
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Videnskab	og	lidenskab	i	ledelse	2017	
	

- Seminarer,	hvor	vi	stopper	op	og	lader	os	inspirere	af	anderledes	perspektiver	med	henblik	på	at	skabe	bedre	trivsel	og	resultater	i	vores	lederskab			



	

Hvad	går	forløbet	ud	på?	

Seminarerne	henvender	 sig	 til	 erfarne	 ledere,	 der	 ønsker	at	 videreudvikle	 deres	 le-
derskab	og	er	parate	til	at	lade	sig	udfordre	af	ny	viden,	nye	metoder	og	nye	perspek-
tiver.	

	
Deltagerne	 bliver	 inspireret	 af	 kompetente	oplægsholdere	 fra	 videnskabens	 verden.	
Egne	refleksioner	og	dialog	med	andre	erfarne	og	eftertænksomme	mennesker	 ind-
går	bl.a.	i	veltilrettelagte	gruppeprocesser,	hvor	der	er	tid	til	at	gå	i	dybden.	Konkrete	
udfordringer	og	muligheder,	som	deltagerne	er	optaget	af,	indgår	som	mulige	samta-
leemner.		
	
Gennem	5	seminarer	lader	vi	os	inspirere	af	disse	forskningsområder	og	relaterer	
det	til	lederskabet:			
	
• Ledelseskrise	i	konkurrencestaten	og	udvikling	af	en	ny	offentlige	sektor		

med	substans	
• Psykologi	og	spiritualitet	i	ledelse	med	inspiration	fra	indianere	i	Colombia		

og	buddhist-munke	i	Tibet	
• Det	gode	liv	og	dydsetik	i	ledelse	med	inspiration	fra	Aristoteles		
• Ledelse	af	mennesker	som	biologiske	væsener	i	en	naturvidenskabelig	kontekst	
• Dannelse	og	identitetsdannelse	med	udgangspunkt	i	Kierkegaards	eksistensfilosofi.	
	
Det	er	målet,	at	der	er	udfordringer	til	både	hjerne,	hjerte	og	krop.	
	

	



 
 

ormålet	med	forløbet	

 
Eksterne	 oplæg	 og	 veltilrettelagte	 processer	 skal	 skabe	 forstyrrelse,	 provokation,		
lidenskab	og	læring.	Målet	er,	at	deltagerne	opdager	nye	perspektiver	for	sig	selv,	sin	
organisation	 og	 for	samfundet.	Det	 sker	ved	at	 skabe	 rum	 for	dialogiske	processer,	
hvor	der	er	fokus	på	refleksion	og	inspiration.	 Intentionen	er	at	finde	nye	veje	til	at	
arbejde	mere	substantielt	med	både	opgaver,	relationer	og	retning	i	egen	organisati-
on	eller	virksomhed.	Det	handler	om	at	skabe	resultater,	trivsel	–	og	det	gode	liv.	
	
Bogen	’Ledelseskrise	i	konkurrencestaten’	udgør	én	blandt	flere	referencerammer	for	
forløbet	 og	 bliver	 sendt	 til	 deltagerne	 forud	 for	 forløbet.	 Bogen	 stiller	 skarpt	 på,	
hvordan	konkurrencestatens	logik	påvirker	både	offentlige	og	private	virksomheder	i	
den	måde,	der	tænkes	ledelse,	styring,	måling	og	resultatopnåelse	på.	I	bogen	lance-
res	begrebet	’substantiel	ledelse’.	Begrebet	omfatter	det	at	praktisere	 ledelse,	drive	
forandringer	og	bidrage	 i	udviklingsprocesser	med	ægte	 involvering	 i	både	opgaver,	
relationer	og	helhedsforståelse.		
	
Med	baggrund	 i	bogens	 forslag	 til,	hvordan	hver	enkelt	eller	 ledergrupper	 sammen	
kan	finde	mere	reflekterede	måder	at	løse	professionelle	opgaver	på	–	og	opleve	me-
re	 sammenhæng	 og	 dybere	mening	 også	 på	 det	mere	 personlige	 plan	 –	 vil	 vi	 give	
plads	til	at	søge	svar	og	til	at	fordybe	sig.	



