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Abstract 

This thesis investigates the existential dilemmas experienced by leaders in the citizen-oriented 

healthcare sector in cases directly pertaining to their administrative leadership choices. These 

investigations depart from a perceived discrepancy between the conditions for leadership in times of 

reform and the values promoted by the “competition state”, which must be balanced with the values of 

the leader in question. The authors are prompted by their own feelings of guilt associated with their 

work as leaders in the sector in question, where the conditions for making leadership choices necessitate 

working against one’s own beliefs and values. For this reason, the question of guilt, related to the life 

world of the leader, is included in the analysis. 

The thesis is methodically grounded in a phenomenological approach focused on subjective experiences, 

consciousness and the concept of the “life world”, which shifts the focus of the analysis to the 

administrator as a human being. Empirical evidence in the form of semi-structured interviews focused on 

life worlds, evidentiary interviews, outsider-witness-interviews, protreptic interviews, observations, and 

an ethnographically inspired study all contribute to answering the questions framing the thesis: 

 Which fundamental values are essential for the leader professionally and as a human being? 

 In which leadership situations in a politically controlled organisation do the dilemmas occur? 

 How does the feeling of guilt manifest itself in the life world of the leader? 

The analysis is further supported by discourse analysis of various documents, focused on clashes in 

values and the use of “human language” versus “technocratic-economical” language. Supported by the 

theoretical background, which serves to contextualise and reformat the field of empirical evidence 

hermeneutically, the cases is continuously revised in the discovery of additional phenomena and 

connections. Our theoretical approach consist of theory of strategic management / public governance 

and existentialism, etics and personal leadership. 

The thesis concludes that the observed participants do not distinguish between their roles as leaders and 

their “personal” identity and that their norms and values are linked to humanistic and existential values 

such as “the good”, “the true”, “the just” and “the beautiful”. They face dilemmas when the 

opportunities within which they work are limited and they are prohibited from “doing good”, understood 

as doing something good for the Other, especially in a communal sense. The participants see their work 

in the context of “the greater good” and display willingness to do smaller harms in service of a higher 

purpose. In the group conversations, the participants did not relate to the feeling of guilt in their 

administrative work, whereas in the protreptic interview the concept of guilt was discussed with a great 

deal of pathos and metaphor, which suggests that the feeling of guilt is present in the administrators in 

connection with their work, but suppressed in conversation. 
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1. Indledning og præsentation af afhandlingens struktur 

Vilkår for offentlige ledere har ændret sig i takt med de seneste ti års reformtiltag og den sideløbende 

udvikling af velfærdsstaten til en konkurrencestat.  Forventninger til ledernes kompetencer er både faglig 

og strategisk ledelse med udgangspunkt i mål- og rammestyring og resultatlønskontrakter, og 

sideløbende med kommuners og regioners selvforståelse som virksomheder og koncerner, forventning 

om fokus på incitamentsstyring, konkurrenceevne og effektivitet. Men forventningen til lederne er også 

at påtage sig det personlige lederskab, der i ledelsesgrundlaget for en af deltagerne i afhandlingens 

undersøgelse betyder: ” at investere personlighed i ledelsesopgaven og stræbe efter at fylde rollen ud på 

en reflekteret og troværdig måde”.1 At investere sin personlighed, og i hvilket perspektiv man vælger at 

gøre det, fordrer bevidsthed om sig selv som menneske og hvilke grundlæggende værdier der er 

essentielle.  

Oplevelsen af divergens mellem reformtidens ramme for ledelse og konkurrencestatens værdier kontra 

ledernes egne grundlæggende værdier, og de deraf følgende dilemmaer, er vores motivation for 

afhandlingen. Offentlige ledere tæt på velfærdstatens kerneydelser er ofte fagprofessionelle, og værdier 

knyttet til faget og kerneopgaven indgår i deres ledelsespraksis og bliver således et tredje værdisæt i 

lederens virkelighed. 

Med ståsted i fænomenologien går vi i genstandsfeltet tættere på mennesket i lederen, med fokus på 

eksistentielle dilemmaer knyttet til den ledelsesmæssige virkelighed. Motiveret af oplevelse af egen 

følelse af skyld, når vilkår og rammer fordrer, at vi som ledere handler mod vores grundlæggende 

værdier, inkluderer vi spørgsmålet om skyld i lederens begrebsverden i genstandsfeltet. 

  

Strukturelt kan afhandlingen inddeles i fire hoveddele; ledelsesmæssig kontekst og problemfelt, 

videnskabsteori og metode, decideret teoriafsnit mhp analyse af empiri, og endelig analyse, diskussion 

og konklusion. 

Afsnit 2-3: Problemfeltet indledes med en beskrivelse af konteksten; den ramme eller med 

andre ord den faktiske virkelighed, de offentlige ledere agerer i, som den beskrives henholdsvis faktuelt 

og fortolket i statslige udgivelser, fagbøger og artikler. Herefter eksemplificeres vores personlige 

erfaringer, og motivation for valg af emne uddybes, inden afgrænsningen til afhandlingens genstandsfelt.  

Afsnit 4-5-6-7: Vores videnskabsteoretiske perspektiv er fænomenologisk, hvilket afspejler 

sig i metodevalg. Empirien er en afgørende faktor i afhandlingen, og med ønsket om at forstå vore 

deltageres subjektive livsverden, har vi valgt flere forskellige kvalitative undersøgelsesmetoder. 

                                                
1 https://www.psykiatri-regionh.dk/job-og-uddannelse/psykiatrien-som-arbejdsplads/Documents/ledelsesgrundlag.pdf 
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Metodeafsnittet er fyldigt med præsentation af både teori og overvejelser ift metode. Transskriptioner, 

breve til deltagere og meningskondensering er vedlagt som bilag, ligesom to empiriske dokumenter. 

Afsnit 8: Teori til brug i analyse af empiri; eksistentialisme, værdier, skyld, sprog og 

lederen som menneske 

Afsnit 9-10-11-12: Analyse af empiri og refleksioner over observationer og egen rolle som 

undersøgere, hver afsnit afsluttet med en delkonklusion. I diskussionsafsnittet har vi valgt at relatere 

noget af empirien til den offentlige og organisatoriske kontekst og til egen ledelsespraksis. Konklusionen 

sammenfatter undersøgelsesfundene som svar på problemformuleringens underspørgsmål om 

grundlæggende værdier, dilemmaer i ledelsesmæssige begivenheder og skyld. 

Vi har bestræbt os på at lede læseren på vej gennem hele opgaven, hvorfor der indimellem opsummeres 

fra tidligere afsnit.  

 

2. Problemfelt 

2.1 Reformerne 

Sundhedsvæsenet, der er undersøgelsesfeltet i denne afhandling, blev stærkt og direkte influeret af 

Struktur- og kvalitetsreformerne. Styringsparadigmerne i reformerne byggede på de foregående årtiers 

moderniseringsprogrammer med New Public Management (NPM) som dominerende redskab. Med 

NPM´s styringsfilosofi, inspireret af markedet og den private sektor, med fokus på målbare resultater2, 

blev og er de offentlige lederes kontraktmål fokuseret på økonomi, sygefraværsprocenter, 

personaleomsætning, tilfredshedsundersøgelser og lignende parametre, der ikke umiddelbart afspejler 

områdernes kerneopgaver.  

Med strukturreformens reducering af antallet af kommuner til en tredjedel, blev det muligt at lade de nu 

større kommuner overtage en lang række opgaver, der før lå i amterne, frem for at lade dem følge med 

til de nye regioner. På sundhedsområdet gjaldt det bl.a genoptræning, rehabilitering og ikke mindst en 

stor del af psykiatri- og handicapområdet. Udgifterne til selve opgavevaretagelsen fulgte med opgaverne 

til kommunerne, mens de nødvendige organisatoriske tilpasninger forventedes af være udgiftsneutrale 

via synergigevinster.3 Strukturreformen lagde op til større frihed i kommunerne til opgavevaretagelsen, 

med en statslig styring, der skulle ”i højere grad tage afsæt i mål og rammer og dokumentation for 

målopfyldelse frem for datailstyring”.4 Regeringen fastholdt og forstærkede5 en central styring, samtidig 

med at der fordredes selvstyring og professionel ledelse. Dette er ikke det eneste paradoks i aftalerne 

                                                
2 Greve, s. 17 
3 Kommunalreformen, s. 9 
4 Kommunalreformen, s. 39 
5 Pedersen og Greve, s. 200 



9 

 

om reformen; frihed til ledelse står over for kontrol via evalueringer, overvågnings- og 

standardiseringssystemer; bedre service over for skattestop; og fusioner og større enheder over for 

nærhedsprincippet. 

 

Kvalitetsreformen indeholdt under overskriften ”Ledelsesreform - kompetente, professionelle og synlige 

ledere” en række specifikke mål og hensigtserklæringer, ud fra antagelsen at ”offentlige ledere står over 

for udfordringer, der stiller store krav til ikke alene faglig, men også personalemæssig og strategisk 

ledelse”.6  

Regeringens strategi indeholdt tre hovedpunkter; klart ansvar og rum til at lede; ret til lederuddannelse; 

anerkendelse og belønning for gode resultater. Begrænsende for ledelsesrummet beskrives ”elementer i 

overenskomsterne” samt uklar ansvarsfordeling mellem lederen, institutionsbestyrelser og 

kommunalbestyrelser, bl.a forårsaget af forventede institutionssammenlægninger efter 

strukturreformen. 

 Ret til ledelse indbefatter en ret til lederuddannelse på minimum diplomniveau for alle, der har ledelse 

som primær jobfunktion. Det er i kvalitetsreformen, at den forskningsbaserede fleksible 

masteruddannelse i offentlig ledelse (MPG) så dagens lys, og blev udbudt fra 2009. Uddannelsen skal 

have fokus på personaleledelse, strategisk ledelse samt forandringsledelse, der involverer innovation og 

nytænkning.7 Det personlige lederskab og et personligt udviklingsforløb er blevet en central del af MPG, 

hvorved lederen konfronteres med sin person og værdier som grundlag og redskab i sin ledelsespraksis. 

Fag, der inkluderer eksistentialisme og filosofi, sætter yderligere fokus på det at være menneske og 

leder. 

Anerkendelse og belønning er i kvalitetsreformen synonymt med resultatløn, og det beskrives som ”en 

grundlæggende sund tanke, at lade en del af ledernes løn være afhængig af de opnåede resultater”.8 

Lederevalueringer kan indgå i vurderingen af resultater, ligesom udvikling i kvalitet og som tidligere 

nævnt sygefravær og tilfredshedsundersøgelser. Regeringen trækker på økonomisk incitamentsstyring 

fra den private sektor i forventning om, at også de mange professionsfaglige ledere i den offentlige 

sektor motiveres af den økonomiske gevinst. Resultatmålene knyttes til faktorer, der let kan omsættes til 

målbare og sammenlignelige enheder og ikke direkte til løsning af kerneopgaverne på det borgernære 

område. 

                                                
6 Bedre velfærd og større arbejdsglæde, s. 84 
7 Bedre velfærd og større arbejdsglæde, s. 87 
8 Bedre velfærd og større arbejdsglæde, s. 85 
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Med kvalitetsreformen ønskedes også at forstærke borgernes frie valg til ydelser, både inden for og uden 

for de offentlige tilbud. Borgerne skal kunne vurdere udbud og kvalitet på bl.a en digital serviceportal, og 

offentlige ledere skal dermed have fokus på konkurrence og udbud.  

 

2.2 Konkurrencestaten 

I 2011 taltes der første gang om konkurrencestaten, som en ny udgave af velfærdsstaten. Med henblik 

på at skabe de rette betingelser for den private sektor til at kunne klare sig på internationale markeder i 

globaliseringen, blev reformernes formål ”at forandre den offentlige sektors udvikling, så den kan 

understøtte den private sektors udvikling”.9 Styringsredskaber fra markedet, som introduceredes med 

NPM, vandt yderligere frem og der lagdes centrale økonomistyringsprincipper ned over hele den 

offentlige sektor. I udviklingen af konkurrencestaten ses et værdiskifte, nøglebegreber er effektivisering, 

økonomiske incitamenter, konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst.  Unge opfordres til at vælge 

uddannelse primært ud fra forventede jobmuligheder, frem for som i den klassiske velfærdsstat ”at 

vælge med hjertet”.10 At opnåelse af viden ikke i sig selv længere anses for værdifuldt ses ved den nye 

forskningsministers udspil til finansloven 2016 vedrørende forskningsmidler, hvor det gøres klart, at 

regeringen ønsker at fokusere på forskningsområder, der understøtter erhvervsmæssige 

styrkepositioner, og vil prioritere forskning, der skaber arbejdspladser og innovation, der sikrer danske 

virksomheder.11 Selve begrebet velfærd drejes i debatten, ved f.eks. som statsministeren i 

finanslovsudtalelser i nyhederne at tale om ”velfærd til borgerene i form af skattelettelser”.  

 I sundhedsvæsenet bliver fokus flyttet fra at yde pleje og omsorg, til sundhedsfremme, forebyggelse og 

rehabilitering, ikke alene af hensyn til borgernes velbefindende, men i forventning om at kunne 

effektivisere. De faglige begrundelser står i baggrunden for det økonomiske argument. Forebyggelse og 

rehabilitering bygger ikke som tidligere primært på oplysning og borgernes frie valg til at følge velmente 

råd. Begrebet nudging introduceres som en psykologisk metode, der får folk til at ændre adfærd og at 

gøre det, de egentlig gerne vil, med den bagvedliggende filosofi ”at det altid tænkende menneske er en 

utopi, vi må til livs”12. Hvad folk ubevist gerne vil, bliver da op til det offentlige at vurdere, hvilket får 

nogle til at betegne nudging som en socialteknologi, der med skjult afsender og hensigt er manipulation, 

og en øget offentlig regulering.13 

I modstrid med kvalitetsreformens hensigt om også at være en afbureaukratiseringsreform, udbygges 

velfærdsstatens lov og regelstyring i konkurrencestaten med styrings- og ledelseskomponenter fra den 

                                                
9 Greve, s. 26 
10 C. Frandsen, s. 2 
11 Nørgaard Andersen 
12 Søgaard, 2. artikel (ph.d. Pelle Guldborg Hansen) 
13 Søgaard, 3. artikel (filosofiprofessor Lars-Henrik Schmidt) 



11 

 

private sektor. Lederne får ansvar for bl.a nye målesystemer og incitamentsstrukturer mhp at forbedre 

konkurrenceevnen. Et paradoks i konkurrencestaten er, at den ønskede værditilvækst og større 

produktivitet hæmmes af den styringsfikserede ledelse.14  

 ”Den styringsfikserede ledelsesform skaber afstand til den konstant forandrende 

virkelighed, fordi der styres med statiske værktøjer. Løsningen af kerneopgaverne i konkurrencestaten og 

den offentlige sektor hæmmes af unødvendige og ofte meningsløse målinger. Det skaber både afstand til 

opgaven og afstand mellem leder og de medarbejdere, der skal løse opgaverne. Og ikke mindst skaber 

styringsfikseringen afstand til den ledelse, som lederen skal finde i sig selv for netop at kunne forøge 

effektivitet og arbejdsglæde i den offentlige sektor” (Kaspersen og Nørgaard 2015, s. 124-125) 

 

I det borgernære sundhedsvæsen er flertallet af ledere fortsat professionsfaglige. Den øgede 

detailstyring giver ikke kun et snævrere ledelsesrum, men også et værdiclash, når konkurrencestatens 

værdier og individorientering støder imod de fagprofessionelle lederes værdier, der knyttes til det fælles, 

til mennesket og kerneydelsen, f.eks. sundhed og omsorg. Den status, der tidligere var forbundet med 

fagprofessionerne er blevet mindre, og evidensbaserede faglige argumenter for behandlings- og 

plejetilbud, vægtes oftere mindre end de økonomiske.15   

 

2.3 Egen ledelsespraksis og motivation for emne 

 Vi har begge været ansat i sundhedsvæsenet i omkring 20 år og har 13-15 års ledelseserfaring, først i det 

tidligere Københavns Amt og er nu ansat i henholdsvis Region H og Københavns Kommune. Vi har som 

ledere været involveret i implementering af de beskrevne reformtiltag, herunder store organisatoriske 

forandringer, samt ændrede styringsparadigmer. På MPG-studiet har vi beskæftiget os med 

problemstillinger knyttet hertil, bl.a i fagene Reform og forandring, Offentlig styring, Strategisk ledelse i 

et governance perspektiv, og mener at have opnået en bred kompetence ift organisationer, forandringer, 

netværksdannelse, incitamentsstyring, og ikke mindst den direkte ledelse af medarbejdere. Vi har i 

mange fag beskæftiget os med det personlige lederskab, arenaer, lederstile og lederrolle kontra person, 

og egentlig følt, at vi med bred erfaring og uddannelse var rustet til at bære lederrollen. Alligevel har vi 

særligt gennem de senere år oplevet, at vi har handlet mod det, vi står for som mennesker, og taget det 

med os, når vi træder ud af lederrollen og ind i det private. Lederen er til for organisationens skyld16, og 

loyalitet ift de politiske beslutninger og forvaltningsbestemte indsatsområder, oplever vi bestemt at 

                                                
14 Kaspersen og Nørgaard, s. 124 
15 Kaspersen og Nørgaard, s. 135 
16 Andersen, s. 21 
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besidde. Det er paradoksalt nok primært, når vi netop handler loyalt i forhold til organisationen, at vi har 

fornemmet en dybere tvivl i os; en oplevelse af at handle urigtigt.  

Nedenfor beskriver vi tre eksempler fra vores egen oplevede virkelighed hvor detailstyring, 

organisatorisk ramme og økonomi samt kontraktmål har udfordret vores værdier som fagprofessionelle, 

men også vores grundlæggende værdier, og i nogle af tilfældene har efterladt os med en følelse af skyld, 

til trods for eller måske netop på grund af, at vi handlede som der forventedes af os som ledere. 

 

Eksempel 1: 

De medicinske afdelinger i Region H styres efter modeller for virksomhedsøkonomi, således at afdelingen 

afregnes eller på papiret ”tjener” et fastlagt diagnosebetinget beløb pr ambulant forløb eller 

indlæggelse. Årets forventede ”indtjening” er fastlagt i årsbudgettet, og er indtjeningen højere end 

forventet, bliver næste års takstfinansiering udregnet derefter, hvilket betyder forventning om et 

kommende øget antal patientforløb. Ledelsen er derfor interesseret i at patientflowet og diagnoser, der 

resulterer i indlæggelse kontra ambulant forløb, ved årets udgang svarer til det forudsatte. Der kan 

således være divergens i mellem den faglige vurdering og stillingtagen til behandling hen over året, så 

det ikke er evidens og faglig viden, der ligger til grund for den faglige beslutning, men økonomiske 

hensyn, og ønsket som leder om at nå de fastsatte mål. I praksis resulterer dette i, at afdelingen 

prioriterer ambulant behandling frem for en indlæggelse sidst på året, hvis antallet af indlæggelser f.eks. 

har været højt i sommerperioden. 

 

Eksempel 2: 

Kommunerne overtog en stor del at handicapområdet fra amterne ved strukturreformen. 

Amtsinstitutionerne lå spredt i de forskellige kommuner; nogle specialer repræsenteret kun i enkelte 

kommuner. En kommune skal således betale den kommune, specialinstitutionen ligger i, ved visitering af 

egen borger hertil. Prisen for en plads på specialinstitution koster to til tre gange en plads i almindeligt 

plejetilbud. Det har betydet en praksisændring, hvor vurdering af tilbud påvirkes af hjemkommunens 

ønske om at borger kan rummes i egne tilbud. Ledere af plejecentre får da visiteret nye grupper af 

borgere, i dette eksempel en mand i 40´erne med hjerneskade efter ulykke, til traditionelle 

plejehjemsboliger, velvidende at dette ikke er det optimale tilbud. Af loyalitet over for systemet 

forsvarer lederen denne beslutning over for uforstående pårørende samt medarbejdere, der reelt ikke er 

kvalificeret til at varetage de nødvendige og forventede neuropædagogiske indsatser. Borgeren stilles 

værst i situationen ved at afskæres muligheden for at profitere af specialtilbuddet og at genvinde tabte 

funktioner. Da ankestyrelsen efter klage fra familien beder kommunen genbehandle borgersagen, 
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pålægger øverste chef den daglige leder og specialkonsulenten, at afgørelse af visitationstilbud forbliver 

uændret, så kommunen ikke stilles i dårligt lys ift første afgørelse. 

Eksempel 3: 

Kontrakter med resultatmål og bonusløn er blevet hverdag for en del ledere i kommunerne, også på det 

borgernære område. Sygefravær blandt medarbejderne er oplagt at have i kontrakten, da det kan 

opgøres i procenter og dermed er yderst målbart. Begrundelse for at inkludere fravær i kontrakten er, at 

et lavt sygefravær ofte opfattes som synonymt med et godt arbejdsmiljø, og der laves fiktive beregninger 

over økonomiske konsekvenser ved sygefravær. I realiteten kan et højere sygefravær afspejle en 

rummelighed ift medarbejdere, der inden for plejeområdet for en dels vedkommende har sociale 

udfordringer. Da fraværende medarbejdere sjældent dækkes fuldt med vikar, er de økonomiske udgifter 

ved fravær ofte sat urealistisk højt. I praksis har vi oplevet, at opnåelse af resultatmålet og deraf 

følgende bonus på 20.000 kr stod eller faldt med opsigelse eller fastholdelse af en enkelt langtidssyg 

medarbejder. 

 

Vi er bevidste om vore egne forforståelser og fremstilling af virkeligheden. I de første eksempler fremgår 

det, hvordan vi i situationen tolker, at selve konteksten udløser dilemmaet mellem at vælge, eller vælge 

at forsvare, det forventede for organisationens skyld, eller alternativt at gøre det, der umiddelbart føles 

som det rigtige; at vælge med udgangspunkt i den enkelte borger/patient med professionsfaglige 

argumenter. Vi er klar over, at det rigtige kontra det urigtige ikke er sort-hvidt, idet ethvert valg også kan 

ses som et fravalg af andet. I eksempel 2 vil f.eks. visitation til den dyre specialinstitution være en stor 

udgift i Sundhedsforvaltningens budget, hvorved det må forventes at skære andre steder, med risiko for 

forringelser for andre borgere. 

I det sidste eksempel bliver dilemmaet meget personligt. Hvad vægter højest; fastholdelse af kompetent 

men langtidssyg medarbejder eller udsigt til 20.000 kr? Igen er andre parametre udeladt, f.eks. om 

langtidsfraværet belaster de øvrige medarbejdere, hvilket på den anden side kunne tænkes at bruges 

som argument for at forsvare en evt. opsigelse, for at forhindre følelsen af skyld i at indtræde. 

 

Skyld er et begreb, der fylder i medier og i organisationer. Camilla Sløk udgav i 2014 bogen ”Blod, sved og 

tårer - om ansvar og skyld i ledelse”, som vi vender tilbage til i opgavens teori- og analyseafsnit. Skyld er 

noget, man som leder risikerer at få lagt, eller skudt, på sig, når noget ikke går som politikere, forvaltning, 

borgere eller medarbejdere forventer. Interviewede ledere fortæller i bogen om skyld, når man ikke 

tager ansvar, når man tager beslutninger andre ikke er enige i, og om dét at blive gjort til syndebuk.17 

                                                
17 Sløk, s. 11 
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Den skyld, vi beskriver ovenfor; den indre følelse, som kan gnave i os, også når ingen i omgivelserne 

pålægger os skyld, er til gengæld svær at finde beskrevet. Det har gjort os nysgerrige og vi vil i vores 

afhandlings undersøgelse inkludere ledernes oplevede følelse af skyld. 

 

På trods af kognitivt at kunne betragte begivenhederne og argumentere for det svære valg, er 

dilemmaerne i vores lederskab ikke mindre svære at håndtere. Et, også i vores fag, ofte brugt citat af 

Løgstrup lyder således 

 ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets 

liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller 

som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så 

det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” 

    (K.E. Løgstrup, 1956) 

Som leder i sundhedsvæsenet, kan man både bogstaveligt og i overført betydning holde et andet 

menneskes liv i sin hånd. Særligt på det borgernære område, har ledelsesmæssige beslutninger og 

prioriteringer direkte indflydelse på borgere og pårørende, samt naturligvis lederens medarbejdere. For 

ledere beskrives det som nødvendigt at træde i karakter som menneske og tage afsæt deri18 og at have 

en indre dialog, hvor lederen åbner sig mod det, der menneskeligt betyder noget for ham og kan 

forholde sig til muligheder og dilemmaer i lederskabet.19 Begrebet karakter er her knyttet til den etiske 

dimension, hvor ethos både er individets værdier, motiver, ansvarlighed og også hvordan mennesket 

retter disse mod ansvar for den Anden og det fælles.20  

 

2.4 Afgrænsning til genstandsfelt 

I problemfeltet optræder tre værdisæt; den offentlige sektors som beskrevet omkring reformmål, 

velfærd og konkurrencestatens styringsparadigmer; de fagprofessionelle værdier, som knytter sig til de 

fleste offentlige ledere på det borgernære område; og endelig den enkelte leders grundlæggende 

værdier som menneske. I afsnittet om konkurrencestaten beskrives et værdiclash mellem de to 

førstnævnte. I vores egne eksempler er dilemmaerne knyttet til både den organisatoriske ramme, det 

fagprofessionelle og også oplevelsen af at være på kant med vores menneskelige værdier.  

