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Abstract  

Recognition as a management strategy in the Danish public sector has gained importance in recent years. 

The background of this thesis is a scepticism concerning whether recognition as a management strategy 

can live up to the positive impression that it conveys. Following this scepticism, the thesis sets out to 

obtain a more nuanced understanding of how this management strategy actually works. Applying Michel 

Foucault‟s analytical concept of dispositif, which can be characterized as a prescriptive social logic, the 

thesis clarifies and explains this management strategy‟s mode of operation and sheds light upon the 

possible consequences of this strategy. The application of Foucault‟s concept of dispositif has thus 

enabled the thesis to obtain an analytical distance to this contemporary public management strategy, and 

to consequently diagnose it.  

 

By applying four dimensions of the dispositif, the thesis has observed and analyzed the management 

strategy as a recognition dispositif, which shapes management in the public sector according to its own 

logic. The four dimensions of the dispositif are 1) lines of light (what is made visible in the dispositif) 2) 

lines of enunciations (produces the truth of the dispositif) 3) lines of power (the technologies in the 

dispositif) and 4) lines of subjectification (the way subjects in the dipositif are dispositioned). The thesis 

has observed the mode of operation of the recognition dispositif in the following way: 1) In the 

recognition dispositif, management in the public sector is observed as an area which is facing the 

challenge of unifying work efficiency and a healthy work environment, and recognition as a management 

strategy becomes visible as the solution to this challenge. 2) The management strategy is founded in 

extensive practical and theoretical knowledge which supports the strategy and guides the application of 

the strategy. The strategy is primarily founded in a social constructivist approach and in the method of 

positive psychology. 3) The management strategy works through a variety of technologies, which operate 

by a) committing the employees to the organization through a range of „implementation technologies‟ and 

by b) increasing employee responsibility through a variety of „dialogue technologies‟. 4) The „result‟ of 

the recognition dispositif is an empathetic, authentic and socially intelligent and facilitating leader, an 

employee who takes responsibility for the organization and invests him- or herself one hundred percent in 

the organization, and an organization which emerges as an shared authentic culture of recognition.  

 

The above illustration of the mode of operation of the recognition dispositif has revealed possible 

implications of this management strategy. These implications or consequences concern: 1) the authenticity 

of the strategy 2) the mechanism of exclusion of the strategy, 3) time consumption and increased pressure 

on the organization following the implementation of the strategy, 4) possible unfulfilled expectations to 

the strategy and 5) increased employee responsibility as a consequence of the strategy. The thesis 

concludes that recognition as a management strategy can be observed as a normalization strategy which 

disciplines the organization, the employer and the employees according to the social logic of the 

recognition dispositif, and thus, the recognition dispositif emerges as a disciplinary norm which shapes 

how subjects can act in the dispositif. 
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Læserens møde med specialet  

Hvad kan læseren forvente af dette speciale?  

 

Specialets fokus er anerkendende ledelse i en offentlig kontekst. Det teoretiske afsæt i specialet er 

inspireret af Michel Foucault. Specialet vil illustrere den anerkendende ledelses virkemåde og 

belyse, hvorledes tilgangen kan anvendes som et spidsfindigt værktøj til at forme organisationen 

og herunder medarbejdere. I denne forbindelse anvendes Foucaults for at kunne undersøge, 

hvordan den anerkendende ledelse kan ses som en særlig logik med egne præmisser. 

 

Specialet er analytisk bygget op over to dele, hvor den første del netop har til hensigt at udforske 

den anerkendende ledelse som en logik, der synes at gøre sig gældende inden for offentlig 

ledelse. Udforskningen af logikken leder frem til en diskussion af en række mulige konsekvenser, 

som kan iagttages, når den anerkendende ledelsestilgang anvendes. Altså kan læseren i den første 

analysedel forvente at få indblik i den anerkendende ledelses virkemåde og de konsekvenser, der 

kan iagttages på baggrund heraf. Anden del af specialet har til formål at undersøge, hvordan 

anerkendende ledelse folder sig ud i en konkret organisation og udforske de konsekvenser, som 

blev skitseret i den første analysedel. Her vil læseren få indblik i, hvordan de mulige 

konsekvenser kommer til udtryk, når de møder ‟virkeligheden‟. I specialet undersøges dette i en 

konkret case, som er Hørsholm Kommunes ældreområde.  

 

Specialets produkt er således en illustration af den anerkendende ledelseslogik, de udledte 

konsekvenser og den anerkendende ledelses ‟møde med virkeligheden‟. Dette har som formål at 

give ledere og andre, som er interesserede i anerkendelse i en ledelsesstrategisk sammenhæng, 

mulighed for at reflektere over de konsekvenser, som den anerkendende ledelse også kan 

medføre.    
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Kapitel 1. Problematisering 

 

”Fremtidens offentlige ledere vil blive mødt af kontante krav til både resultater og personligt 

lederskab. De skal ikke blot kunne levere og dokumentere høj faglig kvalitet og effektivitet. De 

skal også kunne udvikle deres organisationer til attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere 

trives og yder deres bedste (…). Anerkendende ledelse er en side af ledelse, vi ønsker at fremme. 

Det er en ledelsesadfærd, der forener arbejdspladsens behov for, at hver enkelt medarbejder yder 

sit bedst mulige, og medarbejderens forventninger om at blive set, hørt og få værdsat sine 

kvalifikationer”. 

 

Ovenstående citat stammer fra Personalestyrelsens rapport: ‟Anerkendende ledelse i staten‟, som 

blev udgivet i december 2008 (Personalestyrelsen 2008:1). Citatet illustrerer, at 

Personalestyrelsen iagttager anerkendende ledelse som værende løsningen på nogle af de 

udfordringer, som moderne offentlig ledelse konfronteres med i dag og ikke mindst vil blive 

konfronteret med i fremtiden: konstante krav om effektivitet, kvalitet, trivsel, resultater og 

udvikling. Det handler med andre ord om en effektiv arbejdsplads, hvor medarbejderne samtidigt 

skal ‟ses, høres og få værdsat sine kvalifikationer‟. Anerkendende ledelse italesættes i den 

forbindelse som et gode, der skal fremmes, da det er en ledelsesadfærd, der kan forene de 

forskellige behov, der er skitseret ovenfor. 

 

Nærværende speciale tager udgangspunkt i en undren over, om anerkendende ledelse, der 

umiddelbart lyder selvfølgeligt positivt, også er det; en undren som fordrer spørgsmålene: 

‟hvorfor anerkendende ledelse?‟, ‟hvordan virker det?‟ og ‟hvilke konsekvenser kan det have?‟. 

Med denne undren som udgangspunkt ønsker vi, at specialet kan bidrage til en øget refleksivitet 

hos ledere omkring brugen af anerkendende ledelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Vi ønsker 

med specialet således at levere kritisk input til den anerkendende ledelsespraksis ved at 

undersøge, hvordan ledelsestilgangen virker, og ved at problematisere selvfølgeligheden i, at 

anerkendende ledelse udelukkende er positivt, og at det er en ledelsesadfærd, der skal fremmes. 
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Det umiddelbart selvfølgelige i den anerkendende ledelse har den konsekvens, at det er 

vanskeligt at etablere en analytisk distance til tilgangen. Sagt på en anden måde er det altså svært 

at få ledelsestilgangen på afstand, så man kan vurdere den og problematisere den, men det er 

netop vores hensigt, at specialets analyser skal bidrage til dette.  