 

 
 
 
 
 
  

dbyttet	af	forløbet	

 
Når	vi	 gennem	hele	 forløbet	 har	 fokus	på	 refleksion	og	 inspiration,	 og	 når	 vi	bliver	
’forstyrrede’	i	vores	naturlige	vanetænkning,	opstår	der	et	udvidet	perspektiv	for	de	
udfordringer,	deltagerne	har	i	deres	organisationer.	Forløbet	giver	deltagerne:	
	

En	udvidet	forståelse	for	større	sammenhænge	i	forhold	til,	hvordan	vi		
normalt	forstår	os	selv,	vores	relationer,	organisationen	og	samfundet	
Øget	viden	om,	hvordan	man	kan	påvirke	en	organisationskultur	i	en	mere		
foretrukken	retning	
En	udvidet	evne	til	at	’zoome	ud’	og	se	konkrete	udfordringer	i	et	større		
perspektiv	og	til	at	’zoome	ind’	og	styrke	opgavevaretagelse,	relationer	og	arbejds-
glæde	
Styrket	mental	udholdenhed	i	forhold	til	at	håndtere	komplekse	problemstillinger	
og	udfordringer	
En	større	forståelse	for	forskellene	mellem	det	rationelle	og	de	ustyrlige	og	irratio-
nelle	følelser	i	organisationer	
Et	nyt	netværk	af	samtalepartnere,	der	er	optaget	af	at	finde	nye	veje	frem	
Et	styrket	substantielt	lederskab	med	nye	kompetencer.	

	
	



 

 
 
 
 
 
 

orudsætningen	for	deltagelse		

Holdet	består	af	35-40	deltagere,	som	alle	har	en	solid	ledererfaring	med	sig	og	har	
lyst	til	at	reflektere	over	lederskabet	sammen	med	andre	fra	andre	organisationer	
eller	fra	egen	organisation.		
	
Deltagerne	skal	derfor	være:	
	

åbne	over	for	at	blive	udfordret	intellektuelt	og	bevidsthedsmæssigt	
villige	til	at	udveksle	erfaringer	og	refleksioner	med	de	andre	deltagere	
indstillet	på	at	erkende	nye	måder	at	være	i	lederskabet	på.	

	
	



 

eminardagene	

Hvert	 seminar	 indeholder	 oplæg	 fra	 en	 ekstern	 gæsteunderviser,	 som	 er	 ekspert	
inden	for	sit	felt.	De	er	alle	udvalgt,	fordi	de	inden	for	deres	respektive	felt	på	eks-
traordinær	vis	har	bidraget	til	at	skabe	større	forståelse	og	ny	viden.		
	
Konsulenter	fra	Cairos,	som	alle	har	ledererfaring,	fungerer	som	proceskonsulenter	
og	bidrager	også	med	fagligt	input	undervejs	i	forløbet.		
	
Deltagerne	 deles	 op	 i	mindre	 grupper,	 hvor	 der	 i	 en	mere	 tillidsfuld	 og	 fortrolig	
ramme	 kan	 deles	 erfaringer	 fra	 og	 sættes	 perspektiver	 på	 deltagernes	 ledelses-
praksis.	
	
Så	vidt	muligt	følger	man	den	samme	gruppe	og	har	en	gennemgående	proceskon-
sulent	henover	de	5	seminardage	med	henblik	på	at	styrke	den	gensidige	tillid	og	
give	mulighed	for	at	referere	tilbage	til	eksempler,	viden	og	erkendelser	fra	de	tid-
ligere	seminarer.	



 

akta	

Datoer:	
Forløbet	er	tilrettelagt	over	5	seminardage:	
	
Dag	1:	12.	oktober	2017	
Dag	2:	14.	december	2017	
Dag	3:	18.	januar	2018	
Dag	4:	15.	marts	2018	
Dag	5:	24.	maj	2018.	
 
Kl.	9.30	til	kl.	17.	

 
Sted:	Kursussted	i	det	centrale	København.	

 
Deltagergebyr:	Gebyr	for	deltagelse	i	alle	5	seminarer	er	24.500	kr.	Det	er	også	muligt	
at	deltage	 i	 færre	 seminarer	 til	 en	pris	af	5.900	kr.	pr.	 gang.	Prisen	 inkluderer	også	
forplejning.	Man	kan	både	tilmelde	sig	som	enkeltperson	og	som	samlet	ledergruppe.	
	
I	prisen	er	desuden	 inkluderet	bogen	’Ledelseskrise	i	konkurrencestaten’.	Bogen	ud-
gør	en	referenceramme	henover	seminarerne	og	bliver	fremsendt	ved	tilmelding.	
	
Tilmelding	er	bindende	ved	betaling.		