Når lederen oplever at stå i dilemmaer, kan det være vanskeligt at definere, hvad det præcist er, der gør 

nogle dilemmaer anderledes svære at håndtere eller bære. Måske en uklarhed over hvilke værdisæt 

dilemmaet knytter sig til? Vi antager, at de fagprofessionelle værdier i de borgernære områder på flere 

                                                
18 Andersen, s. 12 og 14 
19 Helth, s. 15 
20 Helth og Kirkeby, s. 65 
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måder minder om nogle af de helt grundlæggende menneskelige værdier; i ønsket om at gøre det gode. 

Samtidig antager vi, at lederrollen og det private menneske på én gang er adskilte og sammenflettede 

virkeligheder. Vi interesserer os for ledernes beskrivelse af deres egne grundlæggende værdier, og deres 

oplevelse af - og bevidsthed om, hvorledes disse værdier er i spil i deres ledelsespraksis. Da dilemmaer 

ofte opstår, netop når værdier udfordres eller støder sammen, vil dilemmaer være udgangspunktet i 

vores undersøgelse. Vi ønsker gennem lederne, at få øje på dilemmaerne i den kontekst, de opstår, i 

ledernes faktiske virkelighed. Af hensyn til afhandlingens begrænsede omfang, vil vi indsnævre 

konteksten til det borgernære sundhedsvæsen, og ved planlægning af undersøgelse til gengæld søge at 

skabe en bredde inden for vores afgrænsede undersøgelsesfelt. 

Som skrevet ovenfor er skyld et begreb, der optræder i både den beskrevne og faktiske virkelighed, 

foruden i vores personlige ledelsespraksis. Vi er nysgerrige på, om skyld optræder i ledernes dilemmaer, 

og i hvilken form; den pålagte eller oplevede. Vi oplever selv, at kun førstnævnte drøftes på vores 

arbejdspladser, måske fordi den oplevede eller erkendte skyld, sætter noget på spil i lederrollen; en 

sårbarhed, en risiko for at omverdenen ikke mener man magter sin opgave, en overskridelse af grænsen 

mellem rollen og det private? 

 

Sammenfattende bliver vores problemformulering da: 

 

3. Problemformuering 

I afhandlingen søger vi at udforske de eksistentielle dilemmaer, lederen i det borgernære 

sundhedsvæsen oplever, i konkrete ledelsesbegivenheder. 

 hvilke grundlæggende værdier, er essentielle for lederen som menneske og i lederrollen 

 i hvilke konkrete ledelsesmæssige begivenheder opstår de oplevede dilemmaer, i en politisk 

styret organisation. 

 hvorledes optræder skyld i lederens begrebsverden 

 

4. Videnskabsteoretisk perspektiv 

4. 1 Fænomenologi 

Genstandsfeltet i afhandlingen er lederenes oplevelse af egne eksistentielle dilemmaer i konkrete 

begivenheder, i deres ledelsespraksis, i relation til borgere og medarbejdere. Med udgangspunkt i det 

oplevede anlægger vi videnskabsteoretisk et fænomenologisk perspektiv, hvilket i human- og 

samfundsvidenskaberne betyder, at forskeren søger at beskrive det enkelte menneskes subjektive 
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bevidsthed og erfaring i forhold til verden. Fokus er på den menneskelige bevidsthed og livsverden, da 

disse to elementer definerer det felt hvor verden fremtræder.21 Livsverden er et centralt begreb i 

fænomenologien, og refererer til den konkrete verden, man til daglig befinder sig i, og kan forstås som 

”det område af virkeligheden, som den lysvågne og normale voksne person tager for givet med sin sunde 

fornuft”.22 Livsverdenen er kropsligt forankret i tid og rum, og er en social, kulturel og historisk kontekst, 

der danner en meningshorisont for den enkelte.23 Individets subjektive erfaring er da implicit i den 

subjektive oplevelse, som fænomenologien udforsker. Heidegger skriver om begrebet kastethed; 

hvordan mennesket er kastet ind i verden, eller med andre ord er sat i livet i en ikke selvvalgt virkelighed. 

I denne virkelighed skal mennesket finde mening og træffe sine valg.  

Vores ontologiske antagelse lægger sig da op af fænomenologiens; vi antager at de ledere, der vil indgå i 

vores undersøgelse, har en subjektiv oplevelse af den verden, som de agerer i ved udøvelsen af ledelse. 

Der er således flere virkeligheder og ontologien er ikke stabil. I ledernes subjektive livsverden inkluderes 

både den faktiske virkelighed, og de beskrivelser af den, lederne møder. 

 

4.2 Fænomenologi som metode 

Den levede erfaring er det primære begreb og udgangspunkt for den fænomenologiske undersøgelse, og 

ambitionen er at beskrive et fænomen så præcist, som det præsenterer sig for bevidstheden. Som 

undersøgere betyder det, at vi må sætte vore egne forforståelser i parentes, ved at tilsidesætte teoretisk 

videnskabelig forståelse og de formodninger som vi som mennesker har fra hverdagslivet. I den 

fænomenologiske undersøgelse er det, ifølge Husserl, afgørende at man ikke antager, at man ved hvad 

et andet menneske føler, tænker eller ønsker. Derimod skal man som undersøger være spørgende og 

lyttende. Man skal i sin undersøgelse fokusere på livsverdenens sociale realitet, og søge at sætte sig ind i 

den andens situation og livsverden. Fokus er ikke som i andre videnskabsteoretiske perspektiver på 

årsag, men i stedet på motiver. Antropolog Lene Grøn påpeger, at fænomenologien tilbyder et rum til at 

dvæle ved aspekter af menneskelivet, herunder dilemmaer og ambivalens24, hvorfor vi finder den særlig 

oplagt til vores empiri.  

 

Fænomenologien vægter ikke en konkret metode, men det videnskabelige perspektiv taler for at bruge 

kvalitative metoder for at indhente de ønskede fyldige beskrivelser af subjektive erfaringer og oplevelser. 

Metodemæssigt giver fænomenologien mulighed for at kombinere det psykologiske fokus fra 

                                                
21 Brogård Kristensen, s. 182 
22 Brogård Kristensen, s. 184 
23 Justesen, s. 23 
24 Brogård Kristensen, s.185 
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folkesundhedsvidenskaberne med et sociologisk fokus på livsverdenen og en antropologisk tilgang med 

fokus på kropslig deltagelse og erfaring.25  

 

5. Metode ved indsamling af empiri 

Udgangspunktet for vores undersøgelse er som ovenfor beskrevet fænomenologisk med særligt fokus på 

individets oplevede livsverden og om individets ”væren i verden”. Vi har i problemfeltet være inde på 

den faktiske og beskrevne virkelighed og søger nu at udforske ledernes oplevede virkelighed. Vi har fokus 

på grundlæggede værdier og lederens bevidsthed om disse samt på lederens oplevelse af de 

grundlæggede værdiers betydning i sin praksis. Endelig ønsker vi at kaste et særligt blik på begrebet 

skyld.  

For at skabe både bredde og dybde i vores empiri, har vi valgt at kombinere flere kvalitative 

samtalemetoder; henholdsvis et semistruktureret livsverdensinterview, et bevidnende interview samt en 

protreptrisk samtale. Samtidig har vi inddraget den antropologiske tilgang ved at foretage to 

observationsstudier. Det ene er et mindre etnografisk studie i ”felten” for at undersøge hvordan lederen 

agerer i den virkelighed, de beskriver og den kontekst, de er en del af. Det andet observationsstudie er 

en del af det bevidnende interview, hvor den ene af os observerer kropslighed, stemning og interaktion 

under de forskellige samtaler. Endelig har vi inddraget dokumenter som en del af vores empiri, hvilke 

vender vi tilbage til i et senere afsnit. Ved denne kombination af forskellige kvalitative datakilder, har vi 

implicit valgt triangulering som kvalitetskriterie. 

Nedenfor argumenteres for de forskellige metoder, og de beskrives teoretisk, inden vi i næste afsnit 

beskriver vores planlægning og selve udførelsen.   

 

5.1 Det semistrukturerede livsverdensinterview 

Det kvalitative forskningsinterview fokuserer på deltagernes oplevelser og opfattelser af deres liv og 

omverden.26 Vi ønsker i vores undersøgelse at få en dybere indsigt og forståelse af genstandsfeltet; 

ledernes oplevelse af eksistentielle dilemmaer i konkrete ledelsesmæssige begivenheder, med henblik på 

senere fortolkning af betydningen af de beskrevne fænomener. Et kvalitativt interview vil være en oplagt 

metode hertil, særligt det fænomenologisk funderede semistrukturerede livsverdensinterview, hvor man 

søger at forstå temaer fra deltagernes livsverden, ud fra deres egne perspektiver.27  

”Hvis du gerne vil vide, hvordan mennesker forstår deres verden og deres liv hvorfor så ikke 

tale med dem?” (Kvale 2009, s.15) 

                                                
25 Brogård Kristensen, s.183 
26 Christensen,Nielsen og Schmidt s.62 
27 Kvale og Brinkmann,s. 45 
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Ved semistruktureret forstås, at interviewet er bygget op omkring de temaer, undersøgerne ønsker som 

omdrejningspunkter, og at det under interviewet er muligt at bevæge sig omkring i temaerne med 

udgangspunkt i deltagernes fortællinger, frem for styret af en fastlagt detaljeret interviewguide, således 

at opståede tanker kan forfølges. Interviewet kan minde om en hverdagssamtale, men adskiller sig herfra 

ved det definerede formål og undersøgernes styring af interviewet med henblik på at nå dybere ind i de 

valgte temaer. Samtidig er det udelukkende deltagernes oplevelser, og ikke undersøgerens, der er i 

fokus. Spørgsmålene er åbne og formuleret ud fra de overordnede temaer, uden nødvendigvis at have 

forberedte uddybende underspørgsmål. Undersøgerne må så vidt muligt sætte egne forforståelser i 

parentes og være nysgerrige og åbne for nye fænomener og de dimensioner, deltagerne mener er vigtige 

at få frem inden for temaerne. Et livsverdensinterview kan virke intimiderende, hvilket vi med vores 

fokus på deltagernes grundlæggede værdier og eksistentielle dilemmaer, må have øje for ved at skabe et 

respektfuldt og åbent rum, og have kontinuerlig blik for letheden og stemtheden i rummet. Deltagerne 

skal have en oplevelse af at kunne tale frit og i eget sprog. 

Deltagernes udsagn kan være flertydige, og undersøgerne kan så udforske om det skyldes misforståelser 

i kommunikationen eller reel ambivalens hos deltagerne. Deltagerne kan også undervejs i interviewet få 

øje på nye perspektiver og ændre beskrivelser og oplevelse af en begivenhed.28  

 

For at skabe mulighed for at deltagerne kan forberede sig på spørgsmålene til et interview om livsverden 

og begreber og evt beslutte hvad der vægtes, kan det være formålstjenstligt at udsende interviewets 

hovedspørgsmål på forhånd. Derved skabes muligheden for at gå lidt dybere ind i deltagernes egen 

forståelse af begreberne samt skabe mere nuancerede fortællinger. 

 

5.2 Observationsstudie 

Feltarbejde er antropologiens overordnede metodestrategi. Undersøgeren bevæger sig ”ud i felten” og 

opholder sig for en tid blandt de, der ønskes at udforske. Da vi i vores afhandling både i teorien og 

empirien beskæftiger os med forskellige virkeligheder, har vi valgt at inkludere et mindre etnografisk 

feltstudie i form af et éndags observationsstudie. Formålet med studiet er en etnografisk iagttagelse; at 

observere en leder in action, mens vedkommende udøver ledelse, og dermed ”det enkelte menneskes 

tanker om og handlinger i verden, og den verden der omgiver det”.29 Vi får ved observationsstudiet også 

mulighed for at bevæge os i de fysiske rammer også hos den deltager, vi ikke har individuelt interview 

eller samtale med. Vi har valgt et ustruktureret feltarbejde uden deltagelse30, hvilket indebærer at 

                                                
28 Kvale og Brinkmann, s. 49 
29 Hastrup i Tjørnhøj-Thomsen og Whyte, s. 90 
30 Kristensen, s. 54 
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undersøgeren alene observerer så objektivt som muligt, og ikke indgår aktivt i begivenhederne, der 

observeres. Undersøgeren vil dog alene ved sin tilstedeværelse påvirke begivenhederne i større eller 

mindre grad, hvilket bør indgå i refleksionerne over det empiriske materiale.  Den ustrukturerede tilgang 

er generel og eksplorativ, med fokus på at forstå deltageren på hans egne præmisser, og åbent 

undersøge hvordan han fortolker begivenheder. 

 

5.3 Det bevidnende interview 

Det bevidnende interview er inspireret af Michael White, der var grundlægger af den narrative terapi. 

Bevidning til andres livshistorie indgik som narrativ metode i hans terapeutiske arbejde, en praksis han 

havde udviklet inspireret af antropologen Barbara Myerhoffs begreber ekstern bevidning og definerende 

ceremonier.31 De, som overværer en samtale, er vidner til et andet menneskes livshistorie. Vidnerne skal 

ikke reflektere over samtalepersonens historie, men lade sig inspirere, transportere og bevæge i forhold 

til sit eget liv af de historier, de ord og udtryk, samtalepersonen fortæller. Ved bevidningen gøres 

historien bredere og dybere, og samtalepersonen får flere perspektiver på egen livshistorie uden at 

anvises definerede handlemuligheder eller løsninger.  

Ved vores bevidnende interview, er hver deltager skiftevis interviewperson og bevidner, således at 

interviewperson A interviewes i ca 10 min, herefter interviewes B og C enkeltvis i 5 min i forhold til hvad 

der særligt gjorde indtryk i A´s udsagn og fortælling, og om hvordan de kan forholde det til egen 

virkelighed. Efterfølgende gentages processen med interviewperson B og C. Metoden giver os mulighed 

for at nå dybere ned i den oplevede virkelighed, hvor skiftene mellem interviewpersoner og bevidnere, 

bringer andre perspektiver ind i forhold til interviewpersonens fortælling, og igen i den efterfølgende 

interviewpersons fortælling. Det bevidnende interview har også et etnografisk præg, i det der ud over 

intervieweren er en observatør ved udførelsen, der observerer mimik, kropslighed, samspil og 

stemningen i rummet. 

 

5.4 Den protreptiske samtale  

”Protreptik er et klassisk, græsk dialogkoncept, hvis formål er at vende (protrepto) den 

enkelte mod sine grundholdninger, basisværdier og væremåde. Det er en besindelsespraksis, hvor den 

enkelte konfronteres med, hvad hun vil med sit liv som leder og menneske” 

(Ole Fogh Kirkeby, CBS´s hjemmeside) 

Når vi har valgt den protreptiske samtale som en del af vores metode til indsamling af empiri, er det med 

fokus på gennem dialog at vende deltageren mod sine grundværdier. Vores formål er i denne 

                                                
31 White, s. 5 
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sammenhæng alene at indsamle empiri, og ikke at benytte den protreptiske samtale til meta-coaching32, 

og oplever vores deltager sig beriget efter samtalen, er det glædeligt men indgår ikke i empirien. 

Protreptikken som metode bygger på det, Platon kaldte den diairetiske metode; at kunne føre 

enkeltbegreber ind i et begrebslogisk system. Helt overordnede begreber er det gode, det skønne, det 

retfærdige og det sande. Når diairetikken bruges i samtalen, ”improviseres den indre logik, så man kan 

opfange begrebslige konnotationer”33, der enten nævnes af deltageren eller protreptikeren/ 

undersøgeren. Vi forventer, at metoden for deltageren, og dermed os, kan skabe en dybere indsigt i de 

grundlæggende værdier, med udgangspunkt i et af de begreber, der indgår i de forudgående interviews. 

Ole Fogh Kirkeby formulerer: ”Der opstår en midte mellem mennesker, som man deler og hvorfra en 

forståelse af et begreb og dets relation til værdier skulle fremgå”.34    

Samtalen styres af undersøgeren, der samtidig søger at skabe symmetri i forholdet til deltageren, og 

bruger sig selv som redskab til at lade værdierne stå frem. Samtalen skal være præget af lethed og 

samfølelse. Undersøgeren byder ind i samtalen og er samtidig villig til at lade sig føre med deltageren, og 

lade ”ordene føre ordet”, ved at lytte uforbeholdent til deltageren.35 Der findes ikke en konkret 

metodebeskrivelse til den protreptiske samtale, der i stedet bygger på ti principper, som vi ikke beskriver 

her, men bestræber os på at efterleve ved samtalen. 

 

5.5 Dokumenter  

Vi har valgt at inddrage empiriske dokumenter flere steder i afhandlingen.  I problemfeltet har vi 

suppleret faglitteraturen med kvalitets-og strukturreformen i beskrivelsen af ledernes ramme eller ydre 

virkelighed. Som ministerielle udgivelser er dokumenterne det nærmeste, vi kommer på objektive 

tekster, dog må vi i et fænomenologisk perspektiv anerkende, at dokumenterne i vores præsentation af 

dem, bliver præget af vores subjektive verden.36 Vi har fokuseret på de begreber og temaer i 

udgivelserne, som vi finder betydningsfulde for udøvelse af ledelse i det borgernære sundhedsvæsen, 

hvor vores deltagere agerer. Udgivelserne er for deltagerne samtidig konkrete værktøjer, de har skullet 

forholde sig til, fortolke og anvende i hverdagen. 

En anden type dokumenter, vi har valgt at inddrage i afhandlingen er artikler fra fagblade og aviser. Disse 

dokumenter illustrerer den beskrevne virkelighed, deltagerne møder og som bliver meningsfuld i deres 

subjektive erfaringer, i forhold til deres særlige livsverdener.37  

                                                
32 Kirkeby m.fl, s. 7 
33 Kirkeby m.fl, s 18 
34 Video, Kirkeby 2009 
35 Kirkeby m.fl, s. 67 
36 Justesen og Mik-Meyer, s. 132 
37 Justesen og Mik-Meyer, s. 132 
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I vores analyse har vi valgt at inddrage to empiriske dokumenter, der knytter sig direkte til nogle af 

deltagernes organisatoriske og ledelsesmæssige virkelighed, for på den måde at kvalificere vores 

fortolkninger. Dokumenterne er ikke inddraget i interviews eller samtale med deltagerne, hvorfor vi ikke 

i analyseafsnittet vil uddrage, hvordan deltagerne forholder sig direkte til disse dokumenter. 

Dokumenterne indgår derimod i analysen i forhold til en beskrivelse af deltagernes organisatoriske 

rammer og virkelighed og vores fortolkning af deltagernes fortælling om begivenheder. Dokumenterne 

omfatter vision og værdier for et konkret plejeboligcenter (bilag 6b) og værdigrundlaget for selve 

Københavns Kommune (bilag 6a). Vores teoriafsnit vil indeholde et kortere afsnit om sprog, hvilket vi vil 

forholde til uddrag fra dokumenterne, dog ikke som en decideret metodologisk diskursanalyse. 

 

6. Empiriindsamling i praksis 

6.1 Planlægning: 

Tidsperspektivet i masterafhandlingsforløbet begrænser mængden af kvalitative data. Vi har ved at 

benytte flere kvalitative metoder søgt at få det bredest mulige datamateriale. Dette var også i vores 

overvejelser ved udvælgelse af deltagere, samt i forhold til rækkefølgen af interviews, observationsstudie 

og samtale. 

 

6.1.1 Udvælgelse af deltagere 

Vi valgte tre deltagere; én til semistruktureret interview, én til observationsstudie, én til protreptisk 

samtale. De deltog alle tre sammen i det bevidnende interview. Vi overvejede i indledningen af 

processen at udvælge tre ledere fra samme omegnskommune, og at inddrage kildemateriale fra 

kommunens reorganiseringer med henblik på rammebeskrivelsen. Af flere årsager fravalgte vi dette; i 

første omgang for ikke at lade os begrænse af en meget smal ramme/ydre virkelighed. Ved at afgrænse 

undersøgelsens primære fokus til ledernes subjektive oplevelser af eksistentielle dilemmaer og blik på 

egne grundlæggende værdier, trådte rammebeskrivelsen i baggrunden, dog uundværlig da vi fortsat 

ønskede at have en både fænomenologisk tilgang og en etnografiske vinkel, med både ydre og indre 

virkelighed. 

Af hensyn til bredden valgte vi da ledere fra henholdsvis Region Hovedstaden, Københavns Kommune og 

en omegnskommune. Omegnskommunen har vi af anonymitetsgrunde valgt ikke at navngive. Region H 

og Københavns Kommune er så store arbejdspladser, at lederne i vores materiale ikke genkendes. Med 

tanke på, at ledernes fagprofessionelle baggrund kunne influere på deres subjektive oplevelser; deres 

livsverden, valgte vi igen af hensyn til bredden ledere med forskellige grunduddannelser; en cand.mag. i 

pædagogik og retorik (A), en sygeplejerske (B) samt en cand.scient.soc. oprindeligt med 
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socialpædagogisk uddannelse (C). Alle med ledererfaring i det borgernære sundhedsvæsen; fra mindre 

end fem års ledelseserfaring til mere end tyve. 

Eksistentielle dilemmaer drøftes ikke nødvendigvis i ledergrupperne på arbejdspladserne, og vi valgte 

derfor ledere, der alle havde lederuddannelse på diplom eller masterniveau, i forventning om at deres 

fokus dér på det personlige lederskab kunne åbne op for en dybere samtale nu. Ved at lederne kom fra 

forskellige arbejdspladser og ikke havde mødt hinanden før, forventede vi ligeledes at kunne komme 

dybere ind omkring de menneskelige eksistentielle aspekter, da der således ikke var positionelle eller 

andre ydre begrænsninger, ved det bevidnende interview. 

 

I overvejelserne om, hvilken leder, der skulle deltage i hvilke dele af undersøgelsen, lagde vi vægt på 

erfaring og arbejdspladsens art. Vi valgte A, med tidligere ledererfaring på det borgernære område og nu 

konsulent i sundhedsforvaltningen, til det semistrukturerede livsverdensinterview. Ved 

observationsstudiet fulgte vi en arbejdsdag hos B, der er ansat som forstander på et plejecenter. For 

forholdsvis utrænede protreptikere som os selv, anså vi denne samtale som måske den sværeste del af 

empirien, hvorfor vi kontaktede C, en tidligere MPG-studerende der derigennem kendte til metoden på 

forhånd. C er ansat som forstander på et regionalt botilbud. 

 

6.1.2 Rækkefølge og lokaliteter 

Rækkefølgen af empiriindsamlingen var bevidst planlagt med det semistrukturerede livsverdensinterview 

først, for at komme videst muligt omkring, og for at kunne bruge erfaringerne fra dette interview i den 

videre planlægning af empiriindsamlingen, herunder udvælgelse og formulering af spørgsmål og 

begreber. Observationsstudiet lagdes herefter for at kunne observere lederen i egne omgivelser med 

mindst mulig bias i form af forforståelse. Det bevidnende interview fulgte, idet vi ønskede den 

protreptiske samtale sidst, da den gav en særlig mulighed for at gå helt ind i begrebsverdenen. Vi havde 

ikke inden de to første interview lagt os fast på hvilket begreb, der skulle udforskes i den protreptiske 

samtale. 

Observationsstudiet udspandt sig på lederens arbejdsplads, og med stadigt fokus på den subjektive indre 

virkelighed som en del af den ydre virkelighed, fandt det semistrukturerede interview og den 

protreptiske samtale også sted på de respektive lederes arbejdspladser. Lederne var dermed i kendte 

rammer og skulle ikke afledes opmærksomheden ved at befinde sig i fremmede omgivelser. Vi fik 

mulighed for at få et indblik i de fysiske rammer, deres ledelse bl.a. foregår i. De valgte selv hvor på deres 

arbejdsplads, interview og samtale fandt sted og om det skulle foregå i arbejdstiden eller når 

medarbejdere/kolleger havde forladt arbejdspladsen.   
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Det bevidnende interview planlagde vi i neutrale omgivelser; i et mødelokale på kontorgangen på 

Frederiksberg Hospital om eftermiddagen. 

 

6.1.3 Forberedelse af deltagere 

Spørgsmål om grundlæggende værdier, eksistentielle dilemmaer og begreber som f.eks. skyld er ikke 

hverdagsspørgsmål. Ansvar og skyld diskuteres på arbejdspladser i forhold til situationer og ikke som 

begreber.38 Efter mundtligt at have aftalt de to interview, sendte vi et brev til deltagerne (bilag 1a og 1b), 

så de var klar over rammer og formål. Efter modtagelse af bilag 1a vendte A tilbage med spørgsmål 

vedrørende anonymitet, hvorfor vi inddrog dette i bilag b. 

 

6.2 Empiriindsamling i praksis  

Vi var begge til stede ved interviews og samtalen.  

Ved det semistrukturerede livsverdensinterview var én af os hovedinterviewer (M) og den anden (P) 

havde mulighed for undervejs at stille uddybende spørgsmål. Samtidig havde P fokus på tid og at 

optageudstyret fungerede. Interviewet var som planlagt semistruktureret med åbne spørgsmål, hvortil 

nogle svar gav anledning til at springe i rækkefølgen af de planlagte hovedtemaer. Interviewet fandt sted 

efter arbejdstid, hvor deltagerens kolleger var taget hjem. 

Observationsstudiet forløb over det meste af en arbejdsdag på et plejecenter, hvor M uden deltagelse 

observerede Bs ledelsespraksis. M var valgt, da hun i modsætning til P ikke har relation til B, og derfor i 

højere grad kunne være neutral observatør, dog med den tilføjelse at Ms observationer kunne påvirkes 

af, at M arbejder inden for samme faglige område. M nedskrev stikord til feltnoter, når det var muligt i 

situationerne. Både B´s mellemledere og medarbejdere indvilligede i M´s deltagelse, hvorfor det var 

muligt at observere B ved et ledermøde, en sygefraværssamtale og en sikkerhedsrundering. M fik 

ligeledes lov at deltage i samtale med kommende beboer og pårørende, og fik dermed et bredt kig ind i 

B´s praksis. 

