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En sensommerdag længe 
før forsamlingsfriheden blev 
begrænset af COVID-19, gav 
Rane Willerslev en gedigen 
opsang til den styringsfikse-
ring, der i hans optik risikerer 
at afmontere velfærdsstaten. 
Modtrækket er ’kaldet’. Ikke 
at den enkelte leder eller 
medarbejder skal påtage sig 
eneansvar for at omstyrte 
uhensigtsmæssige konsekven-
ser af samfundsudviklingen. 
Rane Willerslevs budskab 
er derimod, at menneskelig 
mangfoldighed og dermed det 
menneskelige fællesskab rum-
mer en revolutionerende foran-
dringskraft. Men også, at ledere 
har en særlig forpligtelse.

Rane 
Willerslev vil 
have ’kaldet’ 
tilbage

Som leder må du finde mod til at 
være den, der løber først ud over 
minefelter. Du må også have blik 

for livet i skyggerne, og du må erkende, 
at virkeligheden er meget større, end 
vores verdensbillede kan rumme. Lyder 
det en kende mystisk, er det bare, fordi 
Rane Willerslev udtrykker sig i et bil
ledrigt sprog. Omsat til mere jordnære 
budskaber taler han om, at god ledelse 
handler om at være reelt optaget af den 
sag, ens organisation er sat i verden for. 
Og som konsekvens heraf må man være 
åben over for, at svarene på de spørgs
mål, som organisatoriske udviklings
dilemmaer rejser, ikke nødvendigvis 
findes der, hvor du plejer at lede.

RANE WILLERSLEV, Direktør for Nationalmuseet.

DIREKTØR OG VIDENSKABSMAND
Her får du Rane Willerslevs egne ord
’Jeg er ikke uddannet leder. Ledelse er 
noget, jeg har lært. Jeg er forsker. Det 
fantastiske ved forskning er, at det er 
visionen, der driver arbejdet. Hvis jeg er 
passioneret om noget, sætter jeg alle sejl 
til. Det er det, der gør livet værd at leve; 
det ved vi alle sammen. Passion er efter 
min mening relateret til begrebet ’kald’, 
som var det, der drev den offentlige 
sektor, og som man systematisk er ved 
at ødelægge. 

Danmarks fantastiske velfærds
samfund blev udviklet efter 2. verdens
krig på et tidspunkt, hvor to supermagter 
konkurrerede om verdensherredømmet 
> fortsættes side 2
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Cairosavisen byder på tanker og 
samtaler om vores helt særlige nutid

LEDER

I Cairos har vi brugt tid på eftertanke, 
refleksion og fordybelse sammen med 
vores kunder og andre kloge menne

sker. Nogle har vi været i direkte dialog 
med, og andre har vi ladet os inspirere af. 
Vi har også lavet os inspirere af hinan
den. Det er der kommet en række artikler 
ud af, som vi gerne vil dele med jer i håb 
om, at de også vil inspirere jer og give jer 
en fordybelsesstund. Det har coronaen 
nemlig trænet os i og nok også lært os, 
at vi har brug for.

Noget af det, du kan læse om i denne 
første Cairosavis, er refleksioner over 
eksempelvis: Hvordan finder man vej i 
sin lederpraksis, når det er svært at blive 

tilstrækkeligt længe i den tvivl, hvor 
vi ser tingene fra flere vinkler? Hvilke 
erfaringer gør ledere sig med paradok
ser, hvor man står spændt ud mellem 
to logikker, der hver især er sande, 
gensidigt udelukkende, men samtidig 
indbyrdes forbundne? Hvordan holder vi 
mod og håb oppe i pandemiens skygge, 
hvor vi sidder hver for sig og holder 
møder på skærmen? I én af artiklerne 
kan du læse om, hvordan vi med den 
accelererende, vækstfokuserede modus, 
som samfundet er i, er i en tilstand, hvor 
vi kun kan være til tide og ikke til stede 
med nærvær og resonans. 

Men i Cairos erfarer vi nu også, at 
mennesker ofte er gode til at finde håbet: 
Vi griber til eksistentielle forståelser af 
os selv og verden, når vi møder vanske
ligheder: Vi kan vælge det gode og det 
rette, det etiske og det empatiske, fordi 
vi indgår i fællesskaber, der er værdi
fulde for os. Rane Willerslev vil have 
’kaldet tilbage’, og Søren Kierkegaard 
fortæller os, at det ikke nytter noget at 
tænke alt for abstrakt over livet. I stedet 
bør vi leve det. 

God læselyst!

Et helt år i epidemiens skygge. 
Det er på ondt og godt en 
fuldkommen ny erfaring for 
alle mennesker, og det har 
sat en kæp i hamsterhjulet. Vi 
er blevet tvunget til at tænke 
os grundigt om og er blevet 
mindet om, hvad der betyder 
noget for os. 
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med hhv. cowboykapitalisme og sov
jetkommunisme. I Skandinavien havde 
man mod til at vise en tredje vej: Vores 
egen vej, velfærdsstaten. Både Folke
tinget og erhvervslivet arbejdede for at 
rejse velfærdsstaten. Det var, som jeg 
forstår det, faktisk en folkebevægelse. 
Den bygger på noget meget skrøbeligt 
og værdifuldt, nemlig tilliden mellem 
borgere og stat. En tillid, der bunder i, 
at vi stort set alle sammen er villige til 
at betale en meget høj skat og i øvrigt 
arbejde hårdt, med god protestantisk 
etik, fordi vi har en forventning om, at 
den investering, vi lægger i fællesskabet, 
kommer retur. Vores børn bliver undervist 
af en passioneret lærer, vores gamle får 
pleje af en sygeplejerske med stort hjerte. 

Det er man systematisk i gang med 
at underminere. Dermed gør man ikke 
bare en masse mennesker ulykkelige, 

  Der, hvor livet udspilles, er i skyggerne. 
 Skygger er det, der giver verden en tredimensio-
nalitet; de giver dybde til ting. Og hvis du vil have 
dynamik og vil skabe noget, er du nødt til at forstå 
de skygger, som er  menneskelig adfærd.

> fortsættelse 
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Ledelseserfaringer  
– og glæden ved at vide, 
hvad man gør, og hvorfor 
man gør det

  Af Sonja Rebien Lund

God ledelse
Hvad er god ledelse? Et spørgsmål, som 
vi selv og de ledere, vi har samtaler med 
i vores arbejde, selvfølgelig bruger en del 
energi på at svare på gennem refleksion 
og handling. Der er desværre ikke noget 
entydigt, enkelt svar, for organisationer, 
mennesker og omgivelser er forskellige. 
Hvad der er rettidig omhu for én leder 
kan være utilstrækkeligt for en anden og 
for meget for en tredje. Alligevel synes 
vi i Cairos, at der godt kan siges ganske 
klare ting om, hvad god ledelse er, uan
set kontekst. Det har vi samlet i begrebet 
substantiel ledelse. 

Motivation, mening og retning
Vores inspiration er fire almenmenne
skelige motivationsfaktorer:1) To acquire 
(at opnå noget), to bond (at forbinde sig 
i relationelle fællesskaber), to compre
hend (at meningsskabe) og to defend (at 
afgrænse sig og skabe retning). Erfa
ringsmæssigt – og forskningsbaseret – 
er det en forudsætning for god ledelse, at 
de fire motivationsfaktorer har lederens 
konstante opmærksomhed. Vejen til at få 
substans i ledelsesarbejdet er, at lederen 
finder sin egen måde, hvorpå hun eller 
han kan arbejde for, at der er så god 
balance mellem motivationsfaktorerne 
som muligt. Hvis nogle motivationsfak
torer får enten over eller underfokus, 
har vi udfordringer. 

Hvad vil det sige at praktisere substantiel ledelse? 
Her præsenterer vi begrebet, og tre ledere fortæller 
om deres egen lederpraksis.

> fortsættes side 4
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nemlig dem, der arbejder i den offentlige 
sektor. Man underminerer efter min 
mening hele grundlaget for den danske 
velfærdsstat. Og derfor er det meget 
væsentligt, at vi får ’kaldet’ og tilliden 
tilbage på dagsordenen. Skal det ske, 
må man som leder gå forrest. En leder 
er ikke en, der sidder og flytter papirer. 
Det er en administrator. En leder er en 
Napoleon, du ved, der trækker sablen og 
løber ud over minefelterne som den før
ste. Hvis du kan vise, at du har kaldet, at 
du brænder for projektet, og du er ærlig 
over for dine medarbejdere og dig selv, 
så få du forhåbentlig noget tilbage.

Fra min opvækst, men i særdeleshed 
fra at være i Sibirien og fra det at være 
antropolog, har jeg fået en nysgerrig, 
åben tilgang til verden. Ude i verden 
bliver du konfronteret med, at der er 
mennesker, der lever på en radikalt 

anderledes måde og har en radikalt 
anden kosmologi. Jeg havde lært af min 
vejleder i Cambridge, at når mennesker 
f.eks. taler om ’ånder’, taler de i symboler 
eller metaforer, for ånder findes jo ikke, så 
det, de i virkeligheden tilbeder, er deres 
eget samfund; det ved de bare ikke selv. 

På den måde får man kastreret den 
enorme revolutionerende kraft til at 
destabilisere etablerede verdensbilleder, 
der ligger i menneskets mangfoldighed 
og forskellighed. Men så fik jeg selv alle 
mulige spirituelle oplevelser derude. 
Det er ikke sådan, at jeg kan bevisføre, 
at der findes ånder, men det har lært 
mig, at virkeligheden er uendeligt meget 
større, end hvad vores verdensbillede 
kan rumme. Enhver udvikling, uanset om 
det er inden for videnskab eller offentlig 
ledelse, kræver, at du er nysgerrig på 
det, du i virkeligheden ikke forstår; det, 

der ligger uden for ledelsesmodellerne 
og styringssystemerne. 

Den nysgerrighed har altid fulgt mig. 
I min verden kommer den fra viden
skabens side. Systemer er bygget op 
ligesom lyspærer i loftet. De skal kaste 
lys over alt. Men der, hvor livet udspilles, 
er i skyggerne. Skygger er det, der giver 
verden en tredimensionalitet, de giver 
dybde til ting. New Public Management 
kan afstedkomme mange imponerende 
ting igennem logik, systemer og stra
tegier, der forplanter sig endeløst ud 
fra det højeste og helt ned i regler for, 
hvordan man sidder på sin stol. Det er 
fint, men det er ikke der, livet udspiller 
sig. Livet udspiller sig i de skygger, der 
kastes. Og hvis du vil have dynamik og 
vil skabe noget, er du nødt til at forstå de 
skygger, som er menneskelig adfærd.’ 
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I organisatorisk kontekst forstår vi de 
fire motivationsfaktorer sådan her:
A. To acquire. Vi skal kunne udføre 

vores opgaver med fokus på faglig
hed. Vi skal have klarhed over, hvad 
kerneopgaven består i, og hvilke 
 konkrete arbejdsopgaver den afføder.

B. To bond. Vi skal arbejde for, at de 
relationer, medarbejdere og ledere, 
der indgår på kryds og tværs i det 
organisatoriske hierarki, er tilstræk
keligt tætte til at samarbejdet kan 
være tillidsbaseret, så man udvikler 
sig sammen. Det er at arbejde for 
fællesskabet.

C. To comprehend. Alt hvad, vi gør, skal 
pege ind imod hvorfor, vi er her. Hvad 
meningen er med organisationen og 
med éns virke i den, uanset om man 
er medarbejder eller leder.

D. To defend. Der skal være en afgræns
ning, som giver retning på tingene. 
En klar og reel fortælling om, hvor vi 
skal hen, og hvem vi er.

Så har vi for egen regning tilføjet et E 
for energi. Vi har gennem vores mange 

kundeoplevelser erfaret, at energi opstår 
som en effekt af de fire motivationsfak
torer. Men den er samtidig en selvstæn
dig motivationsfaktor:
E. Alle anstrengelserne skal udmønte 

sig: Hvis motivationsfaktorerne bliver 
opfyldt, har vi energi og handlekraft, 
så motivationen finder anvendelse, 
og organisationen skaber værdi for 
borgere, kunder og samfund. Og 
omvendt; energi, ånd og liv er jo også 
iboende i mennesker, så den finder 
brugbare spor at udfolde sig i, når der 
er meningsfulde opgaver, retning og 
gode relationer at samarbejde i. 

Vores model over substantiel ledelse og 
substantiel organisationsforståelse byg
ger således på de fire motivationsfakto
rer. Det er de røde punkter A, B, C, D og 
det ekstra E. 

Samspillet mellem motivationsfaktorerne 
har vi forsøgt at fange dels i opdelingen 
mellem en kulturside og en struktur og 
systemside. Dels i de ord, der står på for
bindelseslinjerne mellem de røde punkter.

Struktur og systemsiden
Mange ledere har prøvet at kæmpe 
op ad bakke med at sætte retning, 
dvs. formulere strategi og mål fra eget 
skrivebord. Det lykkes sjældent, for det 
kommer til at blive for abstrakt eller 
svært at relatere til dagligdagen. Så når 
man befinder sig oppe i toppen af rom
ben, i Dpunktet, er det en god idé at 
suse hele vejen rundt gennem de andre 
bogstaver og involvere organisationen, 
sådan at strategi, retning, mål, defini
tionen af roller og ansvar mm. kommer 
til at tage afsæt i det, der rent faktisk 
foregår i organisationen. På de  
– ikke altid enslydende – fortællinger 
om, hvem vi er, hvad vi bestræber os på 
at lykkes med, hvad vi kan, og hvordan 
vi gør det. Samtidig med, at ledere og 
alle andre i organisationen må forholde 
sig til, at omverdenen stiller krav og 
sætter rammer. Lederne har et ufravi
geligt ansvar for, på så oplyst grundlag 
som muligt, at tydeliggøre den strategi
ske retning, der skal ligge til grund for 
til og fravalg.  

Omgivelser i bevægelse og omgivelser med usikkerhed og uforudsigelighed

Omgivelser med mulighed for mere meningsfuldhed og omgivelser med åbninger for innovation til helt nye veje

Krav fra Folketinget, myndigheder eller bestyrelser

Resultater for borgere, virksomheder og kunder

Ro og retning

Energi og optimisme

KULTURVERDEN STRUKTUR/SYSTEMVERDEN

Identitets- og retningsfaktorer
• Magt og loyalitetsforståelse
• Organisationskultur, værdier, 

etik, dyder
• Krav til adfærd og kompetencer
• Dialogisk dømmekraft

Operationelle faktorer
• Menneskelige fællesskaber
• Nærvær, omsorg og empati
• Forskellighedstolerance
• Feedback på adfærd
• Konfliktopløsning

Identitets- og retningsfaktorer
• Intentioner, ambitioner og mål
• Strategi, til og fravalg
• Organisations og mødestrukturer
• Roller og ansvar
• Kravstillelse og forventningsafstemning
• Valg af ITunderstøttelse

Operationelle faktorer
• Faglig mestring og læring
• Individuelle og teampræstationer
• Handleplaner/eksekvering/målopfyldelse
• Faglige udvekslinger
• System og ITanvendelse
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Kultursiden
Kultur forstår vi meget kort fortalt som 
den etik og den adfærd, der hersker i 
organisationen. Hvilken bevidsthed har 
ledere og medarbejdere om magt og 
dens farvning af relationerne? Hvordan 
formidles krav og forventninger opad 
og nedad? Hvordan er der plads til de 
personlige livserfaringer? Hvordan taler 
man sammen, og hvad kan man regne 
med fra hinanden? Hvad værdsættes, og 
hvad dømmes ude?

Prioritering
Når alle i organisationen har en klar 
retning at orientere sig efter, og dette 
overblik materialiserer sig i en række 
konkrete opgaver, bliver det muligt at 
prioritere, grundigt og realistisk.

Faglighed og drift
Prioriteringsfokusset leder til, at ledere og 
medarbejdere får de operationelle fakto
rer i spil og kan anvende deres faglighed, 
præstere sammen og individuelt, med 
systematik og efter de mål, man har sat.

Tryghed
Når kulturen understøtter gode relati
oner, og lederne har mod til at gøre sig 
både tydelige og menneskeligt sårbare, 
er der basis for at opnå et følgeskab, der 
giver tryghed, fordi man ved, hvad man 
kan regne med fra hinanden. 

Dynamik
Når relationerne understøttes gennem 
nærvær og anerkendelse, og når lederen 
har mod til også at give f.eks. korrige
rende feedback og arbejde for konflikt
opløsning, får virkelysten gode kår, og 
der bliver plads til, at medarbejdere og 
ledere fylder relationerne med menings
fuldt samarbejde – og god energi, der 
sikrer, at man får udrettet det, man er 
der for.

Kerneprocesser og lederens rolle og 
ansvar
Den vigtigste pointe i den substantielle 
tænkning er, hvordan man som leder 
hele tiden rejser hele vejen ned gennem 
alle de nævnte faktorer (det er stregen 
inde i midten af modellen, fra top til 
bund): Hvordan bruger man sig selv 
og sine erfaringer på en måde, der 
befordrer, at motivationsfaktorerne 
næres? Hvordan forholder man sig til 
den rolle og det ansvar, der er givet en i 
den organisatoriske kontekst? Hvordan 

understøtter man alle de komplekse pro
cesser i den organisatoriske virkelighed, 
fra strategisk retning og hele vejen frem 
mod kerneydelsens udmøntning over for 
borgere, kunder og samfund?