Seminar	1:	
Ledelseskrise	i	
konkurrencestaten	

	 Seminar	2:	
Psykologi	og	spiritua-
litet	med	inspiration	
fra	fremmede	kultu-
rer	

	 Seminar	3:	
Ledelse	af	menne-
sker	som	etiske	væ-
sener	

	 Seminar	4:	
Ledelse	af	mennesker	
som	biologiske	væ-
sener		

	 Seminar	5:	
Dannelse	og	identitets-
dannelse	–	Kierkegaards	
eksistensfilosofi	

Gæster:	
Lars	Bo	Kaspersen		
og	Jan	Nørgaard	
	
	

Hvilken	ledelseskrise	
er	vi	i,	og	hvad	bety-
der	det	for	vores	
lederskab?	

	
Deltagerne	får	et	
overblik	over	den	of-
fentlige	sektors	ud-
vikling	og	de	struktu-
relle	udfordringer,	
som	er	opstået	de	
senere	år.	Idéer	og	
forslag	til	en	reform	
af	den	offentlig	sek-
tor	vil	blive	fremlagt.	
Substantiel	ledelse	er	
gennemgående	i	en	
revitaliseret	offentlig	
sektor,	hvor	både	
trivsel	og	resultatop-
nåelse	er	forbedret.		

	 Gæst:	
Peter	Elsass	
	
	

Hvad	kan	vi	lære	
af	indianere	i		
Colombia	og	tibe-
tanske	munke	i	
vores	lederskab?	
	

Deltagerne	får	
indblik	i,	hvordan	
kultur	og	åndelig-
hed	påvirker	den	
måde,	vi	opfatter	
liv,	ledelse	og	
samvær	på.	Hvad	
betyder	forskelli-
ge	fortolkninger	
af	ensomhed	og	
fællesskab	for	ek-
sempel	for	leder-
skabet?			
	

	

	 Gæst:	
Morten	Dige	

 
	

Hvorfor	er	etik	re-
levant	og	nødven-
dig	i	dag?	Hvad	kan	
vi	lære	af	antikkens	
dydsforståelse?	
	

Deltagerne	bliver	
inspirerede	af	Ari-
stoteles’	tanker	om	
dydsetikken	og		
oplever,	hvordan	
den	kan	styrke	os	i	
at	være	menneske,	
i	at	lede	de	fagpro-
fessionelle	og	i	at	
skabe	gode	liv	i		
organisationer.	

	

	 Gæst:	
Johan	G.	Olsen	
	
	

Kan	naturviden-
skaben	give	os	
svaret	på,	hvad	
der	er	virkeligt?		

	
Deltagerne	får	
indblik	i,	hvordan	
vi	mennesker	er	
opbygget	af	orga-
nisk	materiale	og	
får	svar	på,	om	der	
objektivt	set	findes	
flere	virkeligheder.	
Tror	vi	for	meget	
eller	for	lidt	på	na-
turvidenskaben?	
Hvad	betyder	det	i	
forhold	til	ledelse	
af	biologiske	væ-
sener?	

	 Gæst:	
Joakim	Garff	

	
	

Hvad	vil	det	sige	at	
have	et	eksistentielt	
ansvar	i	lederskabet?	

	
Temaet	former	sig	
som	en	dannelsesrej-
se	fra	Kierkegaards	
tanker	om	individets	
eksistentielle	dannel-
se	over	Emma	Gad	
forestillinger	om	takt	
og	tone	og	ender	ved	
nutidige	begreber	
som	kompetenceud-
vikling,	selvdannel-
se	og	omstillingspara-
thed.	

	



 
Præsentation	af	gæsteunderviserne



 
 

Gæsteundervisere:	

Lars	Bo	Kaspersen,	ph.d.,	professor	i	statskundskab		
Jan	Nørgaard,	Direktør,	organisationsstrateg,	cand.scient.pol	
	