 

Ønsket om at problematisere selvfølgeligheder kan siges at være i tråd med Michel Foucaults 

analytiske ambition, hvorfor specialets analysestrategiske ramme også er inspireret af Foucault; 

herunder nærmere betegnet Foucaults dispositivbegreb. Det teoretiske greb, som vi benytter for at 

få skabt en analytisk distance til anerkendende ledelse, er således dispositivbegrebet. Et dispositiv 

kan karakteriseres som en social logik, der synes at gøre sig gældende på et bestemt område, og 

som ordner relationer på tværs af institutioner, praksisser, viden og teknologier (Villadsen 

2008a:179)
1
.  

 

Vores udgangspunkt for at undersøge og problematisere, hvordan anerkendende ledelse virker, er 

således en hypotese om, at der kan fremanalyseres et anerkendelsesdispositiv
2
, som gør sig 

gældende inden for offentlig ledelse i dag. Specialets sigte er derfor ikke at bestemme, hvad 

anerkendende ledelse er og indebærer, eller en normativ vurdering af, hvordan anerkendende 

ledelse kan fungere på den mest hensigtsmæssige måde. I stedet er målet for analysen netop at 

illustrere, hvordan anerkendelsesdispositivet virker, dvs. hvilke problemer anerkendende ledelse 

iagttages som værende i stand til at løse, hvilken viden tilgangen hviler på, hvilke 

ledelsesværktøjer der er i spil, og hvilke ledersubjekter og medarbejdersubjekter der bliver sat. I 

forlængelse heraf vil vi diskutere, hvilke implikationer dette anerkendelsesdispositiv inden for 

offentlig ledelse udstikker, samt hvad der sker, når disse implikationer rammer en organisation: i 

vores tilfælde ældreområdet i Hørsholm Kommune
3
.  

 

                                                
1 Se kapitel 2 for en uddybende afklaring og gennemgang af dispositivbegrebet 
2 Igennem hele specialet anvender vi den korte betegnelse ‟anerkendelsesdispositiv‟ frem for at skrive 

‟anerkendelsesdispositivet inden for offentlig ledelse‟. 
3 Igennem specialet vil vi ofte bare skrive ‟Hørsholm Kommune‟ når der henvises til casen, og med dette mener vi  

ældreområdet i Hørsholm Kommune. 
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Specialet kan således siges at have et diagnostisk sigte. Diagnostik beskrives af Niels Åkerstrøm 

Andersen netop som forsøget på at beskrive, hvordan betingelserne for ledelse skabes af en 

bestemt logik, som gør sig gældende: ”Diagnostik handler altså om at udpege det aktuelles 

former, og bestemme de grundproblemer, som er formernes effekter. Det handler om at beskrive, 

hvad der sættes på spil, givet en bestemt ordning af det sociale” (Andersen 2008:35). I tråd 

hermed er vores ambition at opridse et diagnostisk blik, der sigter mod at bidrage til diskussionen 

omkring anerkendende ledelse ved at belyse, hvordan denne ledelsesstrategi virker. Dette sigte 

korresponderer med Foucaults ambition om at producere nye bud på virkeligheden ved at 

problematisere accepterede selvfølgeligheder for dermed at øge muligheden for at vurdere 

legitimiteten af disse virkeligheder eller gøre modstand mod dem (Dean 2008:80-83). 

 

1.1 Problematisering og specialets spørgsmål  
 

Det ovenstående afsnit indrammer specialets problematisering: 

______________________________________________________________________________ 

Med udgangspunkt i vores undren over, om anerkendende ledelse, som umiddelbart lyder 

selvfølgeligt positivt, også er det, og med det heraf affødte ønske om at opnå en mere nuanceret 

forståelse af, hvordan anerkendende ledelse i det offentlige virker, ønsker vi, med udgangspunkt i 

Michel Foucaults dispositivbegreb, at afdække ledelsestilgangens virkemåde, og i forlængelse 

heraf at belyse de mulige konsekvenser af anerkendende ledelse. 

______________________________________________________________________________ 

 

Specialets problematisering udstikker specialets iagttagelsespunkt, som er anerkendende ledelse i 

det offentlige, og det bærende analysestrategiske greb er dispositivet. Dispositivbegrebet som 

analysestrategisk greb medfører, at anerkendende ledelse i det offentlige kan træde frem netop 

som et dispositiv pga. vores iagttagelse. At iagttagelsespunktet er anerkendende ledelse betyder, 

at vi i specialets udgangspunkt ikke kan definere anerkendende ledelse klart. Hvad anerkendende 
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ledelse ‟bliver til‟ skal i stedet belyses igennem specialets analyser
4
. Specialet anlægger et 

synkront blik på anerkendende ledelse i det offentlige (Andersen 1999:156), da vi, med ønsket 

om at kunne være diagnosticerende, vil belyse denne tendens i en nutidig optik. Den ovenstående 

problematisering vil blive bearbejdet ud fra en besvarelse af de to nedenstående 

arbejdsspørgsmål, som også strukturerer specialet i to analysedele:  

 

1. Hvordan træder anerkendende ledelse frem som et dispositiv inden for offentlig ledelse, 

og hvilke implikationer kan udlæses heraf? 

 

2. Hvordan udfoldes anerkendelsesdispositivets virkemåde i en konkret case? 

 

De to spørgsmål strukturerer som sagt specialet i to kvalitative analysedele: 

 

Analysedel 1 

 

Hvordan træder anerkendende ledelse frem som et dispositiv inden for offentlig ledelse, og hvilke 

implikationer kan udlæses heraf?  

 

En dispositivanalyse af anerkendende ledelse i det offentlige med empirisk udgangspunkt i et 

nutidigt arkiv omfattende policy-dokumenter, en række cases, hvor anerkendende ledelse er 

blevet implementeret, og konsulentrapporter om emnet. Denne analyse sigter mod at illustrere, 

hvordan anerkendende ledelse dukker op som et dispositiv inden for offentlig ledelse. I 

forlængelse heraf skal analysen belyse anerkendelsesdispositivets virkemåde i forhold til 

offentlig ledelse, og den vil skitsere mulige implikationer heraf. Det, at vi kortlægger dispositivet, 

medfører altså, at vi kan belyse, hvordan anerkendende ledelse virker, og denne analyse skal 

dermed udlede anerkendelseslogikken, som den kommer til udtryk i forhold til offentlig ledelse.  

 

 

                                                
4 Se kapitel 2, afsnit 2.4.1 for en begrebsafklaring af anerkendende ledelse i forbindelse med empiriindsamlingen til 

specialet. 
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Analysedel 2 

 

Hvordan udfoldes anerkendelsesdispositivets virkemåde i en konkret case? 