Ved det bevidnende interview var rollerne klart fordelt, idet M var interviewer og P observatør, og 

noterede sine observationer undervejs. Interviewet blev ligeledes optaget på lydfil. 

Efter de tre første dele af empiriindsamlingen, var vi ikke i tvivl om, at begrebet skyld var interessant at 

udfolde i den protreptiske samtale. Vi savnede dog efter det bevidnende interview, hvor hver deltager 

interviewes i begrænset tid, at få uddybet C´s fortælling og begrebsverden. Vi havde derfor to opdelte 

sceancer med C; først et geninterview i form af et begrebsinterview, der giver mulighed for at ”udforske 

betydningen af og de begrebsmæssige dimensioner i centrale udtryk, såvel som deres positioner og 

                                                
38 Sløk, s. 16 
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indbyrdes forbindelser..”39, og kan bruges til undersøgelse af moralske dilemmaer, derefter selve den 

protreptiske samtale. Vi havde ikke på forhånd aftalt med C, at skyld var det begreb, den protreptiske 

samtale indledtes med. C havde dog selv tænkt det, da vi under det bevidnende interview var inde på 

begrebet. Samtalen med C fandt sted på hans kontor i arbejdstiden. Ved begrebsinterviewet deltog vi 

begge, derefter indtog M rollen som protreptiker og P optog på lydfil. Vi havde begge tidligere mødt C i 

forbindelse med Personligt lederforløb (PUF), og det forekom ikke hverken C eller os svært at have en 

samtale der kom tæt på C´s grundlæggende værdier og svære begreber som skyld og skam.  

 

7. Analysemetode  

7.1 Analysemetoder til behandling af indsamlet empiri 

7.1.1Transskribering 

Vi lavede, som beskrevet under udførelse af empiriindsamlingen, lydoptagelser af alle vores forskellige 

kvalitative interview- og samtaler, dvs det semistrukturerede interview, det bevidnende interview, det 

indskudte begrebsinterview og den protreptiske samtale. Af hensyn til efterfølgende analyse 

transskriberede vi optagelserne i deres fulde længde, således at vi gengav det talte sprog direkte på 

skrift, for at få et samlet og fyldestgørende overblik over de enkelte interviews og samtalen. Vi fravalgte 

at inkludere betoninger, pauser, stemmeføring mm i transskriptionen, idet vi begge var til stede ved al 

empiriindsamlingen, på nær éndags-observationsstudiet, og dermed havde en egen kropslig oplevelse af 

begivenhederne. Vi aflyttede begge det samlede lydmateriale, for at udvide vores opfattelse af det 

oplevede og skrevne. Selve transskriberingen delte vi mellem os, og nedskrev hver især hele interviews, 

efter aflytning af den tilhørende lydfil i små enheder. Ved det bevidnende interview, supplerede vi 

transskriptionen med nedskrivning af observationer, noteret undervejs, af adfærd, stemthed, 

kropslighed mm. Feltnoter fra observationsstudiet er ligeledes indskrevet, her er fokus på objektive 

iagttagelser, og det sagte er som udgangspunkt ikke nedskrevet direkte. Vores transskriptioner er at 

finde som bilag 2, 4a og 5. Vores observationer findes i bilag 3 og 4b. Af hensyn til en deltagers ønske om 

anonymitet, har vi valgt ikke at vedlægge lydoptagelserne på USB-stik. 

 

7.1.2 Meningskondensering 

Vi har fravalgt en decideret kodning af vores transskriberede interviews og samtale. Vi havde i de 

indledende oplæg til masterafhandlingen forestillet os at anvende åben kodning, med tæt kodning af 

transskriberede kvalitative interviews og efterfølgende tematisering ift problemformuleringen og dens 

underspørgsmål, og også den kontekstuelle rammebeskrivelse. Da vi imidlertid valgte at brede vores 

                                                
39 Kvale og Brinkmann, s. 172 
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empiriindsamling ud ved at benytte flere forskellige kvalitative metoder, og ikke har en forventning om 

at skulle anvende kodning til f.eks. udvikling af ny teori, grounded theory, mener vi, at vi vil skabe bedre 

fundament for vores analyse ved at meningskondensere vores interviews og samtale. Ved 

meningskondenseringen søger vi at uddrage hovedbetydningen, af det hver deltager siger. Vi har valgt at 

følge et fænomenologisk inspireret eksempel på meningskondensering, hvis formål beskrives således 

 ”hvordan man kan beskæftige sig systematisk med data, der forbliver udtrykt i almindeligt 

sprog, og hvordan der kan udfoldes stringens og disciplin i dataanalyse, uden at data nødvendigvis skal 

omdannes til kvantitative udtryk” (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 228) 

Meningskondenseringen omfatter fem trin; gennemlæsning og fornemmelse af helheden; bestemmelse 

af naturlige meningsenheder; enkel omformulering af dominerende temaer i meningsenhederne; stille 

spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens formål og endelig at knytte de enkelte temaer 

sammen i et deskriptivt udsagn. Vi har valgt at illustrere vores meningskondenseringsproces ved at 

udarbejde en oversigt over de dominerende temaer, vi har fundet i trin tre, for hver enkelt interview og 

samtale (bilag 7). Trin fems deskriptive udsagn inkluderes i afhandlingens analyse- og konklusionsafsnit. 

Som et kvalitetskriterie vil vi i forhold til et af interviewene benytte os af respondentvalidering, i den 

form at vi præsenterer vores meningskondensering og analyseafsnit i forhold til dette interview for 

deltageren, med henblik på deltagerens oplevelse af at kunne genkende sig selv, og give mulighed for at 

kunne kommentere udlægningen af udsagn.40  

 

7.2 Teori i forhold til metode og analyse 

Vi beskrev i afsnittet om fænomenologi, at vores ontologiske antagelse knytter sig hertil, hvilket da også 

gør sig gældende i forhold til vores formål med - og brug af teori både gennemgående i afhandlingen og i 

selve analysedelen. Klaus Høyer beskriver måder at betragte og inddrage teori, der knytter sig til 

henholdsvis ikke stabil, foranderlig og flydende ontologi. Vores ontologi ligger nærmest den foranderlige, 

og teori optræder på flere niveauer gennem afhandlingen. Vi har bevidst præsenteret en del teori i vores 

problemfelt, hvoraf noget inddrages igen og uddybes i teoriafsnittet. Vi bruger teorien til at indkredse og 

afgrænse genstandsfeltet, samt at åbne og forstå empirien. I forhold til vores undersøgelses- og 

genstandsfelt, er formålet med teori at nuancere41, at få øje på nye fænomener eller sammenhænge. 

Vores analysestrategi er forstående, med ønske om at udforske og forstå deltagernes virkeligheder, samt 

forstå og fortolke fænomener, der allerede gennem deltagernes forståelse af dem selv og deres 

omgivelser, er fortolkninger.42 

                                                
40 Justesen og Mik-Meyer, s. 47 
41 Høyer,s 19 
42 Launsø m.fl, s. 23 
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7.3 Teorivalg 

Vores teorivalg i forhold til den samlede afhandling indbefatter tre hovedgrupper, hvoraf metodefag; 

videnskabsteori, empiri, metode mm udgør den ene.  

De to andre knytter sig i forskellig grad begge til vores problemfelt og genstandsfelt, og kan overordnet 

grupperes i forhold til den organisatoriske kontekst / den ydre virkelighed og det eksistentielle / den 

indre virkelighed. I problemfeltet har vi præsenteret en del af den teori, der indgår i bestræbelserne på 

at indfange og beskrive den fælles overordnede ramme eller virkelighed, som både vi selv og vores 

deltagere ”er indlejret i, er et produkt af, og igen selv er med til at producere”43. Her består litteraturen 

af faglige artikler og bøger omhandlende reformer, velfærdstat og konkurrencestat, suppleret af statslige 

udgivelser om reformer og avisartikler. 

I vores specifikke teoriafsnit har vi fortrinsvis valgt primær og sekundærlitteratur om eksistens / 

eksistentialister, ledelsesteori i forhold til etik, ansvar, valg, mm samt litteratur om værdier, i forhold til 

at kunne analysere empirien og senere forholde den til vores problemformulering. I værdiafsnittet, 

inddrager vi også værdier som beskrevet i litteraturen om konkurrencestaten. Vi har udvalgt en enkelt 

artikel omhandlende sprog, der kan supplere analysen af de empiriske dokumenter. Endelig har vi med 

tanke på vores underpunkt i problemformuleringen vedrørende skyld i lederens begrebsverden, valgt en 

forholdsvis ny udgivelse, der gennem hele bogen ser på skyld og ansvar i forhold til ledelse. 

 

8. Teori 

8.1 Eksistentialisme 

Eksistentialisme er en filosofisk retning, hvor menneskets væren, eller eksisteren, er i centrum. 

Mennesket er et subjekt i en verden, hvor mening ikke er givet. Det enkelte menneske er underlagt nogle 

livsvilkår og skaber mening i sin tilværelse gennem sine valg og handlinger. Eksistentialismen rummer en 

række ontologiske begreber, der kan beskrive livsvilkårene. Vi har valgt at inddrage nogle af dem i 

analysen af vores empiri. 

 

8.1.1 Kastethed 

Filosoffen Martin Heidegger skriver om menneskets væren-i verden, og denne værens mening. Et vilkår 

for mennesket er dets kastethed; at mennesket er kastet ind i eksistensen, i situationer og vilkår, det ikke 

selv har valgt. Fra fødslen er vi kastet ind i en vilkårlig krop, tid og kultur.44 Der er ikke en årsag til - eller 

                                                
43 Launsø m.fl, s. 134 
44 Strøyer i Helth, s. 182 
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mening med, hvor vi er kastet. I denne væren må mennesket gennem hele livet se sine muligheder og 

gennem sine valg skabe mening. Kastethed indgår i Heideggers lære om menneskets erkendelse, 

tilstedeværen, i beskrivelsen af tilstedeværens væren, som Heidegger bl.a udlægger i tesen om 

anråbsforståelse og skyld: 

 ”Og hvordan er tilstedeværen denne kastede grund? Ene og alene på den måde, at den 

kaster sig hen mod muligheder, som den er kastet ind i. Selvet, der som sådant må lægge sin egen grund, 

kan aldrig blive herre over denne grund og må dog eksisterende overtage grundværen.”  (Martin 

Heidegger 2007, s. 317) 

Menneskets kastethed bliver et ikke-valgt grundlag for dets valgfrihed. 

Vibe Strøyer (VS) forholder, i et kapitel om eksistentialisme, Heideggers kastethed til den virkelighed 

lederne befinder sig i. De organisatoriske rammer og de senere års øgede centrale styring, med 

effektivitetsfremmende politiske og strategiske tiltag og fokus på økonomisk styring, er 

udefrakommende vilkår for lederne, som de ikke selv har direkte indflydelse på. Dilemmaerne, der 

opstår mellem denne kastethed og den fagprofessionelle baggrund og de værdier lederen har med, 

angiver VS som organisationspsykolog at opleve ofte.45 Kastetheden sætter lederne selv på spil, når de 

skal formidle rammer, de ikke bryder sig om. 

 

8.1.2 Frihed 

En anden eksistentialist, VS knytter til den eksistentielle dimension i ledelse, er Jean Paul Sartre og hans 

frihedsbegreb. Sartre tror som ateist ikke på en gudsskabt menneskelig natur; mennesket eksisterer først 

og definerer sig selv efterhånden, og er således ikke andet, end hvad det gør sig selv til. Mennesket er 

frit, og dermed forpligtet til at vælge, og ansvarlig for sig selv. 

Friheden er en forpligtelse, og Sartre taler ligefrem om at være dømt til friheden, idet erkendelsen af 

friheden indebærer en byrde og ansvar for det enkelte menneske. Det eneste valg, mennesket ikke har, 

er ikke at vælge, i det dette i sig selv også er et valg.  

Friheden er ubetinget, og mennesket sætter ved sin frihed en norm for det gode og det onde, som det er 

suverænt ansvarlig for. Handlinger er nemlig ikke vilkårlige. Hvad man gør, sætter aftryk i resten af 

verden. Man skal ifølge Sartre befordre frihed. Man bliver netop kun fri, hvis andre også er frie. 

Engagement i frihed bliver til engagement i andres frihed, og valget indebærer dermed en moralsk og 

etisk forpligtelse. 46 

                                                
45 Strøyer i Helth, s. 183 
46 Jacob Dahl Rendtorff, lektor ved Roskilde Universitet og ph.d. i filosofi, i interview 
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VS skriver, at det er konfronteret med friheden, at lederen ”møder realiteten og åbent må forlige eller 

ikke forlige sig med de valg, den frihed, der kan ligge i magten, og det ansvar, der følger med at tage 

beslutninger i ledelse”.47 

 

8.1.3 Valget 

Kierkegaard vender valget mod det enkelte menneske, således at det essentielle er at vælge sig selv, 

erhverve sig selv, og dermed tage ansvar for, hvem man bliver og hvad man gør.  

”Valget selv er afgjørende for Personlighedens Indhold; ved Valget synker den ned i det 

Valgte, og naar den ikke vælger, henvisner den i Tæring….  Det, der skal vælges, staaer i det dybeste 

Forhold til den Vælgende, og naar der er Tale om Valg, der angaaer et Livs-Spørgsmaal, saa skal Individet 

jo paa samme Tid leve….Naar Du da vil forstaae mig rigtigt, saa kan jeg gjerne sige, at det i at vælge ikke 

saa meget kommer an paa at vælge det Rigtige, som paa den Energi, den Alvor og Pathos, hvormed man 

vælger. Deri forkynder Personligheden sig i sin indre Uendelighed, og derved consolideres igjen 

Personligheden. (Kierkegaard 1843/2013, s.160-164) 

 

De ydre valgmuligheder er som sådan uinteressante for Kierkegaard, det egentlige valg er at tage livets 

muligheder på sig og lade dem blive aktive og handlende.48  

De som ikke er i stand til at se valget, er lette at manipulere og uden indhold i tilværelsen. 

Kierkegaard beskriver mennesket inddelt i tre hovedkategorier; der adskilles ved bevidsthed om egen 

eksistens og forholden sig til valget; Spidsborgeren, der ikke ser valget; Æstetikeren, der ser valget, men 

lever i nuet og ikke vælger; og endelig Etikeren, der både ser valget og vælger. Etikeren har truffet det 

etiske valg, valget mellem godt og ondt. Etikeren tager personligt ansvar for sine handlinger og 

engagerer sig, og har samtidig opmærksomheden rettet mod at leve etisk i overensstemmelse med 

fællesskabets værdier. Som kristen eksistentialist ser Kierkegaard dog også et højere mål end 

fællesskabets, og forholdet til Gud, står over moral og samfundets regler og normer. 

Kirstine Andersen (KA) skriver inspireret af Kierkegaard om fordringen til lederen; at blive den han er, dér 

hvor han er, hvilket indebærer at vide hvad han står for som menneske og kæmpe for det. Lederen skal 

tage rollen på sig, og samtidigt tage personligt ansvar og turde vælge selv.49 

 

 

 

                                                
47 Strøyer i Helth, s. 187 
48 Andersen, s.51 
49 Andersen, s.54 
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8.2 Værdier 

Vi nævner i afhandlingens afgrænsning, hvad vi selv kalder, tre værdisæt; de grundlæggende 

menneskelige værdier, de fagprofessionelle værdier, og den offentlige sektors eller statens værdier. Vi 

ser her nærmere på de tre værdisæt og på, hvor værdierne fletter sig ind i hinanden, støder sammen, 

eller er i direkte modstrid.  

 

8.2.1 Menneskets grundlæggende værdier. 

Ole Fogh Kirkeby (OFK) definerer værdier som ”meningen med motiver, der kan forklare menneskers 

handlinger”50, knyttet til den bevidste eller potentielt bevidste handling. Værdier udgør menneskets 

grundlæggende måde at forstå og handle på. Værdier bruges ikke som begrundelser, men bliver 

begrundelser for menneskets handlinger, og bruges til af afgøre hvad der er rigtigt og forkert, og er 

således referencerammer for antagelser og normer.  

Som beskrevet i afsnittet ovenfor om protreptisk samtale, tager OFK udgangspunkt i de fire klassiske 

græske overordnede begreber eller værdier, og formulerer det i forhold til menneskelighed: 

”den basale menneskelighed består dybest set i at være i kontakt med de fire basale 

værdier ´det gode, det sande, det retfærdige og det skønne´, at de så veksler fra kultur til kultur er 

ligegyldigt. De er de basale byggestene.” (Ole Fogh Kirkeby 2009) 

Menneskets grundlæggende værdier kan alle henvises som tilhørende én af disse fire basale værdier. Det 

enkelte menneskes værdisæt, de underliggende værdier og vægtning af værdiernes betydning, er 

individuelt, og grundlagt gennem bl.a. kulturelle normer, opvækst og f.eks. religiøst tilhørsforhold.  

OFK fremhæver én af de fire basale værdier som den mest fundamentale; det gode. Ud fra ordets 

oprindelige betydning, ”at passe sammen” og ”at være forbundet”, giver OFK det gode betydningen at 

gøre en Andens sag til sin.51 

 

8.2.2 Fagprofessionelle værdier 

Da lederne i sundhedsvæsenet oftest er professionsfaglige, ser vi kort i dette afsnit på de 

fagprofessionelle værdier, der knytter sig til ledernes grunduddannelse.  

Det at gøre den Andens sag til sin, afspejler sig også i de fagprofessionelle værdier, der optræder i 

sundhedsvæsenet, hvor omsorgen for borgeren er en grundlæggende værdi. Sammen med sundhed 

optræder omsorg direkte knyttet til sundhedsvæsenet i bogen ”Ledelseskrise i konkurrencestaten”, hvor 

forfatterne Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard (LBK&JN) lister grundværdier for flere professioner op.52 

                                                
50 Kirkeby m.fl, s. 23 
51 Kirkeby m.fl, s. 24 
52 Kaspersen og Nørgaard, s. 140 
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Sundhedsvæsenets kerneopgaver indbefatter også opgaver inden for uddannelse, forskning, 

undervisning og på det sociale område, hvorfor vi mener, at de listede grundværdier for disse områders 

professioner; dannelse, trivsel og udvikling, social velfærd og social retfærdighed, også gør sig gældende i 

sundhedsvæsenet. LBK&JN nævner tryghed og samarbejde som væsentlige værdier i velfærdsstaten, og 

skriver, at de professionsuddannedes arbejde baseres på disse, ligesom ledelses- og samarbejdsrummet 

traditionelt har været bygget op herom. Dialog og diskussion indgår i den fagprofessionelle 

udviklingsforståelse. Lederne i vores problemfelt er både ledere for fagprofessionelle og har selv en 

fagprofessionel baggrund, hvorfor de fagprofessionelle værdier må antages at spille en ikke ubetydelig 

rolle i dilemmaer i forhold til ledelse af løsning af kerneopgaverne. 

 

8.2.3 Den offentlige sektors værdier 

I problemfeltet var vi inde på udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat, og hvordan der samtidig er 

sket et værdiskifte, hvorfor vi kun kort ridser nogle hovedpunkter op her. 

Hvor velfærdsstatens værdier i nogen grad lænede sig op af professionernes og kerneopgavernes, 

udspringer konkurrencestatens af teknokratisk-økonomiske logikker.53 Værdier er effektivitet og 

hurtighed, og fokus er på konkurrence, økonomi og vækst. Værdierne inkorporeres i 

ledelsesværktøjerne, der er businessinspirerede54, hvilket afspejler sig i rammer og styringsmekanismer. 

Som titlen på deres bog, afspejler mener LBK&JN at der er en decideret ledelseskrise i 

konkurrencestaten. Krisen er bl.a et produkt af det værdiclash, der er opstået mellem velfærdstatens og 

professionernes værdier på den ene side og konkurrencestatens på den anden side. Den 

styringsbaserede ledelse rammer professionernes grundværdier, f.eks når kvalitet vurderes ud fra 

dokumentation, der går på processer og ikke på det faglige indhold.55  

LBK&JN taler om konkurrencestatens manglende vision, der gør det svært at navigere på overordnet 

niveau og finde en retning i organisationerne, og bidrage til den samlede offentlige sektor. OFK er inde 

på noget af det samme, når han omtaler en mindre idéorientering, og knytter det sammen med 

nødvendigheden af ledelsesmæssig gennemslagskraft, hvilket fordrer, at lederen bliver bevidst om egne 

værdier. Her et kort citat, der indgår i en fortale for det protreptiske:  

”Lederens betydning begynder at blive større og større, blandt andet fordi det politiske 

bliver mindre og mindre idéorienteret og mere teknologisk - og derfor er det på sin plads igen at 

henvende sig til lederens bedre jeg”  (Ole Fogh Kirkeby 2009)  

 

                                                
53 Kaspersen og Nørgaard, s. 133 
54 Kaspersen og Nørgaard, s. 127 
55 Kaspersen og Nørgaard, s. 140 



31 

 

8.3 Humansproget 

Et igangværende tværskandinavisk forskningsprojekt, undersøger NPMs konsekvenser inden for 

sundhedsområdet ud fra et humanistisk perspektiv. Professor Steen Wackerhausen (SW) fortæller i et 

interview56, som her gengives i hovedtræk, om betydningen af- og farerne ved presset på humansproget. 

SW betragter ikke NPM som en forsvindende ledelsesstrategi, men som et samfundstransformerende 

tiltag, der er legemliggjort i administrativ og beslutningsmæssig praksis. 

Humansproget, der udtrykker det konkrete, levede liv, presses af et økonomisk, markedstænkende 

sprog, der har udviklet sig med NPM. Sprog er virkelighedsskabende, og forsvinder humansproget kan vi 

miste vores moralske kompas, og professioner ender med at arbejde imod og ikke med deres eget ethos. 

I sygeplejen er omsorg for andre, ifølge SW, selve fagets eksistensberettigelse, og selve professionen 

ændres da, når mål for succes ikke længere er det nære og menneskelige. Når beslutninger på 

hospitalerne træffes ud fra målbare produktionsopgørelser, står det i kontrast til patienternes sprog, der 

kan være ”sorg, omsorg, lidelse, glæde, taknemmelighed, ansvar, håb, fortvivlelse..”57 Når man gradvist 

fjerner humansproget fra en række beslutningsprocesser, fører det til en snigende dehumanisering. For 

SW er det afgørende, at humansproget er til stede, når der træffes beslutninger. Menneskeligheden kan 

øges, alene ved at man taler om mennesker og liv i det sprog, der vedrører livet. 

 

8.4 Skyld 

8.4.1 Skyld og ansvar 

Teologen Camilla Sløk (CS) skriver om skyld og ansvar i ledelse, på baggrund af både nyere og klassisk 

teori om begreberne samt med udgangspunkt i en interviewundersøgelse om emnet blandt en gruppe 

masterstuderende ledere. Allerede indledningsvis forbindes og lades begreberne, idet skyld beskrives 

som den negative udgave af ansvar.58 Skyld, culpa, kan defineres juridisk; at handle culpøst, hvor man 

forsætligt eller uagtsomt volder skade. Men også psykologisk, hvor skyld defineres som en følelse, 

knyttet til overjeget, der kan udløse selvbebrejdelser og dårlig samvittighed. Følelsen af skyld ses som 

negativ; noget man skal af med. Men CS stiller spørgsmål ved, om vi reelt ønsker et samfund uden skyld. 

Følelsen af skyld kan være relevant og have en social funktion, i fald man har forvoldt andre lidelse. 

Heidegger skriver om at skylde nogen noget og at være skyld i… Betydningerne kan være 

sammenfaldende at gøre sig skyldig i noget ift at bryde loven og dermed være strafskyldig.59 Men at gøre 

sig skyldig i noget behøver ikke at indebære lovovertrædelse, man kan have  

                                                
56 Funch,s.14-15 (Steen Wackerhausen) 
57Funch,s.14 (Steen Wackerhausen)  
58 Sløk, s. 23 
59 Heidegger, s. 315 
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 ”skylden for, at den anden i sin eksisens bliver udsat for fare, ledt på vildspor, eller endog 

knækket…. Det formale begreb om skyldigværen i betydning af at have gjort sig skyldig over for en anden 

lader sig følgelig bestemme således: at være grund til en mangel i en andens tilstedeværen…”     (Martin 

Heidegger 2007, s.315) 

Ved sin mangelfuldhed i den eksisterende samværen med de andre, kan man være tynget af etisk skyld. 

 

CS tager i sin undersøgelse udgangspunkt i sammenhængen mellem skyld og ansvar, knyttet til en 

begivenhed med beskyldninger om skyld eller diskussion om årsag til skyld. Skyld står ikke alene som en 

følelse. CS fremlægger tre hovedkategorier efter samtaler med 12 ledere; at være skyldig, fordi man ikke 

tager ansvar i tide; at pålægges skyld af medarbejdere for (legitime)60ledelsesmæssige beslutninger; at 

blive gjort til syndebuk, uden reelt at være skyldig. Hun interesserer sig for ledernes skelnen mellem 

begreberne, og deres håndtering af at andre pålægger dem skyld. Derudover, hvad der er særligt 

relevant for vores analyse, interesserer hun sig for ledernes håndtering af skyldspålæggelsen i forholdet 

mellem lederrollen og deres private jeg. Lederne kan angiveligt ikke diskutere skylden åbent i deres 

organisationer. CS antager, at det hænger sammen med, at ansvar kobles til lederrollen og at skyld, trods 

udløst af ledelsesmæssig ageren, kobles til det personlige og private. Ved at bringe sin person og dermed 

sig selv ind i sin ledelse, som det forventes i stillingsbeskrivelser og på lederuddannelser61, gør lederen sig 

samtidig sårbar. Da skyld er et moralsk spørgsmål, er det alvorligt: 

  ”Skyld indbefatter spørgsmålet om rigtigt eller forkert og dermed bliver den, der udsættes 

for den sociale situation, at blive anklaget for at være skyldig, også i samme åndedræt dømt af taleren: 

´du er en amoralsk person´.” (Camilla Sløk 2014, s. 24) 

Lederne vil ifølge CS gerne udøve det gode i deres ledelse, og gerne tale om at være gode, men den del 

af moralen og etikken, der vedrører det negative, som f.eks. skyld er svær at tale om, og tabuiseret i 

nogen grad. 