Det har vi haft en samtale om med 
Morten Emborg, direktør på TEC, Gry 

 — Hvordan befordrer du som top-
leder, at ledere og medarbejdere 
integrerer de kulturelle sider – iden-
titet, normer, adfærd mv. – med mål, 
strategi og det operationelle niveau, 
altså kerneopgaven?

At lede sig selv i fællesskabet er noget, 
vi i ledelsen i TEC bestræber os på at 

God ledelse på TEC (Technical 
Education Copenhagen)

praktisere i vores organisation. Vores 
fælles kerne er ret tæt på hjertet hos 
os alle: Vi uddanner mennesker. Det 
er et stærkt afsæt for at kunne have 
et meningsfuldt arbejdsfællesskab. 
Eksempelvis har nogle af underviserne 
kastet ekstraordinært meget energi ind 
i den virtuelle undervisning. Omvendt er 

LEDELSESERFARINGER

Bess Møller, kommunikationschef i 
Københavns kommune og Nikolaj Olsen, 
Forstander på Kollegiet Gl. Køge Lande
vej. 

1. NItin Nohria og Paul Lawrence: Driven:  
How human nature shapes our choises. 2002.

MORTEN EMBORG, direktør på TEC.

  Af Sonja Rebien Lund
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Morten Emborg er direktør på TEC. Vi mødes på Teams, og 
Morten Emborg begynder med at fortælle om hverdagen på 
TEC, som er lukket ned, og kun svendeprøver, særlige forløb for 
udsatte unge og lignende finder sted på de fysiske adresser. Al 
anden undervisning er virtuel, og så er der ting, der bliver skub-
bet, til samfundet igen åbner. 
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undervisning også i vist omfang noget, 
som man  praktiserer alene, i sit eget rum 
så at sige. 

Så når vi taler strategi, ja så skal 
strategi være nærværende. Det skal 
være noget, der både giver mening i 
fællesskabet på tværs af organisatoriske 
roller og for den enkelte underviser i 
klasserummet. Strategien skal matche 
med det, vi gør, med vores kerneopgave. 
Vi har tre hjørneflag i vores strategi: 
Trivsel, fastholdelse og vækst. Disse tre 
enkle hjørneflag indvirker på hinanden: 
Hvis en lærer trives, så trives eleverne 
også. Trives eleverne, har de lyst til at 
blive her, og når de bliver, bliver lærerne 
også. Det påvirker vores omdømme 
positivt, så flere søger til TEC. 

Min opgave er at understøtte lederne 
i at prioritere disse tre hjørneflag. Det 
kan være en udfordring, fordi lederne 
naturligt nok har mange konkurrerende 
dagsordener i dagligdagen. Derfor er 
prioritering et vigtigt ledelsesfokus. For 
en uddannelsesleder vejer en strategisk 
indsats ikke nødvendigvis mere end 
f.eks. at sikre, at det nye hold, der starter 
på mandag, også har en underviser. Så 
når en strategi fylder 50 % på mit bord, 
fylder det måske 5 % på en uddannelses
leders bord. 

For at skabe sammenhæng mellem 
strategi og hverdagens mange akutte 
opgaver taler vi hele tiden prioritering. 
F.eks. sidder alle ledere lige nu og finder 
frem til, hvilke strategiske prioriteringer 
de skal arbejde med de næste 12 måne
der, og hvordan de kan operationalisere 
dette. Dvs. vi gør det relativt styret, men 
sammen.

Ift. ledelse har det hele tiden handlet 
om at have fokus på opgaver, relationer, 
psykologisk ro og strategisk retning, og 
det går igen i måden, hvorpå vi designer 

ledermålinger. På baggrund af målingen 
går lederne i dialog med medarbejderne 
om, hvad de oplever, at den enkelte leder 
kunne gøre mere af eller gøre mindre 
af. Så på den måde inviterer vi til en 
respektfuld udveksling. 

Det giver mulighed for også at 
komme til at tale om de mere sårbare 
ting: At man som leder ikke er omnipo
tent – man står egentlig der ’i bar røv 
og viklers’ og har behov for, at medar
bejderne hjælper med bud på, hvordan 
diverse opgaver bedst håndteres. 

 — Betyder det, at ledelse i høj grad 
handler om adfærd?

Man kan ikke tænke sig til at være en 
god leder. Man skal have ledelse ud i 
hænderne. Det handler dels om at træne, 
dels om at få et fælles sprog. Og om 
at være tæt på kerneopgaven. Hvilket 
kan være svært, for lederne skal sparke 
døren ind til klasserummet og involvere 
sig. 

Så er der selvfølgelig specifikke 
færdigheder, man som leder skal mestre. 
F.eks. at give både positiv og negativ 
feedback, gennemføre vanskelige sam
taler mv. 

 — Kan noget af ledelsesarbejdet ses 
som resultater i trivselsmålinger?

I elevtrivselsmålingen fra sidste år går vi 
frem på stort set alle områder, på trods 
af nedlukning. Ledelsesmålingen er også 
god. Vi var faktisk overraskede over, 
hvor positivt det så ud. Vi gennemfører 
MTU i marts, som jeg er spændt på at 
se. Der er altså tendenser, der viser, at vi 
har fat i noget rigtigt. Vi har udfordring 
på vores vækst – men der er eksterne 
faktorer, der spiller ind.

  Jeg har stillet krav til vores ledere: Jeg har 
villet en øget decentralisering; jeg har villet 
give lidt mere slip. Jeg har sat det hele mere fri 
og lagt det i hænderne på ledere og medarbej-
dere – og vi har taget et lokalt udgangspunkt. 
Hvis du ikke sætter det fri, så ser du ikke det 
hele billede. Med en styret top down proces, 
ser du kun det, du selv får øje på, men evner 
ikke at få det mere nuancerede billede. 

God ledelse i TEC

Morten Emborgs og TEC’s 
indledende bud på enkelte 
pejlemærker omkring god 
ledelse

1. En til en ledelse. Den enkelte 
leder og den enkelte medar-
bejder

• Skab klare rammer for den 
enkeltes arbejdsopgaver

• Hav en regelmæssig dialog om 
opgaveløsningens kvalitet

• Fastlæg klare mål
• Giv feedback og anerkendelse
• Have styr på retningslinjer og 

processer

2. Ledelse af teams
• Skab gode rammer for teamets 

samarbejde
• Involvér dig i teamets opgave

løsning, fagligt og ledelses
mæssigt

• Udvis initiativ og udviklingskraft
• Eksperimentér, søg inspiration, 

se ud

3. Ledelse af sig selv
• Arbejd konstant med dit leder

udviklingsbehov
• Vær fagligt opdateret
• Efterspørg sparring og feedback
• Vær nysgerrig og stil spørgsmål, 

dyrk relationerne

4. Ledelse af strategi
• Skab sammenhæng mellem 

strategi og opgaver
• Realisér de strategiske mål og 

indsatser
• Led opad

> fortsættelse 
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At gå fra at ha’ 
den til at være 
den som ny 
leder

LEDELSESERFARINGER

 — I forhold til alt det, som lederger-
ningen indebærer, hvad ser du så som 
de vigtigste udfordringer?

Jeg er ny leder. Jeg startede med at være 
udfordret på det hele. Efter noget tid 
begyndte jeg at kunne mærke, at jeg er 
leder. I begyndelsen havde jeg det sådan, 
at det var en rolle, jeg tog på mig, og så 
’legede’ jeg, at jeg var leder. Ud fra devi
sen ’fake it till you make it’. Jeg synes, 
man SKAL tage den rolle på sig, for der 

kunne li’ at stå på scenen, selv om jeg i 
virkeligheden havde et vist ubehag ved 
det. Man kender jo godt det, når nogen 
står på scenen og viser deres ubehag ved 
at træde sig selv over tæerne og f.eks. 
sige, at de ikke synes, det er så kom
fortabelt. Så kan man som tilhører slet 
ikke koncentrere sig om budskaberne, 
fordi man bliver så optaget af den svære 
følelse, vedkommende står i. 

GRY BESS MØLLER, kommunikationschef, CF Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation, Beskæfti-
gelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns kommune.

 — Hvad har du særligt blik for i din 
egen lederrolle?

For mig er det vigtigt at gøre tingene 
enkelt og dyrke oversættelsesarbejdet 
mellem retningsfaktorer og det opera
tionelle. Og om ikke at have for mange 
strategiske indsatser i gang, men kun de 
tre, vi har valgt.

Så handler det også om at lægge øret 
til jorden og lytte til, hvad der rent fak
tisk foregår. Være oprigtigt interesseret. 
Det er vigtigt for mig, at vi udarbejder 
vores strategi lokalt fra, med involvering 
af medarbejderne, i respekt for det, der 
foregår i alle hjørner af organisationen.

Så har jeg stillet krav til vores ledere: 
Jeg har villet en øget decentralisering; 
jeg har villet give lidt mere slip. Jeg 
har sat det hele mere fri og lagt det i 
 hænderne på ledere og medarbejdere  
– og vi har taget et lokalt udgangspunkt. 
Hvis du ikke sætter det fri, så ser du ikke 
det hele billede. Med en styret top down 
proces, ser du kun det, du selv før øje på, 
men evner ikke at få det mere nuance
rede billede. Engang imellem kan vi godt 
sidde og kigge hinanden i øjnene og 
sige, at det er et mega eksperiment, vi 
har gang i, og vi har ikke styr på en skid. 
Det er udfordrende, når man sidder, hvor 
jeg sidder, ikke helt at have viden om, 

hvad der foregår i detaljen.
Jeg ser mig selv som en, der skal 

være træner, coach, og hele tiden sørge 
for, at vi prøver på at gøre det bedst 
muligt. Jeg er også lidt utålmodighed og 
lægger lidt pres på organisationen, og 
samtidig er det vigtigt for mig at være 
anerkendende. Eksempelvis skriver jeg 
månedsbreve til alle med løst og fast 
om, hvad der sker omkring mig, både 
det personlige og den mere corporate 
kommunikation. Her deler vi historier fra 
dagligdagen, så medarbejderne kan se 
sig selv i det. 

er ikke andre, der gør det, og det bliver 
også forventet af én. Så det nytter ikke 
noget, at man føler sig usikker – eller 
det gør man jo, men når man er utryg og 
usikker i rollen, må man dele det med 
nogle andre. Ikke medarbejderne. 

Eksempelvis har jeg selv, før jeg blev 
leder, ind imellem skullet præsentere 
noget vigtigt for et stort publikum. Så 
har jeg haft det som en skuespiller, der 
stiller sig ind på scenen: jeg har følt mig 
forpligtet til at lade, som om jeg godt 

  Af Sonja Rebien Lund

Stillingen som kommunika-
tionschef er Gry Bess Møllers 
første formelle lederjob. Hun 
har selv en kommunikations- 
og formidlingsmæssig dyb-
defaglighed, så hun har brugt 
det første år i sin lederrolle 
til at finde balancen mellem 
tilpas nærhed og afstand, 
der gør, at medarbejderne får 
såvel kommunikationsfaglig 
støtte som eksekveringsfrihed.
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Det var det, jeg brugte den første tid 
på – at tage rollen på mig, med en vis 
ydmyghed. Jeg synes, jeg er lykkedes fint 
med det nu. Jeg har den, og jeg er den.

Jeg kunne heller ikke længere på 
samme måde læne mig op ad en leder, 
som jeg havde været vant til at kunne 
som medarbejder. Nu var det mig, 
folk kom til, mig, der skulle beslutte, 
prioritere og vise vej. Det ansvar er det 
fede ved at være leder, men det er også 
svært, for man står alene med det.

Nu øver jeg mig på at finde balancen 
i at have ansvaret sammen med mine 
ledere og mine medarbejdere og være 
mere åben om mig selv og mine overve
jelser: Man skal turde vise sin sårbarhed 
og sin usikkerhed; det må man gerne. 
Man kan godt være en autoritet, selv 
om der er ting, man er usikker på. Jeg 
øver mig på at stå ved, når jeg er i tvivl 
om, hvordan vi løser en given opgave 
og invitere til, at vi finder ud af det sam
men. Være lidt mindre den, der altid har 
svarene. Det er noget andet end at udde
legere. Det er mere det med at vise tillid 
til medarbejderne og lade dem være 
sparringspartnere i ledelsesopgaven.

 — Hvad er det vigtigste, du har lært i 
din tid som leder?

Jeg har lært, at jeg faktisk har fat i den 
lange ende. Og jeg har lært, hvor stor 
værdi det giver at involvere og være i 
dialog, tage andre ind og vende tingene 
med. At være ydmyg over for, at der er 
andre, der er dygtigere end mig. Når 

nogle medarbejdere er dygtige til noget, 
andre til noget andet, får vi tilsammen 
skabt noget særligt. Men så skal man 
også som leder finde ro i, at man ikke har 
total kontrol.

 — Dansen imellem at være den, 
der sætter retning, trækker af på 
beslutninger, prioriterer mv. og så at 
give slip og give eksekveringsfrihed. 
Hvordan har du det med det?

Når jeg står rigtigt i det, bliver jeg stolt 
og glad over at se mine medarbejdere 
udfolde sig. Så bliver jeg helt moragtigt 
stolt. Men en gang imellem skal jeg jo 
også tage fat, når der sker noget, som 
jeg ikke vurderer, er på sporet. Det synes 
jeg kan være svært. Især nu, hvor vi ikke 
er sammen, er det sværere at have en 
fornemmelse af, hvor hver enkelt er. 

Det svære er også, når f.eks. med
arbejdere har en god idé eller sidder 
med en opgave, som de ser rigtig meget 
mening i, og jeg så, i prioriteringens lys, 
må sige, at jeg er enig, men den bold skal 
vi lade ligge lige nu, fordi vi skal noget 
andet. Det er svært at knægte initiativ 
og drive. Det er bare så demotiverende. 

Det at skulle justere medarbejderes vej 
og samtidig opmuntre til selvstændigt 
initiativ. Og samtidig være åben for, at 
en sidevej, medarbejderne er på vej ud 
af, måske er yderst relevant; det kræver 
altså, at jeg er vågen.

 — Hvad med at lede opad, hvad er 
dine erfaringer?

Jeg har forskellige opgaver ift. at lede 
opad. I forhold til min nærmeste leder 
handler det om at klæde hende på til at 
lede mig. Det synes jeg kræver meget 
tillid til éns leder. Jeg har skullet bruge 
noget tid på vores relation. Hun får jo 
opgaver ovenfra, som hun skal have mig 
til at løse, og jeg vil gerne hjælpe hende. 
Jeg har også skullet finde ud af, hvordan 
jeg kan sætte grænser. Nogle gange har 
jeg løst prioriteringen af mine medar
bejderes opgaver sådan, at for at skåne 
dem har jeg selv løbet ekstra stærkt. Og 
så har jeg måttet bede min leder hjælpe 
mig med at prioritere. Der har jeg været 
i tvivl – kan man det? Det har jeg skullet 
finde mine ben i. Det kræver tillid at sige, 
at jeg ikke er perfekt, og at jeg har brug 
for noget. 

LEDELSESERFARINGER

Værdier, kerneopgave og faglighed i fokus

  Man kan godt være en autoritet, selv om 
der er ting, man er usikker på. Jeg øver mig på 
at stå ved, når jeg er i tvivl om, hvordan vi løser 
en given opgave og invitere til, at vi finder ud af 
det sammen. 

 — I denne tid er vores alles dømme-
kraft hele tiden overophedet og på 
overarbejde i forhold til alle de beslut-
ninger, der skal træffes, uden at man 
føler, man har et ordentligt oplyst 
grundlag. Det må gælde i helt særlig 
grad for dig lige pt.?

Ja, det er sandt. Alles øjne rettes mod 
mig, og jeg har ikke altid alle svar. Jeg 
forsøger at gå praktisk til værks i forhold 
til, hvad der er bedst for huset. De ting, 
vi søsætter for f.eks. at undgå smitte, 

er ting, vi ikke har prøvet før, og det er 
nyt, det hele. Heldigvis er de fleste af de 
beboere og medarbejdere, som blev ramt 
af COVID19, raske igen, så det ser ud til 
at gå den rigtige vej.

Men det holder ikke op med at fylde. 
Jeg har ellers gennem årene lært mig 
ikke at lade arbejdet fylde så meget, når 
jeg er hjemme, hvis jeg kan undgå det. 
Men med det her flyder det hele ud, for 
man er jo også på arbejde derhjemme, og 
der er børn og legeaftaler osv., så man er 
i stressalert hele tiden.

  Af Sonja Rebien Lund

I WeShelter er coronaen 
 rykket meget tæt på, idet et 
antal beboerne og medarbej-
dere er smittede. Nikolaj Olsen 
afsætter trods situationen tid 
til et interview for at fortælle 
om sin ledelse af fire tilbud 
under WeShelter; et stort 
 herberg og tre væresteder. 

> fortsættelse 
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 — Ud over den her helt særlige tid, 
hvad vil du så ellers pege på som 
noget af det, der er udfordrende, når 
du kigger på din rolle, og på det, du er 
sat i verden for som leder i din orga-
nisation?