 

En analyse af anerkendende ledelse i en case fra ældreområdet i Hørsholm Kommune, som er 

baseret på fem interviews: et med ældrechefen i Kommunen, to med to mellemledere og to med 

to grupper af medarbejdere: hhv. sygeplejersker og SOSU-hjælpere. Denne analyse skal 

udforske, hvad der sker, når anerkendelsesdispositivet rammer en organisation, og illustrere, 

hvordan anerkendelsesdispositivet sætter sig igennem i en konkret ledelsespraksis ved at teste og 

uddybe de implikationer, som analysedel 1 har skitseret. Denne analyse skal altså teste 

implikationerne af den udledte anerkendelseslogik i praksis, når anerkendelsesdispositivet 

arbejder sammen med, eller virker på, en konkret organisation. Sammenhængen mellem de to 

analysedele er således i høj grad de fremanalyserede implikationer fra analysedel 1, som testes i 

vores case i analysedel 2. 
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Kapitel 2. Analysestrategi og metode 

 

Specialet indskriver sig overordnet i en socialkonstruktivistisk forskning, hvor genstanden, som 

her er anerkendende ledelse i det offentlige, ikke forudsættes, men i stedet dukker op som en 

konsekvens af det perspektiv, vi anlægger (Andersen 1999:14). Genstanden bliver altså til i 

mødet med iagttagelsen. Det socialkonstruktivistiske udgangspunkt former specialets 

erkendelsesmæssige formål (problematiseringen), som i en socialkonstruktivistisk forskning 

netop kan siges at være at problematisere selvfølgeligheder og belyse konsekvenserne af de givne 

selvfølgeligheder, frem for at finde frem til en entydig sandhed (Darmer et al. 2010:61). 

Derudover har det videnskabsteoretiske udgangspunkt indflydelse på datagenerering, vores 

indstilling til den viden, specialet kommer frem til, og på vurderingen af vores analysers kvalitet. 

Derfor vil vi i det følgende eksplicitere vores metodiske valg og klargøre de forudsætninger, der 

ligger til grund for vores produktion af viden (Darmer et al. 2010: 46,59-61). Når vi iagttager 

anerkendende ledelse i det offentlige ud fra dispositivbegrebet, er vi således i dette afsnit 

ansvarlige for at redegøre for dette analysestrategiske valg, som har formet vores iagttagelser. 

Herudover vil vi fremlægge vores overvejelser i forbindelse med konstruktionen af vores arkiv og 

vores case i Hørsholm Kommune. Indledningsvis udlægger vi forskellige opfattelser af Foucaults 

dispositivbegreb og på baggrund heraf ekspliciterer vi, hvordan dispositivbegrebet appliceres i 

specialet. Dernæst konkretiserer og begrunder vi de metodiske overvejelser i forbindelse med 

dispositivet som det analysestrategiske greb i specialet, og efterfølgende beskriver vi det 

empiriske udgangspunkt for specialet og afgrænsningerne i forbindelse hermed. Afslutningsvist 

opridses tanker omkring, hvorledes vi kan vurdere styrken af vores kvalitative analyser, og i 

forlængelse heraf skitseres det kritiske potentiale i specialet. 
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2.1 Dispositivbegrebet 
 

2.1.1 FOUCAULTS DISPOSITIVBEGREB 
 

Logik eller skematik (Villadsen 2008a), maskine (Pedersen 2008), anordning, arrangement eller 

opstilling (Raffnsøe 2008), praksisregime (Dean 2008), styresystem (Jensen 2009): Kært barn har 

mange navne. Foucaults dispositivbegreb betegner som sagt en form for social logik, der synes at 

disponere det sociale på et givet tidspunkt i historien. I et interview i 1977 bliver Foucault bedt 

om at skitsere, hvad han mener med dette begreb ‟dispositif‟. Nedenfor er et uddrag af hans svar
5
: 

 

What I try to pick out with this term is, firstly, a thoroughly heterogeneous ensemble consisting of 

discourses, institutions, architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, 

scientific statements, philosophical, moral and philanthropic propositions – in short, the said as 

much as the unsaid. Such are the elements of the apparatus. The apparatus itself is the system of 

relations that can be established between these elements. Secondly, what I am trying to identify in 

this apparatus is precisely the nature of the connection that can exist between these 

heterogeneous elements (...). Thirdly, I understand by the term „apparatus‟ a sort of – shall we 

say – formation which has as its major function at a given historical moment that of responding 

to an urgent need. The apparatus thus has a dominant strategic function (Foucault 1980:194-

195). 

 

I citatet kan vi udlæse, at Foucault opfatter et dispositiv som et heterogent ‟apparat‟ eller system 

af relationer mellem diskurser, institutioner og praksisser. Foucault vil i forhold til et givet 

dispositiv prøve at identificere karakteren af den forbindelse, der er mellem disse heterogene 

elementer, dvs. han vil udlede, hvordan man kan karakterisere den sociale logik, der binder disse 

heterogene elementer sammen
6
. Desuden beskriver Foucault også en strategisk funktion i forhold 

til dispositivet, da et givet dispositiv kan iagttages som et svar på et behov i samfundet, som 

eksisterer på et givet historisk tidspunkt.  

                                                
5 ‟Dispositiv‟ er oversat til ‟apparatus‟ på engelsk 
6 Udledningen af dispositivets logik ønsker vi at foretage ved hjælp fire dimensioner i dispositivet, som Deleuze har 

skitseret; se afsnittet ”Fire dimensioner i dispositivet” i dette afsnit 2.2.4. 
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Sverre Raffnsøe pointerer, at dispositivet er et meget frugtbart analysestrategisk værktøj for en 

analyse, der søger at begribe det sociale, ”hvor det er i færd med at blive til og antager sine første 

rå former – hvor dets første linjer begynder at tegne sig” (Raffnsøe 2008:216). Med en 

dispositivanalyse kan man analysere, hvordan et givet empirisk materiale synes at aftegne et 

mønster, og dermed kan man udlæse en social logik for bedre at kunne se de former, hvorefter det 

sociale organiserer sig (Jensen 2009: 32-33, Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2005:163). Som sagt 

er et dispositiv ikke determinerende for udfaldet af det sociale, ”eftersom dispositivet bliver til 

igennem en række sociale handlinger og hændelser og bestandigt videreudvikles og forskydes 

gennem disse” (Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2005:155). Dvs. at den logik, som 

dispositivanalysen udlæser, ikke nødvendigvis kommer til udtryk i en rendyrket form i det 

sociale, da dispositivet ‟arbejder med‟ det sociale og ikke er en overdeterminering af det sociale
7
. 

 

2.1.2 ’DISPOSITIVHISTORIEN’ 
 

Raffnsøe pointerer, at Foucault, i en forelæsning på Collège de France i 1978, understreger, at det 

er nødvendigt at analysere historien som en dispositiv- eller teknologihistorie, og i forlængelse 

heraf kan man argumentere for, at Foucault selv har fremanalyseret et lovdispositiv, et 

sikkerhedsdispositiv, og et disciplinærdispositiv i sit arkæologiske og genealogiske
8
 arbejde 

(Foucault 2008:7-13, Raffnsøe 2008:219). Ifølge Raffnsøe bliver et fokus på ledelsesrationalitet 

ydermere centralt i Foucaults senere tænkning, og denne udvikling af en ledelsesrationalitet synes 

at udmønte sig i det, man kunne kalde et governmentality-dispositiv (Raffnsøe 2008:282-284)
9
. 