Seminar	1:	Ledelseskrise	i	konkurrencestaten	

	
Tema:	Vi	 gennemgår	den	danske	 stats	 udvikling	 fra	 enevælde	 til	 velfærdsstat	 og	 til	
konkurrencestat	og	konstaterer,	 at	 vi	 står	 i	 en	historisk	 ledelseskrise,	 som	 ledelses-
mæssigt	 og	 strategisk	måske	 svarer	 til	 krisen	 efter	 nederlaget	 til	 Tyskland	 i	 1864.	 I	
takt	med	at	værdimodsætninger	mellem	to	statsformer	er	opstået,	har	konkurrence-
staten	installeret	et	styringsfikseret	ledelsesparadigme,	der	indskrænker	organisatio-
nernes	handlerum,	som	vi	netop	har	så	hårdt	brug	for	nu.	Vi	giver	en	introduktion	til	
substantiel	 ledelse	og	realistisk	strategiforståelse,	som	vi	vurderer	indeholder	kimen	
til	det,	der	nu	skal	til	for	at	få	rettet	op	på	de	strukturelle	ubalancer.	Den	substantielle	
ledelsesforståelse,	 der	 er	 ’den	 røde	 tråd’	 over	 de	 følgende	 4	 seminarer,	 er	 også	 et	
væsentligt	grundlag	for	et	principforslag	til	en	ny	og	revitaliseret	offentlige	sektor.	 I	
principforslaget	 indgår	også	spørgsmålet	om,	hvordan	samarbejdet	mellem	politike-
re,	 embedsmænd	 og	 fagfolk	 udnyttes	 bedre	 i	 beslutnings-	 og	 implementeringspro-
cesser.		
	
	

	
	



	



	
	

Gæsteunderviser:	Peter	Elsass	

Professor	i	klinisk	psykologi	

	
Seminar	2:	Psykologi	og	spiritualitet	med	inspiration	fra	fremmede	kulturer	

	

Tema:	Hvad	kan	ledelsespsykologi	lære	af	fremmede	kulturer?	Deltagerne	får	indblik	i,	
hvordan	spiritualitet	og	etiske	værdier	præger	 lederskabet	blandt	 indianere	 i	Colom-
bia	og	buddhister	 i	Tibet.	Bl.a.	kritiserer	de	vores	brug	af	mindfullness	og	retræte	til	
stressbekæmpelse,	fordi	vi	ikke	har	givet	metoderne	et	spirituelt	indhold,	der	rækker	
ud	over	os	selv.	
	
Peter	Elsass	sidestiller	psykologi,	antropologi,	 filosofi	og	historievidenskab	 i	sit	arbej-
de.	Professoren	er	optaget	af	at	 finde	 svar	på	 små	og	 store	 spørgsmål	 ved	at	gå	på	
tværs	af	forskningskonventioner,	som	f.eks.	når	han	selv	bor	i	en	afsondret	hule	for	at	
finde	 ud	 af,	 hvad	 ensomhed	 egentlig	 er	 for	 noget.	Ud	 over	 tilværelsen	 som	munk	 i	
Nordindien	har	han	i	40	år	fulgt	arhuaco-	og	motilon-indianerne	i	Colombia	og	Vene-
zuela.	Den	tidligere	institutleder	på	psykologi	i	København,	Axel	Larsen,	siger,	at	Elsass	
kan	sidestilles	med	danske	opdagelsesrejsende	som	f.eks.	Knud	Rasmussen	og	Carsten	
Niebuhr.		
	
Peter	Elsass	har	i	en	årrække	superviseret	en	række	topledere	inden	for	både	den	pri-
vate	og	offentlige	sektor.		
	

	



	
	 	
	
 

Gæsteunderviser:	Morten	Dige	

Lektor	i	filosofi	
	
	

Seminar	3:	Ledelse	af	mennesker	som	etiske	væsener	
	

Tema:	Aristoteles'	ideer	om	dyder,	dannelse	og	det	gode	liv	er	mindst	lige	så	relevante	
i	dag	som	for	2.400	år	siden.	Det	har	hverken	reformationer,	revolutioner,	sekularise-
ring	eller	globalisering	ændret	grundlæggende	på.	Dydsetikken	har	i	nyere	tid	fået	en	
renæssance	både	i	den	abstrakte	filosofiske	etik	og	i	konkrete	professions-	og	organi-
sationsetikker.	Blandt	andet	fordi	man	inden	for	begge	områder	i	en	periode	har	haft	
stort	fokus	på	ydre	regelefterlevelse	frem	for	indre	dannelse,	på	afledte	værdier	frem	
for	grundværdier	og	på	formelle	procedurer	frem	for	kerneydelser.	

	
Morten	Dige	gør	rede	for,	at	dyder	i	en	moderne	sammenhæng	altid	må	tænkes	i	for-
hold	til	en	konkret	aktivitet	i	en	organisation	og	i	en	konkret	funktion	som	f.eks.	ledel-
se.	Det	er	her,	der	kan	opstå	helt	nye	og	udfordrende	perspektiver	for	både	ledere	og	
filosoffer.	