WeShelter er en privat godgørende fond, 
og min nærmeste ledelse er en besty
relse, og så har vi samarbejdsaftaler med 
kommunen. Af natur er jeg en leder, der 
står af på ting, der bliver bureaukratiske 
og ikke giver mening. Jeg har 4550 

medarbejdere, og opad i systemet bliver 
jeg en slags katalysator for, hvad jeg 
mener, vores medarbejdere skal udsæt
tes for, og hvad de ikke skal udsættes for.

I takt med stigende erfaring i sam
arbejdet med Københavns Kommune 
bliver jeg mere og mere mig selv i min 
overbevisning om, hvad der er det 
rigtige over for borgerne og medarbej
derne. Men jeg synes godt, det kan være 
svært. Vi får pengene fra kommunen, så 
jeg skal også være loyal. Samtidig er vi 
private, og politikerne har åbnet for, at 

NIKOLAJ OLSEN, Forstander på Kollegiet Gl. Køge Landevej, som er et af Københavns største 
 herberger, og leder af tre af organisationens væresteder i København.

vi selvejende institutioner er kommet 
med for at skabe mangfoldighed. Vi 
skal kunne tilbyde noget anderledes. Så 
jeg vil gerne vise kommunen, at vi kan 
finde nye veje. For 100 år siden var der 
ingen social politik. Organisationerne 
udsprang af civilsamfundet, og i takt 
med samfundets udvikling har socialfor

valtningen og den offentlige sektor i det 
hele taget overtaget meget af det sociale 
arbejde. Så vi skal stadig kunne bevise 
vores værd, vi skal stadig hver dag turde 
gå ud og opfinde den dybe tallerken. Vi 
skal kunne pege på, at når nu den ved
tagne måde at arbejde med hjemløse på 
ikke virker, så må vi finde nye veje. 

Et lille konkret eksempel på det er, at 
der under smitteudbruddet er kommet 
mange direktiver fra sundhedsmyndig
hederne og kommunen om, hvordan vi 
skal gebærde os. Tid er kostbar, og jeg 
har ikke tid til at vente på, at regionens 
podeenhed kommer og tester vores 
beboere. Så efter diskussioner med 
centerchefen i kommunens socialfor
valtning, som jeg har et tæt samarbejde 
med, indkøbte jeg kviktests og fik vores 
sygeplejerske oplært i at teste. Dermed 
vandt vi 34 dage på den konto, hvor vi 
kunne få isoleret folk. 

Det er et eksempel på, at det godt kan 
føles, som om der ikke er kompetencer 
til at lave tingene om. Så bliver jeg lidt 
Rasmus Modsat: Jeg har ansvar over for 
beboere og medarbejdere, så nu gør jeg 
det, som jeg synes giver mening i den 
konkrete sag. 

  Af natur er jeg en 
leder, der står af på 
ting, der bliver bureau-
kratiske og ikke giver 
mening. Jeg har 45-50 
medarbejdere, og 
opad i systemet bliver 
jeg en slags katalysa-
tor for, hvad jeg mener, 
vores medarbejdere 
skal udsættes for, 
og hvad de ikke skal 
udsættes for. 
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 — Så du har modet til at insistere på 
en eksekveringsfrihed, fordi du har 
blik for, at bureaukrati og styrings-
mekanismer hindrer, at man kan finde 
på nye, kreative løsninger, der peger i 
nye retninger?

Ja, og formålet er jo ikke at følge gængse 
regler, hvis jeg kan se, de ikke er hen
sigtsmæssige. Omvendt er jeg heller ikke 
en rebel, der bare er imod systemet. Men 
når systemet laver strukturer, der gør 
det langsommeligt, eller det ikke giver 
mening, så står jeg af. 

Det bliver meget værdiladet for mig 
i forhold til medarbejdere og brugere. 
Heldigvis er min bestyrelse også sub
stantiel i deres forståelse af socialpolitik, 
og det gør, at jeg får rygdækning fra 
min bestyrelse. Skulle jeg komme i en 
situation, hvor jeg kommer på kant med 
forvaltningen, sørger jeg for at have min 
bestyrelse med mig.

 — Når du siger, du ikke er en rebel, 
indebærer det så, at du ikke er en 
individualist, at du ikke er styret af 
personlig ambition? 

Jeg kører ikke sololøb. Så når jeg siger, 
at mine beslutninger bliver meget værdi
styrede, så handler det om, at mine 
værdier passer sammen med organisa
tionens. Jeg kan jo ikke gøre det alene. 
Men det betyder noget, når jeg går på 
arbejde og har en sag, der skal løses. Det 
betyder mere, end hvis jeg f.eks. skulle 
sælge produkter. Der er nødt til at være 
en overensstemmelse mellem mine egne 
værdier og de værdier, som vi arbejder 
efter i min organisation. 

 — Når du arbejder ud fra denne 
værdiorientering, hvordan oversætter 
du den så frem imod konkrete hand-
linger?

Alt, hvad vi beskæftiger os med her, skal 
være fagligt. Fagligt er for mig f.eks. ikke 
dokumentation. Hos os må dokumenta
tion ikke fylde mere end 25 %. Resten af 
tiden skal medarbejderne være sammen 
med beboerne. For det er det, det handler 
om, og det giver fagligt mening. Hele 
omdrej ningspunktet her i huset er faglig
hed.

Vi har bygget noget op, som vi kalder 
’tillidsrammen’. Jeg er selv meget tillids
baseret i min ledelsesstil. Som medar
bejder skal du kende vores værdier. Du 

skal vide, hvorfor du kommer på arbejde 
hver dag, og hvad kerneopgaven er. 
Så skal man kende vores infrastruktur, 
så man kan gøre sin røst gældende, 
udveksle faglige meninger. Det sker på 
personalemøder, teammøder, super
vision, coaching og andre fora, hvor vi 
drøfter alting med henblik på udvikling 
af huset. 

Hvis vi kender de her elementer, 
når vi er på arbejde, kan vi ikke gå galt 
i byen. Vi skal kunne samles om det, vi 
står for. Det kan godt være svært for mig 
at få alle med på, at vi skal være sammen 
på den der substansmåde. Der må jeg 
tilstå, at det godt kan være en udfordring 
for mig at rumme, hvis nogen ikke er 
med på de værdier, jeg selv og organisa
tionen står for. Mit allervigtigste ansvar 
er, at medarbejderne er nogle, der formår 
at rykke vores beboere, er respektfulde 
og kan være i øjenhøjde med dem. Vi 
har en høj moral ift., hvordan vi taler 
sammen.

Tillidsbaseret ledelse er det, jeg står for i 
en tid, hvor vi er blevet forsøgt væltet af 
New Public Management. Det giver mig 
en livsnerve, når vi kan mærke, hvad vi 
arbejder med, og vi kan være ordentlige 
over for de mennesker, vi arbejder for. 
Den tillidsbaserede ledelse forudsætter, 
at vi har en formuleret etik; en måde 
vi vil være på, sådan at der er fælles 
forståelse for, hvordan vores tilgang til 
beboerne er. 

 — Hvordan lykkes du med at lede 
gennem ledere?

 
Jeg er opmærksom på, at det ikke er 
nemt at være mellemleder, for man 
kommer nemt i klemme og kan stå med 
et ben i hver lejr. Jeg bliver glad, når jeg 
kan se, at mellemlederne er med på mine 
tanker om, hvordan vi bør være over for 
medarbejderne. Når linjen, vi har lagt for, 
hvordan vi behandler beboerne, bliver 
drøftet på teammøder og taget ind. Det 
viser, at de værdier, som jeg gerne vil 

have, at vi står på mål for, er med hele 
vejen rundt i vores hus. Så er jeg glad for 
at være leder. Tillid skal jo optjenes. Det 
handler for mig om at vise autenticitet, 
transparens. 

Min udfordring er, når jeg kommer i 
situationer, hvor jeg kan blive urolig for, 
om folk oplever mig som besværlig at 
samarbejde med, fordi jeg er så insiste
rende på værdierne.

Da jeg kom til for 11 år siden, lagde 
jeg op til samarbejde på tværs, og arbej
dede for, at vi skulle lære af hinanden, 
f.eks. mellem forvaltningen og os i 
stedet for at holde på hver sit. Det blev 
taget godt imod, at jeg ikke sådan smed 
’selvejerkortet’. Men nu er jeg jo en af de 
gamle, erfarne. Så måske er der nogen, 
der nu ser mig som besværlig. Og jeg 
kan faktisk ikke lide at være uenig med 
folk, så jeg forsøger at operere på et fag
ligt niveau, med beboerne i fokus. 

Vi selvejende institutioner kan jo 
godt reagere, hvis der f.eks. bliver rullet 

et dokumentationssystem ud. Så kan det 
være os, der rækker fingeren i vejret og 
siger, at det ikke giver mening for vores 
borgere. På den måde bliver vi pr. defini
tion lidt besværlige.

 — Hvordan holder du dig motiveret, 
hvor restituerer du?

Min bestyrelsesformand er god til at 
være opmærksom på, hvordan jeg har 
det. Der, hvor jeg får mest energi og 
sparring, er i kollegaskabet med andre 
ledere. Og så hos min kone.

 — Du kobler det tillidsbaserede med 
nærvær?

Ja, men jeg er ikke så tæt på medarbej
derne mere. Jeg er leder for lederne, og 
det har været svært for mig at slippe kon
trollen. Jeg forsøger dog at være tæt på.  

  Jeg kører ikke sololøb. Så når jeg siger, at 
mine beslutninger bliver meget værdistyrede, 
så handler det om, at mine værdier passer 
sammen med organisationen. Jeg kan jo ikke 
gøre det alene. 
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Søren Kierkegaard gik sig til sine 
eksistentielle tanker om at være 
menneske, gade op og gade ned. 

Han faldt i snak med dem, der ikke helt 
fulgte tidens snævre normer om et bed
steborgerligt, mageligt liv, fri for plag
somme tanker om eksistensens smerte. 
Han holdt af gadens frie fugle, de fattige, 
de sære, alle dem, der på forskellig vis 
var mærket af eksistensens vilkår og 
ikke bare strøg ubekymret gennem livet. 
Selv blev han i stigende grad karikeret 
af tidens satiretegnere som en aparte 
filosof, der storkede rundt på tynde ben 
og med skrutryg, alt imens han slog om 
sig med kritik af tidens sæder. 

Ikke desto mindre er hans klare og 

På tur med Søren Kierkegaard 
gennem Københavns gader

  Af Sonja Rebien Lund

kloge stemme rejst så langt frem i tiden, 
at den møder os, der lever nu, med ord 
om den almindelige tilværelse, som 
vi ubesværet genkender, fordi de har 
gyldighed selv i dag. Lad os derfor slå 
følge med ham i hans egen tid, på turen 
gennem byen.

Som det ledelseshus, Cairos er, vil 
vi selvfølgelig gerne tale med ham om 
ledelse. Men på hans tid var ledelse 
endnu ikke et begreb. Der var selvfølge
lig ledere – af myndigheder, organisa
tioner og virksomheder. Men det var på 
en måde enklere dengang. Den absolutte 
autoritet var integreret i rollen, og 
lederens ord var lov. Punktum. Ledelse 
som en gerning, der fordrer bevidst 

opmærksomhed på egen adfærd, på den 
relationelle interaktion, på den organisa
toriske kontekst, og på evnen til at opnå 
følgeskab omkring f.eks. den strategiske 
retning – alt det hører primært demokra
tiets tidsalder til. I den forstand, at i en 
tid med større lighed end i Kierkegaards 
samtid henter lederen ikke alene sin 
legitimitet i den formelle rolle, men deri
mod gennem måden, hvorpå man forval
ter lederrollen som det menneske, man 
er. Og det er her, vi kan hente inspiration 
hos Kierkegaard.

Som han skrår over Nytorv og går 
forbi under de vinduer, der næsten 
halvandet hundrede år senere er Cairos’, 

SØREN KIERKEGAARD holdt af gadens frie fugle, de fattige, de sære, alle dem, der på forskellig vis var mærket af eksistensens vilkår og ikke bare strøg 
 ubekymret gennem livet. Fra sin fødsel i 1813 til 1848 boede han på Nytorv 2.

Vi er taget på en tidsrejse tilbage til 1840’ernes og Søren Kierkegaards København. Vi vil 
gerne slå følge med ham på hans rute gennem byens gader i det daglige ’menneskebad’ 
og føre en samtale med ham om det at være menneske, på tværs af århundrederne. 

HISTORISK GENSYN
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er han nemlig fordybet i det spørgsmål, 
som er det mest betydende for ham gen
nem hele hans liv: Hvad vil det sige at 
være et menneske i verden? Vi skynder 
os ned ad trappen og ud på gaden for at 
følges med ham. Vi spørger ham lige ud: 

 — Hvad er dit svar på det spørgsmål, 
vi ved, du altid tænker over? 

Han kigger forundret på os, og vi kan 
næsten se, at han tænker, det bliver en 
lang gåtur i dag. Måske overvejer han 
også på Sokratisk vis at vende den om 
og sige noget i retning af: Hvad synes 
du selv? Men vi er heldige, vi har truffet 
ham på en af de gode dage, hvor han 
hellere taler end grubler. 

Han siger, at det ikke nytter noget 
at tænke for abstrakt om livet. For så 
træder vi ud af det, og det kan vi ikke, 
ligesom vi ikke kan stige af et tog i fart. 
Vi må finde svaret på det store spørgs

mål ved at beskæftige os med, hvem 
vi er, mens vi er det. Og gennem det at 
opdage, hvem vi er, må vi finde svar på, 
hvordan vi kan leve i overensstemmelse 
med os selv. Det sker, siger han, ved at vi 

kigger op og kigger ud, finder vores kald 
og tager vores ansvar på os. Ikke ved 
kun at lytte indad og granske os selv. 

Vi standser op ved et smukt, nyreno
veret hus i Nørregade. Søren Kierke
gaard peger med sin stok på husets 
kældervinduer. Vi mennesker er nogle 
kældervæsener, udbryder han. 

 — Det må du uddybe! 

Jo, siger han, vi vil helst leve uden 
anstrengelse, i vores egen lille verden, 
hvor omverdenen ikke bryder ind og 
stiller krav til vores mentale vågenhed. 
Enhver er dermed sig selv fjernest, 
for når vi sidder der i vores kælderliv, 
gemmer vi os for fordringen om at møde 
verden – og andre mennesker – med 
en tydelighed i, hvem vi er, hvad der er 
særegent for netop os. Vi vil ikke, for det 
møgbesværligt.

Men, siger Kierkegaard og peger op 
på den fine beletage, det er her, vi skal 
op. Vi skal udsætte os selv for noget 
dannelse. Det kan vi, fordi det særlige 
ved mennesket er, at det er ’en eksiste
rende’, der med bevidsthed kan forholde 
sig til det at være eksisterende. Vi har 
som mennesker en subjektivitet. Det er 
vores særlige måde at forholde os til 
os selv og til andre på. Det menneske, 
der forholder sig til sig selv og andre, 
afgør, hvordan han stiller sig. Derfor har 
subjektiviteten – den, som vi tager på os, 
at vi er – at gøre med ansvarlighed. Det 
er ikke andre, der er bestemmende for, 
hvem man er. 

Men vi kan heller ikke bare vælge frit, 
hvem vi vil være, fortsætter han. Gør vi 
det, spiller vi skuespil og mister os selv. 
Vi er her jo med den livsbagage, som vi 
har med os. Det er vores personligheds 
bindende magt. At overtage sig selv på 
denne måde er et etisk valg. Fordi man 
gør det for andre, i den forstand, at når 
man ser sin egen svaghed, tilgiver man 
det samme hos andre. Den, der vælger 
sig selv, er langsom til at dømme andre. 
Og vi skal have modet til at være skyl
dige. Det er det, der er livsmod.

 — Hvad er dannelse egentlig?

Det er det, vi gør nu, siger Kierkegaard. 
Samtalen, hvor vi oprigtigt interesserer 
os for den anden. Vi må betragte os 
selv objektivt og den anden subjektivt. 
Altså se på os selv sådan lidt køligt og 
neutralt, udefra og uden selvoptagethed 

  Vi må finde svaret 
på det store spørgs-
mål ved at beskæf-
tige os med, hvem 
vi er, mens vi er det. 
Og gennem det at 
opdage, hvem vi er, 
må vi finde svar på, 
hvordan vi kan leve 
i overensstemmelse 
med os selv.

SØREN KIERKEGAARD, teolog og filosof.  
Født: 5. maj 1813, København, Død: 11. november 1855, København.
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for at vurdere, om vi lever efter vores 
sande selv. Og vi må se på andre med 
varmt hjerte, udømmende, og oprigtigt 
interessere os for dette menneskes sær
egenhed. Og vi må give os tid til samtale 
og refleksion. Det er dannelse.

 — I vores tid er vi optaget af, hvordan 
vi kan lade disse eksistentielle tanker 
befrugte måden, man er leder på. Kan 
man som leder stille sig selv følgende 
spørgsmål, i forbindelse med reflek-
sion over eget lederskab?:

• Har du gjort dig klart, at det er afgø
rende at vælge, frem for at lade sig 
føre med (af andres beslutninger, af 
vane mm .)?

• Er du bevidst om dig selv som dig selv 
i din rolle som leder, og lever du efter 
denne bevidsthed?