                                                
7 Sagt på en anden måde er et dispositiv en ‟model‟ af en historisk situation (Jensen 2009:150). Dvs. kunsten at 

fremanalysere et dispositiv er den teoretiske rekonstruktion af en logik, der synes at sætte sig igennem i forhold til 

det sociale (i specialet anerkendende ledelse i det offentlige). Og den konkrete sociale praksis (f.eks. den 

anerkendende ledelsespraksis i Hørsholm) er ‟manifestationen‟ af logikken (Jensen 2009:149). 
8 Vidensarkæologien anlægger et synkront snit og undersøger et begrænset område diskursanalytisk ved at se på 
regulariteten i spredningen af udsagn. Genealogien anlægger et diakront perspektiv og undersøger ud fra historiske 

elementer, hvor de selvfølgeliggjorte vidensformer, som vi kan iagttage i dag, stammer fra (Andersen 1999:40-63). 
9 Governmentality kan kort skitseres som den rationalitet, hvormed mennesker ledes enten som kollektiv eller som 

enkeltindivider (Jensen 2005:191). Foucault betragter governmentality som værende en primær ledelsesform: en 

moderne vestlig styringsrationalitet, der afløser især det tidligere styringsrationale, den suveræne magtform. Foucault 

ekspliciterer i sine analyser, hvordan der er sket en forskydning i måden, hvorpå styring og magt tænkes og udøves, 

da han artikulerer, hvordan vi igennem en langstrakt forhistorie har vendt os mod vores ledelse af andre og ledelse af 

os selv for at forbedre den (Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2004:32). Vi iagttager anerkendende ledelse som „endnu et 

skud på stammen‟ inden for moderne ledelse, og således kan anerkendende ledelse læses som en del af et 

governmentality-dispositiv. Med hjælp fra tankerne om governmentality kan vi således kort forstå ‟den historiske 
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Raffnsøe læser således hele Foucaults forfatterskab ud fra dispositivbegrebet (Raffnsøe 

2009:216) og anfører, at Foucaults intention med en dispositivanalyse er ”at nå frem til en 

analysestrategi der på historisk vis kan fremstille den aktuelle socialitet som et samspil mellem 

dispositiver. Dispositivanalyse er altså samtidig dispositivhistorie, en historie om de sociale 

teknologiers udbredelse og sammenspil” (Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2004:10). Disse 

forfattere kalder altså på en grundig historisk analyse i forhold til udlæsningen af et dispositiv. 

Den orden eller logik, som et dispositiv tegner omridset af, afhænger også af, hvilke andre 

dispositiver, det i en given historisk konstellation spiller sammen med. De siger:  

 

”Anliggendet for en dispositivanalyse er derfor heller ikke at bestemme forskellige dispositivers 

natur, men at undersøge, kortlægge og redegøre for forskellige dispositivers virkemåde inden for 

de konstellationer, de indgår i” (Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2004:12).  

 

Denne tilgang til dispositivet korresponderer ikke med vores analytiske tilgang til 

dispositivanalysen i specialet, da vi netop ønsker at fremanalysere en rendyrket 

anerkendelseslogik, som synes at gøre sig gældende lige nu. Vi ønsker netop ikke at kortlægge, 

hvordan andre dispositiver historisk har spillet sammen i formningen af 

anerkendelsesdispositivet. I det følgende vi vil argumentere for vores tilgang til 

dispositivbegrebet. 

 

2.1.3 EN RENDYRKET LOGIK I ET TIDSMÆSSIGT AFGRÆNSET SNIT 
 

Villadsen pointerer i modsætning til Raffnsøe og Gudmand-Høyer, at dispositivanalysen godt kan 

laves i et tidsmæssigt afgrænset snit, men påpeger dog også, at der ofte bruges en genealogisk 

tilgang (Villadsen i Dean 2008:17). Foucault selv understreger om sine arbejdsmetoder, at han 

ikke ønsker at udstikke en generel metode, som skal gælde for andre eller for ham selv: ”What 

I‟ve written is never prescriptive either for me or for others – at most it‟s instrumental and 

                                                                                                                                                        
løbebane‟ for ledelse og selvledelse og dermed for anerkendende ledelse. Som nævnt vil vi dog se på 

anerkendelseslogikken inden for ledelse i sin egen ret, og ikke som en del af ledelsesrationaliteten eller 

governmentality som gennemgået af Foucault. 
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tentative” (Foucault 2000:240). Derudover er det også fra anden side påpeget, at 

dispositivbegrebet er ret vagt defineret, da det ikke klart udstikker, hvilke komponenter, der skal 

med i analysen og heller ikke påpeger, om der er grænser for, hvilke typer af praktikker, man kan 

analysere (Dreyfuss og Rabinow 1982:120-121). Foucaults åbne forhold til sin egen 

fremgangsmåde og dispositivbegrebets lidt uafklarede natur, opfatter vi som en 

fortolkningsåbning i forhold til at benytte dispositivanalysen til at udlæse en logik på et afgrænset 

område, som er offentlig ledelse, og i et afgrænset tidsmæssigt snit med udgangspunkt i et arkiv 

kun bestående af skriftlige dokumenter.  

 

Man kunne fremføre det argument, at dette virker som en kunstig afgrænsning fra Foucaults 

allerede fremanalyserede dispositiver og fra dispositivernes historiske samspil, men formålet med 

specialet er netop at kunne sige noget om effekterne af anerkendende ledelse og om 

anerkendelsesdispositivets virkemåde specifikt. Hvis vi skulle iagttage anerkendende ledelse som 

en del af ‟dispositivhistorien‟, ville der være en fare for, at vi ville generere en repeterende 

analyse med påpegningen af: ”her kan vi se det governmentale dispositiv i spil i empirien, og her 

kan vi se det disciplinære dispositiv spille ind i forhold til den anerkendende ledelse”. Sagt med 

andre ord ville vi forfalde til at tage ‟disciplinærbriller‟ på og finde disciplinære mekanismer i 

den anerkendende ledelse eller tage ‟governmentalbriller‟ på og finde governmentale elementer 

osv. Dermed ville vi risikere at indskrive os i en ”lille industri af analyser, som gentager de 

grundlæggende pointer”, uden at vi ville give empirien lov til at tale (Borch og Gudmand-Høyer 

2009:36). Heroverfor ser vi altså muligheden for at undersøge anerkendelseslogikken i sig selv 

ved at analysere den på sine egne præmisser. Dette indebærer for os, at vi afskriver os fra at se 

anerkendende ledelse som et dispositiv, der historisk er formet af og former andre dispositiver. 

 

2.1.4 FIRE DIMENSIONER I DISPOSITIVET 
 

Med henblik på at kunne udlæse anerkendelseslogikken er det nødvendigt med en 

operationalisering af dispositivbegrebet. I det konkrete analysearbejde med dispositivbegrebet er 

vi i specialet inspireret af Gilles Deleuzes læsning af dispositivet i en tekst, hvor han udlæser fire 
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dimensioner af Foucaults dispositivbegreb (Deleuze 1992)
10

. Som det også vil komme til at 

fremgå, vil de fire dimensioner af dispositivet lappe over hinanden (Dean 2008:61), men 

overordnet set iagttager vi denne analysestrategiske opdeling som frugtbar i forhold til at kunne 

fremme iagttagelsen og forståelsen af anerkendelseslogikken inden for offentlig ledelse. Det er 

således de fire nedenstående dimensioner af dispositivet, der vil konditionere vores analytiske 

blik i specialet
11

. De fire dimensioner i dispositivet er (Deleuze 1992, Dean 2008:61,72-75):  

 

1. Lines of light: Dispositivets synlighedsfelt. 

Dispositivets synlighedsfelt er det område, som dispositivet virker på. Synlighedsfeltet 

bliver belyst af dispositivet selv, hvilket vil sige, at hvert dispositiv har sin måde at 

strukturere et synlighedsfelt på. Synlighedsfeltet genererer ligesom vidensfeltet 

‟sandheder‟ til dispositivet, da det proklamerer, hvilke problematikker der synliggøres, og 

hvordan disse bedst kan løses.  