 

8.4.2 Undskyldninger 

CS beskæftiger sig også med undskyldninger. Teoretisk kan undskyldninger defineres og udtrykkes på to 

forskellige niveauer. En apologia, der ikke er en egentlig undskyldning, men snarere en anerkendelse af 

ansvar (for fejl eller skadevoldende handling), og indeholdende en forklaring. En apology, der er en reel 

erkendelse af skylden.62 Ved at erkende skylden, åbnes for forsoning, men samtidig udsætter lederen sig 

for risiko for omgivelsernes fordømmelse eller egentlig straf. Ofte praktiserer offentlige institutioner 

                                                
60 (vores tilføjelse) 
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derfor apologia, hvorved lederen kan anerkende et organisatorisk ansvar for fejl eller skade, og komme 

med en forklaring derpå.63 

 

8.4.3 Den teologiske diskussion 

Skylds kobling til moralen har sit udspring i religionen. Med henvisning til ordet religions oprindelige 

betydning, religare; det man knytter sig til, formulerer CS, at religion er det samfundet knytter sin 

mening til, og dermed er det, der formulerer samfundets grundantagelser, bl.a. om rigtigt og forkert. 

Skyld, ansvar, forsoning diskuteres teologisk. I Erasmus af Rotterdam og Luthers diskussion om ansvar og 

frihed i 1500-tallet, er menneskets mulighed for at vælge at gøre det gode eller onde et afgørende tema. 

Erasmus opfattede mennesket som født grundlæggende godt, og i stand til frit at vælge at gøre det gode 

eller det onde. I kontrast hertil fremførte Luther, at mennesket var født med det onde i sig og uden magt 

over de afgørende spørgsmål i livet; kun gennem Gud kunne mennesket gøre det gode. Det onde og 

synden er i menneskets grundtilstand. Der var således en afgørende forskel på friheden til at vælge det 

gode eller onde, og således også en forskel på muligheden for at tage ansvar. Hvor friheden hos Erasmus 

er stor, gøres mennesket ansvarlig for sine valg og handlinger, og dermed også potentielt skyldig, hvis 

valget ikke er det gode. Hos Luther kan mennesket kun gøres ansvarligt for de laverestående ting, dog 

også her underlagt noget højerestående. Luther skriver direkte om ledelse, vedrørende den verdslige 

magts opgave; at sørge for lovgivning, der inddæmmer det onde.64 Hermed står mennesket til ansvar i 

den almindelige verden, men Luther overlader dom og skyld til Gud. Mennesket bør, trods det ikke er 

muligt at efterleve fuldt ud, efterstræbe det gode. Som leder i en kultur formet af disse kristne begreber, 

udtrykker CS forståelse for, at skylden er så svær at tale om og påtage sig. Med diskussionen om 

mennesket som godt eller ondt og friheden til at vælge, angår spørgsmålet om skyld, hvad mennesket er: 

 ”Anklager om skyld, fx i ledelse, er derfor ikke et spørgsmål om rolle, men om hvem du 

egentlig er, og hvordan du ser verden: Om du er et ordentligt menneske.”  

     (Camilla Sløk 2014, s. 86) 

 

8.5 Lederen som menneske  

8.5.1 Viljen til ordentlighed 

Der findes mange ledere, der gerne vil være ordentlige mennesker, og ønsker at lede på en menneskelig 

og anstændig måde.65  Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby (PH&OFK) skriver om viljen til ordentlighed, og 

placerer den hos den leder, der har en livsholdning, der udtrykker en oplyst og etisk humanisme. De 
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beskriver viljen til ordentlighed som noget af det skrøbeligste i lederens liv. Lederen sætter sin 

menneskelighed i spil og kan blive mistolket, og kan ikke vide, om hans intentioner forstås i den ånd, de 

er tænkt. Viljen til ordentlighed er også viljen til at ville det gode, og ønsket om ikke at gøre ondt.  

PH&OFK beskriver tre forhold; opmærksomhed, handlekraft og troværdighed, der sammen kan danne en 

forståelsesramme omkring viljen til ordentlighed. Opmærksomheden fordrer iagttagelsesevne, der 

indbefatter både det kognitive, følelsesmæssige, sanselige, kropslige og intuitive. Lederen skal være 

bevidst om sin iagttagelsesposition, og om hvad han kunne have givet opmærksomhed ved at iagttage 

fra en anden position. Lederen kan iagttage både sig selv og fællesskabet, og bevidst arbejde med at 

kende sig selv, og andres reaktioner og holdninger. Lederen må kende sin kontekst, der er med til at 

forme rammen om opmærksomheden.66 Handlekraften viser sig bl.a. ved lederens praktiseren af 

organisationens værdier, men ordentligheden er først tilstede, når lederen på samme tid agerer ud fra 

egne værdier. Lederen skal ville det fælles og være oprigtigt interesseret i den viden, han får gennem 

dialog og samvær med andre. Samtidig skal lederen kunne stå alene og være handlekraftig, når det er er 

nødvendigt. Lederen må se en mening med- og tro på sin afgørelse, også når den er ubehagelig. Lederens 

handlekraft kan her tage udgangspunkt i, at lederen ser tingene i et større perspektiv, og agerer til 

organisationens bedste, trods at det kan gøre den enkelte ondt, og at han derved bliver tillagt andre 

motiver, end de han selv lægger til grund for sin afgørelse. Lederen må da lære at iagttage sig selv ud fra 

andres opfattelse af hans motiver, og lade det føre til tvivl og eftertanke. Troværdigheden er svær at 

indkredse. ”Hvordan kan vi vide, om vi står over for en troværdig leder? Hvordan kan han selv være 

sikker?”, spørger OFK&PH. Lederen vil blive presset til at indgå kompromisser. Han vil fortælle andre om 

ting på en måde, så ikke hele sandheden er med eller på en måde, han ikke selv kan stå inde for. Først 

når han har stået i disse situationer og ser, hvordan han selv reagerer, kan han vide, om han er tro mod 

sig selv som menneske. Igen spørger PH&OFK; ”Og vil man, når det kommer til stykket, være i stand til at 

sige eller på anden måde signalere, at man ikke er enig i en beslutning, man føler sig nødt til at træffe, 

som resultat af overvejelserne om et dilemma mellem forskellige hensyn?”67 Troværdigheden kan ifølge 

PH&OFK ikke vurderes af lederen selv, men hænger sammen med omgivelsernes vurdering af hans 

opmærksomhed og handlen. Troværdigheden kan først vurderes, når man også ser lederen som 

menneske. 

 

James Kranz (JK) skriver om virtuous betrayal; der kan oversættes til det etiske eller moralske bedrag, og 

kan sammenlignes med ovenstående beskrivelser af nødvendige men ubehagelige beslutninger, hvor 
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medarbejdere eller andre i omgivelserne føler sig forrådt. Virtuous betrayal finder da sted in the service 

of an higher purpose,68 i JK´s eksempel ved at skabe forandringer i en organisation, for at tilpasse den 

omverdenen eller skabe legitimitet, og sker da i overbevisningen om i et større perspektiv at gøre det 

gode, trods nogles oplevelse af det modsatte. Lederen konfronteres her med sprækken mellem 

institutionen og det personlige, og må som ovenfor give plads til eftertanken og granske sine handlinger 

for egoistiske motiver. ”Bedraget” udfordrer således i JK´s perspektiv både den bedragende og den 

bedragede. Bliver lederen i tvivl om det gode i sin handling, og alligevel må vælge bedraget har han lært 

hvad JK beskiver;  

 ”Knowing how to betray from the depressive position may be the saddest of all 

developmental achievements for the leader.” (James Kranz 2006, s. 238) 

 

8.5.2 At træde i karakter 

Sidst i teoriafsnittet vil vi se på at træde i karakter. For hvad betyder det egentlig at træde i karakter som 

menneske - og som leder?  

Som nævnt i problemfeltet betyder ethos karakter, og er princippet for - og procesbeskrivelsen af, 

hvordan individets udvikling fyldes med bl.a. værdier, motiver, ansvarlighed og håb.69 Ethos er ifølge 

OFK&PH samtidig den proces, hvor mennesket selv forvandler dette til sin individuelle identitet og retter 

det mod den Anden og fællesskabet. Ethos står ikke alene, men skal som i den klassiske græske tradition 

forenes med logos og pathos. Logos er det rationelle, og knyttes samtidig til refleksiviteten, også 

refleksionen over egne tanker, handlinger, og tanker over egne tanker. Og med refleksion og indsigt, 

hører også samvittigheden til logos. Pathos er lidenskaben; aggressionen, men også en positiv drivkraft, 

selve ur-energien. Det er med forenelsen af fornuft, karakter og lidenskab i den menneskelige dimension, 

at man får ”videbegærlige, åbne, ansvarlige, generøse, ja kærlige individer”.70 Mennesker, der besidder 

en kreativitet og skabende kraft, som bruges med tanke på ansvar for fællesskabet. Her opstår 

muligheden for en helt ny ledertype. 

KA tager udgangspunkt i Kierkegaard i forhold til at træde i karakter. At træde i karakter som menneske, 

involverer et menneske, der er blevet synligt for sig selv og andre, ved at forholde sig til sig selv, som det 

virkelig er. Mennesket skal vælge sig selv, ikke skabe sig selv, men forsone sig med den, det allerede er. 

Mennesket der vælger, er som beskrevet i afsnittet om valget, etikeren. Etikeren tager ansvar for sig selv 

og handler ansvarligt i forhold til det andet menneske. KA vover at bruge Kierkegaards træden i karakter 

direkte på lederrollen. Etikeren som leder beskrives med mange eksempler, f.eks: 
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 ”Etikeren har fat i lederrollens identitet på en sådan måde, at han ved, at han skal bevare 

sin menneskelige værdighed og respekt for andre mennesker – også i situationer, hvor han skal være hård 

og tage vanskelige beslutninger. Han har en etisk fordring til sig selv om at udøve god ledelse.”   (Kirstine 

Andersen 2005, s.59) 

Etikeren som leder, ved hvad han står for og bygger sin ledelse på sin menneskelighed. 

Han har evne og vilje til at skabe legitimitet for sine beslutninger, og er ikke bange for at tage de 

upopulære beslutninger, når der er behov for det. Det afgørende er det synlige valg; medarbejderne ved, 

hvor de har ham. Han tør stå ved, at han ikke er ufejlbarlig. 

Men lederen er også bundet af regler og rammer, og må vælge, om råderummet er tilstrækkeligt til, at 

han vil blive. KA trækker en tydelig streg mellem mennesket og lederrollens definerede forventninger og 

ansvar for organisationen og medarbejdere. Alligevel konkluderer hun, at lederen ikke kan nøjes med at 

udfylde sin rolle; hele eksistensen er med.71 Divergensen mellem de menneskelige værdier og 

organisationens eller omgivelsernes krav, vil uundgåeligt bringe lederen i eksistentielle dilemmaer. 

 

Karakterbegrebet kan også knyttes til særlige karaktertræk ved en rolle eller en person. Goffman tog 

tilbage i 1950´erne udgangspunkt i teatret i forhold til rolle, person og det private, i teori der stadig 

bruges i ledelsessammenhænge. Vi vil ikke beskrive hans teori nærmere her, men har valgt afsnit fra 

hans bog ”The Presentation of Self in Everyday Life” som baggrundslitteratur, for at have et andet 

teoretisk blik på lederrolle, det personlige og private. 

 

Som afslutning på teoriafsnittet vender vi for en kort bemærkning tilbage til det gode og det onde, der 

ikke bare diskuteredes af Erasmus og Luther, men stadig i dag er begreber der knyttes til ledelse. Da 

bogen ”Ledelseskrise i konkurrencestaten” udkom i dette efterår, fik den megen og overvejende positiv 

omtale. Dog skilte anmeldelsen i Djøf-bladet72 sig ud ved sin overskrift: ”Er offentlige ledere onde?”. 

Måske et udtryk for, at djøf´erne følte sig udstillet som de, med de ikke så menneskelige værdier i 

værdiclashet. At ledere generelt ønsker at være gode, og gøre den andens sag til sin, har vi skrevet 

tidligere; her simplificerer OFK det i et interview: 

”Spørger du ledere hvorfor de er blevet ledere, vil de meget ofte sige ´for at hjælpe andre 

mennesker´. Eller ´for at hjælpe andre til at gøre det bedre, som de er gode til´, eller ´for at hjælpe andre 

til at finde ud af, hvad de er gode til´. Det vil være langt de dominerede svar” 

    (Ole Fogh Kirkeby 2009) 

                                                
71 Andersen, s. 60 
72 Bøgelund, s. 1 
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9. Analyse af empiri 

Vi har ved vores metodevalg i forhold til empirien og gennemgående i afhandlingen søgt at kombinere 

deltagernes livsverden med en mere overordnet belysning af historisk, social og/eller politisk kontekst73, 

og dermed inspireret af Heidegger undersøgt deltagernes erfaring, som levet og som en del af en 

kontekst. Vi tilstræber, at dette fremgår tydeligt i analysen. 

Vi har valgt at dele analysen op i flere afsnit. Først vil vi se på udsagnene i de tre interview-

/samtalesituationer. Vi har som beskrevet i metodeafsnittet først transskriberet (bilag 2, 4a og 5) og 

derefter meningskondenseret hver enkelt samtale, illustreret i bilag 7 hvor temaer og meningsenheder 

fra hver enkelt samtale er fremhævet. Vi vil i analysen gå i dybden med de temaer, der er dominerende i 

den enkelte samtale; ”knytte de enkelte temaer sammen i et deskriptivt udsagn”, som femte trin i 

meningskondenseringen, og derefter forholde dem til de dele af teorien, vi finder meningsfulde. Ved 

inddragelsen af teori indsættes kun referencer, hvis teorihenvisningen ikke allerede er præsenteret i 

teoriafsnittet.  

Vi vil trække udvalgte citater ind, ligesom vi bevidst har gjort fra forfatterne i teoriafsnittet, for at lade 

den enkeltes udsagn stå rent frem i stedet for udlagt og fortolket af os. Vi vil ikke benytte den samlede 

teori på hver enkelt samtale, men alle dele af teorien inkluderes i analyseafsnittet.   

Vi vil i analysen af empirien også se på dokumenterne; bilag 6a og 6b.  

Endelig vil vi beskrive vores refleksioner over observationer under det bevidnende interview samt over 

feltstudiet og det at holde samtalerne i ledernes egne omgivelser, herunder refleksioner over hvordan vi 

selv som undersøgere blev påvirket af omgivelserne. 

Efter henholdsvis analyseafsnit og refleksionsafsnit vil vi sammenfatte og delkonkludere, inden vi sidst i 

afhandlingen forholder empirien samlet til vores problemformulering i den endelige konklusion. 

 

9.1 Analyse af semistruktureret interview.  

Nedenstående figur illustrerer temaer og meningsenheder i det semistrukturerede livsverdens interview. 

Figurens linjer er horisontale, da temaerne ikke skal forstås som et hierarki, men som 

sammenhængende. De tre temaer ”leder><menneske”, ”rammen” og ”det fælles” er de hovedtemaer, vi 

fandt ved meningskondenseringen og vil behandle i analysen. De indgår alle i deltagerens fortalte 

virkelighed og i de dilemmaer, deltageren oplever og beskriver i samtalen, ikke kun i de helt konkrete 

beskrevne dilemmaer knyttet til en eksemplificeret ledelsesmæssig begivenhed. Hovedtemaerne er 

                                                
73 Brogaard Kristensen, s. 197 
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forbundet med de naturlige meningsenheder, vi identificerer som betydningsfulde for deltageren, og 

som vi mener, giver en fornemmelse af helheden. 

 

 

 

9.1.1 Dilemmaet, rammen, det fælles og de umiddelbare værdier 

Indledende vil vi se på deltagerens (A) forberedte konkrete eksempel på et ledelsesmæssigt dilemma. A 

havde som nævnt i metodeafsnittet fået tilsendt vores formål med undersøgelsen, samt temaer stærkt 

inspireret af vores problemformulering, og havde således mulighed for at overveje, identificere og 

udvælge egne værdier og dilemmaer, som hun ønskede at dele med os i samtalen. A fortæller om 

generelle dilemmaer; dvs ikke knyttet til en enkelt begivenhed, men tilbagevendende begivenheder. Hun 

oplever en tosidet problematik. Om den ene side, at skulle opsige en medarbejder i henhold til den 

kommunale sygefraværspolitik, siger hun:   

 ”At det er alt for stramt på den måde, vi kører det på, og der har jeg virkelig været 

udfordret i forhold til at gøre det, vi skulle i forhold til reglerne, som leder, fordi jeg synes, der manglede 

et helhedsbillede af den medarbejder. Det kunne være den medarbejder, der havde lagt en kæmpe 

indsats og som virkelig brænder for faget, hvor man tænker ´argh, kunne jeg være lidt mere large her, 

kunne jeg få dem på benene igen, så ville det være så godt. Og for det overordnede, for det vi gerne vil i 

forhold til borgerne´. Jeg vil rigtig gerne have medarbejderen til at rejse sig igen. Men det er rigtigt; de 

opfylder ikke betingelserne” 

Dilemmaer

Leder >< 
menneske

Grundlægg. 
værdier

Omstændig-
heder 

Ansvar

Valg

Skyld

Rammen

Styring, 
lovgivning, 
økonomi

Mål

Det fælles

Borgeren 
kerneopgaven

Det større 
perspektiv
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A fortæller, at mange af medarbejderne bor i nærområdet; at det ikke kun menneskeligt, men også set i 

et større (kommunalt-økonomisk) perspektiv ville være bedre med helhedstænkning, end at holde sig til 

de faste regler. Senere i samtalen kobler A dilemmaet til en af de basale værdier; retfærdighed, med 

overvejelserne om, at retfærdighed ikke er at behandle folk ens, men at behandle dem med hensyntagen 

til, at de netop ikke er ens, så retfærdighed bliver at kunne handle individuelt.  

Den anden side af dilemmaet, oplever A, når offentlige overenskomster forhindrer lederen i at opsige 

medarbejdere med en adfærd, der gør, at hun ikke synes, at de kan være i deres stilling i det borgernære 

område. Hun beskriver efterfølgende ”beskyttelsen af svage borgere”, og hvordan hun spørger sig selv, 

hvad borgerne har brug for, som en hjælp til at navigere, når det har været svært.  

A´s dobbelte dilemma knytter sig til flere af temaerne og meningsenhederne. Tydelig er oplevelsen af, 

hvordan rammen er begrænsende for at gøre det, hun som leder mener er det rigtige, det gode for 

medarbejderen, for borgeren og for samfundet, her repræsenteret ved kommunen. Rammen er her dels 

de fastlagte og handlingsanvisende måltal i kommunens sygefraværspolitik, som kan falde ind under det, 

LBK&JN beskriver som statiske værktøjer, der som en del af styringsfikseringen skaber afstand til den 

ledelse, lederen skal finde i sig selv. 

Den begrænsende ramme er også overenskomsterne, der indeholder aftaler til beskyttelse af 

medarbejderne, men i denne situation i A´s optik hæmmer beskyttelsen af borgeren. 

A udtrykker, at hun er udfordret, når reglerne skal følges, men ikke, som vi opfatter hendes fortælling, 

fordi hun personligt bringes i en svær eller ubehagelig situation. Udfordringen gælder hensynet til den 

Anden og det fælles; ikke at kunne gøre det gode, som OFK fremhæver som den mest fundamentale 

værdi. Hvor rammen i første eksempel kræver (uønsket) handling af A, fratager rammen i andet 

eksempel A handlekraften, hvor lederen, her A, ser tingene i et større perspektiv og vil agere til 

organisationens bedste, trods at kunne gøre den enkelte ondt, jvf PH&OFKs forståelsesramme omkring 

viljen til ordentlighed.  

Troværdighed indgår også i denne forståelsesramme, og er netop den værdi A nævner først på 

spørgsmålet om hvilke værdier, der er vigtige for hende som menneske. Efter troværdighed nævner A at 

være ægte, gennemsigtig og tydelig i forhold til, hvad man synes og ikke synes - og hvorfor, og stå ved 

det. I forhold til at være tydelig, fortæller A, hvordan hun i situationer, hvor hun mærker, at rammer eller 

lovgivning får hende til at føle at noget eller nogen kommer i klemme, har italesat sin uenighed og har 

gjort systemet opmærksom på udfordringen og sin bekymring. Hun søger dialogen, for at kunne byde ind 

med, hvad andet der kunne gøres, hvad hun selv kunne gøre, og gennem dialogen oplever hun at se 

tingene i et større perspektiv og blive ”klar på rammen”. Derudfra må hun træffe sit valg, om hun kan 

påtage sig opgaven eller ej.  
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 ”Jeg kan sagtens være med i noget, som jeg ikke synes, er den bedste idé, det kan jeg godt. 

Men jeg tror, at jeg altid vil kæmpe med den ramme, og tror, at jeg altid vil gøre, hvad jeg kan for at sige, 

hvorfor jeg ikke gør det. Nogle gange er det faktisk også mig, der bliver flyttet; at det faktisk viser sig, at 

der nogle andre, der har ret. Så den åbenhed må der være, at man må sige og ikke bare tro, at man har 

svaret på det hele. Det er meget komplekst, og det at man har et blik ind i et eller andet og kan se 

soleklart, så kan det godt være, at hvis man retter blikket et andet sted hen i organisationen, så er svaret 

et andet. Så på den måde er det stadig meget kompliceret. Men jeg synes også, det altid at have dialogen 

- at snakke sammen, er utrolig vigtigt, hvis vi skal snakke værdier” 

Her kommer A ind på tredje komponent, opmærksomheden, i PH&OFKs forståelsesramme omkring viljen 

til ordentlighed, hvor lederen må være bevidst om egen iagttagelsesposition, og hvad han kunne give 

opmærksomhed ved at iagttage fra en anden position. Lederen arbejder på at kende sin kontekst, sig 

selv og andres holdninger. A er også tilbage omkring handlekraften, med oprigtig interesse i dialogen, og 

den viden hun får derigennem, da hun vil det fælles. 

 

Tilbage ved dilemmaet om sygefravær, gør A sig nogle overvejelser om helhedstænkning på tværs og 

over kommunegrænser og opblødning mellem systemerne, så man f.eks. ved at belønne for at fastholde, 

frem for at overholde fraværsprocenter, kunne gøre det bedre for mennesket, men også for den 

overordnede økonomi. Hun er optaget af, hvordan man belønner systemerne, og at man ved at belønne 

for overholdelse af budgetter og fraværsprocenter, påvirker adfærden, måske til noget andet, end det 

man vil. Hun kunne tænke sig belønning, ikke økonomisk, men som anerkendelse for at formå at 

fastholde medarbejdere, der er i en svær situation. Om dét samt om resultatmål og kontraktstyring siger 

hun: 

 ”Og det er svært, for det er vanskelig målbart. Der skal nogle ting ind, der kan måles, og 

det er klart; så får man det. Så skal man bare gøre sig klart; man får det man måler, og så misser man 

bare noget andet……. Det er interessant, at få de værdier til at følges bedre med, ´hvad det er jeg 

belønner´” 

A er her inde omkring den ledelsesmæssige kontekst, vi beskriver i problemfeltet. Hvor kvalitetsreformen 

betragter anerkendelse og belønning som synonymt med resultatløn, oplever A et behov for en anden 

type anerkendelse; ros og at blive fremhævet for det man virkelig bliver set for, og hun savner 

fortællinger om, når det virkelig lykkedes. A´s blik på det overordnede økonomisk bedste for det fælles, 

resulterer ikke i, at hun finder økonomisk belønning det vigtigste incitament for styring. A kan ikke få sine 

værdier til at harmonere med styringsredskaberne, og kan ses befindende sig i værdiclashet mellem 

styringsparadigmer og en form for fagprofessionelle værdier. Med en form for mener vi, at A ikke i 
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interviewet direkte relaterer sig til sundhedsvæsenets eller det sociale områdes værdier. A har ikke 

grunduddannelse inden for det sundhedsmæssige - eller sociale område, men er akademiker inden for 

humaniora, og hendes ledelse har været rettet mod et andet fagligt område end hendes 

uddannelsesmæssige, og mod medarbejdere med andre faglige grunduddannelser. Hendes 

fagprofessionelle værdier, som de fremtræder i samtalen, tolker vi som tilhørende det humanistiske 

område eller decideret ledelse som fag. 