• Har du valgt en livsanskuelse (vi kunne 
også kalde det et ledelsesgrundlag), 
der kan guide dig gennem daglig
dagens valg?

• Lever og leder du efter den livs og 
ledelsessanskuelse? Dvs. hvilke tanker 
gør du dig om, hvordan du som leder 
både skal levendegøre organisatio
nens strategiske retning, dens ’hvorfor’ 
og dens værdier OG din egen livsog 
ledelsesanskuelse?

• Hvorfor laver du det, du laver, og 
 hvordan?1)

Kierkegaard tænker lidt og siger så: Er 
der noget evigt i et menneske, så må 
dette kunne være og kunne fordres 
under enhver forandring. Der er noget, 
som altid skal have sin tid, noget, et 
menneske altid skal gøre.2)

Vi er nu nået tilbage til Nytorv 2, og 
Kierkegaard letter på hatten. Farvel, 
siger han, tak for samtalen. Nu venter 
min skrivepult. 

1. Citat fra Pia Søltoft: Kunsten at vælge sig 
selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab. 
Akademisk forlag 2015. Tekst i (…) er mine 
tilføjelser.

2. Citat SKS, 8, 127

KILDER: 

 – Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. 
En biografi. Gyldendal 2000

 – Pia Søltoft: Kunsten at vælge sig selv. 
Om Kierkegaard, coaching og lederskab. 
Akademisk forlag 2015

 – Søren Kierkegaards Skrifter (SKS), Søren 
Kierkegaard Forskningscenteret, Gads Forlag 
2012

  Af Jan Nørgaard

Det var ikke Morten Østergaards hånd på Lotte Rods lår, men 
angiveligt hans håndtering af sagen, der var problemet ifølge 
de første udmeldinger fra ledelsen i Radikale Venstre. Efter-
følgende har det vist sig, at problemet på ingen måde kan 
reduceres til et spørgsmål om håndtering. Lige som alle de 
andre krænkelsesfortællinger, der nu fosser ud fra de ellers ret 
lukkede ledelsesrum, handler det om ledelse og kulturer, som 
stiltiende har givet rum til krænkende adfærd.   

Kamp mellem gammel og 
etisk magt graver dybe 
grøfter mellem os – vi kan 
komme positivt videre med en 
professionel håndtering

Men nu er der flere og flere, 
der har fået nok. Samlet set 
tegner der sig et billede af et 

systematisk værdioprør mod forældede 
magtstrukturer og kulturer. De gamle 
hierarkier, adfærdsformer og kønsroller 
er kommet i defensiven, fordi de i den 
grad udfordres af en kampgejst, der er 
drevet af en ophobet, dyb uretfærdig
hedsfølelse. 

Kvindernes kamp mod krænkerne 
er reelt også en kamp mod de ledere, 

som stiltiende har tilladt, at krænkel
serne har kunnet finde sted, enten fordi 
lederne selv har været krænkere, eller 
fordi de har udvist passivitet over for en 
upassende kultur. I begge tilfælde er det 
dårlig ledelse og misbrug af den magt, 
der hører til ledelsesrollen.

Misbrug af magt med henblik på at 
opnå seksuelle og andre ydelser er jo 
nok lige så gammelt et fænomen som 
menneskeheden selv. Det nye er, at 

DEBAT

Foto: CoWoman
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solidariteten med de krænkede er blevet 
en voksende ”græsrodsbevægelse”. Når 
vores statsminister vælger at gå ud 
offentligt og fortryde, at hun ikke tidli
gere har gjort mere mod seksuelle kræn
kelser, kan emnets potentielt eksplosive 
karakter vel ikke tydeliggøres mere. 
Meningsmålinger i slutningen af oktober 
2020 viser da også, at de partier, der i 
undersøgelsesperioden har haft sager 
fremme i offentligheden, bliver straffet af 
vælgerne.

Allerede i 2017 beskrev en ung kvinde, 
Susan Simonsen, i sin bog ”Det under
danige og det magtfulde”, hvordan hun 
blev krænket på baggrund af sit køn i 
Danmarks liberale parti, Venstre. Det 
var der ingen ledelse eller journalister, 
der tog alvorligt. Det var dengang, hvor 
de gamle magtkulturer herskede. Nu er 
etikken kommet i højsæde godt hjulpet 
på vej af andre etiske bølger som f.eks. 
Black Lives Matter, etisk adfærd i for
hold til klimakrisen m.v. 

På den nye etiske kampplads vil 
flere gamle og nye krænkelsessager 
komme frem. I begyndelsen af det nye 
år er sagen om to kvinders fortællinger  
om, at TVvært Jes DorphPetersen 
skulle have forgrebet sig på dem for 
hhv. 18 og 20 år siden, kommet frem i 
offentligheden. Som så mange andre 
ledelser har ledelsen på TV2 reageret 
ved at igangsætte en advokatundersø
gelse i slutningen af 2020. TVværtens 
forsvarsadvokat kalder processen for en 
”inkvisition” ført på helt urimelige præ
misser. TVværten fortæller i pressen, 
at han oplever, at han er blevet trukket 
igennem en uretfærdig rettergang, hvor 
hans forklaring og beviser ikke er blevet 
hørt. Konfliktniveauet er med ledelsens 
valg af løsningstilgang ikke blevet min
dre. Medarbejdere har sendt skriftlige 
klager til ledelsen, og i halen på denne 
konkrete sag, har ledelsens beslutning 
om at stoppe en TV2 dokumentar om 

MeToo ført til flere krisemøder med kri
tik af TV2ledelsen. Dokumentaren viste 
sig også at omfatte TV2.

Oprørerne vil med ret eller uret vinde 
de fleste værdikampe – med eller uden 
juridisk rettergang – fordi oprørerne 
politisk set står med en vindersag, 
og fordi der helt konkret har været så 
mange forfærdelige sager, der bekræfter 
budskabet i oprøret. Men forkerte ledel
sesmæssige håndteringer af sagerne 

vil kunne ramme ledelsens legitimitet 
hårdt og kan mod hensigten bidrage til 
en dårligere kultur end den, ledelsen 
(antageligt) vil ændre. Risikoen er, at 
alle, hvilket vil sige krænkede, krænkere, 
kollegaer, familiemedlemmer og ledelse, 
kan komme til at stå dårligere efter 

ledelsen har taget ansvar for en kræn
kelseskultur. Hvis man skal undgå det, 
skal vi et spadestik dybere for at forstå 
problemets karakter. 

Dybtfølt værdioprør
I en samtale med tre unge psykologer 
om kønsbaserede krænkelser bliver det 
endnu tydeligere for mig, hvor dilemma
fyldt og dybtfølt værdioprøret er. De for
tæller om, hvordan det er at være kvinde 

på uddannelses og arbejdsmarkedet 
– og i det hele taget at være kvinde i 
dag. En udbredt holdning, som de og 
deres venner og kollegaer hører især fra 
ældre kvinder og mænd, er, at du bare 
skal sige fra – og underforstået holde op 
med at være så følsom og sårbar. Denne 

  Kvindernes kamp 
mod krænkerne er 
reelt også en kamp 
mod de ledere, som 
stiltiende har tilladt, 
at krænkelserne har 
kunnet finde sted.

  Forkerte ledelsesmæssige håndteringer af 
sagerne vil kunne ramme ledelsens legitimitet 
hårdt og kan mod hensigten bidrage til en dår-
ligere kultur end den, ledelsen (antageligt) vil 
ændre.
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negligering af problemet rammer helt 
ved siden af, fortæller de. Mange unge 
har netop på godt og ondt lært at være 
hårdføre igennem hele deres liv i kon
kurrencestaten, fordi det afgørende mål 
er, at du skal have et job for at være en 
del af fællesskabet i samfundet. 

”Det handler ikke om individuel sår-
barhed, men om hvor sindssygt vigtigt 
det er at have et arbejde. Har du ikke 
det, så er du nul som menneske”. 

Derfor er det dilemmafyldt at blive 
krænket, når man f.eks. er ny på en 
arbejdsplads eller er i gang med en 
karriere, hvor man er afhængig af 
krænkende personer, der er over en i 
hierarkiet. Den underliggende trussel 
om at kunne blive udstødt fra ”det gode 
fællesskab”, hvis du siger fra over for 
krænkelser, ligger hele tiden på lur. Det 
er i den forstand ikke så underligt, at 
der først bliver sagt fra over for kræn
kerne, når kvinderne – lang tid efter 
krænkelserne har fundet sted – har fået 
tilstrækkeligt fodfæste på arbejdsmarke
det, sådan som vi i 2020 så Sofie Linde 

håndtere en gammel seksuel krænkelse 
uden at hænge krænkeren ud med navns 
nævnelse.

I afslutningen af min samtale med 
de unge psykologer spørger de med 
ansigtsudtryk, man ikke kan tage fejl af 
og med en stærk uretfærdighedsfølelse 
som bastone: Hvad er det egentlig, der 
gør, at krænkere, der har ledelsesansvar, 
føler, at de har ret til at krænke andre 
nede i hierarkiet? I dialogen taler vi om 
den magt, der ligger i lederrollen, som 
giver lederen ret og nogle gange pligt til 
at få medarbejdere til at acceptere eller 
gøre noget, som medarbejderne ellers 
ikke ville have accepteret eller gjort, hvis 
magten ikke var til stede i relationen. Det 
handler altså ikke om, hvor vidt magten 
er der, for det er den, men om hvorvidt 
en given konkret, magtfortolkning af 
ledelsen er i orden (legitim), eller den 
ikke er det (illegitim). 

Krænkelser og sexchikane er ikke 
”blot” upassende magtfortolkning, men 
misbrug af magt, hvilket under alle 
omstændigheder er uetisk og illegitimt 
– og måske ulovligt. Hvis en kvinde af 
grunde, som f.eks. er nævnt ovenfor, ikke 
kan sige fra og mod sin vilje stiltiende 
”tillader”, at en leder tager hende på låret, 
slikker hende i øret eller ”forfører” hende 
til ufrivillig intimitet, er det selvfølgelig 
misbrug af den magt, som lederen 
besidder i kraft af lederrollen. Men der er 
forskel på relationer.

Et ordvalg eller en handling vil 
én medarbejder opfatte som stærkt 
krænkende, og en anden vil se det som 
en acceptabel del af relationen. Vi er 
som mennesker forskellige, og det er 
lederens pligt at forstå, fordi lederen har 
magt. Hvis ikke lederen har dømmekraf
ten til i situationen at aflæse, hvad der 
egentlig er på spil, og hvor grænserne 
skal være mellem den, der har magten, 
og den, der ikke har, er relationen sårbar. 
Udfordringen er, at lederens naturlige 
drive, karriere, ledelse og magt kan 
medvirke til udvikling af en porøs døm
mekraft. Måske det kan forklare, hvorfor 
dømmekraften kan blive porøs og gøre 
relationerne sårbare og grænseover
skridende?

Magt, grænser og empati 
Lederens karrierevej handler om at 
udvide og flytte grænser (til egen kar
rierefordel) og dermed vinde mere og 
mere magt på vejen op ad karrierestigen. 
I grænseudvidelserne vil det ikke kunne 

undgås, at pågåenhed og måske aggres
sivitet er med i spillet – åbent eller skjult. 
Konkurrence om højere ledelses og 
magtpositioner handler således om at 
flytte grænser i et latent magtspil og 
dermed om eksklusion og inklusion, 
hvor magt og krænkelser sniges ind som 
mulige undervandsbomber mod de vær
ste konkurrenter. Glem forestillingen om, 
at det alene er personer med de bedste 
kompetencer og mest empati, der får 
ledelsesposterne i vores samfund. Hård, 
individualistisk magthåndtering i pæn 
indpakning i de rette karrierenetværk 
er et væsentligt middel til at nå målet. 
Empatien, som lederen skal bruge som 
modgift mod uetiske grænsedragning 
og krænkelser, er ikke altid den vigtigste 
kompetence i det magtmiljø, som lede
ren befinder sig i. Lederen har ikke ret 
til at krænke, men kommer måske til at 
gøre det, fordi ”empatimusklen” er blevet 
slap og dømmekraften svag, da egne 
behov i karrierespillet af og til skal sæt
tes over regler og etik i fællesskabet i de 
afgørende magtsituationer. Hvis heller 
ikke nogle i omgivelserne kan eller tør 
sætte etiske grænser, får den grænse
overskridende adfærd gode vilkår for at 
udvikle sig og være til skade for andre.  

Hvor grænser udfordres, er der ingen 
magtfrie rum og slet ikke, når det 
handler om magt i hierarkier, hvor mere 
og mere prestige/status/penge/løn og 
individuel anerkendelse er drivkraften. 
Krænkelser og sexchikane er giftige 
ingredienser i disse magtkampe, og 
det kan blive en indgroet ubevidst eller 
bevidst ledelsesadfærd. Konkurrenter 
nedefra eller udefra skal ikke true MIG 

  Hvor grænser 
udfordres er der 
ingen magtfrie rum, 
og slet ikke når det 
handler om magt i 
hierarkier, hvor mere 
og mere prestige/
status/penge/løn og 
individuel anerken-
delse er drivkraften.
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på min velerhvervede lederpost. Når 
man sidder i toppen af en organisation, 
kan man altså blive magtblind eller 
påstå, at man ikke er optaget af magt. 
Man vænner sig til at have magten, og 
”jeg er jo bare mig selv”, som man ofte 
hører ledere sige i både virksomheder og 
offentlige organisationer. 

Hvis lederen i tillæg til sine karriere
kampe har fået en opdragelse af sine 
forældre med overfokus på egne behov 
og individuelle mål i konkurrencestats
familien, og han efterfølgende under 
uddannelse og på arbejdsmarkedet er 
lykkedes med at få, hvad han vil have, 
har han lært, at kampen giver resultater, 
anerkendelse, indflydelse og magt. Den 
lange rejse, hvor han erobrer og opbyg
ger nye ledelsesrum med sig selv som 
centrum, kan være blevet en indforstået, 
stiltiende identitetsfortælling og måske 
en livsform, hvor det er naturligt at flytte 
egne og især andres grænser. Medmin
dre han er modtagelig for kritik og får 
korrigeret eventuelle uetiske grænse
dragninger, er der risiko for, at han bliver 
blind for etiske grænser, herunder for 
krænkelser og sexchikane. Når du væn
ner dig til at nå dine mål, ved at få andre 

til at gøre noget, de ellers ikke ville have 
gjort, kan egen etisk grænsedragning 
med tiden blive svær at opretholde selv 
for den bedste. Magtkrænkelser bliver 
internaliseret og bliver en ”naturlig” del 
af ledelses og samarbejdskulturen og 
smitter af på måden, man bør opføre sig 
på i organisationen.

Etiske løsninger på krænkelsens 
problematikker
Den stigende offentlighed om krænkel
ser og uetisk lederadfærd har i 2020 fået 
virksomheder og organisationer til at 
indse, at de bliver nødt til at tage ansvar 
og gøre noget aktivt i modsætning til 
den stiltiende passivitet i den gamle og 
nu uddøende magtkultur. Værdioprøret 
er ganske enkelt blevet for stærkt til, 
at ledelserne kan lade være med at 
gøre noget. Mange organisationer og 
virksomheder har valgt at håndtere pro
blemet ved at tilbyde medarbejdere, der 
føler sig krænket, mulighed for at ringe 
til en hotline hos advokatfirmaer, som 
også i en række tilfælde har fået den 
juridiske opgave at undersøge krænkel
sessager. Selvfølgelig skal det i flere til
fælde undersøges, om der er sket noget 
ulovligt, men advokaternes profession 
handler om regler og ansættelsesret og 
ikke om uetisk adfærd i organisations
kulturer. Loven er ikke og kan ikke være 
garant for det etiske. Risikoen er, trods 
sikkert gode intentioner, at advokatme
toden ikke får ordentligt fat i hverken 
den krænkede eller den, der er anklaget 
for at have krænket. Men ledelsen und
går selv at skulle gå ind i dæmonerne og 
i dialog få afklaret sagerne, hvilket der 
kan være gode grunde til. Krænkelser 
foregår typisk i usunde kulturer, som 
ledelsen jo har ansvaret for. 

Krænkelsessager, som typisk er et 
organisations og kulturproblem, kan og 
skal ikke løses med anvendelse af den 
juridiske metode som beslutningsgrund
lag for ledelsen, men af kompetencer, 
der matcher problemet, og som ikke 
holder ledelsen ud i strakt arm. Kræn
kelsesproblemets karakter peger på, 
at forudsætningen for en etisk løsning 
er, at den eksterne part med de rette 
kompetencer lytter til den eller de, der er 
krænket og krænkerne. De fortæller hver 
for sig, hvad de har oplevet. Bagefter 
sætter den krænkede og krænkeren 
sig over for hinanden, og krænkelserne 
bliver under professionel procesledelse 
undersøgt og veje frem bliver afklaret i 

gensidig respekt. Ingen aktivitet fore
går uden accept fra de krænkede, og 
processen fører typisk til afklaringer i 
relationen. Men også ledelsen må lære af 
det skete i organisationen. Først herefter 
skal der tages stilling til, om sagen kræ
ver en advokatundersøgelse, medmindre 
det er indlysende, at advokatmetoden 
skal tages i anvendelse fra begyndelsen.