Her kan man spørge: Hvordan træder anerkendelsesdispositivets synlighedsfelt frem, og 

hvilke former for iagttagelser er i spil, f.eks. hvilke problemer kan anerkendende ledelse 

løse, og hvordan?  

 

2. Lines of enunciations: Dispositivets vidensfelt 

Vidensfeltet skal illustrere, at dispositivet har en bestemt måde at skabe sandhed på. 

Viden skal ifølge Foucault forstås i sammenhæng med begrebet diskurs. En diskurs er en 

formation, der fremkommer gennem en kæde af udsagn eller en sammenhængende 

mængde af udsagn. Det er ud fra mængden af udsagn, at der kan dannes et vidensfelt, 

                                                
10 Mitchell Dean, som har udviklet Foucaults governmentality-perspektiv, gør i det, han betegner 

praksisregimeanalysen, også brug af disse fire dimensioner, som han også har hentet fra Deleuze (Dean 1999:61). I 

gennemgangen af de fire dimensioner, vil vi derfor trække på nogle af Deans iagttagelser. Det betyder, at vi i 
princippet ikke ser nogen forskel mellem dispositivanalysen, sådan som vi benytter den, og de fire punkter i Deans 

praksisregimeanalyse. 
11 Det er vigtigt at pointere, at vi er inspireret af Deleuzes tilgang til dimensionerne i dispositivet, men det betyder 

ikke, at vi abonnerer på Deluezes forståelse af dispositivet som flydende og åbent. Kessler siger om forskellen på 

Deleuze og Foucault: The common ground here would be the methodological interest in concepts allowing to bind 

together various heterogeneous entities, even though, obviously, their strategic functions of the for Foucault on the 

one hand, and Deleuze and Guattari on the other, are more or less in opposition to each other. Whereas the 

dispositif in Foucault‟s writings has a totalising effect and is intimately linked to the production of power and 

knowledge, the rhizome, quite on the contrary, is concept related to a fluidity and openness escaping attempts of 

totalising control (Kessler 2006). 
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hvor viden formeres og afgrænser sig selv og fungerer som dispositivets sandheder (Mik-

Meyer og Villadsen 2007:23-26). Vidensfeltet og dispositivets synlighedsfelt spiller 

yderligere sammen, da de, som sagt, begge genererer viden, som bliver til sandheder i 

dispositivet. Synlighedsfeltet problematiserer problematikker og finder løsninger herpå, 

som endvidere understøttes ved hjælp af videnskabelig såvel praktisk viden hentet fra 

vidensfeltet. 

Her kan man spørge: Hvilken viden, tænkning eller rationalitet bygger 

anerkendelsesdispositivet på, og hvilke begreber og procedurer for skabelse af sande 

udsagn er på spil?  

 

3. Lines of force: Hvilke teknologier kan iagttages i dispositivet?  

Teknologierne illustrerer, at der er bestemte måder at handle og intervenere på i 

dispositivet. Teknologier skal i denne forbindelse ikke forstås som teknologier i en 

naturvidenskabelig kontekst, men i stedet som sociale teknologier, hvilket vil sige de 

teknologier, vi over tid har opbygget og tager i brug i al socialitet (Raffnsøe og Gudmand-

Høyer 2005:6). Det er med andre ord en måde at regulere, optimere, selektere og fordele 

det sociale på. Det er blandt andet i teknologierne, at magten ses udøvet, da det er i 

teknologierne, at der handles på andres adfærd (Jensen 2005:190).    

Her kan man spørge: Hvilke måder kan der interveneres og styres på; dvs. gennem hvilke 

mekanismer og teknologier ‟opererer‟ anerkendelsesdispositivet?  

 

4. Lines of subjectivation: Hvilke subjektiveringer kan iagttages i dispositivet?  

Lines of subjectivation skal overordnet iagttages som en produktion af subjektivitet i 

dispositivet. Subjektet skal i denne forbindelse forstås som en tom ramme, som 

kontinuerligt fyldes ud, og som skabes gennem forskellige kontekster og praksisser i 

vedvarende processer og selvfortolkninger. Dette medvirker derfor til, at subjektet er i 

konstant dannelse eller produktion i dispositivet. Det er i denne dannelse, at selve 

subjektiveringen eller, sagt med andre ord, subjektets tilblivelse, finder sted. 

Subjektiveringen er en konstruktion i dispositivet båret af de teknologier og de 

vidensformer, som iagttages i dispositivet. Her gives subjektet en bestemt plads, ud fra 
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hvilken, der kan tales og handles meningsfuldt i overensstemmelse med dispositivet; dette 

kaldes også en subjektposition (Heede 2002:18-21). 

Her kan man spørge: Hvilke former for subjektiveringer bliver etableret i 

anerkendelsesdispositivet, og herunder, hvilken adfærd forventes af subjekterne i 

dispositivet? 

 

Ovenstående fire dimensioner opsummeres af Villadsen, som understreger:  

 

”Det, som analysen udlæser, er en skematik for disponering af det sociale – en skematik, som 

benytter bestemte måder at iagttage på, som trækker på bestemte vidensformer, som er funderet 

på bestemte teknikker eller anordninger, og som søger at skabe bestemte former for socialitet” 

(Villadsen i Dean 2008:16).  

 

Et dispositiv består ifølge Deleuze af disse fire dimensioner eller linjer, som skal vikles ud. Som 

Deleuze skriver: ”Untangling these lines within a social apparatus is in each case, like drawing 

up a map, doing cartography, surveying unknown landscapes” (Deleuze 1992:159). Når man 

skal fremanalysere et dispositiv, skal man altså lave social kartografi, hvor man får kortlagt den 

logik eller anordning, som disponerer den sociale praksis (Raffnsøe og Gudmand-Høyer 

2004:36). Således skal vi, ved hjælp af de fire ovenstående dimensioner, altså udføre denne 

sociale kartografi og dermed udlede anerkendelsesdispositivet. Det næste afsnit vil gennemgå de 

metodiske overvejelser i forbindelse med udledningen af anerkendelsesdispositivet. 

 

2.2 Dispositivet som analysestrategisk greb i specialet 
 

Som nævnt i forbindelse med problemformuleringen er dispositivet det bærende 

analysestrategiske greb i specialet, og dette greb vil overordnet konditionere vores blik i 

analysen: vi iagttager altså anerkendende ledelse i det offentlige med dispositivbriller på. Det er 

vigtigt at pointere, at vi i specialet således arbejder med dispositivet som 1) et analysestrategisk 

greb (med de fire dimensioner), som skal fremanalysere 2) det empiriske anerkendelsesdispositiv 
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inden for offentlig ledelse (det vi vil fremanalysere i analysedel 1). Det er altså det analytiske 

dispositivbegreb, som åbner vores empiriske genstand, anerkendende ledelse, op med henblik på, 

at denne genstand kan dukke op som et dispositiv. Sagt på en anden måde bruger vi det 

analysestrategiske dispositivbegreb til at fremanalysere det empiriske anerkendelsesdispositiv. 