 

9.1.2 Omstændigheder, ansvar og valg 

Ved samtalens indledende spørgsmål om værdier, der er vigtige for A som menneske, taler A også om 

ansvar. Alene det, at vi er her på jorden, medfører et ansvar for som menneske at bidrage eller ”i et eller 

andet perspektiv” at tilføre noget positivt.  A oplever det som en menneskelig grundlæggende 

forpligtelse at gøre det lidt bedre for mennesker i ens omgivelser, både de man kender og de, man bare 

møder. Ansvaret forbindes med de valg, man træffer: 

 ”..jeg tror, at det er meget grundlæggende for mig. Vi bliver alle ramt af nogle 

omstændigheder, men vi har altid et valg.. og det er altid i sidste ende mit valg - det er meget sjældent, 

og jeg kan næsten ikke komme i tanke om en situation, hvor man ikke i enhver situation, har et valg 

mellem at handle, ud fra det man bliver mødt af, ud fra forskellige måder. Og det er det ansvar, man har 

som menneske; det er at møde de ting på den måde og være tro mod det man står for, når man møder 

det” 

Med ansvaret for at bidrage til det bedre, følger der for A en nysgerrighed i forhold til at prøve at se, 

hvad der ligger bag folks uhensigtsmæssige reaktioner, høre folks frustration; hvad de egentlig har brug 

for. Da undersøgeren på det tidspunkt i samtalen, mere konkluderende end spørgende, betegner det 

som en overordnet etisk indfaldsvinkel hos A i forholdet til andre mennesker, reagerer A med det samme 

på forstyrrelsen: 

 ”Det er dig, der siger, det er etisk, men sådan tænker jeg det ikke. Jeg tænker det ikke som 

etik, jeg tænker bare, at det er en måde at møde verden på. Vi bliver alle ramt af omstændigheder. Men 

hvordan man vælger at reagere på det er meget forskelligt. Der er nogle, som bliver meget ofre og som 

føler, at de begivenheder, som de bliver mødt af, tvinger dem ud i de situationer. Og så er der nogle, der 

bliver ved at sige, at det faktisk er mig, som har nogle handlemuligheder - jeg kan vælge, hvordan jeg vil 

være i den her situation. Det, synes jeg, egentlig er meget inspirerende” 

A nævner her flere gange at blive ramt af omstændigheder, som et fælles vilkår. Det kan sammenlignes 

med Heideggers kastethed, som det ikke-valgte grundlag for valgfriheden. Vilkårene hvorigennem 

mennesket ser sine muligheder og skaber mening gennem de valg, det træffer.  
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Selv om A ikke i situationen fandt genkendelse i formuleringen om en etisk indfaldsvinkel, genkender vi 

Kierkegaards fordring til mennesket, om at kunne se og vælge sig selv og tage livets muligheder på sig, og 

etikerens tagen personligt ansvar for sine handlinger, med opmærksomheden rettet mod at leve etisk i 

overensstemmelse med fællesskabets værdier. 

Den tredje eksistentialist i vores teoriafsnit, Sartre, taler om friheden som en forpligtelse. Friheden 

knytter sig til valget og ansvaret, og at tage stilling til sine handlinger. A taler ikke om frihed i denne del af 

samtalen, men forpligtelsen til at tage ansvar og til at vælge, ud fra det hun står for; vælge det gode for 

den Anden og det fælles, men også at vælge at sige fra gennemsyrer samtalen. Uden at A formulerer det, 

ser vi friheden i hendes oplevelse af, altid at have et valg. 

 

Når A således deltager i udførelsen af beslutninger, hun er uenig i, ser hun det også som et valg.  

Både at vælge at deltage, eller vælge ikke at være med har konsekvenser, som man må tage med. Som 

hun fortæller i afsnittet ovenfor, kæmper hun med rammen og udfordrer beslutningerne indefra. 

Kommer man derud, hvor man gør noget, der ”strider mod alt”, har man et ansvar for at reagere og ikke 

blive i det: 

 ”Det håber jeg, det tænker jeg, at hvis jeg kom i en situation, hvor det så grundlæggende 

var mig imod, at så ville jeg søge noget andet arbejde, at det ville jeg ikke byde mig selv. Og ikke blive i 

det, det valg synes jeg man har, at man kan sige fra. Jeg mener faktisk ikke, at man behøver søge væk, 

man kan også sige fra inden for en ramme, at så må man sige; ´at så må I finde en anden til at løse denne 

opgave, jeg vil ikke være den rette til at gøre dette´. Det synes jeg, man har et ansvar for, så man kan 

hænge sammen som menneske” 

Her udvider A ansvaret i lederrollen til også at gælde ansvaret for sig selv som menneske. Det falder fint i 

tråd med, hvordan A tidligere i samtalen i forbindelse med forpligtelsen til at bidrage, og hvordan man 

vælger at møde andre mennesker, fortæller, at det er noget hun har med sig, både ”privat og 

arbejdsmæssigt”. At A bruger ordet privat her, tolker vi ikke, som at hun tager det private med på 

arbejde, hvilket der heller ikke i samtalen i øvrigt, er noget der tyder på. Derimod er samtalen 

gennemsyret af, at A har sig selv som menneske med i lederrollen. Og da undersøgeren spørgende 

udtrykker, at A ”tager ud af sit menneske” og tager værdier med i udøvelse af de svære 

ledelsessituationer, konkluderer A: 

 ”Ja det er helt klart. Det kan jeg slet ikke skille ad..” 
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9.1.3 Skyld 

Allerede ved planlægning af empiriindsamlingen og igen ved arbejdet med teoriafsnittet, var vi 

opmærksomme på at begrebet skyld kunne være følsomt for vores deltagere, da det, som CS skriver, 

forbindes med mennesket frem for lederrollen, og dermed bliver personligt. Vi havde for at forberede 

deltagerne nævnt begrebet i det forberedende brev. 

Som indledning i samtalen med A om skyld, valgte undersøgeren kort at definere de forskellige former 

for skyld og fremhæve den oplevede skyld; følelsen af skyld man rammes af som menneske, som den 

form vi var interesseret i at høre A´s oplevelse af - og med. 

A giver udtryk for, at det ikke er et begreb, hun selv ville have tænkt på. Hun havde lagt mærke til det i 

brevet og fandt det dybt og spændende, set i forhold til arbejdsliv. Adspurgt om hendes tanker i forhold 

til, om ledere i nogle situationer kan føle skyld, siger A: 

 ”Altså har jeg mere lagt mærke til, at det ikke er altid at folk føler det. Jeg synes faktisk, at 

der er nogle som formår - har nogle indstillinger og værdier- som det ser ud til, i hvert fald udefra set, ser 

ud til ikke at blive ramt af den som andre gør” 

A forestiller sig, at det, at der er nogle regler man følger, kan være en forklaring på, at man ikke føler 

personlig skyld; at nogen måske ville føle mere skyld ved ikke at følge reglerne. Hun har tænkt over, at 

det er meget forskelligt, hvordan ledere håndterer svære situationer, og hvor meget det går dem på. 

Hvor nogle i bestemte situationer bliver helt tappet for energi, synes andre, at det netop er der, de gør 

deres arbejde godt. A tror, det handler om den fortælling eller mission, man har. 

Hun ser ikke skyld i forbindelse med almindelige opgaver, men dér hvor man har med mennesker at 

gøre, og alene ved at afvise en ansøger, som man ofte gør, kan man påvirke deres liv dramatisk: 

 ”Jeg tror helt klart, at det er en tematik for mange, at det er noget som man individuelt er 

nødt til at tage stilling til og finde en måde at håndtere på – fordi man berør jo rigtig mange mennesker 

og borgere og medarbejdere, og har indflydelse på deres tilværelse” 

Her tolker vi A, som værende på linje med Heideggers beskrivelse af at være skyldig over for en anden, 

ved at være grund til ”en mangel i den andens tilstedeværen”. 

Når A er ude i den gråzone, hvor hun er meget tæt på nogle mennesker, har hun med tiden erfaret, at 

det gør det meget nemmere for hende at håndtere, når hun kommunikerer direkte, hvorfor hun gør, 

hvad hun gør. I afskedigelsesforløb er hun tydelig i forhold til sine forventninger og konsekvenser, og 

giver medarbejderne muligheden for at leve op til forventningerne, inden det når til afsked. Og det at 

kunne fornemme at have den svage lille borger siddende på skulderen, at missionen er i forhold til 
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borgere, der ikke kan tage vare på sig selv, gør det lettere at træffe nogle hårde beslutninger. A oplever, 

at hun er tro mod sig selv som menneske og sine værdier, og at det gør det nemmere og mere simpelt.  

 ”Ja, så er det meget mere at stå fast og kigge folk i øjnene…. Jeg har haft nogle gode 

rollemodeller og lært at sige nogle ting til folk, så de lytter, så man ikke skaber afstand til dem, selvom 

man er nødt til at sige noget til dem, der er svært” 

A er også her, opmærksom på hvad der er det fælles bedste, og er villig til at gøre den enkelte ondt, hvis 

det er i den højere sags tjeneste. Hendes fortælling er præget af vilje til ordentlighed. 

A kommer i samtalen ikke nærmere ind på, om hun selv har oplevet følelsen af skyld i sin lederrolle, og 

undersøgeren vælger ikke at forfølge dette, med tanke på at det kunne virke intimiderende, og bliver hos 

A og de dimensioner, hun vælger at trække frem. 

 

9.2 Analyse af bevidnende interview 

Analysen af det bevidnende interview har vi valgt at dele op i tre; ikke ved at trække hver deltagers 

udsagn ind enkeltvis, men ved at se på hver del af interviewet for sig. Hver del består af 10 min 

interview/samtale med en deltager med efterfølgende 5 min bevidning fra hver af de andre deltagere. Vi 

har, som ved det semistrukturerede livsverdensinterview, illustreret dominerende temaer og 

meningsenheder fra hver del af det bevidnende interview, i alt tre figurer der kan ses i bilag 7. 

Deltagerne var forberedte på indhold, struktur og undersøgernes roller som henholdsvis interviewer og 

observatør via brev (bilag 1b). Interviewet indledtes med en præsentationsrunde og afklaring af rollen 

som bevidner.  

 

9.2.1 Kærlighed, ordentlighed og rammen 

Det indledende spørgsmål til B omhandlede grundlæggende værdier som menneske og i lederrollen, som 

nævnt i det udsendte brev. Hertil svarer B uden tøven: 

 ”Ja, jeg tror, at jeg i første omgang tænkte, ´..er der en forskel?´ Mine grundlæggende 

værdier tror jeg simpelthen ikke, at jeg ikke trækker ind i mit lederskab. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at 

jeg går på kompromis engang i mellem. Men hvis man skal snakke grundlæggende værdier, så har jeg 

dem med hver eneste dag, og jeg bruger dem som dét, jeg pejler efter.”  

B forbinder dét, at tage udgangspunkt i sine grundlæggende værdier, med at gøre tingene ordentligt. 

Hun oplever, at medarbejderne kan stille spørgsmål til, hvad der menes med ordentligt, og at hun selv 

kan mærke, hvad der er det rigtige, men har svært ved at sætte ord på, og nogen gange bare må sige, at 

”sådan er det”. 
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 ”Jeg kan mærke, at det er den rigtige vej at gå, at det er dét, vi skal vi gøre. Det tror jeg 

godt kan være svært at være omkring mig og navigere i, og hvor jeg måske kan pejle mod noget, som 

måske ikke er så tydeligt for andre at forstå. Og hvis man kommer med nogle andre grundlæggende 

værdier, så er det jo ikke sikkert, at man har et fælles udgangspunkt, når man taler om tingene” 

Ser man på PH&OFK´s vilje til ordentlighed, fordrer opmærksomheden en iagttagelsesevne, der også 

omfatter det følelsesmæssige og intuitive, som B oplever en bevidsthed omkring. B iagttager sig selv og 

andres reaktioner og holdninger, og reflekterer i fortællingen over, hvordan hun handler, og hvor det kan 

være svært for medarbejderne at forstå hendes retning. OFK´s definition af værdier, som mening med 

motiver, der kan forklare mennesker handlinger, knyttet til den bevidste eller potentielt bevidste 

handling, tænker vi kan knyttes til B´s fortælling om, at hun oplever at vide, hvad vej hun vil og vil føre 

medarbejderne, men at oplevelsen knytter sig til uartikulerede værdier og argumenter. 

B skal spørges direkte og tænke nogle arbejdssituationer i gennem, før hun nævner en specifik værdi, der 

er vigtig for hende. Med udgangspunkt i at nogle medarbejdere havde udtrykt, at ”man kan jo ikke elske 

alle” i forbindelse med et problemfyldt samarbejde, tænker B på kærlighed som en grundlæggende 

værdi; kærlighed ud fra følelsen af at holde af hinanden. 

Hun associerer til had som en grundlæggende følelse, som hun sjældent er i konflikt med. I stedet kan 

hun i arbejdssituationer få følelsen af vrede og irritation, og må handle bevidst professionelt for at 

bevare seriøsiteten. Hun fortæller, at hun må trække vejret dybt ned i maven for ikke at få primitive 

følelser op i sig. Her iagttager hun igen det følelsesmæssige, og også det kropslige.  

 

I forbindelse med ”at holde af hinanden”, fortæller B, at hun i stillingen som forstander, har tænkt over, 

at hun, i forhold til da hun var afdelingsleder, må trække sig ud eller komme lidt på afstand. Da hun 

tiltrådte som forstander, gav nogen i ledergruppen udtryk for, at forstanderen sidder for bordenden. Da 

husker B, at hun tænkte, at hun simpelthen er en forstander, der sidder på siden og ikke bryder sig om 

den bordendeplads.  

 ”Og der har min souschef sagt på et tidspunkt, at nogle gange er man nødt til at tage 

bordendepladsen, for ligesom at vise at nu skal vi træffe nogle beslutninger. Så sidder man dér” 

B gør sig her nogle overvejelser om sin lederrolle og om at træde i karakter i den overordnede stilling, 

der er forholdsvis ny for hende. Hun har i situationer valgt at følge sin souschefs anmodning om at 

indtage bordenden, på trods af at hun, som vi tolker det, er bevidst om at hun ikke har behov for at 

skabe legitimitet eller udvise handlekraft ved den fysiske manifestation. 
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B´s dilemma i en konkret ledelsesmæssig begivenhed, omhandler, ligesom A´s dilemma, afskedigelse pga 

sygefravær, hvor hun oplever, at hun kommer i konflikt med sine personlige værdier: 

 ”Det fokus der er på sygefravær i Københavns Kommune.. der synes jeg helt klart, at jeg 

har siddet i noget, hvor jeg eksekverer en politisk dagsorden. Vi bliver simpelthen målt og vejet på, om vi 

får sat handling bag… Det er noget af det, hvor jeg kan mærke, efter jeg er kommet tilbage til det 

kommunale, at der er et kæmpe fokus på det. Der er ikke nogen kære mor” 

B oplever, at måltal og udstukne rammer resulterer i, at det ikke er muligt at gøre det, hun mener er det 

rigtige. Det er, ligesom i A´s dilemma, detailstyring, der fratager lederen handlemuligheder og samtidig, 

hvis hun vælger at blive i rammen, fordrer at hun handler mod sine værdier. B kommer ikke ind på at 

udfordre rammen, men fortæller, hvordan det bliver vigtigt for hende, at afslutte ansættelserne 

ordentligt og signalere forståelse over for medarbejderens svære situation. B har påtaget sig en opgave 

og accepterer de vilkår, hun på den måde bliver kastet ind i, også når hun kan mærke, at det strider mod 

hendes personlige værdier. Rammerne bliver på én gang udfordringen, men også den forklaring, der kan 

gøre situationen nemmere og mindre personlig for både B og medarbejderne.  

På spørgsmål fra undersøgeren om begreberne ansvar og skyld i forhold til situationen, forholder B sig til 

ansvar i forhold til det økonomiske ansvar, der følger med hendes stilling, og kommer til at hænge 

sammen med udgifterne ved sygefravær. Det bliver vigtigt for hende, at tage ansvar for at være ordentlig 

fra starten og være tydelig omkring politikken, så hun føler, at hun forholder sig professionelt. Begrebet 

skyld bliver ikke en del af fortællingen. 

A fokuserer i bevidningen på ordet kærlighed, som hun synes, er et meget spændende ord i forhold til 

arbejde, og et interessant perspektiv knyttet til at ville hinanden det godt. Hun tænker ikke ordet ind 

vores oplæg, men opfatter det som B´s eget ord. Ordet kærlighed forbinder vi med SW´s humansprog, og 

vi vælger at se nærmere på B´s brug af ordet i forbindelse med dokumentanalysen senere i afhandlingen. 

C har ligeledes hæftet sig ved ordet kærlighed. B´s venden tilbage til ordentlighed, relaterer han til 

balancen mellem det personlige og gruppedynamik, når en organisation skal hænge sammen; hvordan 

den enkeltes moral har betydning for, hvordan man forvalter henholdsvis at være syg, at skulle afskedige 

og at samarbejde. C tænker på ansvaret hos hvert individ og specielt hos lederen. Moraltilgangene bliver 

for C til stedets etik, som lederen har ansvaret for at trække op. C folder ved sin bevidning B´s fortælling 

ud ved at associere til helt andre begreber, og præsenterer således tydeligt sin egen subjektive 

virkelighed.  

 

Efter bevidningen beder B om, at kunne tilføje noget, og det imødekommer undersøgeren for at give 

mulighed for at åbne B´s fortælling yderligere op, og for at B ikke skal sidde tilbage med oplevelsen af at 
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få frataget muligheden for at blive forstået. Strukturen for interviewet bliver da tilsidesat for en kort 

bemærkning. 

B uddyber sin brug af ordet kærlighed, ved at fortælle, at det ikke er som kærlighed mellem børn, 

forældre eller ægtefæller, men en bevidsthed om, at holde af hinanden i arbejdssituationen og finde 

ansvaret for det fælles og lade det gennemsyre organisationen. 

 

9.2.2 Kanten, valget og at kunne se sig i spejlet 

C har også tænkt på kærlighed som en grundlæggende værdi, og oplever at den er vigtig for ham som 

sammenhængskraft med familie og venner. I forhold til arbejde omsætter han værdien til nærvær. Han 

relaterer nærværet til synlig ledelse, i den forstand at synligheden findes i nærværet, den fulde 

opmærksomhed og tilstedeværelse i begivenheden.  

Respekt og ansvarlighed har også stor betydning for C. Ansvarlighed forbinder C i første omgang med at 

tage ansvar for at rydde op efter sig, beklage og komme videre, hvis der er noget man har overset eller 

”bommer sig for”. C giver udtryk for, at han ikke rigtigt kan placere skyld ind nogen steder og spørger sig 

selv og undersøgeren: ”Gad vide, hvad der ligger i det med skyld?” 

Undersøgeren beskriver kort sondringen mellem den eksternt pålagte skyld og den indre oplevelse af 

skyld, og fortæller at det er sidstnævnte, der måske opstår hos nogen, når de går på kompromis med 

egne værdier for at løse deres opgave, som vi er interesseret i at tale om.  

C forholder sig til den eksterne skyld: 

 ”På det eksterne; jeg ved som leder, at hvis der virkelig er nogen af mine medarbejdere, 

der virkelig får forbrudt sig mod et eller andet og det kommer i medierne, og det skal koste hoveder, så er 

det mit hoved, der ryger allerførst…  Det har jeg for mange år forliget mig med. En ting er, hvis man selv 

kan blive fyret, hvis man voldsomt får forbrudt sig mod et eller andet, men det kan faktisk også være en 

sag, som jeg ingen chance havde for at vide noget som helst om. Der betyder det - og jeg kan sagtens 

leve med, og prøver at være ordentlig, i det jeg gør - og skulle det så ske, så kan jeg i hvert fald kigge mig 

selv i spejlet og sige, at jeg gjorde i hvert fald det, jeg kunne for at være ordentlig” 

Vi tolker, at C tager udgangspunkt i den type af skyld, som giver mening for ham; at man som leder er 

eksponeret og med det overordnede ansvar både kan få pålagt skyld for egne forseelser, men også for de 

medarbejderes, som man har ansvaret for. C forholder sig ikke til det rimelige eller retfærdige i dette, 

men lader det være et vilkår, hvor det afgørende for ham er, at han kan stå inde for sig selv, at kunne se 

sig selv i øjnene. Som vi citerer CS i afsnittet om skyld, er anklager om skyld i ledelse ikke et spørgsmål 

om rolle…, men i sidste ende om man er et ordentlig menneske. Når C derfor ser sig selv og ved, at han 
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har gjort hvad han kunne for at være ordentlig, kan skylden således kastes væk fra ham som menneske 

og tilbage på rollen. 

 

C har inden samtalen tænkt på to dilemmaer, hvor han har følt sig personligt i klemme, men bringer først 

et nuværende dilemma omkring kvalitetsmål og styringsredskaber ind. Her fortæller han, hvordan 

beboerne har brug for nærvær og tid, og at de mange dokumentationssystemer og kvalitetsmodeller 

tager voldsomt meget af medarbejdernes tid.  

 ”Og jeg går rigtig meget ind for, at man skal kvalitetssikre, det giver god mening. Og 

særligt faglig dokumentation: Er der faktisk nogle resultater og effekt af det vi gør? Det er jeg meget 

optaget af. Men alt det udgør faktisk kun en lille del, af alt det vi går og laver kvalitetssikring på og det, vi 

dokumenterer. Det jeg taler om er faktisk, ´hvad giver værdi for beboerne, hvad flytter noget, hvad løfter 

medarbejderne?´ Det er faktisk kun en lille del.. Der har jeg nogen gange følt mig i en klemme, i et 

dilemma. Når jeg snakker med direktionen, politikerne; …det er et samfundskrav, det forstår jeg alt 

sammen godt. Men der kan jeg godt tænke som leder, ´hold da fast, at vi bruger så stor en del af vores 

aktuelle ressource, på noget som i virkeligheden er legitimerende dokumentation´- og der er ikke nogen 

merværdi, og der er ikke nogle udviklingsmuligheder rigtigt i det” 

C oplever, at arbejdet med at kvalitetssikre går ud over kvaliteten i kerneopgaven, som medarbejderne 

så ikke har tid nok til. Men han erkender, at han ikke er i en position til at ændre på det. Hvor reformerne 

lagde op til afbureaukratisering og større frihed, og styring skulle tage afsæt i mål, rammer og 

dokumentation for målopfyldelse frem for detailstyring, fortæller C om en virkelighed, hvor 

dokumentation for målopfyldelse er detailstyring, og med LBK&JN´s ord ”hvor løsningen af 

kerneopgaverne…hæmmes af unødvendige og ofte meningsløse målinger”. 

C fortæller, at han taler med medarbejderne om værdien i faglig dokumentation og at der samtidig er en 

åbenhed; at han taler med medarbejderne om, at en del af dokumentationen er legitimerende - en 

skalopgave, som ingen i deres regi kan ændre på.  

 

C fortæller da om to dilemmaer, hvor han nåede sin kant og måtte træffe et valg. Det første dilemma 

omhandler en specialopgave, hvor C var hyret ind til behandlingsforløb med unge i surrogat fængsel, der 

havde begået alvorlige forbrydelser som psykosexuel kriminalitet, voldtægt og/eller drab. Midt i 

processen, der involverede udviklingsarbejde og samarbejde med f.eks sexologisk klinik, besluttede de 

lokale politikere, at det blev for dyrt og at de unge måtte overgå til hidtidige tilbud og sluses ud i 

almindelige socialpædagogiske opholdssteder.  
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 ”Mine personlige værdier, både på de unge gutters vegne, men også de mennesker, de 

skulle møde sidenhen - det kom på kant, og det var nogle værdier, som jeg ikke kunne overskride. Og så 

sagde jeg op. Jeg tror, jeg gav dem 14 dage; jeg sagde til min chef, ´at det her, det holder ikke. Du må gå 

til politikkerne og sige, at hvis der ikke sker noget ved det, så lægger jeg ikke navn til det længere´, og så 

rejste jeg” 

Det andet dilemma, C fortæller om, udviklede sig over tid. Her oplevede han, hvad han beskriver som 

hykleri; en divergens mellem hvad organisation udgav sig for at kunne i forhold til offentligheden, og 

hvad der i realiteten var af muligheder. C beskriver, hvordan han finder at hykle, som en positiv ting, hvis 

det bruges som motivationsfaktor, men at spændet mellem virkelighed og det man udgiver sig for at 

kunne, ikke må blive for stort, da det så klemmer medarbejderne. C fortæller, at han stædigt og 

vedholdende over et par år prøvede at få det til at hænge bedre sammen; 

 Men da jeg rent faktisk opdagede, at tingene ikke flyttede sig, så flyttede jeg mig og så 

sagde jeg op derfra. Så det er to eksempler på, hvor jeg kom på kant, personligt, og hvad jeg vil stå inde 

for professionelt. .. Jeg kæmper, men jeg har mine værdier og min kant på plads - og når det begynder, så 

er jeg i hvert fald opmærksom på, hvor langt kan jeg holde mig selv ud, og hvor langt vil jeg egentlig stå 

medansvarlig for en sammenhæng…. Men der hvor det kommer på kant, så betyder det meget for mig; at 

jeg både kan være der som person, men også stå ansvarlig som leder for tingene” 

C fremstår i sin fortælling, som en leder der træder i karakter. Hans formidling af sin virkelighed i 

samtalen er præget af pathos, engagement og energi, af logos, det rationelle, refleksion og samvittighed, 

og ethos, værdier og ansvar rettet mod den Anden og fællesskabet. Men også med bevidstheden om, 

hvor langt han er villig til selv at være med. Han bliver i første dilemma udfordret på ikke at kunne gøre 

det gode og skønne i forhold til hverken de unge eller deres omgivelser, og kan ikke medvirke personligt 

eller professionelt. I det andet dilemma kæmper han med det sande, og de konsekvenser hykleriet kan få 

for medarbejderne. Da han ikke længere føler at kan stå ansvarlig som leder, og ikke kan være der som 

menneske, træffer han sit valg.  