Krænkelseskulturen indeholder 
potentialet til at grave meget dybe skyt
tegrave på det danske arbejdsmarked, 
som ellers er kendt for at kunne håndtere 
samarbejde og konflikt. Hvis det betyder, 
at vi trækker os endnu længere væk fra 
hinanden i en tid med afstand og mund
bind, vil fællesskabet få endnu sværere 
vilkår. Vi skal i højere grad være bevidste 
om, hvad vi siger og gør ved hinanden. 

Efter alle mine egne erfaringer på 
arbejdsmarkedet som medarbejder og 
leder og de sidste 28 år som rådgiver, 
er jeg faktisk ikke overrasket over, at 
oprøret nu eksploderer. Men det undrer 
mig, at så mange mænd og kvinder i 
ledelserne ikke før nu har taget ansvaret 
for de ydmygende kulturelle tilstande i 
vores organisationer. 

Lad ledere og medarbejdere udvikle 
organisationer med etisk magt i ordent
lige rammer, hvor der er plads til venlige 
og hjertevarme følelser. Det er et basalt 
behov, som Coronakrisen har vist os 
alle. 

  Når du  vænner  
dig til at nå dine mål, 
ved at få andre til 
at gøre noget, de 
ellers ikke ville have 
gjort, kan egen etisk 
grænsedragning med 
tiden blive svær at 
opretholde selv for 
den bedste. Magt-
krænkelser bliver 
internaliseret og bli-
ver en ”naturlig” del 
af ledelses- og sam-
arbejdskulturen og 
smitter af på måden, 
man bør opføre sig på 
i organisationen.
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Et sådant foto ville kalde billeder fra 
katastrofefilm og nyheder frem for 
vores indre blik, og vi ville nok kon

kludere, at verden, som vi kender den, 
ser ud til snart at være ved at gå ned.

Nu har vi længe stået midt i det, som 
en realitet. Mundbind, afstand, konstant 
overbelastning af dømmekraften, når vi 
skal vurdere, om det går an at mødes. 
Men det føles alligevel ikke udelukkende, 
som om verden er ved at gå ned. Det 
føles også som en transformation. Som 
en mærkelig vekslen mellem uklarhed 
og klarhed, dommedag og renselse. 
Er det en invitation til ny refleksion? 
COVID19 er konkret en ubehagelig syg
dom, der slår mennesker ihjel og efterla
der et spor af følgevirkninger for mange, 
der har været smittede. I mere meta
forisk forstand er den desuden en dør 
ind til en eksistentiel grunderkendelse, 
som vi måske ellers ikke til daglig går 
rundt og ruger over, nemlig at vi faktisk 
ikke er verdens herskere, men derimod 

Genfortryllelse af 
det menneskelige 
fællesskab

  Af Sonja Rebien Lund

Hvis vi for et par år siden rejste frem i tiden og tog et foto af 
 mennesker i metro, tog eller bus, ville vi komme hjem med en 
dokumentation på en fremtid, der så fuldkommen dysto-
pisk og skræmmende ud: Flokke af mennesker formummet 
i mundbind, koncentreret om at trække vejret roligt gennem 
lagene for mund og næse, opsatte på at smile med øjnene 
og i skarp træning for at undgå at lade sig mærke med en så 
unormal situation. > fortsættes side 18
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forbundet med alt levende på jorden, og 
dermed også underlagt vores egen bio
logi, vores fælles menneskelighed. 

Paradoksalt nok er det sådan, at 
når vi skal holde afstand til hinanden, 
mærker vi helt ind i knoglerne, at vi ikke 
er isolerede enheder, men forbundne og 
med et behov for nærmere kontakt, end 
virussen tillader. 

Kan det være sådan, at COVID19 faktisk 
kan befordre dannelse i den gamle betyd
ning af begrebet: højnelse til humanitet? 
Altså at vi her og nu har en unik mulighed 
for at realisere vores fælles menneskelig
hed og ikke bare have øjnene stift rettede 
mod vores egen individuelle selvreali
sering. På egne kroppe oplever vi, at vi 
ikke selv bestemmer det hele og ikke frit 
kan gøre, hvad der passer os. Vi kan blive 
syge. Vi kan dø. Vi kan smitte andre. Det 
er det samme for os alle. 

En amerikansk socialantropolog, 
Clyde Kockhorn, siger det meget smukt: 
Alle mennesker er som alle andre, som 
nogen andre og som ingen andre. Vi er 
alle mennesker og fælles om måden at 
være mennesker på. Vi er i samme båd 
som andre i vores historiske kontekst, 
i vores kultur og familie. Og vi er hver 
især unikke individer. Alle tre ting på én 
gang, ligeværdigt. I vores tid og kultur 
har vi måske overforbrugt dén med, at 
vi er unikke individer, i den forstand at 
vi har haft vældig travlt med at finde 

  SAMTALE MED Filosof Morten Dige

Acceleration, besindelse 
og realistiske håb

  Af Jan Nørgaard og Anne Quistgaard

På en kold dag i januar 2021 er vi så heldige, at vi skal have 
en samtale med filosof Morten Dige. Vi skal tale om den 
mærkelige tid, vi lever i, og hvad denne tid egentlig fortæller 
os om det at være menneske nu.

Vi indleder samtalen med et til
bageblik. I første halvår af 2020 
fik vi et chok over den livsfarlige 

virus. Alle forstod alvoren og ændrede 
hurtigt adfærd! Endnu et projekt skulle 
jo bare gennemføres, og den nødvendige 
energi blev mobiliseret. I andet halvår 
gik vi ind i anden fase, hvor ”projektet” 
trak noget ud. Var der ikke en deadline? 
Mange tabte en stor del af den energi, 
der ellers var bygget op i foråret. Tredje 
fase, som vi befinder os i nu, er kritisk, 
fordi vi er blevet matte og grundtrætte. 
Kan man nå at få vaccinen, inden man 
bliver smittet? Kan vaccinerne klare de 
nye mutationer fra England, Sydafrika 

ud af, hvordan vi skal blive den bedste 
udgave af os selv, finde ind til os selv, 
finde vores egen sandhed og så videre. 
Det får vi ligesom skudt lidt til hjørne, 
når pandemien rykker os ud af illusionen 
om, at vi er her for at være mest og bedst 
muligt os selv.

Da gaderne lå øde hen under i 
forårets nedlukning, var tomheden 
uhyggelig. Dommedagsagtig. Men også 
fredsommelig, langsom og – ja, en form 
for lettelse. En pause fra det pulserende 
hverdagstempo. Tomheden og stilheden 
var næsten at sammenligne med en 
nulstilling. Den medførte uklarhed, 
forvirring, ængstelse. Men den var også 
en renselse. Et gisp efter ny ilt, hvor vi 
begyndte at orientere os bredere, dybere. 
Fordi vi fik den der hårde opbremsning 
og medfølgende erkendelse af ikke at 
være helt autonome, men fælles under
lagt kræfter, vi ikke bestemmer over. 

Måske er det en konsekvens af den 
eftertanke og erkendelse, vi ser nu, hvor 
de store ubalancer og uligheder ikke 
bare nævnes i skåltaler, men skvulper så 
langt op over bredden, at vi står i sager 
til anklerne, og ingen kan undgå at se og 
mærke dem: Racisme, sexisme, klima
kampen. 

Hvordan mon denne bevægelse flytter 
med ind i organisationerne, i ledelse? Vi 
ved det endnu ikke, men rent eksistentielt 
er det jo sådan, at når vi først har fået øje 
på noget ved selv at opleve det, mærke 
det i eget liv og på egen krop, så går det 
ikke væk igen. Så hænger vi på den. Så 
(gen)opdagelsen – eller ligefrem genfor
tryllelsen – af det fælles menneskelige 
kunne være en genvej til reelt at tippe lidt 
i en stoisk retning og orientere os mere 
efter dyder som visdom, selvbeherskelse, 
mod og retfærdighed i både ledelse og 
livsgerning. 

MORTEN DIGE, Filosof på Aarhus Universitet

  Kan det være 
sådan, at COVID-19 
faktisk kan  befordre 
dannelse i den 
gamle betydning af 
begrebet: højnelse 
til humanitet? Altså 
at vi her og nu har en 
unik mulighed for at 
realisere vores fælles 
menneskelighed og 
ikke bare have øjnene 
stift rettede mod 
vores egen individu-
elle selvrealisering.
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og Brasilien? Kan, skal og vil vi overho
vedet tilbage til tiden før coronaen? 

Vi spørger Morten Dige, hvad han 
mener om denne udlægning af situ
ationen. ”Det er rigtig godt set”, siger 
han. Jeres beskrivelse passer med det, 
der sker, når man selv bliver ramt af en 
ulykke som f.eks. kræft. Først tænker 
man, at det skal jeg dælme nok klare ved 
at mobilisere al min viljeskraft og med 
al den teknologi, der er til rådighed. Så 
kommer tvivlen, og til sidst en erken
delse af, at der er noget, man ikke selv 
er herre over, men som man bliver nødt 
til at forholde sig til. Ifølge Morten Dige 
tvinger coronaen os til mere eftertanke 
og besindelse. 

Morten udbygger sin analyse af 
situationen: I mange år har det været en 
udbredt opfattelse, at alt kan lade sig 
gøre, bare man er skarp og har en vision. 
Det er jo løgn. En vision kan i sagens 
natur ikke tage højde for det uforudsete,  
og måske er det vigtigere, hvordan vi 
tager ved lære af, at tingene ikke gik, 
som vi havde forestillet os.1 Forventnin
gen om, at vi som individer kan mestre 
det hele, er enormt stress provokerende 
og gør os mindre åbne for alt det, der 
ikke kommer inde fra os selv. Filosoffen 

henviser også til professor i sociologi 
Hartmut Rosa, der i bogen ”Fremmedgø
relse og acceleration” påviser, hvordan 
teknologien har givet os stigende vækst 
og produktivitet, men paradoksalt nok 
mindre tid til at være til stede i situatio
nen. Vi oplever, at vi ikke kan nå det, vi 
bør nå, selvom vi aldrig før i historien har 
kunnet producere så meget pr. tidsen
hed, som vi gør nu. 

Produktivitetsforøgelsen anvender 
vi til at kunne gøre flere ting og gerne 
samtidigt. Forandringstempoet og 
accelerationssamfundet har fanget os. 
Vi halser afsted i et hamsterhjul, hvor 
fremtiden hele tiden er i fokus, og alt 
andet bliver opfattet som ”so last year” 
i konkurrenceræset. Det fratager os 
muligheden for individuelt at besinde 
os og lære af fortidens og nutidens 
fejltagelser. Vi er i en tilstand, hvor vi 
kun kan være til tide og ikke til stede 
med nærvær og resonans. Coronakrisen 
får det menneskelige behov for samvær 
helt frem i bevidstheden, når vi ikke kan 
være fysisk til stede, men må nøjes med 
kontakten via skærmen.2 Coronaen har 
samtidig sat en kæp i hamsterhjulet og 
på den måde sat en stopper for det høje 
tempo, de luftige visioner og mig først 

konkurrencen. Vi har fået tid til de tanker 
og refleksioner, der ikke er tid og ilt til i 
hamsterhjulet. 

Coronakrisen har måske også givet 
os en større bevidsthed om de fælles 
vilkår, vi har som mennesker. ”We are 
in this shit together”, som Morten Dige 
påpeger. Det har en særlig betydning 
for os i forhold til behovet for at have et 
tilhørsforhold. Som menneske er vi i et 
skæbnefællesskab. Vi mennesker adskil
ler os fx fra dyr og guder ved, at vi ved, at 
vi skal dø. Vi har behov for at have nogle 
at være sammen med om at være i livet i 
den korte tid, vi er her. En fælles historie 
med nogen er essentielt for os. Tilbage 
i historien var det på forhånd givet via 
familien og livsformen, men især siden 
1950’erne har det været i opbrud, og vi 
har været søgende efter andre eller sup
plerende fællesskaber. Det handler ikke 
om en nostalgisk længsel efter forne 
tiders fastlåste strukturer, kønsnormer 
osv. Det er i stedet et spørgsmål om, 
hvorvidt vi kan tænke både udvikling 
og fællesskab uden at være underlagt 
accelerationspresset.

Coronatiden har understreget 
behovet for en fælles fortælling, og det 

   Den gamle sandhed om, at vi er sociale dyr, som  Aristoteles 
kaldte os, står nu skrevet i klartekst. Behovet for store og små 
 fællesskaber i familier, civilsamfund og institutioner er tydeligt for 
alle, og den indbildske form for individualisme, at ”alt kommer ud 
af lille mig”, har mistet sin troværdighed.

Foto: Zoltan Tasi
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sker på et tidspunkt, hvor der i en lang 
periode har været et overdrevet fokus 
på det individuelle. Den gamle sandhed 
om, at vi er et socialt dyr, som Aristoteles 
kaldte os, står nu skrevet i klartekst. 
Behovet for store og små fællesskaber i 
familier, civilsamfund og institutioner er 
tydeligt for alle, og den indbildske form 
for individualisme, at ”alt kommer ud af 
lille mig”, har mistet sin troværdighed.

Hvis vi skal være tro mod os selv 
som det tænkende menneske (homo 
sapiens), er vi kommet til et vendepunkt, 
hvor vi er tvunget til at tænke os rigtig 
grundigt om ifølge filosoffen. Vi er ikke 
blot konkurrerende individer, der er 
styret af magt, penge og begær, men 
også væsener med en dybtliggende 
fellow feeling (som den skotske filosof 
David Hume kaldte det) og avancerede 
evner til forpligtende samarbejde. Ingen 
ideologier eller udviklingsparadigmer 
har kunnet forudsige den situation, som 
vi befinder os i nu. Alt er nyt, så vi har 
ikke så meget at holde os til. Vi får f.eks. 
nye samarbejdserfaringer – på godt og 
ondt – i en situation, hvor alle mennesker 
i hele verden har en fælles interesse i at 
bekæmpe Covid19.  

Både planeten og planetens beboere 
er med den stigende vækst og accele
ration blevet overophedet, som Morten 
Dige påpeger. Lige som man skal over
holde loven og de grænser, den sætter 
for vores adfærd, skal også planetens og 
menneskenes grænser respekteres. For 
ellers er der risiko for, at krig og kaos 

kommer til at dominere verden med 
negative livsbetingelser til følge for os 
alle. Spørgsmålet om klima og bære
dygtighed har for mange været noget, 
som ikke handlede om mig, men nu 
viser coronatiden med al sin uhyggelige 
tydelighed, hvor hurtigt det normale kan 
ændre sig til noget unormalt, og hvor 
stor respekt vi er tvunget til i praksis at 
udvise over for biologiske, sociale og 
sundhedsmæssige grænser. 

Deceleration som modsætning til 
acceleration er strengt nødvendigt. 
Ned i tempo, god tid til det vigtigste og 
langsommelighed er nøglen til at kunne 
rumme den nye tid, vi allerede er langt 
inde i. Morten Dige fortæller, er der er to 
udgaver af deceleration. Den, der opstår 
som følge af stress og stressrelaterede 
sygdomme og har karakter af fastfrysen. 
Og den sunde, biologiske deceleration, 

som giver positiv energi til brobygning 
mellem os i bevægelsen over mod mere 
bæredygtige livsformer. Coronatiden har 
vist og bevist, at der er grænser, og at vi 
nu med besindighed i dialog skal gen
finde de værdier, som giver mening i livet.

Morten har lige oversat bogen ’’Reli
gion without God’’ skrevet af Harvard
filosoffen Ronald Dworkin. Den handler 
om den religiøse besindelse på at for
binde sig med noget større end én selv. 

Det handler mindre om at være udfa
rende og skabende og mere om at være 
åben og modtagelig. I den forbindelse 
kommer vi igen til at tale om menne
skers dødsbevidsthed. Vi mennesker kan 
opnå nærvær og forbinde os i kærlig
hedsrelationer, fordi vi ved, at vi er døde
lige. Derfor var Guderne misundelige på 
menneskene, for guderne dør jo ikke. De 
er evige, usårlige og almægtige og kan 
derfor ikke hengive sig til kærligheden. 
I det kunstneriske, musiske, kulturelle 
og medmenneskelige er der reservater, 
hvor accelerationen kan demonteres og 
give plads til deceleration, hvor vi men
nesker i nærvær kan genfinde glæden 
og meningen. Der er et realistisk håb om, 
at reservater kan udvides i efterskælvet 
af coronaen, hvis vi vil – og det vil vi nu, 
fordi vi skal. 

1. I sin tiltrædelsesforelæsning som professor 
i karrierevejledning citerede Rie Thomsen 
den amerikanske psykologiprofessor John 
Krumboltz’ slogan ”Never follow your dreams”

2. Som bekendt er fysiske møder tredimensionelt, 
hvor digitale møder kun er todimensionelt, 
og det er jo to vidt forskellige måder at være 
sammen på, jf. hhv. at være ”tilstede” og ”tiltide”.