 

I forhold til at udlæse dette anerkendelsesdispositiv, skal det fremhæves, at der er et 

analysestrategisk dilemma forbundet med at udlæse anerkendelsesdispositivet: Spørgsmålet er, 

om vi kigger ud fra anerkendelsesdispositivet på offentlig ledelse, eller om vi læser 

anerkendelsesdispositivet ud af offentlig ledelse
12

. Et dispositiv skal ifølge Anders Fogh Jensen 

udlæses rekursivt; dvs. de hændelser (empiridelene), man bruger til at udlæse dispositivet 

(helheden), læses eller ordnes samtidigt vha. selvsamme dispositiv (Jensen 2009:149). Som 

Raffnsøe og Gudmand-Høyer pointerer:  

 

”Dispositivet er altså den anordning, man efterfølgende mener at kunne konstatere er blevet til 

igennem de analyserede hændelser. I retrospekt kommer de enkelte sociale begivenheder derfor 

til at fremstå som størrelser, der udspringer af det dispositiv, som de medvirker til at danne” 

(Raffnsøe og Gudmand-Høyer 2004:22).  

 

Sagt på en anden måde: Anerkendelsesdispositivet er en normerende logik, der kan læses ud af 

empirien i form af vores arkiv, men denne normerende logik er samtidigt den, vi vil benytte til at 

klassificere empirien ud fra.  

 

For at bearbejde dette analysestrategiske dilemma har vi valgt at operere med et ‟tentativt 

anerkendelsesdispositiv‟: en art fiktion. Denne fiktion indebærer, at vi, som et analysestrategisk 

greb, antager, at dispositivbegrebet vil være frugtbart i forhold til at skabe sammenhæng i og 

give mening til empirien (Knudsen 2004:55). Efterfølgende skal den egentlige dispositivanalyse 

(analysedel 1) så bekræfte denne oprindelige antagelse om, at der kan udlæses et 

anerkendelsesdispositiv inden for offentlig ledelse. Det tentative dispositiv har således den 

funktion, at det lader os læse empirien som en del af anerkendelsesdispositivet, selv om vi endnu 

                                                
12 Dette kan også betegnes som et dilemma mellem deduktion og induktion. 
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ikke har udlæst anerkendelsesdispositivet. Det tentative dispositiv er dog ikke blot en fiktion, 

men baseret på en fornemmelse af, at det er muligt at skabe sammenhæng i empirien vha. dette 

begreb, og dermed at det også er muligt at udlæse et anerkendelsesdispositiv inden for offentlig 

ledelse. Denne fornemmelse er baseret på, at vi ud fra vores empirisøgning kan ane konturerne af 

et sådant dispositiv; dvs. at vi umiddelbart ser en konsistens i empiriens måde at beskrive 

anerkendende ledelse i det offentlige på: at det er den samme forståelse af offentlig ledelse og 

problematikkerne i offentlig ledelse, der går igen, at det er de samme vidensformer, 

anerkendende ledelse trækker på, den samme type af teknologier, der går igen, og at det er den 

samme type subjektiveringer, der er på spil. Overordnet set har vi altså en forestilling om, at vi 

kan ordne vores empiriske materiale (arkiv af policy-dokumenter, forskellige cases og 

konsulentrapporter) vedrørende anerkendende ledelse i det offentlige med dispositivbegrebet, 

således at det giver en frugtbar analyse. Det tentative dispositiv har ydermere hjulpet os i vores 

videre udpegning af empiri til specialet. Med udgangspunkt i denne analysestrategiske manøvre 

kan vi kaste os over vores empiri og fremanalysere anerkendelsesdispositivet, som vi vil gøre i 

analysedel 1.  

 

Ud fra det ovenstående kan det opsummerende påpeges, at analysestrategien er baseret på en 

analytisk cirkularitet mellem dispositivbegrebet som analysestrategisk greb og empirien. Som 

nævnt indebærer det socialkonstruktivistiske perspektiv, at genstanden opstår i mødet med det 

iagttagende perspektiv, men derfor er det ikke givet, at ethvert perspektiv fungerer som en 

hensigtsmæssig iagttagelsesramme for empirien (Knudsen 2005:53). Men ved en konstant 

vekselvirkning mellem det analysestrategiske dispositivbegreb (herunder de fire 

dispositivdimensioner) og empirien har vi løbende kunnet tilføje elementer til dispositivet, og 

ikke mindst har vi løbende kunne forsikre os om, at det indledende perspektiv, nemlig det 

tentative dispositiv, var holdbart og frugtbart i forhold til at give mening til den givne empiri og 

problemstilling. 

 

Analysedel 1 kan således kvalificere vores indledende antagelse om, at der kan udlæses et 

anerkendelsesdispositiv inden for offentlig ledelse, og denne analyse skal samtidigt åbne op for 

en forståelse af, hvordan anerkendelsesdispositivet virker: hvordan disponerer 
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anerkendelsesdispositivet offentlig ledelse, og med hvilke implikationer? Kriterierne for, at 

antagelsen om det tentative dispositiv var korrekt, er således, at dette greb kan ordne vores empiri 

på en sammenhængende måde, som bevirker, at der kan fremtræde nogle relevante 

sammenhænge og implikationer i forhold til anerkendende ledelse. Analysedel 2 udforsker 

anerkendelsesdispositivets virkemåde i en konkret sammenhæng, nemlig i forhold til ledelsen af 

ældreområdet i Hørsholm Kommune. Her bringes de fremanalyserede implikationer fra 

analysedel 1 i spil i forhold til empirien. Udgangspunktet er således, at den indsamlede empiri i 

form af interviews kan illustrere og uddybe dispositivets virkemåde og implikationer (analysedel 

1), og dermed kan den også indirekte bekræfte den indledende antagelse om, at 

dispositivbegrebet er et frugtbart greb, hvormed vi har kunnet systematisere empirien (se figur 1).  

 

Figur 1: Visualisering af analysestrategien. 
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Opsummerende kan det altså pointeres, at vi opererer med et tentativt dispositivbegreb for at 

bearbejde det analysestrategiske dilemma omkring del og helhed, der er forbundet med 

dispositivbegrebet. Med dette analysestrategiske greb antager vi at kunne ordne vores empiriske 

materiale, og efterfølgende skal vores analysers styrke bekræfte dette indledende perspektiv: 

nemlig at det giver mening at ordne empirien vha. dispositivbegrebet. Således kan vi tale om en 

analysestrategisk cirkularitet i specialet, hvor vi oscillerer mellem det analysestrategiske 

dispositivbegreb, herunder de fire dispositivdimensioner, og empirien i form af arkivet over 

anerkendende ledelse og vores interviews fra Hørsholm Kommune. Man kan derved sige, at 

dispositivet bliver et analysestrategisk greb, der løbende kan bekræfte sig selv i takt med, at 

arbejdet med analyserne skrider frem, og på denne måde fremgår det, at det analysestrategiske 

dispositivbegreb er velegnet til at udlæse det empiriske anerkendelsesdispositiv inden for 

offentlig ledelse
13

. 