 

B er i bevidningen først optaget af C´s kobling af synlig ledelse og nærvær i situationen, og giver udtryk 

for, at det er noget hun kan bruge og tage med, i en hverdag hvor hun oplever, at mange ønsker konkret 

synlighed af hende. B relaterer også presset på medarbejderne til egen ledelse: 

 ”Jeg tror netop, at når vi arbejder i politisk styrede organisationer, så kan vi godt som 

ledere, forstandere, tage ting ind; ´det lyder jo spændende det her projekt, det lyder jo spændende, det er 

jo næsten dumt at sige nej´, men det pres vi genererer ud i vores organisation. Det er vi faktisk underlagt i 
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øjeblikket….men jeg har bare så sent som i morges sagt til min souschef; ´vi skal fandeme passe på det 

tryk, vi genererer ud nu´, særligt på vores mellemledere, fordi det er dem, der forvalter det.”  

B´s oplevelse adskiller sig fra C´s ved, at det ikke er opgavernes art, hun finder problematisk, men 

mængden og tyngden af centralt definerede opgaver er fælles. B bemærkede, at C brugte sig selv, når 

han traf beslutning om at gøre noget andet; at mærke efter på personlige værdier, når man kommer 

derud, hvor man må sige til eller fra. I forhold til at vælge, gør B sig nogle tanker om at få øje på valget; 

hun fortæller om medarbejdere, der har fortalt om problemer, hvor hun har undret sig over, hvorfor de 

ikke er rejst.  

 ”..men det er bare ikke sådan for alle medarbejdere en mulighed, eller det man vælger at 

gøre. Som ledere er det måske mere sådan, at nej det vil vi ikke, man kan godt mærke det, men det er 

ikke altid at medarbejdere åbenbart kan mærke det” 

B italesætter her, finder vi, et interessant perspektiv: For hvor det er let for vores deltagere og også os 

som undersøgere at få øje på valget, og friheden til-  og ansvaret for at vælge, er det måske langt fra 

tydeligt eller let for en del af medarbejderne, hverken at få øje på eller at træffe valget.  

 

A har lagt mærke til C´s åbenhed i forhold til legitimerende dokumentation, og synes det er et 

interessant perspektiv at italesætte det hele vejen gennem organisationen, op til direktørniveau. Hun 

hæfter, både med det og C´s andre eksempler, værdien mod sammen med hans egen nævnte 

ansvarlighed. Hvor nogle kunne argumentere for, at andre, f.eks politikerne, må have ansvaret, hører A, 

at der i B´s fortællinger er meget personligt ansvar.  

 

9.2.3 Den lille stemme, perspektivet og valget 

A indleder med overvejelser over, hvad der allerede har været fortalt og at der er mange fælles træk. For 

at trække noget ind, der ikke allerede er nævnt men måske kan ses supplerende til denne samtale, 

vender hun tilbage til et tema fra det semistrukturerede livsverdensinterview. 

 ”..man har et ansvar som menneske, for at gøre et eller andet bedre end det var. Bare 

tilføre noget i en meget lille skala, omkring de nærmeste, og det er måske sagt heromkring, med andre 

ord i virkeligheden, men jeg tænker, at det hænger sammen med det her ´at kunne lide hinanden´ og 

være professionel og løfte noget sammen” 

A fortæller, at hun bruger det som rettesnor, når noget bliver svært. Hendes perspektiv er at gøre noget 

godt for borgeren, at hun i den offentlige forvaltning er med til at passe på de svage i samfundet. Det 

giver hende styrke, når hun står i svære og konfliktfyldte situationer; 

 ”..for så tænker man, at man kæmper for noget, som er uden for én selv” 
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A fortæller, at have den indstilling, at man har ansvar for at bidrage positivt, bare en lille smule hele 

tiden, er en personlig værdi, som hun tager med sig alle vegne. 

A henvender sig i samtalen direkte til B og C: 

 ”Jeg tror, lige som du nævnte B, og jeg tror også, at du nævnte det C, at jeg ikke kan se, at 

der er så stor en skelnen omkring, hvordan man er som privatperson, og hvad det så er, man tager med 

på arbejde. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at der ligesom er nogle ting, jeg lader blive derhjemme af 

værdier… Så jeg kan godt følge det der med hele tiden at have sådan en lille stemme, der lige holder øje 

med; ´er det ok, det her?´ Er jeg med i det, ellers så skal jeg gøre noget ved det” 

I forhold til det personlige ansvar tænker A på valget; man må reagere ved at gøre opmærksom på, være 

tydelig opadtil eller i sidste ende fjerne sig.  

 ”Det er den der ansvarlighed, så man ikke havner i det, at man føler, at omstændighederne 

skyller ind over én, men at der altid er et valg. Og det er jeg meget opmærksom på at tænke på hele 

tiden” 

Som i det semistrukturerede livsverdensinterview er A meget bevist om sit ansvar både som menneske 

og leder, og det forpligtende valg. Når A taler om ”den lille stemme”, forstår vi det, som det PH beskriver 

som den indre dialog. Vi har kort nævnt begrebet i problemfeltet, men ikke direkte i teoriafsnittet. Den 

indre dialog kræver både refleksive kompetencer og en udvikling af en etisk dimension i lederskabet74, 

begge dele hører vi i A´s overvejelser. Ved den indre dialog, at lytte til den indre stemme, lærer lederen 

sig selv at kende og at finde sammenhæng mellem organisationen og det personlige. 

A´s dilemmaer, der er de samme som beskrevet ved det semistrukturerede interview, beskriver vi derfor 

ikke, men inddrager kun udsagn herom fra bevidningen. Både B og C hæfter sig ved den del af A´s 

dilemma, hvor hun fortæller om ikke at kunne komme af med medarbejdere, hun ikke mener kan 

varetage opgaven eller hvis adfærd er problematisk. C fortæller, hvordan det i hans organisation 

nærmest er tabu at italesætte, at nogle ikke er egnede til deres job. B supplerer med, at man som leder 

er begrænset i sine ytringer; at der kan komme en jurist og gøre indsigelser, så man må formulere sig 

lempeligt og holde sig inden for rammen. 

 

A er i sin nuværende stilling fysisk placereret på rådhuset og dermed længere væk fra borgerne og de 

medarbejdere, der udfører opgaver hvor borgerne bor. Hun er blevet slået af, hvor meget nemmere 

tingene er; at lave simple regler, når man er på afstand, hvorimod det hele bliver mere komplekst, når 

der er ”rigtige” mennesker involveret. Det tager hun med sig og prøver at påvirke beslutninger med, bl.a 

med det mål kun at planlægge at implementere ting, der er så vigtige, at de skal have en plads, da der 

                                                
74 Helth, s.20-22 
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”simpelthen er så travlt i udførerleddet”. Samtidig er hun fra sin nye position opmærksom på, hvordan 

lovgivning og omsætning til lokale politikker, fortolkes hele vejen gennem systemet, og hvordan det 

bliver vigtigt for hende at skabe en mening eller forståelse nedad i systemet. A er her selv opmærksom 

på, hvordan hendes iagttagelsesposition har betydning, og hvordan udstukne opgaver og rammer 

iagttages fra andre positioner i systemet. 

 

C har først og fremmest bidt mærke i A´s udsagn om den lille stemme: 

 ”..så tænker jeg også over, det du siger med den lille stemme; hvis vi får overdøvet den, 

eller træder på den.. den skulle gerne meget tit være inde i alle mulige former for kompromisser, men hvis 

vi virkelig krænker os selv på nogle grundlæggende værdier…der hvor man rigtig kommer på kant, der, 

tror jeg, man forstyrrer eller ødelægger noget i én selv som menneske eller person. Og så bliver man også 

dårligere til sit virke, hvis man ikke også er opmærksom dér” 

Her retter C blikket mod både ansvaret for en selv som menneske, men også mod det fælles; at man må 

være tro mod sig selv som menneske for at kunne træde fuldt i karakter som leder, og ellers ikke er 

opgaven værdig i begivenheden.  

 

9.3 Analyse af begrebsinterview og protreptisk samtale 

C bragte nogle begreber ind i det bevidnende interview, som gjorde os nysgerrige, og som strukturen i 

interviewet ikke gav mulighed for at gå i dybden med. Vi aftalte derfor med C, at holde et geninterview 

med henblik på mulighed for at udforske enkelte begreber, relateret til hans fortælling. 

Meningskondensering ses i bilag 7. Geninterviewet, i form af et begrebsinterview lå umiddelbart inden 

den tidligere aftalte protreptiske samtale.  

 

9.3.1 Kanten, begrebsinterview 

C fortalte i det bevidnende interview om at nå til kanten, nå sin kant, hvor hans grundlæggende værdier 

blev udfordret, og han ikke kunne gå længere. Undersøgeren spørger til hvilke værdier, og til en 

nærmere definition af kanten. C indleder med at præcisere, at det ikke, som undersøgeren sagde, var 

sådan at han ikke kunne gå længere. Han stoppede selv inden han nåede kanten, bevidst, fordi han ikke 

ønskede eller ville gå længere. Vi oplever, at det her er vigtigt for C, at vi forstår, at han selv aktivt traf sit 

valg. 

For C handler det om ansvar og ansvarlighed. Ansvaret er knyttet til det faglige og professionelle, hvor C 

qua sin faglighed i dilemmaet vidste, hvad der ville være det rigtige at tilbyde de unge kriminelle samt at 

byde medarbejderne. Ansvarlighed er her for C at kunne svare for sig fagligt. C fremtræder tydeligt som 
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en fagprofessionel leder, med værdier relateret til sin profession og direkte til lederrollen. Samtidig 

relaterer C sine værdier som leder til sin person, og ville føle sig ”personligt ansvarlig”, hvis han handlede 

mod bedre vidende, og de unge eller deres omgivelser kom galt af sted. I forhold til mennesker, der 

senere skulle modtage de unge, kom C i klemme, både menneskeligt og fagligt, på sin troværdighed. 

Troværdighed definerer han som; dét man mener, ud fra sin bedste overbevisning på gældende 

tidspunkt. Troværdigheden hænger igen sammen med at kunne stå inde for, som blev udfordret i 

dilemmaet omhandlende hykleri.  

Dét at have oplevet at nå sin kant, har givet C en fornemmelse af styrke. 

 ”..en fornemmelse af at jeg, når jeg kommer ud på nogle kanter, så kan jeg godt mærke 

det og jeg kan agere på det. Det giver en ro i mit arbejde” 

C oplever som leder en hverdag propfyldt af dilemmaer, hvilket er uproblematisk. Men han oplever, at 

det er godt at vide, at han ikke bliver tonedøv og lammet på sine indre fornemmelser; at han ude på 

kanterne kan finde og mærke sin grundlæggende sammenhæng, kan mærke sig selv.  

C´s fortælling er præget af både de personlige og fagprofessionelle værdiers betydning for ham. Går han 

på kompromis med sin faglighed, føler han sig også personligt ansvarlig i forhold til de mennesker, der 

kan blive ramt, også hvis han ikke selv har sat rammen. Det er ubetinget vigtigt for C at være tro mod sig 

selv, at kunne påtage sig ansvaret og træffe sit valg. 

 

Undersøgeren spørger C, hvad han tænker, når hun, i forbindelse med samtalerne, forbinder ham med 

frihed? 

 ”Det tror jeg faktisk også er en meget vigtig ting, eller ikke tror, det ved jeg, det er. Det er 

en meget vigtig ting. Hvis vi snakker ledelsessprog, kan vi måske snakke om råderum, og i det personlige 

er det også noget med en frihed til at kunne medvirke, ikke nødvendigvis til at bestemme alting, men til 

at have en medvirken, så jeg også selv synes, jeg kan være i det. Det er afgørende vigtigt” 

C fortæller, at det har haft betydning, at hans institution blev placeret i regionen frem for kommunen, da 

amterne blev nedlagt. Han møder nu kolleger, der kom til kommunerne, hvor miljøet pludselig er 

iltfattigt, og de har ansvaret men ikke råderummet.  

For C er friheden knyttet til at kunne agere, bidrage, medvirke. At blive hørt og kunne påvirke. 

Med friheden får C et billede af, at ansvaret også er at have nogle rammer at agere i. Uden rammer er 

der ikke noget at have ansvaret i, og så bliver friheden for ham til grænseløshed. 

Friheden og ansvaret hører sammen. 

Som i det bevidnende interview differentierer C mellem begreber i sit hverdagssprog og i 

”ledelsessprog”, samtidig med at han er villig til at inddrage det foreslåede begreb i begge 
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sammenhænge. C kæder friheden og ansvaret sammen, og genkender med Sartre friheden som en 

forpligtelse, et ansvar, men kan ikke relatere det til at være en byrde. Til gengæld har C et behov for at 

kende sin frihed i form af sit råderum, og trives med ansvaret inden for rammen, hvis rammen vel at 

mærke er rummelig. 

 

9.3.2 Skyld, protreptisk samtale 

I det semistrukturerede livsverdensinterview forholdt A sig primært til observationer af andres 

(manglende) følelse af skyld, samt hvordan rammer eller tydelighed i svære beslutninger kunne 

begrunde manglende optræden af skyld. I det bevidnende interview berørte B og A slet ikke skyld, trods 

begrebernes optræden i oplægget. C spurgte undrende til, hvad der ligger i det med skyld, og forholdt sig 

efter undersøgerens svar udelukkende til den form for skyld, som ikke efterlystes i samtalen.  

På trods af at være forberedte på, at skyld kunne være et vanskeligt begreb for ledere at tale om75, var vi 

alligevel forundrede over, at ingen af vores deltagere valgte at tale om den oplevede skyld; følelsen af 

skyld. Vi tog derfor i den protreptiske samtale udgangspunkt i begrebet skyld, hvor samtalemetoden 

kunne folde begrebet ud, uden at intimidere deltageren.  

 

Samtalen kan inddeles i fire hoveddele, af varierende dominans, hvor de to direkte tager udgangspunkt i 

henholdsvis skyld og skam, og begrebslige konnotationer. De to andre dele indeholder deltagerens 

forholden af begrebet skyld til områder af egen virkelighed. 

Figuren illustrerer igen meningskondenseringens trin 3, med de fire hoveddele. 

                                                
75 Sløk, s. 13 
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C associerer med det samme skyld til det kristne religiøse begreb synder. Han har ved lejligheder med 

sine to svogre, der er præster, diskuteret syndsbegrebet i gammeldags kristent perspektiv, da han synes, 

det er negativt for mennesket. Han har været nysgerrig på, hvordan ordet ville oversættes i dag, og 

kunne bruges anderledes, da kirken har været med til at definere den gældende moral. C har fundet 

frem til, at man med den sproglige viden, man har i dag, ville oversætte det oprindelige bibelske ord til at 

ramme ved siden af. For C lukker det op for at være fejlbarlig. 

 ”Hvis man talte om, det kunne være i kirken eller..hvis man snakkede om, i stedet for ´at 

det er også din skyld, du er fandeme også en elendig (synder)´..hvis man snakkede om, at mennesket er 

fejlbarligt, så ville vi være et helt andet sted. Og det er faktisk den oprindelige betydning…  Så kunne man 

sige til mennesket, at vi skal leve med, at vi også er fejlbarlige. Det er straks en anden tone..” 

At være fejlbarlig, vil for C gøre noget ved dét, han tænker er en svøbe i tiden; at alle skal være perfekte 

og alt hvad vi gør skal være perfekt. For C bliver det perfekte en illusion, der martrer og piner rigtig 

mange mennesker. C er i sit arbejde med psykisk syge beboere optaget af begrebet stigmatisering; 

 ”Stigmatisering er med til at pointere samfundsmæssigt; ´men du lever jo heller ikke op til 

tidens ideal om at være perfekt, du lever faktisk ikke engang op til de ydre kanter af at kunne være med, 

så du er én, vi er lidt bange for at have med, skal du overhovedet være her´” 

Når mennesker oplever den samfundsmæssige stigmatisering, fører det til selvstigmatisering: 

SKYLD - OG BESLÆGTEDE BEGREBER

synder  kristen moral

fejlbarlig

det perfekte    stigmatisering

samfund   selvstigmatisering

skyldner      

begrænsende

AT PÅLÆGGES SKYLD

straf        juridisk       samfundsmæssig 

tidens moral   fordømmelse

medier    politisk liv

undskylde

skafottet   gabestok

DET PRIVATE LIV

rydde op efter sig

fejlbarlig

tage ansvaret

SKAM

magtmiddel    socialisering

samfund    moral

individ   drivkræfter

skamme ud   medier

skamløs   behov for rammer

Skyld
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 ”At man begynder selv at tro det, man begynder at tage det til sig; ´jeg er jo en skyldner, 

en synder og jeg er jo…´og så får man brugt det til at begrænse eller til at lave et stivnet billede af, hvad 

man selv er, og risikoen for at det hindrer én i at agere eller medvirke eller at rejse sig” 

C kobler, som CS, begrebet skyld til kristendommen og den moral, der udgående herfra præger 

samfundets dom over de, der ikke lever op til tidens idealer. Med den samfundsmæssige stigmatisering, 

der kan tolkes som udefra pålagt skyld, oplever C, at den indre følelse af skyld; at være en skyldner eller 

en synder, vokser frem. CS udtrykker forståelse for, at skylden i en kultur formet af kristne begreber, er 

svær at tale om. Det afspejles i C´s konnotationer. For C giver det mening at udforske og udfordre 

betydningen af begrebet, og finde handlekraft i at forholde mennesker i begivenheder til at være 

fejlbarlige. Han læner sig, i vores forståelse af ham, op af Luthers teologi, der handler om, at mennesket 

ikke skal føle skyld over ikke at kunne leve livet perfekt.76  

 

I næste del af samtalen relaterer C skyld til organisationen og det omgivende samfund. Han fortæller, 

man i tiden er optaget af, at når der sker noget andet end ønsket eller planlagt, så er det nogens skyld. 

Man nøjes ikke med at tænke, at nogen er fejlbarlige og måske har gjort deres yderste, eller at analysere 

det hændte og komme videre i en anden retning.  

 ”Så er vi ovre i skyld og syndebukke, og hvad hedder det…syndere. Og så skal nogen findes 

frem og afrettes for det her på en eller anden måde. Og så kører pressen og politikerne, og så suser det 

rundt, ikk´. Og der skal falde nogle hoveder, og det gør der så” 

Skyld i arbejdssammenhæng kobler C til den samfundsmæssige bane, hvor der skal ofres noget. Nogen 

skal straffes og ikke kun i juridisk forstand, for vi har udviklet det derud, hvor nogen skal straffes, selv om 

de ikke har forbrudt sig i juridisk forstand og derfor ikke burde dømmes. C nævner eksempler med sjusk 

og uheld, eller dødsfald på sygehuse, og et eksempel, hvor en tidligere minister, blev dømt skyldig i 

offentligheden. 

 ”Juridisk kunne man ikke sige manden noget på, men han blev faktisk sat i gabestokken i 

medierne. Og blev miskrediteret, ikke kun på sit virke, men også som menneske. Han blev en skyldner, 

selv om han bare havde stået på en ret, som man rettelig havde indgået. 

…Hvor måske en tidens moral er mere dømmende, mere fordømmende, end den jura, vi rent faktisk har” 

C forbinder igen skylden med samfundets forestillinger om det perfekte. I forhold til ledere beskriver C to 

scenarier; ét hvor lederen rent faktisk gør noget kriminelt og det får et retsligt efterspil, og ét hvor noget 

politisk eller samfundsmoralen gør at der bliver hugget hoveder, og så er der gyldne håndtryk og ikke 
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retsligt efterspil. C begrunder sin reaktion på spørgsmålet om skyld, i det bevidnende interview, med 

disse to scenarier. 

C bruger stærke metaforer i beskrivelsen af pålæggelse af skyld; gabestok og der bliver hugget hoveder. 

Da samtalen kommer til at dreje sig om, hvorfor det er sjældent at der undskyldes, reflekterer C over det, 

og mener at det netop kan handle om, at når der placeres skyld, skal nogen halshugges, og må ikke 

længere varetage deres hverv som f.eks ledere eller læger. 

 ”Jeg tænker, gad vide om det kan være en afledt virkning af den her samfundsmekanisme, 

som er meget kraftfuld og som medierne i den grad spiller hovedrollen i. Måske gør det, at folk ikke 

bruger begrebet så meget, at sige undskyld. Fordi de ved at påberåbe sig noget med skyld, så ryger man 

måske hurtigere på skafottet i medierne. Så hvis det var egentlig ment, at det var så man kunne sige ´jeg 

beklager, det er min skyld og jeg undskylder det, jeg måtte have forårsaget´, men ved at bruge sådan 

nogle begreber, så står man måske med den ene fod oppe på skafottet, og selv har bragt sig i situationen 

i forhold til tidens afretning af skyldnere” 

C ser, som CS også beskriver det, en risiko for omgivelsernes fordømmelse og en egentlig straf, hvis man 

som leder undskylder sine handlinger. C fortalte i det bevidnede interview, hvordan han har forliget sig 

med, at det er ham som kan få pålagt skylden, for enten sine egne eller hans medarbejderes foreteelser. 

I den samtale handlede det for C om, at han med sig selv vidste, at han havde handlet ordentligt. I denne 

samtale taler C om samfundets - og tidens moral og fordømmelse, og bruger helt andre stærke 

vendinger i sine beskrivelser og associationer til det at pålægges skyld. C´s definitioner af skyld, lægger 

sig op af de tre kategorier af skyld, CS fandt gennem interview med ledere. C forholder sig ikke til i 

lederrollen at opleve den ikke pålagte skyld. Et enkelt sted, i eksemplet med ministeren, nævner C 

direkte den pålagte skyld til ikke bare at gælde rollen, men selve mennesket bag. Her beskriver han, hvad 

CS også gør; at dén der udsættes for den sociale situation, at blive anklaget for at være skyldig, samtidig 

dømmes som en amoralsk person. 

 

C adskiller skyldsbegrebet i familiesammenhænge fra det arbejds- og samfundsmæssige og kommer 

kortvarigt i samtalen ind på skyld relateret til det private liv. C er her optaget af at rydde op efter sig, hvis 

han får forårsaget noget, som hans børn eller kone ikke oplever som retfærdigt eller i orden. Her kobler 

han skylden til at tage ansvaret. Han ser sin fejlbarlighed i øjnene og prøver at rydde op. 

 

Med tanke på C´s associationer til moral, stigmatisering og fordømmelse, spørger undersøgeren til C´s 

tanker om begrebet skam. 

C betegner skam som et begreb, der ligesom skyld er bragt ind med moral; 
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”-og som er brugt til at klaske folk grundigt på plads. Jeg tænker både i relationer og 

samfundsmæssigt set. ..en socialisering, der kommer af tiden- en historisk moral….i hvert fald inden for 

den vestlige verdens sfære, der har man jo brugt noget af menneskets dybeste drivkraft til at kunne 

klaske folk på plads og kunne styre med.” 

C nævner to drivkræfter, på den psykologiske bane; aggression og seksualitet, som tidens moral har sat 

snævre rammer for. Men kun for mennesket som individ; C oplever at samfund har frie tøjler i forhold til 

aggression, lige fra at bombe nogen til at hænge hvem som helst ud.  

Skamsbegrebet har været brugt til at skamme ud, og religionen hænger, trods årtiers manglende 

gennemslag alligevel i tidens nærmest victorianske og snævre moral. Også i forbindelse med at skamme 

folk ud, spiller medierne en rolle.  

Om skamløshed udtrykker C, at det er en fuldstændig laden stå til, som at snakke frihed uden ramme, 

altså grænseløst: 

 ”Og jeg tror, at mennesker og samfund har brug for en socialisering og nogle rammer, så 

derfor har vi også brug for tidens moral. Men jeg tænker også, at vi som individer, som samfund må kigge 

med på, at vi svarer tidens moral, og så lægge mærke til når normalitetsbegrebet lige pludselig bliver 

snævret voldsomt ind” 

C associerer skam til en del af den kæp, man holder folk på plads med. Han tænker, det er et 

virkemiddel, som man bruger til at holde nogen inde for rammer, som andre har defineret; en brutal 

form, et negativt magtmiddel. 

C taler om skam, som om skyld, som noget der pålægges individet af omgivelserne. Skam adskiller sig fra 

skyld ved at bruges som et decideret socialiseringsmiddel for individers ageren i forhold til gruppen77, og 

behøver ikke have en handling som årsag. Skam kan som skyld være en indre følelse, der opstår, uden at 

nogen i begivenheden pålægger én den. Den form for skam kommer C ikke direkte ind på i samtalen. 

Ikke at føle skam; skamløshed, forholder C sig derimod til, og opfatter det som en grænseløshed, der ikke 

er positiv. C forholder sig dermed, som i det bevidnende interview, positivt til rammen, igen hvis rammen 

er rummelig. 

 

9.4 Analyse af dokumenter 

 Vi har valgt at se på to dokumenter fra samme organisation, omhandlende vision og værdier. Indholdet i 

dokumenterne kan ses i bilag 6a og 6b. Teksten i bilag 6a er uredigeret fra Københavns Kommunes 

intranet omhandlende kommunens overordnede vision og værdigrundlag, vedtaget af 

Borgerrepræsentationen og kommunens øverste administrative ledelse. Teksten i bilag 6b er lettere 

                                                
77 Sløk, s. 20 



59 

 

redigeret, i det værdier og vision er klippet fra plejecenterets hjemmeside, uden tilhørende billeder, navn 

og logo, af hensyn til anonymiteten. Selve værdier og vision står urørte. 

 

I introduktionen til værdigrundlaget fra Københavns Kommune står, at værdigrundlaget udgør det 

ledelsesmæssige fundament for kommunen, og at målet er at give de bedste muligheder for at vurdere, 

hvad der er det rigtige at gøre i en konkret situation og tage ansvar for sit eget arbejde. Det vil angiveligt 

både give større arbejdsglæde og det bedste resultat. Det er således et væsentligt dokument for lederne 

i kommunen at kende og forholde sig til. 

Værdigrundlaget er skrevet i tre korte afsnit. 