Foto: Patrick Robert Doyle

  Spørgsmålet om klima og bæredygtighed 
har for mange været noget, som ikke handlede 
om mig, men nu viser coronatiden med al sin 
uhyggelige tydelighed, hvor hurtigt det nor-
male kan ændre sig til noget unormalt, og hvor 
stor respekt vi er tvunget til i praksis at udvise 
over for biologiske, sociale og sundhedsmæs-
sige grænser.
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Den røde tråd i FGU 
RIKKE SVENDSEN, Pædagogisk konsulent i FGU Hovedstaden

  Af Sonja Rebien Lund

FGU – Forberedende Grunduddannelse – slog dørene op for 
elever i august 2019. Op til åbningen var der sket en fusion 
imellem produktionsskoler og VUC, medarbejdere var blevet 
virksomhedsoverdraget, og hele organisationen var i gang 
med at forme sig. Man skulle i drift samtidig med, at man 
sammen var i gang med at tegne linjen og i det hele taget 
sammensætte tilbuddet til de unge. Rikke Svendsen har været 
med gennem transformationen. Hun kommer fra en rolle som 
underviser på tekstilværkstedet i k.u.b.a., den tidligere produk-
tionsskole på Østerbro. I dag er hun pædagogisk konsulent i 
FGU Hovedstaden.

 — Du har på kort tid skullet tage 
afsked med din gamle arbejdsplads, 
k.u.b.a., finde vej ind i FGU, transfor-
mere din egen rolle og sammen med 
dine kolleger og din ledelse definere 
og formulere såvel kultur som didaktik 
i FGU. Hvordan har du grebet det an?

Fra starten har jeg været nysgerrig efter 
at forstå ideen om FGU. Jeg er gået i 
dybden i aftalepapiret og har sat mig 
ind i det hele. Jeg tror, jeg kunne accep
tere produktionsskolens ’begravelse’, 
fordi jeg kan se, at hele tænknings og 
læringsidealet i FGU står på skuldrene af 
det gamle. Men der var også noget i det 
gamle, der kom til kort, og man skal ikke 
kun se sit eget. Vi havde en fantastisk 
produktionsskole med overskud, elev
tilstrømning og et godt renommé. Men 
sådan var det ikke alle steder. Så man 
må have helhedsbilledet og kunne fjerne 
sig fra sig eget ego.

Min sorgproces med at sige farvel 
til produktionsskolen kom sommeren,  
inden vi åbnede FGU. Jeg havde en idé 
om at skabe en slags museum. Som et 
gravsted, hvor man kan sørge og mindes. 
Derefter var der en sorg over en kaos
start, en manglende form og mennesker, 
der konfliktede. Mennesker jeg holdt af, 
som ikke kunne finde ind i det og heller 
ikke ud af det. Det var barskt at være 
vidne til, at folk, der har bygget noget op 
gennem 2030 år, skulle stoppe.

Når vi ser tilbage nu, er der nok 
meget, der kunne være gjort anderledes, 
så alle kunne have fået en blidere start. 
Men nu er vi her. Jeg ser ledere, der 
er dybt engagerede og nærmest vier 
hele deres liv til projektet. Det kan jeg 
spejle mig i. Jeg ser også en stor vilje 
til at ville det gode for de unge og for 
medarbejderne, og en omsorg for, at vi 
er forskellige. 

 — Hvordan har din egen rolle foran-
dret sig?

Det har været en vild rejse. Om et par 
dage skal jeg mødes med rektor og 
blandt andet tale om min rolle. Jeg er 
gået fra at være kollega med alle andre 
medarbejdere, hvor vi havde samme 
funktion og rolle, nemlig undervisning, 
til nu at være pædagogisk konsulent. 
Det positionerer mig på bestemte måder, 
dels ift. mine kolleger bredt set, dels i 
forhold til ledelsen og så i mit eget team, 
> fortsættes side 22
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hvor vi er fire pædagogiske konsulen
ter. Det skaber mange muligheder og 
indsigter, men det påvirker også mine 
relationerne på måder, som kan være 
svært at være i. 

I teamet af pædagogiske konsu
lenter har vi været igennem en stor 
udvikling på kort tid. Vi startede med at 
være én konsulent, så var vi pludselig 
fire. Nogle på deltid, nogle på fuld tid. 
Der har været stresssygemelding, uklar
hed over rolle og ansvarsfordeling, 
opgaveuklarhed – og så corona. Jeg 
ville gerne træde ind, og jeg føler mig 
også kaldt på. Det har også at gøre med, 
hvad jeg har løst af opgaver, og hvordan 
jeg agerer i de forskellige rum, særligt 
ledelsesrummet.

Når vi er dannet i teamet på den 
måde, sådan uden formalisering 
omkring det, så er det vigtigt, at vi er 
gode til at tale sammen om, hvordan vi 
har det, om hvad der motiverer hver af 
os, og om hvordan vi bedst samarbejder, 
sådan at ingen af os risikerer at føle os 
enten afkoblet eller overlæsset, og det er 
ikke altid helt nemt. Det kan jo risikere 
at skabe en ubalance i teamet, og så 
kommer vi alle til at skulle stå på mål for, 
hvordan og hvem vi er. Der skal jeg nogle 
gange selv lige huske mig selv på, at jeg 
godt ved, at jeg ikke er forkert, når det 
ind imellem er mig, der bliver kaldt på, 
for der jo en faglig grund til det. 

 — Det er nok noget, mange teams 
oplever: At kunne komme en anelse i 
klemme i de kollegiale relationer, når 
rolle- og ansvarsfordelingen ikke er 
formaliseret, og at det kan udfordre 
samarbejdet mellem jer?

Ja nemlig. Det er et vilkår, vi har, og som 
vi alle fire er opmærksomme på, at vi 
skal snakke sammen om. Jeg tænker, 
at det handler om kompetencer ift. den 
givne opgave. Vi kan noget forskelligt i 
teamet, og så er det vigtigt, at vi har den 
bevidsthed om, at kompetencerne er 
forskellige og lige værdifulde. For ellers 
risikerer man, at der opstår en oplevelse 
af at være ’inde’ eller ’ude’. 

 — Hvordan stiller du dig i det 
 paradoks: At I på den ene side har 
en loyalitet over for jeres ledelse, 
på den anden side også en loyalitet 
over for hinanden i teamet. Og de to 
loyaliteter godt kan trækker i hver sin 
retning?

Vi synes nok som team, at det er vigtigt 
med dialog med ledelsen om, hvordan 
de bruger os. Vi vil gerne være profes
sionelle i det og også kunne tale om de 
sårbare ting. Og så skal vi lede opad. 
Hvis vi ikke fungerer godt, bliver vi jo 
heller ikke de bedste udgaver af os selv 
rent fagligt, så det er ret afgørende, at 
vi også inddrager ledelsen. Det er i alles 
interesse, at vi fungerer godt. 

Vores roller skal jo defineres af, hvad 
vi synes er motiverende at byde ind med, 
og det må gerne være forskelligt. Det 
tænker jeg godt kan blive sprogliggjort 
og tydeliggjort af ledelsen. Vi er udpeget 
på baggrund af forskellige færdigheder, 
erfaringer og kompetencer. Det skal vi 
holde fast i, og så skal vi agere som et 
godt team, der bakker hinanden op og 
fordeler arbejdet nogenlunde lige. 

 — Hvad er det, I som pædagogisk 
konsulentteam bliver motiveret af?

Hvis der er nogen, der ringer, så kommer 
vi og hjælper. Det er en naturlig del af at 
være mig. Det er også en fornem opgave 
for os som konsulenter. Hvis nogen rin

ger, ruller vi ud. Så har vi ikke noget, der 
er vigtigere. Det vigtigste er, at vi er der 
for hinanden og støtter hinanden fagligt 
og professionelt. Vi får da også mange 
tilkendegivelser fra vores kolleger med 
påskønnelse af, at vi gør, hvad vi kan 
for at finde løsninger på alt muligt. Vi er 
blevet synlige.

Men fordi vi er i en forandringspro
ces, er der heller ikke nogen opgaver, 
der ligger fast. For mig er det fint, for 
jeg bliver meget mere kreativ, når der er 
plads til at tænke frie tanker, og når jeg 
selv kan opsøge, finde på og skabe mine 
egne opgaver. Jeg er nysgerrig og går på 
opdagelse. Jeg er entreprenør, og jeg vil 
gerne skabe nye ting og få ting til at ske. 
Så jeg passer godt til at være i en foran
dringsintensiv sammenhæng. Men jeg 
synes nu også, der er kvalitet i at elske 
hverdagen og se skønheden i det, der er.

 — Hvordan har din relation til kolle-
gerne uden for teamet forandret sig?

Jeg har nok fået en slags mellemposition, 
og jeg er optaget af at komme ud og 
snakke med mange. Jeg synes ikke, jeg 
har oplevet en afstand, men måske er 
der ting, mine kolleger ikke længere 
vender med mig. Omvendt er der ting, de 
kommer til mig med. De ved, jeg er loyal, 
og at det, de kommer til mig med, bliver 
mellem os. Jeg er god til at opbevare de 
fortrolige tanker og bringe dem op på 
et mere generelt plan. Der er nok også 
nogen, der synes, jeg spiller smart og 
kommer med alt muligt, der skal sættes 
i gang. Nogen kan nok tænke: ’Nu skal vi 
lave en festival, nu skal vi have projekt
baseret læring – hvad tænker de på?’ Og 
hvis ikke vi får formidlet, hvordan aktivi
teterne er hægtet op på vores retning og 
mening, så ligner det jo bare en fiks idé, 
så det er vigtigt med kommunikationen. 
Jeg synes selv, at jeg fremkalder billedet 
af, hvad FGU er, mere end jeg tvinger 
min tolkning igennem. Jeg synes, jeg 
samler op på, hvad der gøres, men det er 
selvfølgelig min personlige streg, når jeg 
tegner det op, som jeg ser. 

> fortsættelse 

  Vores roller skal jo 
defineres af, hvad vi 
synes er motiverende 
at byde ind med, og 
det må gerne være 
forskelligt. Det synes  
jeg godt kan blive 
sprogliggjort og tyde-
liggjort af ledelsen. Vi 
er udpeget på bag-
grund af forskellige 
færdigheder, erfarin-
ger og kompetencer. 
Det skal vi holde fast 
i, og så skal vi agere 
som et godt team, 
der bakker hinanden 
op og fordeler arbej-
det nogenlunde lige.
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Hvordan lykkes man med at lede 
og finde vej i paradokserne? 
Når man må sige til sine med

arbejdere, at de både skal ’blæse og 
have mel i munden’: De skal f.eks. både 
levere hurtigt og effektivt, og de skal 
levere høj kvalitet – for nu at tage et 
andet af de klassiske paradokser. Jeg vil 
i artiklen sætte spotlys på 2 væsentlige 
forudsætninger for, at paradoksledelse 
kan lykkes: Involverende processer og 
psykologiske fleksibilitet.

Involverende processer sikrer,  
at paradoksets aspekter bliver 
foldet ud
Hvis vi skal lykkes med at finde gode 
integrative løsninger, der tilgodeser 
begge sider i paradokset, er involve
rende processer nødvendige. Som leder 
kan og skal man ikke altid finde vej på 
egen hånd. Der er brug for at trække 

Paradoksledelse 
og fleksibilitet
Tænk på, hvor mange gange du og dine medarbejdere står 
spændt ud imellem modsatrettede krav og forventninger, 
der tager sig ud som paradokser1) med modsatrettede poler. 
Paradokser, der tilsyneladende peger i hver sin retning, men 
hvor det ene ikke kan fravælges på bekostning af det andet. Et 
eksempel på et paradoks kunne være, at du og din organisation 
på den ene side har brug for styring, planlægning og overblik 
og på den anden side har brug for fleksibilitet såvel i opgave-
løsningen som på det menneskelige plan, når betingelserne 
ændrer sig, og planerne viser sig alligevel ikke at holde.

  Du skal også 
have folk med på at 
bidrage til at finde 
løsninger, der tilgo-
deser begge sider 
af paradokset, så 
du kan træffe gode 
beslutninger. Nogle 
dage er det lettere 
end andre.

> fortsættes side 24

  Af Bodil Mørck
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Egoisten
Der er dage, hvor det ikke lykkes at sætte 
egoet på hylden. Du har ikke energi og 
overskud til at være i andre end dig selv. 
Du er måske stresset, i dårligt humør, og 
dine lyttekompetencer er midlertidigt 
ude af drift. Evnen til at navigere flek
sibelt er ikke til stede, og du ser tingene 
forsimplet og i sorthvidt. I den rigiditet 
er man selvsagt ikke modtagelig for 
argumenter. Man vil have ret – eller fred. 
Som Bertel Haarder, da han blev inter
viewet i DR og var meget sur, fordi han 
blev forstyrret midt i risengrøden.

Den omsorgsfulde
Der er andre dage, hvor du lykkes med 
at forholde dig fleksibelt. Du kender dine 
egne behov og forstår, hvordan de spiller 
ind, men du vælger at komme den anden 
i møde, fordi du også har en stærk loyali
tet dér, som du vælger at vægte højere. 

Den udefra reflekterende
Der er også dage eller situationer, hvor 
du lykkes med at stille dig i en mere 

iagttagende og undersøgende position, 
hvor du kan se tingene udefra. Det er et 
mere nøgternt sted at stå, hvor du afvejer 
hvert aspekt. Det er nødvendigt, hvis du 
står i konfliktende loyaliteter. Pest eller 
kolerasituationer kræver, at vi er i stand 
til at forholde os fleksibelt til vores egne 
konfliktende loyaliteter. Man skal vælge 
ståsted vel vidende, at man ved at gøre 
det, giver køb på noget, som har lige så 
stor betydning for en. 

Den helhedsorienterede
Det er den udgave, hvor du er helt skarp 
på, at der er noget, der står over dig selv. 
Du lykkes med at skabe en følelse af, at 
I er en del af noget større, og I må give 
afkald på nogle af jeres personlige behov 
og ønsker, fordi det tjener organisatio
nen, dens formål og opgaverne bedst. 
Sådanne gyldne øjeblikke, hvor det lyk
kes, kommer ikke altid af sig selv. Men 
forskning viser, at mennesket har behov 
for at finde mening i noget, der rækker 
ud over os selv. Så hvis organisatio
nen har et meningsfuldt formål, kan de 

på medarbejderes eller ledergruppens 
støtte, erfaring og dømmekraft uanset 
vores placering i hierarkiet. Det hand
ler om at lytte, tænke og tale – i den 
rækkefølge. Det handler om at søge at 
forstå, før man forsøger at blive forstået. 
I øvrigt er det også en forudsætning for 
at få følgeskab. 

Psykologisk fleksibilitet
Men involverende processer er ikke 
nemme, bl.a. fordi det ikke bare er 
organisationer, der er fulde af krydspres 
og paradokser. Det er mennesker også. 
Hvilken leder kan f.eks. ikke nikke gen
kendende til, at ens ønske om at være 
en leder, der lytter og involverer, bliver 
udfordret af ønsket om at være handle
kraftig og effektiv? 

Forestil dig, at du som leder står i et 
paradoks i en involverende proces sam
men med dine medarbejderne. De gør 
forskellige synspunkter gældende, der 
tilsyneladende trækker i hver sin retning. 
Nogle gør sig til talsmand for den ene 
pol, andre for den anden. Der er uenig
hed og konfliktpotentiale i samtalen. 
Nogle kommunikerer måske på måder, 
som andre slår sig på. Der er også nogle, 
der er tavse, og det gør dig usikker på, 
hvor du har dem. Du har sikkert selv 
nogle synspunkter, som det er vigtigt for 
dig at gøre gældende, og for at det ikke 
skal være løgn, er du måske også i kamp 
med dig selv, fordi dine egne værdier 
trækker dig i forskellige retninger. 

Det er i den slags situationer, vi bliver 
kraftigt udfordret på vores evne til at 
gøre os bøjelige i vores psykologiske 
skelet. Du skal både kunne rumme para
dokserne og navigere i dem. Du skal give 
plads til forskellige synspunkter, passe 
på, at ingen føler sig gjort forkerte eller 
føler, at det, de siger, ikke bliver tillagt 
værdi eller i det mindste forsøgt forstået. 
Endelig skal du også have folk med på at 
bidrage til at finde løsninger, der tilgode
ser begge sider af paradokset, så du kan 
træffe gode beslutninger. Nogle dage er 
det lettere end andre.

Fire udgaver, du som leder kan 
udkomme i
Hvis vi kikker lidt nærmere på de udga
ver, vi kan udkomme i, når vores psyko
logiske fleksibilitet bliver udfordret, så 
er der mindst 4 forskellige udgaver, som 
det er godt at være bevidst om, i håb om, 
at vi så kan vælge dem til eller fra alt 
efter, hvad situationen kræver af os.

> fortsættelse 
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gyldne øjeblikke opstå, hvor ens loyalitet 
over for organisationen og dens formål 
står over, hvad man ud fra et mere indi
vidualistisk perspektiv har trang til at 
kæmpe for. 

Fem lederfærdigheder, der hjælper, 
når paradokserne river i os
Hvad skal du som leder kunne for at 
træffe kvalificerede beslutninger med 
god dømmekraft, når paradokserne river 
i os? Hvordan får man medarbejderne 
med sig, uden at det koster for meget på 
trivslen? 