	
	



	

	

Gæsteunderviser:	Johan	G.	Olsen	

Biolog	og	ph.d.	i	proteinkrystallografi	(og	forsanger	i	Magtens	Korridorer)	
	
	

Seminar	4:	Ledelse	af	mennesket	som	biologisk	væsen	
	

Tema:		Hvad	vil	det	sige,	at	vi	mennesker	er	gjort	af	organisk	materiale?	Hvordan	er	vi	
egentlig	bygget	op,	når	vi	 ser	 ind	 i	menneskets	 substans?	Findes	der	nogle	naturvi-
denskabelige	sandheder	om	-	eller	en	egentlig	formel	for	-	hvordan	vi	mennesker	er	
indrettet?	Eller	er	vi	alle	så	unikke,	at	det	er	vanskeligt	at	tale	om	mennesket?	Hvor-
dan	 er	 forholdet	mellem	 det	 rationelle	 og	 det	 følelsesmæssige	 i	mennesket?	 Hvor	
meget	evidens	er	der	at	hente	i	naturvidenskaben	om	mennesket,	nu	hvor	der	tales	
så	meget	om	evidens	og	rationelle	økonomiske	kalkuler?	Svar	eller	forsøg	på	svar	på	
disse	 spørgsmål	vil	 Johan	G.	Olsen	komme	 ind	på,	hvilket	giver	afsæt	 for	drøftelser	
om,	hvorvidt	vi	overhovedet	kan	tale	om	ledelse	uden	forståelse	af	et	hav	af	forskelli-
ge	objektive	og	subjektive	virkelighedsforståelser	og	følelser	m.v.				
	
Johan	siger:	Vi	bruger	maskiner,	modeller	og	matematik	til	at	forklare	det,	vores	san-
ser	ikke	kan	forstå.	Men	vi	ser	meget	lidt	af,	hvad	der	er	derude.	Virkeligheden,	som	
vi	ser	den,	er	en	meget	lille	flig	af	virkeligheden,	som	den	er.	Det	viste	Niels	Bohr	os.		
	
	

	
	

	



	
	
	

Gæsteunderviser:	Joakim	Garff	

Teolog	og	leder	af	Søren	Kierkegaard	Forskningscenteret		
under	Københavns	Universitet.	

	

Seminar	5:		Dannelse	og	identitetsdannelse	hos	Søren	Kierkegaard	
	
Tema:	Joachim	Garff	arbejder	for	tiden	navnlig	med	Søren	Kierkegaard	og	dannelsesbe-
grebet.	Joachim	har	blandt	andet	udgivet	SAK.	Søren	Aabye	Kierkegaard.	En	biografi.		Sø-
ren	 Kierkegaard	 har	 et	 eksistensfilosofisk,	 skarpt	 blik	 for,	 hvordan	 det	 er	 vores	 opgave	
som	mennesker	at	gribe	muligheden	for	at	vælge	os	selv	–	eller	med	Kierkegaards	egne	
ord	–	at	blive	’et	eget	menneske’.	Hvad	vil	det	egentlig	sige,	og	hvordan	gør	man?	Med	
andre	ord,	hvad	kan	vi	med	Kierkegaard	sige	om	dannelse	og	identitet?	Hvad	betyder	det,	
at	vi	er	udstyret	med	evnen	til	at	forholde	os	til	os	selv	som	tænkende	og	handlende	væs-
ner?	I	en	tid,	hvor	vi	hele	tiden	knokler	for	at	blive	den	nyeste	og	bedste	udgave	af	os	selv,	
navigere	i	komplekse	sammenhænge	og	forsøge	at	leve	op	til	alskens	mål	og	krav,	kan	Ki-
erkegaard	lære	os	noget	om	konsistens,	ansvar	og	væren.		
 

 

	
	
	
	

	
	



 

	

	
Cairos’	egen	Kairosfigur	lavet	af	billedhugger	Allan	Therkelsen.	

	
Kairos	stammer	fra	oldgræsk	og	betyder	́ det	rette	øjeblik´.	
 
De	gamle	grækere	havde	to	udtryk	for	tid,	nemlig	kronos	og	kairos.	Hvor	kronos	refe-
rerer	til	den	kronologiske	eller	sekventielle	tid,	henviser	kairos	til	’tiden	 imellem’	–	
det	øjeblik,	hvor	der	opstår	noget	særligt	og	betydningsbærende.	Mens	kronos	i	sig	
selv	er	kvantitativ,	er	kairos	snarere	kvalitativ.	
 
Cairos	–	vores	navn	forpligter,	da	sproget	ikke	er	gratis:	
Kairos	er	kvalitetstiden	–	tiden	ind	imellem,	hvor	vi	stopper	op	og	får	noget	særligt	
til	at	ske.	



 

 
 
 
 

 