 

2.3 Specialets empiriske udgangspunkt  
 

I dette afsnit behandles det empiriske udgangspunkt i specialet. Da iagttagelsespunktet i specialet 

er anerkendende ledelse i det offentlige har både vores arkiv (empiri til analysedel 1), og vores 

interviews fra vores case (empiri til analysedel 2) udgangspunkt i den offentlige sektor. I det 

nedenstående afsnit gennemgås udvælgelsen og indsamlingen af vores empiri og afgrænsninger i 

forbindelse hermed. I tråd med vores videnskabsteoretiske ståsted vil vi også berøre, hvorledes vi 

kan ses som værende medkonstruktører af empirien (Darmer et al. 2010:204). 

 

 

                                                
13 For at kunne styrke vores indledende perspektiv: at dispositivbegrebet er velegnet til at ordne og give mening til 

den indsamlede empiri omkring anerkendende ledelse i det offentlige, har vi med udgangspunkt i empirien fra 

Hørsholm Kommune også kunnet udlæse anerkendelsesdispositivet ud fra de fire dispositivdimensioner. Denne 

analyse har således både kunnet bekræfte vores indledende perspektiv: det tentative dispositiv, og også 

dispositivanalysen fra analysedel 1. Grundet pladsmangel i specialet har vi valgt ikke at medtage denne analyse, da 

den ikke bringer nogle nye perspektiver med sig: den bekræfter blot. Denne bekræftelse har dog været et vigtigt 

arbejdsredskab for os i forhold til, at den har styrket vores analysestrategiske tilgang, og vores kvalitetsperspektiv i 

forhold til vurderingen af vores analyser: at jo mere vi kan bekræfte og tage med ind under vores perspektiv, jo 

stærkere står analyserne. 
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2.3.1 ARKIV: ANERKENDENDE LEDELSE I DET OFFENTLIGE 
 

Den første analysedel skal gennem en kvalitativ analyse udlede anerkendende ledelse i det 

offentlige som en normerende logik på baggrund af et arkiv. Dette implicerer, at vi i specialet 

skal konstruere dette arkiv igennem indsamlingen af dokumenter. Etableringen af arkivet er 

således en konstruktionsproces, hvor rammerne sættes af problemstillingen og den 

analysestrategiske tilgang (Darmer et al. 2010:186). Som nævnt er iagttagelsespunktet i specialet 

anerkendende ledelse i det offentlige, og dette iagttagelsespunkt fungerer som en naturlig 

afgrænsning i forhold til udvælgelsen af dokumenter til arkivet, da arkivet i forlængelse heraf 

tager sit udgangspunkt i offentlige policy-dokumenter. Vores tilgang repræsenterer som nævnt et 

synkront blik på anerkendende ledelse i det offentlige, hvilket betyder, at vi tidsmæssigt har valgt 

at lade empirisøgningen til arkivet begrænses til perioden 2004-2009. Det tidsmæssigt 

afgrænsede snit på anerkendende ledelse anlægger vi, da vi ser anerkendende ledelse som en 

tendens, der nu er ved at gøre sig gældende inden for offentlig ledelse, og denne tendens vil vi 

derfor gerne belyse i en nutidig optik. Vi er således som nævnt interesserede i, hvordan 

anerkendende ledelse virker i dag, og ikke i det historiske ophav til anerkendende ledelse. 

Dokumenterne i vores arkiv er således udvalgt på den baggrund, at de skal kunne give os viden 

om det emne, vi vil undersøge: anerkendende ledelse i det offentlige i dag. Relevante dokumenter 

kan siges at være dem, der kan generere en ny interessant og overbevisende viden på området, og 

at dette forhold er opfyldt skulle gerne stå klart, efter at man har læst specialets konklusion. I 

forhold til det socialkonstruktivistiske udgangspunkt gælder det, at de udvalgte dokumenter i 

arkivet først får betydning i specialet, når de læses ind i vores forståelsesramme, som jo er formet 

af dispositivbegrebet (Darmer et al. 2010:285). Igen må det pointeres, at et andet 

analysestrategisk perspektiv, i samspil med arkivet, kunne have fået øje på noget andet i forhold 

til den anerkendende ledelse.  

 

Empirisøgning 

Om fremgangsmåden for en dispositivanalyse siger Raffnsøe og Gudmand-Høyer, at man 

begynder ”midt i en kontekst og forbliver heri, idet man føjer nyt til og etablerer nye 

forbindelseslinjer i denne. Og kun den kortlægning der lader sig føje til og tillader en orientering 
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i den kontekst, man tager afsæt inden for, er mulig og interessant (Raffnsøe og Gudmand-Høyer 

2004:37). Vi har i vores empirisøgning taget udgangspunkt i rapporten Anerkendende ledelse i 

staten som blev udgivet af Personalestyrelsen i 2008. Det er denne rapport, der oprindeligt 

vækkede vores interesse for området. Empirisøgningen er derefter blevet bredt ud fra denne 

rapport, og som citatet ovenfor pointerer, er den empiri, der har givet mening i forhold til den 

kontekst, vi har taget udgangspunkt i, blevet føjet til arkivet. Vi har søgt bredt på anerkendende 

ledelse i det offentlige, og har i søgningen blandet andet benyttet de referencer og links, der 

bliver henvist til i det materiale, vi allerede havde indsamlet.  

 

I forbindelse med søgningen har vi skullet tage stilling til begrebet anerkendende ledelse. 

Anerkendende ledelse som begreb trækker på det overordnede amerikanske begreb Appreciative 

Inquiry (AI), og en anden dansk pendant til AI er værdsættende samtale (jf. afsnit 3.2). I vores 

empirisøgning har vi derfor taget som udgangspunkt, at disse begreber anvendes synonymt, og 

dermed ser vi anerkendende ledelse som en samlet betegnelse for disse anerkendende tilgange til 

ledelse. Søgningen har resulteret i et arkiv bestående af policy-dokumenter, en række cases, hvor 

der er arbejdet med anerkendende ledelse, og konsulentrapporter og materiale om anerkendende 

ledelse. Empiriafgrænsningen er ikke sket ved en udtømning af kilder på området, men ved at vi 

efter frembringelsen af en vis mængde empiri har kunnet konstatere en cirkularitet og gentagelse 

i empirien, dvs. at vi i empirien er stødt på det samme igen og igen: den samme viden, de samme 

problematiseringer, de samme begreber, de samme teknologier osv. Cases, policy-dokumenter og 

konsulentrapporter er derfor ikke nødvendigvist udtømt i vores søgning, men baseret på det, vi 

har fundet, antager vi, at vi ville finde de samme elementer, hvis vi fortsatte søgningen.   

 

Introduktion til dokumenterne i arkivet
14

 

Arkivet består som sagt af policy-dokumenter, cases og konsulentrapporter, men der er ikke 

nødvendigvist et klart skel mellem disse kategorier, da der f.eks. ofte opsamles og evalueres på 

cases omkring anerkendende ledelse med en konsulentrapport. 

 

                                                
14 Se oversigt over dokumenterne i arkivet og den skabelon, vi har benyttet til bearbejdning af dokumenterne, i bilag 

1 og 2. 
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Policy-dokumenter 

Anerkendende ledelse blev skitseret som essentielt i Kvalitetsreformen fra 2007, hvorfra vi i arkivet 

har medtaget del II: Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling og del III: 

Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere. Personalestyrelsen har taget 

initiativ til en konference om anerkendende ledelse for statslige ledere, som blev afholdt 5. 

november 2008, og dette initiativ blev fulgt op med rapporten Anerkendende ledelse i staten fra 

december 2008 fra Personalestyrelsen, og kataloget Anerkend din medarbejder fra december 

2009 udgivet i et samarbejde mellem Personalestyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes 

Landsforening. Dette katalog indeholder inspiration til, hvordan offentlige ledere igennem 

anerkendende ledelse kan øge engagement og arbejdsglæde hos medarbejderne.  