1. Tvivlens nådegave
Ledere, der står stift i egne selvsikre 
sko med en idé om at have svaret, kan 
spænde ben for de gode løsninger og 
træffe beslutninger med uheldige kon
sekvenser. Lederen skal turde lægge sin 
egen tvivl frem og være klar til at være 
forkert på den. Tvivl gør en mere bøjelig 
og åbner for nye perspektiver. 

2. Procesledelse
Lederen skal forstå at varetage proces
rollen. I den involverende proces er det 
lederens opgave at sikre, at alle kommer 
til orde med deres holdninger, erfaringer 
og faglighed. Det kræver gode lytte og 
spørgekompetencer. Lederen skal sikre, 
at det er legitimt at mene noget for
skelligt. Vi er så meget et flokdyr, at det 
kan være svært at gøre sig uenig med 
flokken og stille sig uden for det, som 
flertallet eller de toneangivende mener. 
Det kan hjælpes på vej ved at spørge i 
stil med: Vi ser sikkert lidt forskelligt på 
det. Skal vi undersøge, hvordan vi hver 
især ser det? Er der nogen, der ser lidt 
anderledes på det? 

Det skal lederen gøre velvidende, at 
han eller hun efter endt proces skal tage 
ansvaret på sine skuldre og træffe de 
nødvendige beslutninger, der fremmer 
de organisatoriske formål og mål, og 
som giver medarbejderne en sikker-nok 
grund at handle ud fra, som Lotte Lüs
cher kalder det i sin bog ’Kort og godt 
om paradokser’.  

Hvis vi skal blive i stand til at rumme, 
at andre kan se anderledes på tingene, 
kræver det, at lederen er god til at lytte, 
spørge og summere op, så der kommer 
mere forståelse for, hvad det er, alle 
hver især kæmper for, at vi skal få øje 
på værdien af. Når vi føler os set, hørt 
og forstået, får vi mentalt overskud til 
at se sagen fra forskellige sider. Det kan 

lederen få frem med spørgsmål som: 
Kan du sige lidt mere om det? Hvad 
i det her forslag fungerer dårligt for 
dig? Hvad er det, du har øje for, som du 
ikke synes får plads lige nu? Der sker 
noget magisk, når ens synspunkt bliver 
anerkendt: Ens modstand svinder ind, og 
det bliver muligt at rykke sig fra sit eget 
ståsted i takt med, at kollegernes andre 
syn på sagen folder kompleksiteten ud 
og synliggør, at det ikke er en sorthvid 
affære. Man opdager, at man i sin kamp 
for at forfægte et synspunkt, er blevet 
blind for andre syn på sagen.

3. Organisatorisk begrundelse
Det, der kan opleves som en personlig 
uenighed, skal om muligt spejles i noget 
organisatorisk. Det kan handle om at 
stille spørgsmål, som løfter synspunktet 
fra at være en personlig sag til noget af 
betydning for organisationen: Hvordan 
vil det komme organisationen til gode, 
som du ser det? Hvilke konsekvenser 
vil det få for opgaveløsningen, hvis vi 
ikke tager højde for det her, som du ser 
det? Hvilken forskel forestiller du dig, 
at det her kunne gøre for borgerne/
kunderne? Det mindsker også konflikt
niveauet, hvis lederen formår at ophøje 
det synspunkt, som enkeltpersoner gør 
gældende, til noget, som personen af 
gode grunde sandsynligvis ikke står 
alene med, men som der sikkert også 
er andre i organisationen, der deler. Vi 
varetager forskellige sider af en sag, 
som er vigtig for organisationen. Måske 
endda hver sin pol i et paradoks. 

Jo mere vi lykkes med at nuancere 
tingene, jo større handlerum får vi, og 
jo flere løsningsforslag, der tilgodeser 
begge sider af paradokset, kan poppe 
op. Det kan vi fx gøre ved at undersøge 
polerne i modsætningerne. Hvilke for
dele og ulemper bor der i den ene pol? 
Hvilke fordele og ulemper bor der i den 
anden pol? Vi skal nå frem til en erken
delse af, at selvom man måske selv er 
mest optaget af at varetage den ene pol, 
så er den anden også vigtig. Det er noget, 
vi bør lytte til, selvom det udfordrer os. 

4. Befordre psykologisk tryghed
Et godt fællesskab er en forudsætning 
for, at det kan lykkes at holde udspændt
heden mellem de modsatrettede poler 
og de forskellige perspektiver i rummet. 
Det kræver, at man har en basal tryghed 
over for hinanden, og at der er nogen, 
der tør holde fast: Det her har vi brug 

for udforske. Harvardprofessoren Amy 
C. Edmondson, der har skrevet bogen 
’Den frygtløse organisation’, siger: ’Vi 
er ret optagede af, hvad andre tænker 
om os, og vi vil gerne have, at andre 
tænker godt om os, så jeg vil helst ikke 
sige noget, der får mig til at se dum ud, 
virke inkompetent eller respektløs. Det 
er derfor en opgave for dem med høj 
status at sikre, at alle ved, at alle bidrag 
er velkomne. Faktisk er det påkrævet. 
Arbejdets karakter i dag gør det nød-
vendigt at have sådan et miljø’.

5. Mod og vilje til at træffe 
beslutninger
Lederen skal efter involverende proces
ser være i stand til at tage beslutnings
pligten på sig og træffe de nødvendige 
beslutninger. Også selvom ikke alle 
ønsker blev imødekommet, og nogen 
måske sidder skuffede tilbage. Vi kan 
godt leve med, at vi ikke fik alle vores 
ønsker opfyldt, hvis vi er blevet hørt, og 
beslutningerne er godt nok begrundede.

Lederen skal med andre ord både 
kunne stille sig tvivlende og undersø
gende an og udvise beslutnings og 
handlekraft. Medarbejderne skal på et 
tidspunkt have en sikker-nok grund at 
handle ud fra, men lederen skal ikke 
gå over i beslutningsfasen, før polerne i 
problemstillingen er tilstrækkeligt belyst 
i den involverende fase. Man må spørge 
sig selv som leder, om man lukker ned 
nu, fordi problemstillingen er tilstrække
ligt belyst inden for den tidsramme, der 
er til rådighed, eller fordi man ikke selv 
kan rumme kompleksiteten eller holde 
uenighederne ud længere, eller simpelt
hen fordi ens utålmodige side løber af 
med en. Efter involvering og beslutning, 
kommer implementering og evaluering, 
så ledelsesopgaven stopper ikke her, 
hvis der skal komme gode løsninger, 
gode resultater og læring ud af at have 
brugt tid på den involverende fase.   

1. Vi har valgt ordet paradoks frem for dilemma, 
selvom dilemma nok er mere gængs i 
hverdagssproget. Det har vi gjort, fordi vi gerne 
vil sondre imellem, om noget er et bådeog 
eller et enteneller. Sprogetymologisk er 
paradoks et bådeog, og dilemma er et enten
eller, og i den her artikel er vi optaget af at tale 
om krav og forventninger, som er et bådeog.
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Torben Jensen og jeg har kendt hin
anden i professionelle sammen
hænge gennem mange år, men 

det er første gang, at jeg skal forsøge at 
indtage rollen som interviewer, så jeg er 
noget spændt. Men Torben, der altid er 
ordentlig og imødekommende, bryder 
isen i vores digitale samtale ved at sige, 
at han umiddelbart efter vores møde skal 
på ferie efter et arbejdsår, som han aldrig 
har oplevet før. Vi går i gang med at tale 
om Folketingets kultur, Folketingets 
Administration, den parlamentariske 
kontrol af regeringen og Torbens leder
rolle i Administrationen.

Som vicedirektør er Torben en del 
af den overordnede ledelse af ca. 440 
ansatte i Folketingets Administration, 
der har som primær opgave ”at skabe 
rammerne for, at folketingsmedlem
merne kan koncentrere sig om deres 
politiske arbejde i Folketingssalen og i 
udvalgene”. Folketingsmedlemmerne skal 
i deres parlamentariske arbejde have 
den bedst mulige service på det højeste 
kvalitetsniveau af neutrale og objektive 
medarbejdere, siger Torben Jensen.

  SAMTALE MED Folketingssekretær og vicedirektør Torben Jensen

Hvem sørger 
egentlig for 
rammerne af det 
politiske arbejde  
i Folketinget? 

  Af Jan Nørgaard

Du har højst sandsynligt set ham, når der er reportager fra 
Folketingssalen: Torben Jensen sidder ofte ved Folketingets 
talerstol og hjælper Folketingets formand1) med at ”holde styr 
på” de 179 valgte folketingsmedlemmer.

TORBEN JENSEN, folketingssekretær og 
 vice direktør i Folketingets Administration.

Jeg spørger ham, hvordan det 
egentlig er – og føles – at være ansat i 
Folketinget. Er der f.eks. en særlig kultur 
forbundet med, at man helt konkret er en 
del af Folkestyrets maskinrum? Torben 
svarer, at det er noget helt særligt at 
betjene politikerne. De gør en forskel, og 
de udfører et meget krævende arbejde. 
Medlemmerne er en del af den samme 
arbejdsplads, og de er her kun så længe, 
de bliver valgt. Vælgerne er i den for
stand medlemmernes arbejdsgivere. 
Ca. 1/3 af medlemmerne bliver skiftet ud 
hver gang, der er valg, og det påvirker 
naturligvis kulturen, når så stor en del 
af medlemmerne løbende skiftes ud, 
fortæller Torben.

Arbejdet i Folketingets Administra
tion giver et mere nuanceret billede af de 
politikere, der er valgt ind i Folketinget, 
end de indtryk, man kan få via medierne. 
Når man lærer politikerne at kende på 
tværs af de politiske partier, opdager 
man også de mange menneskelige nuan
cer. Det er positivt, siger Torben, og han 
understreger, at der på det menneskelige 
plan er et godt kollegialt samvær og en 

god stemning på kryds og tværs af de 
179 medlemmer. Han betoner, at alle 
politikere i Folketinget bliver behandlet 
på den samme måde, uanset hvem man 
er.2) Man er stolt over at være her, og 
det er en ære at være en del af dem, 
der anonymt støtter politikerne i deres 
arbejde; Torben tilføjer, at Danmark jo 
er en af verdens første demokratier. Da 
jeg spørger, om den nye rigsretssag eller 
andre sager har påvirket stemningen i 
negativ retning, træder ordentligheden 
og embedsmandsrollen tydeligt frem. 
Torben svarer som altid respektfuldt og 
siger, at det vist må anses for at ligge 
lidt uden for hans rolle at gå ind i det og 
tydeliggør dermed, at det at være tro 
tjener af folkestyret er det vigtigste. 

I Folketingets Administration ligner 
dagene sjældent hinanden, og derfor er 
det måske på kanten at dele arbejdet 
op i traditionelle kategorier som drift 
og udvikling. Men når jeg alligevel gør 
det, er det for at yde de mange opgaver, 
som Torben fortæller om, retfærdighed. 
Der er rigtig mange driftsopgaver, der 
skal løses i forhold til lovgivningsar
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Foto: Rasmus Smedstrup Mortensen

bejdet, Folketingets åbning med besøg 
af Dronningen, udenlandske politikere 
og gæster, udvalgsarbejde, rejser med 
politikere til møder i udlandet, introduk
tion af nye medlemmer af Folketinget, 
anlægsprojekter, dokumentation og bib
liotek, betjente, håndtering af åbenhed 
i forhold til journalister og besøgende, 
samt etablering af sikkerhed som f.eks. 
granitkuglerne, som danner en halvcirkel 
på Christiansborg Slotsplads, for blot at 
nævne nogle. 

Ved siden af driftsopgaverne er der 
udrednings og udviklingsopgaverne, 
som der bliver stadigt flere af, og det 
kan måske ses som en reaktion på den 
demokratiske kritik, der påpeger, at 
regeringsmagten over årene er blevet for 
stærk i forhold til den parlamentari
ske kontrol. Jeg spørger Torben Jensen 
om hans mening, og han svarer, at det 
måske nok er det, der er ved at ske. Men 
hvorfor sker det lige nu, vil jeg gerne 
vide? Han siger, at den historiske krise, 

som vi befinder os i, kan have været det, 
der sætter gang i en øget parlamen
tariske kontrol.3) Som eksempler på, 
at der sker noget særligt nu, henviser 
Torben til de udrednings og udviklings
opgaver, som har med den øgede par
lamentariske kontrol at gøre – og som 
Administrationen har været involveret i. 

I juli 2020 nedsætter Folketinget 
(dvs. udvalget for forretningsorden) en 
udredningsgruppe, der skal undersøge 
regeringens håndtering af covid19 i 
foråret 2020. Formålet er ifølge den 
595 sider lange rapport fra januar 2021 
at evaluere indsatsen, blive klogere og 
lære af krisen. Torben Jensen har været 
leder af sekretariatet, som har bistået 
professor emeritus Jørgen Grønnegaard 
Christensen, som er leder af udrednings
gruppen. 2 mio. sider indgår i øvrigt i 
evalueringen. 

Et andet eksempel: Ombudsmanden, 
som hører under Folketinget, har påpe
get ulovligheder i den tidligere regerings 
arbejde på udlændingeområdet i forhold 
til den undtagelsesfrie adskillelse af 
asylpar – altså sags behandling uden 
individuel behandling, som lovgivningen 
kræver. Det er fulgt op af Instrukskom
missionen og er nu udmøntet i en rigs
retssag mod den tidligere minister Inger 
Støjberg. Folketingets Administration, 
herunder Torben Jensen, har beskæf
tiget sig med beslutningsforslaget om 
tiltalerejsning ved Rigsretten, herunder 
formuleringen af tiltalepunktet. Et tredje 
eksempel: Torben Jensen forventer, at 
det politiske flertal for at nedsætte en 
granskningskommission i forbindelse 
med hjemmelsspørgsmålet i regeringens 
minksag, vil betyde, at Folketingets 

  Det er en kunst 
at kunne navigere 
 mellem demokratisk 
valgte politikere, der 
skal  serviceres, medar-
bejdere, der måske af 
demokratiske årsager 
kan føle sig tættere 
på det udvalg, som de 
er sekretær for, samt 
den politisk baserede 
ledelse i præsidiet, 
og endvidere ledel-
sen i direktionen m.v. 
Det kræver særlige 
embedsmandskom-
petencer og gode 
lederevner, og det har 
Torben, men det får 
jeg ikke den beskedne 
mand til selv at sige.

> fortsættes side 28
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Administration bliver involveret, når 
kommissoriet er på plads, og undersø
gelsen skal igangsættes.

Præsidiet og Folketingets Admini
stration fungerer i et politisk hus i et 
ledelsesmæssigt krydspres mellem 
drifts samt udrednings og udvik
lingsopgaver, hvor den parlamentari
ske kontrol og servicen til politikerne 
er omdrejningspunktet. Torben Jensen 
beskriver, at netop ledelsesopgaven har 
særlige vilkår i Folketingets Administra
tion. Det er ikke negativt ment, som han 
understreger, men der er ikke noget tra
ditionelt hierarki at udøve ledelse i sam
men med bestyrelse, medarbejdere og 
interessenter. Torben vil nok ikke sige, 
at han elsker sin lederrolle, men fler
tydigheden i noget, der ligner en slags 
matrixorganisering i Folketinget, kan 
han tydeligvis godt li’. Det er en kunst 
at kunne navigere mellem demokratisk 
valgte politikere, der skal serviceres, 
medarbejdere, der måske af demokra
tiske årsager kan føle sig tættere på det 
udvalg, som de er sekretær for, samt den 
politisk baserede ledelse i præsidiet, og 
endvidere ledelsen i direktionen m.v. 
Det kræver særlige embedsmands
kompetencer og gode lederevner, og 
det har Torben, men det får jeg ikke den 
beskedne mand til selv at sige.   

1. Folketingets øverste ledelse, Præsidiet, 
består af Folketingets formand Henrik Dam 
Kristensen og 4 næstformænd. Folketingets 
formand vælges af et flertal i Folketinget for 1 
år ad gangen, når et nyt folketingsår begynder 
i oktober. De 4 næstformænd kommer fra de 4 
største partier, som ikke har formandsposten. 
Folketingets Administration, som ledes af 
1 direktør og 2 vicedirektører, refererer til 
præsidiet og har ca. 440 ansatte til at betjene 
de 179 folketingsmedlemmer. 

2. Partierne har ansat egne politiske rådgivere og 
administrative medarbejdere.

3. I efterhånden mange år har det været 
drøftet, om den parlamentariske kontrol 
kunne udvides og omfatte mere end de 
traditionelle virkemidler: Spørgsmål til 
ministrene (§ 20 spørgsmål), ministre i 
samråd i folketingsudvalg, gennemførelse af 
kommissionsundersøgelser og den sjældne 
rigsret (5 rigsretter siden Grundloven i 1849).

Bøger med rabat

• Har du brug for at få en forklaring på, 
hvorfor der er så meget, der er mærkeligt 
i vores samtid, og hvor omdrejnings
punktet ikke er corona?

• Har du mod på at se ind i de dæmoner, 
som i alt for høj grad styrer os menne
sker og vores samfund?

• Vil du vide, hvordan man bedst leder et 
samfund eller en  organisation i svære 
tider?

• Har du lyst til at læse om et konkret 
forslag til en samarbejds reform i den 
offentlige sektor – og hvordan den kan 
gennem føres?

I Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaards bog 
’Ledelseskrise i konkurrencestaten’ samt Jan 
Nørgaards bog ’Substantiel ledelse. Et svar på 
demokratiets krise’ får du forfatternes bud på, 
hvordan strukturelle vilkår i samfund og organi
sationer influerer på ledelse. 

Sådan bestiller du bøgerne
1 . Gå ind på hansreitzel.dk
2 . Opret en profil
3 . Skriv titel eller forfatter i søgefeltet
4 . Læg den eller de valgte bøger i indkøbskurven
5 . Gå til betaling
6 . Indtast koden Substantiel20 på siden med betalingsoplysninger

HANS REITZELS FORLAG

LARS BO KASPERSEN
JAN NØRGAARD

Ledelseskrise i 
konkurrencestaten

2 bøger om 
substantiel ledelse

Rabatten gælder 
også disse to bøger.

BÅDE VELFÆRDS- OG KONKURRENCESTATEN har som 
analytiske perspektiver og som fungerende statsformer vist sig util-
strækkelige, når det drejer sig om at handle på klima- og biodiversi-
tetskriserne. De to ideologisk konkurrerende statsformer, der både 
fylder i den offentlige debat og er på pensumlisterne på alle landets 
læreanstalter, hverken handler eller svarer på de enorme kriser, men er 
tværtimod med til at forværre dem. Og de politikere, der bebor de 
gamle stats former, virker handlingslammede, imens protesterne vokser. 
Vi befinder os i et vakuum, hvor den naturvidenskabelige forskerstand 
kun har givet os ti år til at vende udviklingen. 

Ifølge Den bæredygtige stat kan en sådan omstillingsproces hverken 
tænkes eller praktiseres som et rent teknologisk fix og ej heller kun 
som summen af individuelle handlinger. Der er derimod behov for  
en omfattende kollektiv proces, som griber ind i stat, marked og civil-
samfund, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform, den 
bæredygtige stat. 

RASMUS WILLIG er lektor i sociologi ved Roskilde Universi-
tet. Han har tidligere udgivet bøgerne Umyndiggørelse (2009), 
Kritikkens U-vending (2013), Afvæbnet kritik (2016), Hvad skal 
vi svare? (2017) og Flexisme (2018).

RASMUS WILLIG & ANDERS BLOK

Den bære- 
dygtige 

stat

hans reitzels forlag
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OMSLAG: MARLENE DIEMAR / IMPERIET

ANDERS BLOK er lektor i sociologi ved Københavns Univer-
sitet. Han har i mange år forsket og undervist i de samfunds-
mæssige dimensioner af miljø- og klimaforandringer. Han har 
tid ligere være med til at udgive bøgerne Bruno Latour (2009) 
og Sociologiens problemer (2019).

Bogen er skrevet af de to anerkendte sociologer Rasmus 
Willig og Anders Blok. Begge er kendte debattører i den 
danske offentlighed.

hansreitzels.dk
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et moderne liv er kendetegnet ved fart og accele -

ration, og den teknologiske udvikling de seneste 

århundreder har givet anledning til en enorm effektivisering 

og tidsbesparelse. Samtidig er vor tids samfund paradoksalt 

nok præget af en fornemmelse af ikke at have tid nok. 

Befolkningerne i mange vestlige lande føler, at de må løbe 

hurtigere for at følge med.

I Fremmedgørelse og acceleration analyserer Hartmut Rosa 

de accelerationsprocesser, der præger det moderne liv, og 

giver en analytisk ramme til at forstå konsekvenserne af et 

stadig højere tempo. En central pointe er, at øget tempo 

kan lede til en tilstand, hvor moderne mennesker bliver 

fremmedgjort fra sig selv, hinanden og de fysiske og sociale 

rammer, der omgiver dem.

Hartmut Rosa (født 1965) er professor i sociologi ved Friedrich-Schiller-

Universitetet i Jena. Han er elev af Axel Honneth og spiller en central rolle  

i videreførelsen af den kritiske teori, som er udviklet i Frankfurterskolen. 

Rosa er en prominent skikkelse i det internationale sociologiske miljø.

H A N S R E I T Z E L . D K 

D

RABAT

20%

Bestil en eller begge bøger inden 1. juni og få 20 % rabat.

http://hansreitzel.dk
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Seminarrækken for erfarne ledere, 
hvor vi stopper op og lader os inspirere 
af filosofi, litteratur, kulturhistorie, 
arkæologi, samfundsvidenskab og ikke 
mindst samtalen for at opnå større ind
sigt og finde nye veje.

Forløbet giver dig mulighed for at blive 
inspireret af vidende oplægsholdere fra 
videnskabens og kunstens verden. Egne 
refleksioner og dialog med andre erfarne 
og eftertænksomme mennesker indgår i 
veltilrettelagte processer, hvor der er tid 
til at gå i dybden. Konkrete udfordringer, 
som du og de øvrige deltagere er opta
gede af, indgår som mulige samtaleem
ner, når tilliden er opbygget. 

Forløbet giver dig:
• En udvidet forståelse for større 

sammenhænge i forhold til, hvordan 
vi normalt forstår os selv, vores 
 relationer og organisationen

• Styrkede kompetencer i at lede og 
deltage i forandringsprocesser

• Styrket evne til at fremme og positivt 
udnytte forskellige perspektiver

• En udvidet evne til at ’zoome ud’ og se 
konkrete udfordringer i et større per
spektiv og til at ’zoome ind’ og styrke 
relationer og arbejdsglæde

• Styrket mental udholdenhed i forhold 
til at håndtere komplekse problem
stillinger og udfordringer

• Et nyt netværk af samtalepartnere, 
der er optaget af at finde nye veje 
frem

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, 
er du velkommen til at kontakte:

Sonja Rebien Lund
Chefkonsulent 
M: 2515 3410
sonja@cairos.dk

Seminar 1
Torsdag den 16. – fredag den 
17. september 2021

Seminar 2
Torsdag den 11. – fredag den 
12. november 2021

Seminar 3
Torsdag den 6. – fredag den 
7. januar 2022

Seminar 4
Torsdag den 10. – fredag den 
11. marts 2022

Seminar 5
Torsdag den 5. – fredag den 
6. maj 2022

Pris
Seminarpris 55.000 kr. 
eks. moms. Derudover kommer 
udgift til ophold og forplejning. 

Videnskab og Lidenskab i Ledelse 2021

Seminar 
1

Fortid, nutid og kulturelle værdier   |   Jeanette Varberg, museums inspektør på Nationalmuseet og arkæolog
Jeanette Varberg er forfatter til bogen Viking: Ran, ild og sværd. Vikingetiden er en af de helt centrale perioder i danmarks
historien. Vikingernes erfaringer er på en måde rejst med helt op i vores tid, som en del af vores fælles historie. Vi hører om, 
hvordan man som arkæolog sætter fund ind i en meningsfuld samfundskontekst, og hvordan kulturhistorien påvirker os i dag.

Seminar 
2

Hvad er mennesket?   |   David Possen, filosof, ph.d. og lektor på Københavns Universitet
I en historisk rejse gennem filosoffernes verdens og menneskeanskuelser får vi forskellige svar på det grundlæggende 
spørgsmål: Hvad er mennesket for en størrelse? På rejsen dukker vores danske filosof Søren Kierkegaard naturligvis op.

Seminar 
3

Det private liv – mellem frygt og forsvinden   |   Martin Zerlang, professor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
I eller omkring december 1910 ændredes alt, hævdede forfatterinden Virginia Woolf: Forholdet mellem herskab og tjeneste
folk, mand og kvinde, forældre og børn. På dette seminar anlægger vi et lidt længere perspektiv: Fra Antikkens nedvurdering 
af det private menneske til privatlivets opvurdering i den moderne verden. Og videre til privatlivets status efter hjemmets 
forvandling til kontor, skole, karantænestation fra marts 2020 og langt ind i 2021.

Seminar 
4

Livskriser   |   Karen Fastrup, forfatter og oversætter. Præmieret af Statens Kunstfond og tildelt sammes 3-årige arbejdslegat
Karen Fastrup er forfatter til blandt andet den selvbiografiske bog Hungerhjerte, hvor hun beskriver sin erfaring med psykisk 
sygdom. Karen vil fortælle om sin dybe krise, sin skriveproces og om at blive rask igen. Vi undersøger, hvordan livskriser 
både ryster og ruster os, og hvordan vi mennesker klarer at tage vores livsbagage på os.

Seminar 
5

Hvordan leder man befolkningen igennem den værste krise i det 21. århundrede?   |   Michael Bang Petersen, professor på 
Institut for Statskundskab og leder af HOPE-projektet
Da pandemien ramte Danmark i 2020, skulle politikere og beslutningstagere via effektiv kommunikation sikre både 
afstand, håndhygiejne og fællesskab. Igennem tværfaglige indsigter fra psykologi, kommunikation og statskundskab følger 
HOPEprojektet, hvad der virkede og ikke virkede, når borgerne skulle ledes igennem coronakrisen. Vi ser på de vigtigste 
indsigter, som projektet indtil videre har kastet af sig: At myndiggørelse og håb er mere afgørende end frygt, når man skal 
lede igennem en krise.

Forløbet består af fem seminarer, der hver varer to dage:
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Personlighed og Substans i Ledelse

Uddannelsen på 3 x 3 dage er et praksisnært forløb, baseret på empiri og 
teori, der handler om din rolle som personaleleder. Du arbejder med din per
sonlige og ledelsesfaglige udvikling, og du træner med cases og problemstil
linger fra din egen ledelsespraksis.
 
Du får ’hældt på tanken’ i form af forsknings og empiribaserede tilgange til 
det personlige lederskab og til personaleledelse med den organisatoriske 
helhed for øje. Uddannelsen trækker på varierede teoretiske tilgange og 
metoder, med det formål at opnå en både bred og dyb forståelse for kom
pleksiteten i den menneskelige psykologi og i den organisatoriske dynamik.
 
Samtidig tilegner du dig en række konkrete færdigheder og metoder, som 
du gennem forløbet integrerer i din ledelse. Du oparbejder kompetencer i 
træning sammen med de øvrige deltagere på holdet.
 
“Det er superfedt, at der er mulighed for refleksion med jer under hele forlø
bet. Opbygningen og flowet i kurset virker super godt. I formår at bygge en 
stemning op, som gør det interessant, og at man dermed gerne vil ha’ mere.”

“Samlet set om hele forløbet: Meget positivt. Klart adfærdsændrende. I det 
hele taget et fremragende kursus.”

“Umiddelbart forekom det vanskeligt at forene coaching, konfliktopløsning 
og vanskelige samtaler, men I forenede det så smukt. Meget operationelt!  
Alt i alt samlet set over de 3 gange: Mit livs kursusforløb.”

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte:

Forsommer 2021 — hold 1
9.11. juni 2021 
25.27. august 2021
13.15. oktober 2021

Netværksdage:  
29. juni 2021, 
30. september 2021

Efterår 2021 — hold 2
1.3. september 2021 
27.29. oktober 2021 
14.16. december 2021
 
Netværksdage:  
6. oktober 2021, 
2. december 2021

Efterår 2021/2022 — hold 3
24.26. november 2021 
19.21. januar 2022 
16.18. marts 2022

Netværksdage:  
5. januar 2022, 
9. marts 2022

Uddannelsessted
Kragerup Gods
Kragerupgårdsvej 33
4291 RudsVedby
 
Pris
Uddannelsespris: 
45.000 kr. eks. moms.

Ophold og forplejning: 
4.500 kr. pr. modul.

Ledelses
områder

Det personlige lederskab Personaleledelse
Ledelse i en 

organisatorisk kontekst

Temaer •  Mennesket i rollen  
som leder

•  Faglig og personlig 
 legitimitet og følgeskab

• Tydelig kommunikation
• At skabe mening
• Positiv og kritisk feedback
•  Håndtering af frustrations- 

situationer
•  Den vanskelige samtale
•  Coachende ledelse
•  Konfliktopløsning
•  Forandringssamtaler

•  Organisatorisk legitimitet 
f.eks. i forbindelse med at  
respondere på kritik og 
at give kritik, at forholde 
sig til organisatoriske 
dilemmaer og at lede 
 forandringsprocesser. 

Bodil Mørck
Chefkonsulent 
M: 2515 9904
bodil@cairos.dk

Anne Quistgaard
Chefkonsulent 
M: 2510 0559
anne@cairos.dk

Du kan også læse mere om uddannelsen på cairos.dk

Åben lederuddannelse

https://cairos.dk/forside/personlighed-og-substans-i-ledelse/
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Konferencer du 
ikke vil hjem fra
Vi tilbyder 4 stjernet konference-
oplevelser med unikke lokaler, 
der emmer af historie, ”familien 
Kragerup” personale der altid har 
fokus på det lille ekstra og smukke 
omgivelser.

www.kragerup.dk

Praktiske oplysninger
Kursussted
Kurset finder sted fra 
torsdag d. 26. – fredag d. 27. august 
2021 

Rødvig Kro & Badehotel 
Østersøvej 8, 4673 Rødvig

Pris
Kursusafgift 9.500 kr. eks. moms 
Ophold og forplejning 2.295 kr.

“Jeg har sat pris på overflyvningen 
over substantiel ledelse, indsigten i 
Kierkegaards tanker, de eksistentielle 
paradokser i ledelse, drøftelserne på 
to eller tremandshånd af de spørgs
mål, der rører sig i mit og andres 
ledelsesliv.”

“Jeg har sat pris på at være sammen 
med andre ledere og tale ledelse 
samt få tid til at tænke over min egen 
ledelsespraksis. At få ny viden og blive 
udfordret i min tænkning.”

“Et varieret program med plads til for
dybelse, drøftelser og diskussioner. Et 
fortroligt, åbent ledelsesrum, ærligt, 
ligefremt og ikke rosenrødt.”

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte:

Sonja Rebien Lund
Chefkonsulent 
M: 2515 3410
sonja@cairos.dk

Åben lederuddannelse
2-dages kursus i Substantiel Ledelse

Kurset er tiltænkt ledere, der over et par dage ønsker at løfte blikket fra 
 dagligdagens mange komplekse opgaver, skue ind i den samfundsmæssige 
og organisatoriske kontekst sammen med ligesindede og koble nye indsigter 
til det personlige lederskab.

På kurset arbejder du med at koble dit personlige lederskab til den sam
fundsmæssige og organisatoriske kontekst. Vi fokuserer på de strukturelt 
betingede ubalancer, der af og til fremkalder enten afmagt eller almagt og 
sætter ledere i situationer, hvor de træffer beslutninger på et ikke tilstrække
ligt oplyst grundlag, f.eks. fordi der kaldes på løsninger nu og her. Vi veksler 
imellem at se på de større, samfundsmæssige sammenhænge, der har ind
virkning på organisationer og mennesker, og at se på hvordan du kan bruge 
dit personlige lederskab i sagens tjeneste. Her vil vi blandt andet trække på 
den eksistentielle filosofi. Når den vilje og det mod, som det indebærer at 
lede organisationer i tidens komplekse kontekst, grunder sig på eksisten
tielle tanker om liv og ledelse, bliver det muligt at reflektere over og finde 
konkrete handlinger ift.:

• Hvordan befordrer du, at du selv og dine medarbejdere har gode samar
bejder i et meningsbærende fællesskab, hvor der er tydelig retning, gode 
relationer og effektiv

• Hvordan går du ind i problematikkerne, ind i relationerne, ind i opgaverne 
og rummer dilemmaer?

• Hvordan styrker du dit blik for, hvad mening er, og for, hvad der giver 
glæde?

Kort sagt, substantiel ledelse vil sige at være såvel menneskeklog som orga
nisatorisk klog og klarsynet.

På kurset arbejder alle deltagere med egne konkrete ledelsesopgaver og 
problemer, som medbringes. Vi anvender den substantielle ledelsestænk
ning til at finde frem til løsninger og konkrete handlingsplaner for de ledel
sesopgaver, som deltagerne tager op.
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Engang var der én, der spurgte os, om man skal kunne 
li’  hinanden for at arbejde i Cairos? Ja, vil vi da mene, 
for vi øver os hver dag selv på det, vi også går i byen 
med, når vi rådgiver, coacher og sparrer med ledere 
og medarbejdere: At være ægte interesseret i det, 
den anden mener, tænker, gør, står på og ved. Og så 
kommer man altså uværgeligt til at holde af hinanden. 
Når man hører om det, der foregår inde bag facaden 
hos  hinanden, ser man dels, at forskelligheder gør 
samværet mere berigende (og selvfølgelig også nogen 
gange udfordrende). Dels at vi mennesker er mere ens, 
end vi tror.
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KONTAKT OS:

På cairos .dk kan du læse mere om os og vores uddannelses
mæssige, faglige og erfaringsmæssige baggrunde .

Har du ideer til næste 
Cairosavis?

Vi har planer om, at avisen skal 
udkomme ca . en gang årligt . Hvis du 
har ønsker til emner, du gerne vil læse 
om i næste nummer, er du velkommen 
til at sende dit forslag til:
sonja@cairos .dk

Det kan også være, du har øje for et 
menneske, det kunne være spæn
dende, at vi interviewer – måske en 
leder, en filosof, en klimaaktivist, en 
kunstner, et menneske med en særlig 
faglighed eller en forfatter.

http://cairos.dk
mailto:sonja@cairos.dk