Første afsnit er en definition af kommunen som et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk 

udvikling, begrundet i at være hovedstad og regionens centrum. Det giver kommunen særlige 

forpligtelser og muligheder. 

Andet afsnit omhandler kommunen som offentlig servicevirksomhed. Kommunen skal yde service over 

for både borgere og virksomheder, så det er attraktivt at bosætte sig og investere. 

Kommunen er bevidst om kvaliteten af serviceydelser. Brugerne, hvilket må forstås som gældende ikke 

bare borgere, men også førnævnte virksomheder og muligvis besøgende mv, skal mødes med respekt, 

ligeværdighed, dialog og tillid. 

Sidste afsnit omhandler kommunen som arbejdsplads, hvor nøgleord er effektivitet og udvikling. 

Kommunen som arbejdsplads er en virksomhed, der værdsætter medarbejdernes ansvarlighed, 

engagement og initiativ.78 

 

Plejecentret har seks overordnede værdier; fællesskab, medmenneskelighed, barmhjertighed, omsorg, 

rummelighed og ligeværdighed, der ikke uddybes nærmere. 

På hjemmesiden med værdierne findes også en enkelt formålsparagraf og en vision. Begge omhandler 

den enkeltes mulighed for at præge og få skabt en tilværelse og livsbetingelser, i videst mulig omfang ud 

fra individuelle behov og af høj faglig standard. Der er æstetisk smukke rammer, liv, glæde, tryghed og 

varme, og tilværelsen hviler på en medmenneskelig atmosfære. 

Plejecentret er beliggende i Københavns Kommune, og lederne her har således både det overordnede 

værdigrundlag og det lokale værdisæt og vision at forholde sig til. Vi er som undersøgere ikke klar over, 

om man ved udarbejdelse af de lokale værdier og visionen, har drøftet det overordnede kommunale 

værdigrundlag i processen.  

 

                                                
78 Københavns kommune (egne fremhævelser) 
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Kommunens værdigrundlag er som nævnt vedtaget af Borgerrepræsentationen, dvs politikere, samt den 

øverste administrative ledelse. I værdigrundlaget er flere formuleringer, f.eks. attraktiv arbejdsplads, 

serviceydelser, større arbejdsglæde, respekt (i forholdet til borgeren) direkte at genfinde i 

kvalitetsreformen, hvilket ikke er overraskende, da kvalitetsreformen netop omhandler de offentlige 

ydelser til borgerne. Dialog, tillid og ansvar er nøgleord i den senere tillidsreform. Det er gennemgående 

let at genfinde formuleringer og begreber fra de statslige udgivelser i det politisk godkendte dokument. 

Værd at bemærke er, at de blødere værdier, som ligeværdighed og tillid, kun findes rettet mod mødet 

med brugeren og ikke i afsnittet om kommunen som arbejdsplads. Gennemgående i dokumentet er 

begreber, der kendetegner konkurrencestatens logikker; økonomisk udvikling, effektivitet, investering og 

gentagende betegnelse af kommunen som en virksomhed. Af medarbejderne forventes som det første 

ansvarlighed. Lidt uklart, for os, er det, hvilket bedste resultat der menes i introduktionen og hvad der 

forstås ved en arbejdsplads kendetegnet ved et udfordrende arbejdsmiljø. 

 

Plejecentrets værdier er på ingen måde genkendelige i forhold til konkurrencestatens. Omsorg og 

tryghed kan dog knyttes til velfærdsstatens værdier, og også de fagprofessionelle værdier, som de ses i 

sundhedsvæsenet, hvilket giver mening i forhold til plejecentrets kerneopgave. Flere af værdierne kan 

formentlig genfindes i værdigrundlag i forskellige typer af institutioner i den offentlige sektor. Dog 

forestiller vi os, at barmhjertighed skiller sig ud, ved at knytte sig særligt til det religiøse eller som her til 

(syge)pleje med udgangspunktet i fortællingen om den barmhjertige samaritan. Samlet set knytter 

værdier og vision sig ubetinget til de menneskelige grundlæggende eller basale værdier; det gode, det 

sande, det retfærdige og det skønne.  

I det bevidnende interview nævnte netop den deltager, der er forstander for et plejehjem, værdien 

kærlighed som en grundlæggende værdi, hvilket falder fint i tråd med dette plejecenters værdier. Kun en 

enkelt værdi; ligeværdighed, genfindes i kommunens værdigrundlag. 

 

Ser man på de to dokumenter i forhold til interviewet med SW om humansproget, genfinder man i 

kommunens værdigrundlag det økonomiske, markedstænkende sprog79, som SW finder, har koloniseret 

den offentlige sektor. I kontrast hertil ses plejecentrets værdier og vision, der på det nærmeste 

udelukkende består af humansproget, som udtrykker det konkrete levede liv, og ifølge SW påvirker vores 

følelser og evne til empati, og dermed er afgørende for, hvordan vi opfatter vores arbejde og 

medmennesker. 

                                                
79 Funch, s.14 (Steen Wackerhausen) 
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At der må være en vis forskel på værdigrundlag gældende en samlet kommune kontra en enkelt 

institution, finder vi ikke overraskende. Men at kontrasten mellem sprog og formuleringer i det politisk-

forvaltningsudarbejdede og det fagprofessionelt udarbejdede værdigrundlag er så stor, giver os et 

billede af en virkelighed, hvor lederen i det borgernære sundhedsvæsen skal kunne navigere i meget 

forskellige begrebsverdener. 

 

9.5 Validering og delkonklusion 

Da vi i analysen vover at gengive deltagernes ”beskrivelser af subjektive forankrede erfaringer af 

bestemte fænomener i en subjektiv livsverdenskontekst”80, har vi, inden vi konkluderer på afsnittet, valgt 

at validere vores fremstilling ved at præsentere en af deltagerne for vores analyse. Vi er interesseret i, 

om deltageren genkender sig selv i beskrivelsen, og også nysgerrige i forhold til deltagerens eventuelle 

kommentarer til at se sine udsagn knyttet til teori. 

Efter afsnittet om respondentvalidering vil vi sammenfatte analysen af de tre interview / samtaler, 

suppleret med dokumentanalysen i en delkonklusion. 

 

9.5.1 Respondentvalidering 

Efter afsluttet empiriindsamling sendte vi deltager (A) hele analyseafsnit 9.1; analysen af det 

semistrukturerede livsverdensinterview og aftalte at tale sammen, når hun havde haft tid at læse det 

igennem og forholde sig til vores gengivelse og fortolkning af hendes fortælling og oplevede virkelighed. 

Vi ønskede på den måde at få bekræftet og nuanceret vores fremstilling af hendes subjektive livsverden, 

eller at forstå hvordan vi fra hendes perspektiv kunne have fremstillet fortællingen mere loyalt. 

A havde gennemlæst analysen og forberedt sig på samtalen. Hun indledte med at sige, at hun følte sig 

meget loyalt gengivet og - behandlet. Hun havde fundet det interessant at blive præsenteret for sine 

egne udsagn og få dem holdt op mod vores ”teoretiske bagtæppe”. 

 

Helt konkret i forhold til egne formuleringer, bemærkede hun, hvor springende mundtlige formuleringer, 

bl.a. på grund af associationer undervejs i sætningerne, så ud på skrift, sammenholdt med hvordan det 

oplevedes sammenhængende i selve samtalen. Hun relaterede til retorikdelen af sit cand.mag.-studie, 

hvor man ved taleskrivning lagde vægt på betydning af gentagelser for at forstærke virkningen, og 

derimod hvis talen skulle på tryk undgik gentagelser. 

                                                
80 Justesen og Mik-Meyer, s. 47 
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Hun oplevede, at hun i sine udsagn kunne fremstå, som var hun overbevist om at have de rette og sande 

argumenter. Det ville hun tage med sig, for det er vigtigt for hende, at sandheden ikke er en konstant 

størrelse, og at hun ikke gør sig til dommer over, hvad der er det sande.  

 

A udtrykte, at det burde være obligatorisk indimellem på den måde at blive spurgt til dybe ting.  Ofte 

udfører man bare sit arbejde, uden at koble det til et teoretisk ståsted. Alt for mange, også ledere, 

handler ofte ureflekteret i forhold til egne værdier. 

A havde fået lyst til at genopfriske f.eks. noget filosofi og forholde sig til sine egne argumenter og 

antagelser med spørgsmål som: ”hvad er min hjemmel for det argument / den antagelse”, ”hvad tager 

jeg for givet”, ”er noget mere vigtigt”? Det kunne give mulighed for metarefleksion, og for som 

menneske at kigge på, hvad man står fast på. Og dermed også muligheden for at skifte ud, ”hvis man ikke 

er enig med sig selv”. 

 

Kort i forhold til deltagelsen i det bevidnende interview, som A ikke havde set analysen af, fortalte A, at 

det for hende havde været en absolut fordel ikke at have mødt de andre deltagere før. Det havde givet 

en mulighed for i situationen, at lade hver enkelt deltagers fortælling stå helt som deres egen, uden at 

hun var blevet forstyrret af at kende til dem, og dermed på forhånd tro at vide, hvad de mente eller stod 

for.  

 

9.5.2 Sammenfatning og delkonklusion, samtaler og dokumenter 

I vores afgrænsning til problemformuleringen antager vi, at lederrollen og det private menneske på én 

gang er adskilte og sammenflettede virkeligheder. Vi antager endvidere, at de fagprofessionelle værdier i 

de borgernære områder på flere måder minder om de grundlæggende menneskelige værdier, og 

interesserer os for ledernes beskrivelse af egne værdier og deres subjektive oplevelse af - og bevidsthed 

om værdiernes optræden i deres ledelsespraksis. Vores undersøgelses udgangspunkt er dilemmaer, som 

lederne oplever og har erfaret dem i egen ledelsesmæssig kontekst. En kontekst hvor vi antager, at der 

også optræder et sæt værdier knyttet til konkurrencestaten, der er med til at definere deltagernes 

rammer. Vi har ikke spurgt deltagerne til overordnet kontekst, men til konkrete ledelsesbegivenheder. 

Vi har valgt tre forskellige kvalitative interview- og samtalemetoder, hvor vi med ståsted i 

fænomenologien, har ladet deltagernes subjektive beskrivelser være sandheden og har tro mod 

metoden bestræbt os på at følge deltagerne, når de er gået i andre retninger end vi forventede. Ved at 

forberede deltagerne på undersøgelsens temaer og ramme, holdt vi fokus på 
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undersøgelsesspørgsmålene, og har undervejs i samtalerne præsenteret deltagerne for begreber, de ikke 

selv bragte ind, men har ikke forfulgt begreberne, hvis de ikke vandt genklang i deltagernes bevidsthed.  

 

Vi forestiller os, at deltagerne med det udsendte brev og konteksten i øvrigt har tænkt og valgt 

grundlæggende værdier, der i deres bevidsthed kan kobles til ledelseskonteksten, og at de 

grundlæggende værdier, de alene kobler til deres private liv, naturligt ikke indgik i samtalerne. 

Deltagerne nævnte troværdighed, ordentlighed og ansvarlighed som gennemgående værdier, beskrevet 

også med ord som at være gennemsigtig, ægte, tydelig og villende dialogen. En af deltagerne var bevidst 

om en vis differentiering i sit ordvalg, og havde forskellige betegnelser for samme grundværdi udtrykt 

som privat menneske og som leder, f.eks. kærlighed og nærvær. Deltagerne udtrykte direkte, at de ikke 

kunne skille deres grundlæggende værdier som menneske fra lederrollen; deres ønske om og vilje til 

ordentlighed skinnede igennem alle samtalerne. Uden at tage det private med i lederrollen, tog de 

personen med. 

 

Ansvar var et begreb, der gik igennem samtalerne både knyttet til det ansvar, man har som menneske i 

forholdet til den Anden og det fælles, og det ansvar der knytter sig til det fagprofessionelle og det 

ledelsesmæssige. Ansvaret for at gøre det gode i det større perspektiv, kunne i deltagernes beskrivelser 

begrunde valget; at gøre den enkelte ondt i den højere sags tjeneste. Valget var essentielt for flere 

deltagere, særligt var de to mest erfarne ledere optagede af, at der uanset omstændigheder og vilkår 

altid er et valg og at valget er deres.  

Forpligtelsen og friheden knyttet til ansvar og valg skinnede igennem fortællingerne, men frihed blev 

først artikuleret direkte som begreb ved vores inddragelse af det i samtalen. Friheden blev her også 

koblet til det ledelsesmæssige råderum, der kom i karambolage med den politisk bestemte ramme. 

 

Deltagernes dilemmaer opstod i begivenheder, hvor rammerne, deres ydre virkelighed, forhindrede dem 

i at gøre det, de i vores oversættelse, selv opfattede som det gode, det sande, det skønne, det retfærdige 

for den Anden og det fælles. Helt konkret; når detailstyring, resultatmål, dokumentationskrav og 

politiske og økonomiske beslutninger clashede med faglig viden og menneskelige værdier. Ingen af 

deltagerne fortalte om dilemmaer, der opstod når det alene var svært for dem som menneske at skulle 

træffe beslutninger, der ramte f.eks. medarbejdere hårdt. Selve de vilkår og rammer, den politiske og 

organisatoriske virkelighed udstak, stækkede deltagernes handlekraft eller fordrede at de handlede mod 

deres ethos.  
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I dilemmaer, hvor deltagerne accepterede rammen som et vilkår, havde de igen fokus på 

troværdigheden og ansvarligheden for at kunne håndtere situationen ordentligt og være i det som 

menneske. De var bevidste om begrænsninger ved mål- og detailstyring; at man får det man måler og 

misser noget andet. To af de tre deltagere fortalte om at udfordre rammerne, at vælge om de kunne 

varetage opgaven eller i sidste konsekvens forlade lederstillingen. En deltager fortalte om dilemmaer, 

hvor værdiclashet var så stort, at han nåede sin kant. Et begreb, der var så essentielt for ham, at vi valgte 

at indlægge et ekstra interview, hvor vi fik udfoldet de fagprofessionelle værdiers uforenelighed med 

rammen, og hvordan kanten både gjaldt mennesket, fagpersonen og lederen. 

 

Vi oplever, at valget af en kombination af kvalitative metoder i høj grad gav mulighed for at få udforsket 

deltagernes eksistentielle dilemmaer og få besvaret vores underspørgsmål i problemformuleringen. Hvor 

det semistrukturerede livsverdensinterview og det indlagte begrebsinterview gav mulighed for at komme 

i dybden, foldede deltagerne hinandens fortællinger ud i det bevidnende interview, hvor det var tydeligt, 

at bevidningsrunder og efterfølgende interviews tilførte flere perspektiver og nuancer, der fik deltagerne 

til at reflektere både over andres og ikke mindst egne fortællinger. Særligt én deltager formulerede, 

hvordan det sande ændrede sig i forhold til iagttagelsesperspektivet. 

Respondentvalideringen bekræftede vores oplevelse af metodernes gyldighed. Interessant er også 

respondentens oplevelse af at være blevet beriget ved at deltage og hendes tanker om, at få stillet 

spørgsmål om det eksistentielle, om værdier som menneske og leder, vil give mulighed for 

metarefleksion. Hendes udtalelse om, at man ved at svare på spørgsmålene, kan reflektere over og tage 

stilling til eget ståsted og skifte ud, hvis man ikke er enig med sig selv, leder vores tanker hen på OFK´s 

begreb translokutionaritet; ”jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger”.81 

Uden at have præsenteret deltagerne for vores tænkte teorivalg, fik deres refleksioner over værdier og 

dilemmaer, fortællingerne til at afspejle det eksistentielle, det etiske og ønsket om at træde i karakter 

som ledere.  

 

Som datatriangulering og til kvalificering af vores antagelser om - og præsentation af forskellige 

værdisæt, inddrog vi to værdigrundlag vedtaget af henholdsvis politisk- og forvaltningsniveau og 

fagprofessionelle lokale ledere. Analysen viste mere skarpt, end vi havde forventet, kontrasten mellem 

(konkurrence)statens og sundheds- og omsorgsområdets værdier, sidstnævnte nærmest synonyme med 

basale menneskelige værdier, så det for os nærmest fremstår karikeret; som et skoleeksempel på SW´s 

beskrivelse af det teknokratiske sprog kontra humansproget.  

                                                
81 Kirkeby m.fl, s. 109  
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Det sidste spørgsmål i problemformuleringen, omhandlende skyld i ledernes begrebsverden, var trods 

forberedende brev og definition af temaet undervejs i samtalerne, sværere at få besvaret. En deltager 

undgik helt at komme ind på begrebet, men omtalte nogle måder at håndtere svære 

medarbejdersituationer, hvor vi tolker, at ordentligheden i situationerne i lige så høj grad som hensynet 

til medarbejderen, kunne tjene det formål at forebygge egen oplevelse af skyld og udholde at være i 

situationen. En anden deltager kom som den eneste ind på at føle skyld, dog ikke i forhold til egen 

ledelsespraksis, men en undren over at ledere i hendes omgivelser i nogle begivenheder ikke følte skyld. 

Hun relaterede skyld til begivenheder, der involverer lederens påvirkning af andre menneskers liv.  

Tredje deltager forholdt sig udelukkende til den eksternt pålagte skyld; i det bevidnende interview 

rationelt velovervejet, som en kalkuleret risiko ved at være leder og dermed ansvarlig. Ved at have fokus 

på ordentligheden i sit virke og at kunne se sig i spejlet, havde han forliget sig med risikoen. 

Den protreptiske samtale gav os en mulighed for at udforske skyld i hans begrebsverden og dermed en 

mulighed for nogle tolkninger, ud over CS´s, af hvorfor begrebet var så svært for deltagerne at blive ved i 

samtalerne. Samtalen gav os et unikt blik ind i deltagerens subjektive livsverden, hvor skyld, når begrebet 

var taget ud af hans ledelsesmæssige virkelighed, fik lov at fylde. I udviklingen af samtalen gik 

behandlingen af skyld fra at udtrykkes med logos og ethos, til at udtrykkes med tiltagende stærke 

metaforer og pathos. At påtage sig eller at få pålagt skyld blev synonymt med gabestok, skafot, 

halshugning mm; voldsomme metaforer, der kan forklare deltagernes vægring ved at relatere skyld til 

egen ledelsespraksis og som erkendt indre følelse.  

 

10. Refleksioner over observationer og lokaliteter 

10.1 Refleksioner over observationsstudie 

Undersøger (M) fulgte deltager (B) en vilkårlig arbejdsdag, hvor der var mulighed for at observere 

forskellige typer af hændelser og sociale handlinger. Undersøger (P) kendte B og havde fået aftalen sat i 

stand og kort informeret B om formålet. M havde således ikke truffet B eller set institutionen før selve 

observationsstudiet. M arbejder inden for samme felt og var bevidst om, at egne ledelseserfaringer og 

forforståelse måtte tilsidesættes og at fokus var at opleve B i egen ledelsesmæssige virkelighed, så 

objektivt som det er muligt, og senere kunne forholde observationerne til B´s fortællinger og begreber i 

det bevidnende interview. Observationerne var fortrinsvis uden deltagelse, forstået på den måde, at M 

størstedelen af tiden sad diskret i rummene, observerede og tog stikord til feltnoter. De renskrevne 

feltnoter ses i bilag 3. Indimellem henvendte både medarbejdere og gæster på institutionen sig til M, 
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hvorfor hun i sekvenser må siges til dels at være deltagende, ligesom vi antager, at alene 

tilstedeværelsen påvirkede nogle af de observeredes ageren. 

 

M observerede flere og meget forskellige situationer involverende medarbejdere, bl.a morgenmøde, 

sygefraværssamtale og sikkerhedsrundering, samt en situation involverende både nye 

beboere/pårørende og medarbejdere. B var indtrådt som forstander for ca et år siden, og havde 

overtaget mellemledere og medarbejdere. Ved introduktionen fortalte B, at der var en del, der skulle 

ryddes op i, og at hun opfattede sin egen ledelsesstil meget anderledes end sin forgængers. Plejecentret 

var forholdsvis nyrenoveret, i pæn stand med institutionsmøbler og rummelige boliger. 

B fremstod generelt afslappet i kropssprog, stod ved morgenmøde lænet op af skrivebordskant og tog 

kun ved sygefraværssamtale og beboer-pårørendemøde plads over for dén, der var samtalens 

fokusperson og holdt så opmærksomhed og øjenkontakt dér. Lavede mange gange lidt sjov, f.eks. ved at 

iføre sig sikkerhedsbriller på et tidspunkt under sikkerhedsrunderingen og holdt gennemgående en let 

tone, også ved de sværere samtaler. M var overrasket over den indledende lette tone ved 

sygefraværssamtalen, da B forinden havde oplyst om, at det kunne ende med varsel til senere opsigelse, 

og letheden da, i M´s optik, efterfølgende kunne opfattes som misvisende for medarbejderen. Den 

indledende muntre tone kunne dog også tolkes som en hel bevidst strategi, for at matche 

medarbejderens lidt groft udtrykte humor. Trods letheden understregede B i enkelte situationer i løbet 

af dagen, når noget var vigtigt og skulle efterleves. Mellemlederne var meget tilbageholdende og B førte 

ordet ved samtaler og møder. Tilbageholdenheden, tænker vi, kan både være et udtryk for vanlig ageren 

eller muligvis skyldes M´s tilstedeværelse, hvor lederne ved morgenmøde fik fortalt, at interessen var 

rettet mod B´s ledelse. Ved kontakt med pårørende og beboere var B imødekommende og virkede 

oprigtig interesseret. Faldt på et tidspunkt i snak med kommende pårørende og udvekslede historier om 

egen opvækst, hvorved beboer for en stund blev overset. 

M opfattede B meget konsistent i ageren og udsagn dagen igennem.  

 

Ved at observere B´s fysiske ramme og særligt ageren blandt andre fik vi, P først efter drøftelse af M´s 

observationer og læsning af feltnoter, en forståelse for B´s fortællinger ved det bevidnende interview og 

en oplevelse af B som troværdig og autentisk ved interviewet, idet der var fin overensstemmelse mellem 

både udsagn, fremtoning, kropssprog mm ved interviewet og B ved observationsstudiet. Bl.a. fortæller B, 

som beskrevet i analyseafsnittet, at hun i en situation havde tænkt, at hun ikke er sådan en leder, der 

sidder for bordenden, og et andet sted, nævner hun kærlighed, som at holde af hinanden i 

arbejdsøjemed, som en værdi. Begge udsagn fremstod oprigtige og ægte i forhold til observationerne, 
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hvor B netop ikke indtog pladsen for bordenden, og dagen igennem fremstod som aktivt villende både 

medarbejdere og besøgende. 

 

10.2 Refleksioner over valg af lokaliteter ved livsverdensinterview og protreptisk samtale 

Som beskrevet i metodeafsnittet, valgte vi at møde alle tre deltagere i de fysiske rammer, de udøver 

deres ledelse i. Det semistrukturerede livsverdensinterview fandt sted på omegnskommunens rådhus i et 

af sundhedsforvaltningens mødelokaler. Lokalet var enkelt med et mødebord, whiteboard og et par lave 

reoler med skriveremedier, thebreve og plastikkopper. A havde valgt at interviewet fandt sted sidst på 

eftermiddagen, hvor kun få af forvaltningens medarbejdere var på kontorerne. A virkede veltilpas og 

afslappet i omgivelserne, og tilbød efter interviewet at fremvise materiale fra et nyligt stort 

arbejdsprojekt. Undersøgerne havde derimod hver sin oplevelse ved at befinde sig i forvaltningen. M 

havde som forhenværende leder i omegnskommunen deltaget i mange møder i sundhedsforvaltningen 

og genkendte kontorer, navne, indretning mm, og bemærkede på det nærmeste ikke omgivelserne. P 

observerede derimod omgivelserne nøje og fandt kontorgangene velholdte men uæstetiske, 

fælleskontorerne som ”til burhøns” og det samlede indtryk bureaukratisk og udtryksløst. Ved første 

fælles gennemgang af interviewet blev det tydeligt, at de forskellige oplevelser af omgivelserne havde 

præget den umiddelbare oplevelse af selve interviewsituationen og indtrykket af deltageren, og at 

bevidstheden om denne forforståelse blev vigtig i forhold til efterfølgende diskussion og analyse. Ved 

lytning til lydoptagelse og læsning af transskriptionen faldt egen påvirkning af omgivelserne i 

baggrunden. 

 

Den protreptiske samtale fandt sted på C´s kontor, tidligt på formiddagen, hvor der var liv i de øvrige 

kontorer i bygningen, der primært husede administration. Medarbejdere i forkontoret hilste og bød på 

kaffe. Kontoret var stort og ordentligt med mørke institutionsprægede møbler, på væggene var både 

kunst og en ramme med foto af C omgivet af medarbejdere i forbindelse med et jubilæum. P var lettere 

overrasket over kontorets indretning og havde forventet en mere afslappet indretning med personligt og 

pædagogisk præg. M havde en enkelt gang været på C´s kontor og var således forberedt på rammerne. C 

fremstod veloplagt, tydeligt i værtsrolle, foreslog selv at trække stole ud fra bordet for at kunne sidde 

mere frit på gulvet i forhold til kontakten med hinanden under den protreptiske samtale. Begge 

undersøgere havde mødt C i forbindelse med studie og havde en forforståelse af C som en stærk leder 

med stort pathos, hvilket omgivelser og C´s engagement i samtalen harmonerede fint med.  
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Det er vores opfattelse, at valget af deltagernes egne omgivelser som lokalitet for interview og samtale, 

lod dem være til stede i begivenheden uden at afledes eller forstyrres. Det gav samtidig os det 

forventede indblik i deres ledelsesmæssige fysiske rammer som en del af deres ydre virkelighed, og 

dermed en mulighed for at få større forståelse for den virkelighed, deres fortælling fandt sted i. Ved at 

være begge undersøgere til stede, blev det pga vores forskellige oplevelse af rammerne samtidig meget 

tydeligt for os, i hvor høj grad omgivelserne blev en del af det umiddelbare billede af både deltager og 

deltagerens udsagn, og hvordan vi måtte være bevidste om dette i vores forståelse. 

