
Forholdet er personligt: TGK-genkendeligheden er ’følsom’ over
for brugerens fravær.
Kattelem: TGK mic. erstatter ikke tastatur fuldt ud.
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Ledelse
Ledelsespointer TGK

Blå: Ledere bruger ikke TGK, ikke individuel opfølgning, ikke generel opfølgning
1
Kategori 2
3
Kategori 4
Rød: Kategori
Ledere
bruger TGK
on/off, ikkeKategori
individuel
opfølgning,
men generel opfølgning
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Grøn: Ledere bruger selv
TGK rutinemæssigt,
individuel opfølgning, kollektiv refleksion
og generel opfølgning
NB!
Licensstruktur skal være fleksibel, så den tillader op- og nedskalering.
Exit-strategi: Den digitale løsning varer måske kun en kort årrække.
29
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Ledelse
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Kende
teknologien
Kende
opgaverne
Kende
medarbejderne
Sætte retning
Følge op
personligt
Tage
modstanden
straks
Anvende
teknologien selv

For grønne ledere handler det om:
at kende den digitale teknologi og de opgaver, som skal
håndteres digitalt.
at kende sine medarbejdere godt og se udfordringerne
sammen med dem, f.eks. de tekniske og personlige.
insisterende at sætte retningen på trods af
udfordringerne.
at være god til at følge op ... tage fat i modstanden med
det samme før der spredes for mange negative historier.
Det hjælper dertil meget, at lederne selv bruger
teknologien og dermed oplever udfordringerne samtidig
med medarbejderne.
mogens lilleør 2020
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Case
Telemedicin

mogens lilleør 2020

Case telemedicin
digitalt understøttede ydelser i sundhedsvæsenet

Kilde: Finn Olesen, Aarhus Universitet
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¨
¨
¨
¨
¨
¨

Kronikersygdomme: KOL, Hjerte-kar, sukkersyge …
Patienten er i eget hjem, sygeplejersken er på sit kontor.
Interaktionen tekno-medieres via mikrofon og skærm.
Sygeplejersken og patienten er adskilt i rum (og ofte tid).
Det betyder fravær af helkropslig sansning i fysisk nærhed.
Der er digitalt medieret nærhed.
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Hermeneutisk relation
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Medicinske billeder og anden data sendes digitalt fra
patientens hjem til kontor og retur:
¨

¨

¨

Sygeplejersken oplever og tolker patienten gennem den
telemedicinske teknologi og data,- og opbygger sin
helhedsforståelse.
Lugt og berøring er ikke mulig, kun audio-visuelle indtryk og
(non)verbal kommunikation.
Nærhed skal skabes gennem sprog og gestik.
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Rolleskift
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¨

¨

¨

Sygeplejersken leder patienten henimod mål, defineret af
de sundhedsfaglige behov.
Patienten assisterer sygeplejersken i arbejdet frem mod
målene
Patienten medproducerer sundhedsydelser:
Selvdiagnosticering, selvbehandling, selvmonitorering …

Sygepleje kommer til primært at handle om at observere
og kommunikere.
Facilitere, observere
Rådgive, give forslag
Instruere, give besked
mogens lilleør 2020
Udføre
¨

Ledelse af transformationen
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¨

¨

¨

¨

¨

Der er en strategisk dimension, der består i at placere telemedicin
i en forretningsmæssig kontekst (serviceforbedring/besparelse).
Der er en faglig dimension, der består i at sikre, at det er de rette
kerneopgaver, der prioriteres og hvordan de udvikles.
Der er en forandrings-dimension, der består i at få organisationen
til at udføre opgaven (teknik, position, identitet, organisering).
Der er en eksistentiel dimension, idet sygeplejersken skal ikke
længere være udførende i den medicinske behandling, men lede
en proces (instruere, facilitere, observere). Identificere sig med den
mere diffuse rolle som konsulent eller ‘leder’.
Hvad betyder dette for medarbejderens egen leder? Han/hun
bliver leder af leder ? Skal udover at lede en fag-medarbejder
også lede en patient-leder.
mogens lilleør 2020
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Sygeplejerske’-faglige aktiviteter manifesterer sig som
’klikken på ting og stirre på skærm’.
En tilsvarende digital transformation sker selvsagt også for
borgerens vedkommende.
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Design
Design af hybrider?

mogens lilleør 2016

Design-tilgang
38

• Telos kan være uintenderet, men også indgå i en
designmæssig kontekst.
• Designet telos er delegeret ansvar til teknologier, f.eks.
vejbumpet, som foreskriver at ’sætte farten ned før du når
hen til mig’.
• Designeren af teknologier tilskrives idag et stort ansvar, det
samme må gælde designeren af arbejdsprocesser og
funktioner i organisationen.
• Design af organisatoriske hybrider, kræver et bredt
perspektiv.
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Design af arbejdspladshybrider?
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Designniveau

Selektivitet

1.orden
systemdesign

Incitamenter i systemer
(software)

Funktionalitet, tilgængelighed og
afhængigheder.

2.orden
design af lokalitet

Incitamenter i hardware
og den fysiske lokalitets
rammer, inventar og
indretning

Fysisk miljø - rammer som fremmer agency.

3.orden
interaktionsdesign

Incitamenter i processer
og adfærd

Organisering - arbejdsgange, samarbejde
og kommunikation.

4.orden
enterprise-design

Incitamenter mellem
menneske, teknologier og
omverden

Helheden - mission, mål, strategi.
Ledelse.

mogens lilleør 2020, inspireret af Nylén et al. ’Four Orders of Design’ 2014
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¨

¨

¨
¨
¨
¨

Hvilken strategisk arena er vi på, én eller flere, er
der én der dominerer?
Hvilket designniveau er vi på, ét eller flere, er der
ét der dominerer?
Hvilke er hybridens elementer?
Hvordan beskriver vi selektivitet/telos?
Hvor og hvordan manifesterer agency sig?
Hvad med reduktionsglemsel?
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Teknologi
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Så mange var ordene, tak for
jeres opmærksomhed!
41

afskaffer
arbejdsopgaver
omfordeler
arbejdsopgaver
skaber nye
arbejdsopgaver
ændrer arbejdsgange
og samarbejdsflader
er personligt
grænseoverskridende
skaber tabere og
vindere
...