 

10.3 Observationer ved bevidnende interview 

Det bevidnende interview fandt sted på Frederiksberg Hospital i et mødelokale på kontorgangen, i 

neutrale omgivelser for alle deltagerne. Undersøger-interviewer (M)og de tre deltagere (A) (B) og (C) sad 

i stole trukket ud på gulvet og undersøger-observatør (P) sad lidt uden for kredsen med fokus på 

deltagerne. Deltagerne havde alle læst det forberedende brev (bilag 1b) og var forberedt på strukturen. 

Ingen af deltagerne havde mødt hinanden før. Ved præsentationsrunden holdt deltagerne sig til kun at 

nævne navn, stilling og arbejdsfelt, og bevarede derved anonymitet i forhold til arbejdsplads og det 

private.  

For at skabe sammenhæng med analyseafsnittet refereres fra interviewet i nutid. 

 

B er første deltager, og fremstår lidt nervøs og tøvende, har primært øjenkontakt med M. Bliver mere 

ivrig og gestikulerende undervejs i fortællinger fra egen ledelsespraksis, og alvorlig ved et tilsvarende 

alvorligt emne. Reagerer positivt, da hun bliver opmærksom på anerkendende blik fra A ved fortælling 

om dilemma med sygefraværsproblematik. A og C er opmærksomme og fokuserede på B. Ved 

bevidningsrunden indleder A direkte henvendt til B, bruger vendingen ”dine ord” og personliggør et 

begreb, er anerkendende og henviser til genkendeligt dilemma fra egen ledelsespraksis. B er 

opmærksom på anerkendelsen og slapper af. C henvender sig først til M og siden til B, er forklarende i sin 

bevidning og oversætter til andre begreber. Opfattes af observatør som paternalistisk, i positiv forstand, 

i forhold til de yngre ledere. Taler først tænksomt og så begejstret ud i rummet og uddyber B´s udsagn. B 

beder M om lov til at uddybe et begreb, er øjensynlig i tvivl om A og C helt forstår hendes brug af 

begrebet. A og C følger B´s uddybning med positive kommentarer. Efter bevidningsrunden er stemningen 

afslappet og der smiles og grines til hinanden. 

C fokuserer i næste runde indledningsvis på M, men henvender sig undervejs også til A og B. Har tydeligt 

kropssprog og mimik, der viser stemningsskift i forhold til fortælling og dilemmaer. Fortæller levende og 
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med energi. Virker overbevisende og betoner bestemte ord og begreber, der således fremstår som 

vigtige for ham.  

A og B betragter og lytter begge meget opmærksomt til C. B spejler sig kropsligt i C ved bevidningen med 

gestikuleren, og artikulerer mere ivrigt end ved egen interviewrunde. Taler inspireret og trækker 

paralleller til egen virkelighed. A er igen meget anerkendende og refleksiv, supplerer B´s udsagn frem for 

at gentage bevidning. A, B og C taler direkte til hinanden i denne bevidningsrunde. 

A drejer sin stol og henvender sig direkte til M ved sidste interviewrunde. Har to uger forinden deltaget i 

det semistrukturerede livsverdensinterview og fremstår pludselig en smule usikker på, om der forventes 

gentagende udsagn eller nye. M kommenterer, der grines og stemningen er igen afslappet. 

Fremstillingen af dilemma er sikker, og A forklarer levende med brug af hænderne og skaber kontakt til 

B, da dilemmaet er lig hendes. I slutningen af runden henvender A sig direkte til B og C med navne, og 

gengiver og relaterer til noget, de har sagt.  

C smiler til A ved bevidningen, har særligt fokus på hendes metafor ”den lille stemme”. Inddrager sig selv 

i bevidningen, reflekterer åbent, lever sig ind i alvorligt dilemma og gengiver derefter noget andet 

humoristisk. B taler igen inspireret med paralleller til egen virkelighed. Bruger nu også A og C´s navne og 

henvender sig direkte til dem fremfor til M. 

 

Ved afslutningen af interviewet spørger B til de andres grunduddannelser, da der i brevet stod, at vi 

havde udvalgt deltagere med forskellig uddannelsesbaggrund. Deltagerne taler videre sammen, efter 

optageudstyret er slukket, griner og har ikke travlt med at komme hjem. Alle opretholder dog fortsat 

hensynet til anonymitet, som var nævnt i brevet, og ingen spørger til, hvor hinanden arbejder.  

 

10.4 Sammenfatning, delkonklusion af observationer og lokaliteter 

Inddragelse af antropologiske metoder som det etnografiske feltstudie og observationerne ved det 

bevidnende interview var først og fremmest motiveret ved forventningen om at få valideret og 

nuanceret vores oplevelse af deltagernes udsagn og fortællinger. Som beskrevet i refleksionsafsnittet om 

observationsstudiet oplevede vi konsistens og overensstemmelse mellem iagttaget udøvelse af ledelse 

og deltagerens fortælling om sig selv som leder.  

Ved det bevidnende interview gav observationerne en forståelse for, i hvor høj grad stemningen i 

rummet, kropssprog og blikke mellem deltagerne gav den enkelte mulighed for og mod til at udfolde sin 

fortælling. Deltagernes skiftende mimik og kropssprog underbyggede oplevelsen af deres fortællinger, og 

gav et indtryk af oprigtighed og ægthed. 
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Den antropologiske metode sammen med det fænomenologiske udgangspunkt gav samtidig et mere 

uventet perspektiv, hvor vi både ved refleksioner over observationer og lokaler, og i analysen af 

samtalerne, fik øje på os selv og på i hvor høj grad, vi blev påvirket af kropslighed, stemning og 

omgivelser, og hvordan vi kontinuerligt måtte have bevidsthed om dette i behandlingen af empirien. 

Hvor vi opfattede os selv som fokuseret og objektivt lyttende i samtalerne, blev vi efterfølgende 

opmærksomme på stemtheden; hvordan vi alligevel sansede kroppe og omgivelser, og hvordan vores 

tanker og oplevelser bar præg af dette. 

Metoderne resulterede således i en erkendelse af egen subjektivitet og forforståelse, hvilket, da vi først 

var bevidste om den, udfoldede empirien yderligere. 

 

11. Diskussion  

Vi har i analysen forholdt vores undersøgelsesfund og anden empiri til relevant teori i vores ønske om at 

udforske og forstå deltagernes virkeligheder, og har i både analyse, sammenfatning og delkonklusion 

søgt at forstå og fortolke fænomener, der allerede er fortolket via deltagernes subjektive forståelse af 

egen livsverden. Vi vil her supplerende relatere fundende til den offentlige og organisatoriske kontekst 

som beskrevet i problemfeltet samt til vores egen ledelse. 

 

Vi beskrev i afsnittet om egen motivation for emne, hvordan vi særligt gennem de senere år har oplevet 

at handle mod det, vi står for som mennesker og fornemmet en dybere tvivl, netop når vi handlede loyalt 

mod organisationen. Vore egne eksempler på ledelsesmæssige dilemmaer er tydeligt koblet til 

konteksten, vores ydre virkelighed. Vi har i teori om velfærdsstatens reformer og konkurrencestaten 

præsenteret en del af den overordnede kontekst de offentlige ledere, og hermed vores deltagere, 

udøver deres ledelse i. På trods af, at vi ikke i undersøgelsen direkte spurgte til den overordnede 

organisatoriske kontekst, men til dilemmaer i konkrete ledelsesmæssige begivenheder, relaterer alle 

deltagernes dilemmaer, som beskrevet i delkonklusionen, sig til rammen. Beskrivelserne af rammen og 

de ledelsesmæssige dilemmaer og begivenheder, kan de i vores fortolkning løftes op og direkte relateres 

til værdiclashet mellem konkurrencestatens - og deltagernes grundlæggende og/eller fagprofessionelle 

værdier. Vi er i fortolkningen i tvivl om, hvorvidt deltagerne generelt i deres daglige ledelsesmæssige 

praksis er bevidste om værdisammenstødene i deres dilemmaer, eller om de oplever begivenheder med 

f.eks. opsigelser pga sygefravær som almenmenneskelige svære ledelsesmæssige situationer. I vores 

optik er dette forskel i perspektiv afgørende for ledernes mulighed for at navigere og handle i 

begivenhederne. Ved at kunne identificere, hvad der forårsager eller medskaber dilemmaerne kan 

lederne se sig selv i konteksten, vurdere hvor rammen kan udfordres og træffe deres valg. 
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Samme mulighed for at navigere i konteksten og skabe handlekraft, ser vi ved bevidstheden om sprogets 

betydning. Vi udøver selv vores ledelse i det borgernære sundhedsvæsen, hvor humansproget og 

tilhørende værdier dominerer, og forholder os i ledelsesøjemed også til styringsparadigmer og 

teknokratisk sprog. I forhold til vores egen ledelse tænker vi, at SW bringer et nyt perspektiv ind i forhold 

til at kunne relatere sproget til de værdisæt, vi har beskrevet i afhandlingen samt til bevidstheden om i 

hvor høj grad sproget skaber virkelighed, og hvordan vi med adaptation af konkurrencestatssproget er 

med til at skabe et andet formål med organisationens eksistens. Vi har i vores ledelsespraksis tidligere 

haft opmærksomhed på at navigere i forskellige sproglige koder, ofte knyttet til forskellige professioner, 

men ser SW´s sondring mellem sprog knyttet til det levede liv og sproget knyttet til markedet/det 

økonomiske som en mulighed for at forstå fænomener og bevidst kunne tænke sproget ind som 

virkelighedsskabende i vores ledelsespraksis.  

 

12. Konklusion 

Motiveret af oplevelsen af divergensen mellem reformtidens ramme for ledelse og konkurrencestatens 

værdier kontra lederes egne grundlæggende værdier, og de deraf følgende dilemmaer, har vi i 

afhandlingen søgt at udforske de eksistentielle dilemmaer, lederen i det borgernære sundhedsvæsen 

oplever i konkrete ledelsesmæssige begivenheder.  

Med udgangspunkt i det oplevede har vi anlagt et fænomenologisk perspektiv med fokus på subjektive 

erfaringer, bevidsthed og livsverden. Vi har indsamlet empiri med forskellige kvalitative metoder; 

interviews, protreptisk samtale, observationer og et lille etnografisk feltstudie, og har herigennem 

udforsket ledernes eksistentielle dilemmaer og har fået besvaret problemformuleringens 

underspørgsmål. Vi har valgt at bruge teori til at beskrive konteksten allerede i problemfeltet, til at 

indkredse og afgrænse genstandsfeltet og igen til analyse af indsamlet empiri. Teorien gennemsyrer 

således afhandlingen og er i vores foranderlige ontologi brugt til at forstå og nuancere; til at få øje på nye 

fænomener eller sammenhænge. 

Vi har i sammenfatningen af henholdsvis analyse af empiri og refleksioner over observationer allerede i 

to delkonklusioner foldet undersøgelsens fund ud og forholdt os overordnet til metode og egen 

forståelse, subjektivitet og bevidsthed som undersøgere. I diskussionsafsnittet har vi supplerende 

forholdt udvalgte fund til overordnet kontekst og egen ledelsespraksis, og inkluderet mulige nye 

perspektiver.  Vi vil her sammenfatte undersøgelsens fund i forhold til de direkte spørgsmål i vores 

problemformulering.  
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Efterfølgende vil vi se på, hvor vores undersøgelsesfund i forhold til optræden af skyld i lederens 

begrebsverden, nuancerer eller tilføjer noget nyt til eksisterende viden. 

 Problemformuleringens underspørgsmål lyder: 

 hvilke grundlæggende værdier, er essentielle for lederen som menneske og i lederrollen 

 i hvilke konkrete ledelsesmæssige begivenheder opstår de oplevede dilemmaer, i en politisk 

styret organisation. 

 hvorledes optræder skyld i lederens begrebsverden 

Deltagerne gav direkte udtryk for, at de tog deres grundlæggende værdier som menneske med sig i 

lederrollen. Værdierne kan alle knyttes til det humanistiske og eksistentielle, og begrebslogisk til de 

basale værdier; det gode, det sande, det retfærdige og det skønne. En enkelt deltager talte direkte om 

etik, men alle deltagerne kunne ses i teoriens beskrivelse af etikeren, med vilje til ordentlighed. 

Omstændigheder og vilkår var et gennemgående tema, hvor valget så blev afgørende. 

Deltagernes dilemmaer opstod, som uddybet i delkonklusionen, når rammer og kontekst begrænsede 

deres vilje og frihed til at gøre det gode, det rigtige. Begrænsningerne tolker vi i deres fortællinger som 

udgående fra konkurrencestatens styringsfiksering, med bl.a. mål- og resultatkrav og organisationernes 

legitimerende dokumentation og hykleri. Interessant er det, at alle dilemmaerne knyttede sig til det at 

gøre det gode for den Anden, og især for det fælles; at deltagerne så deres ansvar i et større perspektiv 

og var villige til at gøre den enkelte ondt i en større sags tjeneste. 

 

Spørgsmålet om skyld i ledernes begrebsverden, har været det mest udfordrende at få besvaret.  

CS beskriver i sin bog tre typer af skyld, hvor vi med fokus på følelsen af skyld i vores livsverden, 

forestillede os at kunne tilføje et nyt perspektiv. I brevene til deltagerne præsenterede vi begrebet under 

temaet; ”begivenheder, hvor du som leder har oplevet at handle i modstrid med dine grundlæggende 

værdier”, og under samtalerne præsenterede vi de forskellige definitioner af skyld og lagde særlig vægt 

på vores interesse for den oplevede skyld. Ingen af vores deltagere inkluderede egen oplevelse - eller 

følelse af skyld i deres fortællinger. Kun en enkelt berørte det at føle skyld, men her i forhold til mangel 

af følelsen hos andre ledere. Vi ser ud fra vores empiri og CS´s teori flere mulige konklusioner på dette 

ikke-fund; at følelsen af skyld reelt ikke optræder i deltagernes begrebsverden i forhold til 

ledelsesbegivenheder; at skyld optræder mere eller mindre bevidst, men håndteres ved at forklare 

handlinger med rammen og ordentlighed i situationen; at skyld optræder, men at emnet er for følsomt 

til at deltagerne ville fortælle om det.  
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Ved at vælge at holde en protreptisk samtale med udgangspunkt i begrebet skyld, fik vi til gengæld 

nuanceret og tilføjet ny empirisk viden, der på flere måder bekræftede den teoretiske. Med skyld taget 

ud af den ledelsesmæssige kontekst blev skyld, beskrevet med så stort pathos og med så stærke 

metaforer, at vi med indblikket i denne deltagers subjektive livsverden, har fået en mulig forståelse af 

deltagernes vægring ved at relatere skyld til egen ledelsespraksis og som erkendt indre følelse.  

”Jeg kæmper, men jeg har mine værdier og min kant på plads”, siger C. Måske opstår oplevelsen af skyld 

først, når man ikke når eller formår at stoppe ved kanten.   
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Ledelsesmæssigt udviklingsforløb gennem det samlede MPG-studie og masterprojekt. 

 

Malene Grindsted 

 ”Find og vælg nu dét, der virkelig kradser” - en ganske simpel udtalelse fra en underviser på CBS, men 

også en opfordring, der har præget mit MPG-forløb og valg af emne til masterafhandlingen. 

 

Resumé: Jeg startede på MPG i 2012, efter at have gennemført den første halvdel af diplomuddannelse i 

ledelse. Lederne på diplomholdet var udelukkende fra min egen kommune, og undervisningen i 

strategisk ledelse og det personlige lederskab tog udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag, hvorfor 

perspektiver, iagttagelsespunkter og den kontekstuelle kompetence var begrænsede. Jeg så mig da om 

efter en lederuddannelse, hvor jeg kunne tænke, ”det her er så interessant og udviklende, at det er værd 

at bruge weekender og aftener på i flere år, ikke bare for at stå med eksamensbeviset, men især fordi jeg 

undervejs og bagefter kan synes, det har været en fornøjelse, en berigelse og at både jeg selv og de, der 

møder mig som leder kan få øje på udviklingen”. 

 

På PUF var mine forventninger til udbyttet af uddannelsen disse: 

Jeg forventer under uddannelsen at videreudvikle min evne til at navigere i spændings- og 

krydsfelterne mellem udførerled, embedsmænd og politisk niveau og derved få øget indflydelse på 

beslutningsprocesser. I sammenhæng med dette at udvikle mig inden for strategisk ledelse samt at 

kunne fastholde fokus på dette i en hverdag, der ofte er fyldt af mange formidlings- og 

driftsrelaterede opgaver samt skiftende politiske dagsordner, der udfordrer allerede planlagte 

strategier. 

Jeg forventer under uddannelsen at videreudvikle min kompetence til at navigere i forskellige 

logikker i samarbejde med individuelle borgere og borgergrupper, med voksende krav om 

indflydelse og service- / kvalitetsniveau. 

Jeg forventer at gennemgå et personligt udviklingsforløb. Jeg har på både diplomuddannelse i ledelse og 

LFG kredset om de samme udfordringer i mit lederskab; balance mellem rummelighed og 

grænsesætning. Jeg ønsker at finde en balance og sammenhæng mellem socialt ansvar for 

medarbejdere, borgernes behov og mit ønske om at lede en afdeling med et fagligt højt niveau. 

 

Forventninger, jeg til fulde oplever at have fået indfriet. 
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Ledelsesvirkelighed i MPG-forløbet: 

 

Metaforer for mit personlige lederskab var i PUF´-interview med min chef og lederkolleger:  

Et stort gammelt egetræ, det står godt fast, det er svært at blæse omkuld uanset hvilken vej det blæser, 

det er vist og har stort viden, den store krone symboliserer Malenes store mangfoldighed;  

Som en fugl, der svæver roligt og sikkert, hviler i sin lederrolle og har et skarpt blik, vil løfte sig op over 

tingene og observere, men er også klar til at slå ned, hvis det er nødvendigt, dog ikke rovfugleagtig, dertil 

er hun for ordentligt et menneske;  

En klippe, hun er så ens rolig, står fast også når det stormer. 

Umiddelbart tænker jeg, at metaforerne kunne blive de samme i dag. Det betyder dog ikke, at jeg ikke 

oplever en udvikling i mit personlige lederskab, men at fundamentet, mennesket i lederen er det samme.  

Min ene lederkollega efterlyste ”en lille smule lava” til klippemetaforen, og de andre ligeledes lidt 

mindre rummelighed og at indtage scenen. Det er områder, jeg bevidst arbejder med, og jeg tænker, at 

kollegerne i dag ville opleve mig mere konfronterende og skarpt formulerende, når der er noget vigtigt 

på spil.  Min iagttagelsesevne, min evne til metarefleksion i forhold til mig selv, er skærpet, men især har 

kombinationen af perspektiver; konteksten på helt overordnet organisatorisk niveau kontra værdier på 

mikroplan, været udviklende, og giver mulighed for en anden handlekraft.  

 

Jeg har gennem MPG-forløbet været leder i to forskellige kommuner, i en hverdag der har været 

konstant præget af omorganiseringer og fusioner, og har i den forbindelse haft stort udbytte af at kunne 

følge fag som Reform og forandring og Strategisk ledelse i et governance perspektiv sideløbende. 

Mine grundlæggende værdier er gennem MPG-forløbet blevet mere tydelige, og vigtige for mig at være 

bevidst om og at kunne handle efter i mit lederskab, og er for mig ikke bare et supplement til men 

overordnet div. lederstile- og personlig kompetence-teorier.  

Reformer, en strammere økonomi og tiltagende politisk detailstyring i faglige og ledelsesmæssige 

beslutninger har i høj grad udfordret min oplevelse af integritet og at kunne se medarbejdere, borgere 

og mig selv i øjnene i konkrete situationer. ”Det gode, det sande og det retfærdige” fylder i mine 

overvejelser om ledelsesbeslutninger, ikke bare efter at have kredset om værdier og menneske/leder i 

flere MPG-fag, men i høj grad af etiske dilemmaer ift f.eks. tilbud til borgere inden for specialområdet, 

samt ændrede kompetencekrav til medarbejdere. Her er der noget, der virkelig kradser, og vores MPG-

afhandling er udsprunget heraf. 
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Ledelsesmæssigt udviklingsforløb gennem det samlede MPG studie og masterprojekt. 

Peter Lynge Kjær 

 

Fra ”Tigerdyret” til ”Protreptiker” 

”Tigerdyret” er en figur Fra Eventyret om Peter Plys, og var en karakteristik af mig i lederrollen, min 

direktør gav som metafor under udarbejdelsen af min personlige udviklingsplan på PUF 1+2. 

Begrundelsen for valget var følgende: ”en person med en positiv energisk indstilling, altid i bevægelse, i 

lidt for høj hastighed, men alligevel med en opmærksomhed rettet mod andre, på sin vej”. 

”Protreptikeren”: Er evnen til at praktisere filosofisk coaching, inspireret af Ole Fogh Kirkeby og hans 

præsentation af protreptik. Jeg har på studiet i modulet ”Personlig lederskab og dialogisk coaching” og i 

mit masterprojekt arbejdet med protreptik. 

Metaforen ”Tigerdyret” inspirerede mig i planlægningen af mit uddannelsesforløb. Ville jeg gerne være 

tigerdyret? Hvordan passede denne metafor på mit billede af mig i lederrollen? Svagheden hos 

Tigerdyret var, som jeg så det, at den er lidt for impulsiv med for høj fart, hvilket oversat til ledelse, for 

mig betød, at jeg skulle blive bedre til at sænke farten og give mig selv tid til planlægning. Derfor opstod 

der et særligt fokus på det strategiske perspektiv i min ledelsesudvikling. 

Den positive kommunikation og opmærksomheden som ”Tigerdyret” retter mod omgivelserne, har 

inspireret mig til videreudvikling af mine kommunikative kompetencer i forhold til særligt organisatoriske 

forandringer, hvor den protreptiske samtale blev et af redskaberne. To af de væsentligste 

udviklingsområder under hele mit MPG forløb, blev derfor: 

 At blive en dygtigere strategisk leder i den politisk styrede offentlige organisation. 

 At blive en leder med særligt fokus på kommunikation der knytter sig til lederrollen. 

Et mål under masterstudiet er, at udvikle evnen til at koble teori med den daglige ledelsespraksis. Mit 

arbejde med dette illustreres i nedenstående to cases.  

 

 

Case 1. Implementering af nyt enstrenget visiteret akutsystem 1813 i Region hovedstaden 

Planlægningen og implementeringen krævede fokus på strategisk ledelse. Mange interessenter skulle 

spille sammen i etableringen af denne nye funktion. Her har fagene omkring strategisk ledelse og 

offentlig styring lært mig et særligt fokus på, hvordan organisatoriske forandringer i politisk styrede 

offentlige organisationer forløber og kan gribes an. Hvordan kan man som leder, oversætte og omsætte 

politiske beslutninger til konstruktive arbejdsprocesser i den enkelte organisation og hos den enkelte 

medarbejder?  For mig handlede det om at tilrettelægge en strategi, som flytter organisationen og andre 

interessenter i en tydelig og planlagt retning.  
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Mere præcist, hvordan man kunne skabe en plan for etablering og implementering af 1813 systemet, og 

få interessenterne inddraget i planlægning og implementering, i et forpligtende netværkssamarbejde. 

Dette fokus på strategisk netværkssamarbejde med involvering af interessenter har gjort, at etableringen 

af 1813 systemet gradvist er lykkedes. 

Case 2. Den narrative fortælling til organisatorisk forandring, og brug af den protreptiske samtaleform 

I medicinsk afdeling skulle to sengeafsnit fusioneres. Det var mit ønske som leder, at denne fusion skete 

med et fokus på fællesskab, for det nye afsnit. I denne organisatoriske forandring benyttede jeg den 

narrative fortælling til at understøtte dette. Ligeledes var målet, at mellemlederne som skulle lede 

afsnittet havde en fælles oplevelse af værdien fælleskab. Derfor anvendte jeg dialogisk coaching gennem 

den protreptiske samtale overfor dem. Det lykkedes at afdække en fælles forståelse af værdien fælleskab 

og denne fælles værdiafklaring var med til at understøtte den efterfølgende fusion succesfuldt.  

Hvordan har udviklingsforløbet været på MPG? 

Ved afslutningen af masterprojektet har jeg bedt min direktør om en ny metafor som hun mener, 

beskriver mig i lederrollen i dag. Det interessante er, om jeg gennem metaforen kan finde en 

ledelsesfaglig udvikling.  Beskrivelsen blev nu: ”At jeg fortsat har en ydre skal hvor ”Tigerdyret” 

periodevis kommer frem, men at man nu finder ”Peter Plys” indeni”. ”Peter Plys” er den tænksomme, 

som overvejer og gennemtænker inden han handler. Det er der ifølge hende, blevet væsentligt mere af i 

min daglige performance i lederrollen. Jeg er blevet mere bevidst om, hvornår mit ”Tigerdyr” får for 

meget plads, særligt ved for mange opgaver, hvor jeg er blevet bedre til at dæmpe det i min lederrolle.  

Jeg synes mit masterprojekt er lykkedes med at fremstille en tænksom og refleksiv leder, med et nyt syn 

på dilemmaer i lederrollen og som personligt har bidraget til, at understøtte den ledelsesfagligeudvikling 

som MPG studiet har skabt hos mig. 

 

 

 
 