 

Cases og konsulentrapporter vedrørende cases 

I empirisøgningen har vi fundet mange eksempler på arbejdspladser, som har arbejdet med 

anerkendende ledelse. Vi kan se, at de forskellige Branchearbejdsmiljøråd (BAR) er vigtige 

aktører i processen med at implementere anerkendende ledelse. I arkivet er BAR Finans / 

Offentlig Kontor & Administration (BAR Foka) og BAR Social & Sundhed (BAR SoSu) 

repræsenteret. De cases, der er medtaget i arkivet, repræsenterer et bredt udsnit fra den offentlige 

sektor, og der er blandt andet eksempler fra ministerier, styrelser, kommuner, hospitaler, 

forskellige bosteder, børnehjem og daginstitutioner. Erfaringerne fra de mange cases er opsamlet 

i rapporter, der er udformet af konsulentbureauer i samarbejde med udgiverne: Anerkendende 

toner i arbejdsmiljøet - Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø (BAR 

Foka 2007), Spørg igen - Værdsættende samtale 1. Er det noget for os? (BarSoSu 2004b), Både-

og - Værdsættende samtale 2. Hvordan udvikler vi vores arbejdsmiljø og kerneydelse? (BarSoSu 

2004a), Fra små glæder til store forandringer – evaluering af projekt et sundt arbejdsliv (Bering 

og Jørgensen 2005), og Anerkend din medarbejder (Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 

2009). Herudover har vi også i arkivet en række evalueringer fra Vejle Kommune, som har 

arbejdet med at skabe en anerkendende kultur i deres dagtilbud (Dinesen 2008a,b,c,d). Bar Foka 

har desuden også udgivet rapporten God energi i ledelse (BAR Foka 2004), som også er med i 

arkivet. 
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Ud fra rapporterne om de cases, hvor der er arbejdet med den anerkendende ledelse, kan vi ikke 

sige noget om, hvordan implementeringen af anerkendende ledelse ‟virkeligt‟ foregik, men må 

tage rapporterne for pålydende i forhold til, hvordan arbejdet med den anerkendende tilgang har 

udspillet sig, og hvad konsekvenserne har været. Vores empiriske materiale i form af cases er 

altså rapporternes udlægning af arbejdet med anerkendende ledelse. Konsulentrapporterne 

iagttager vi således som kondenserede samlinger af erfaringer med anerkendende ledelse, som 

udlæser de vigtigste konsekvenser og læringspointer. Herudover er det vigtigt at notere sig, at vi 

også kun har rapporternes og evalueringernes tekstlige oversættelser af teknologierne, som f.eks. 

en anerkendende medarbejdsudviklingssamtale (MUS) eller et ‟anerkendende personalemøde‟, til 

rådighed. Et observationsstudie eller videooptagelser af f.eks. en MUS kunne således i højere 

grad have givet os blik for ting i den konkrete praksis og interaktion, som de tekstlige 

oversættelser ikke har opfanget (Houborg 2006:166), men i analysen tager vi de tekstlige 

oversættelser i rapporterne for pålydende. Dette er en begrænsning i vores empiri, vi må 

acceptere, da vi netop har brug for et ‟kondenseret‟ arkiv for at kunne udlæse 

anerkendelsesdispositivet som en generel logik inden for anerkendende ledelse i det offentlige. 

 

Konsulentrapporter 

Ud over konsulentrapporterne, som evaluerer de mange cases, har vi også medtaget et lille udvalg 

af konsulentmateriale i form af artikler, som beskriver anerkendende ledelse. Disse artikler er 

medtaget, da vi ser konsulentbureauerne som teknologi- og vidensspredere i forhold til 

udbredelsen af anerkendende ledelse. Det er da også i forhold til vores cases tydeligt, at 

konsulentbureauerne besidder denne rolle, da det er dem, der ofte faciliterer og evaluerer arbejdet 

med anerkendende ledelse i det offentlige. Dermed anser vi konsulentmaterialets beskrivelse af 

anerkendende ledelse for at være en kondenseret informationskilde om den viden og de 

teknologier, som er på spil i anerkendende ledelse (Jensen 2009:141). 

 

Kvalificering af arkivet 

I analysedel 1 skal vi med udgangspunkt i vores arkiv fremanalysere anerkendelsesdispositivet 

som en logik, der synes at gøre sig gældende inden for offentlig ledelse, og derfor skal vi 

kvalificere vores arkiv i forhold til dette formål. Det betyder for det første, at vi skal kunne 
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argumentere for, at arkivet er uddybende for området, hvilket vil sige, at hvis nogen skulle lave 

den samme analyse som os og derfor foretog deres egen empirisøgning til et arkiv, så skulle de i 

princippet finde frem til det samme empiriske ‟indhold‟ som os. Dette har vi søgt at sikre ved 

hjælp af den ovenfornævnte fundne cirkularitet i det empiriske materiale. Dette er selvfølgeligt 

sagt med det forbehold, at det er nutidigt blik, vi har lagt på anerkendende ledelse i det offentlige, 

og derfor er det muligt, at der relativt hurtigt vil ske en udvikling på området. Herudover er det 

muligt, at der vil kunne foreligge afvigelser i form af en case eller en rapport, vi ikke er stødt på. 

For det andet skal arkivet være kvalificeret på den måde, at dokumenterne rent faktisk kan sige 

noget om det, vi gerne vil undersøge (Olsen og Pedersen 2003:195). Som nævnt i afsnit 2.3 

opererer vi med et tentativt dispositiv, som har medvirket til at skærpe vores blik for empirien, 

således at vi var beviste om, hvad der skulle dækkes ind i forhold til analysen. I empirisøgningen 

har vi således kunnet sikre os, at de fire dimensioner af dispositivet: synlighedsfeltet, vidensfeltet, 

teknologier og subjektiveringer, var dækket ind af det empiriske materiale. 

 

I bilag 1 findes der en oversigt over alle dokumenterne i arkivet, og i bilag 2 den skabelon, som vi 

har benyttet til bearbejdning af empirien. I det konkrete arbejde med empirien har vi kodet 

empirien ud fra de fire dimensioner i dispositivet, som det også fremgår af skabelonen, og på den 

måde har vi kunnet bearbejde og analysere vores arkiv systematisk. Efterfølgende er analysen 

struktureret i fire analysedele ud fra de fire dimensioner i dispositivet. 

 

2.3.2 INTERVIEWS: CASE FRA HØRSHOLM KOMMUNES ÆLDREOMRÅDE 
 

I analysedel 2 ønsker vi som sagt, ud fra casen fra Hørsholm Kommune, at udforske, hvordan 

anerkendende ledelse virker i et konkret tilfælde. Et casestudie er netop velegnet til at få indblik i 

og give en mere nuanceret forståelse af et fænomen i en konkret kontekst, hvilket netop er, hvad 

vi ønsker (Darmer et al. 2010:151-152). Som det allerede er blevet påpeget, består vores empiri 

fra casen af fem kvalitative interviews med informanter fra ældreområdet i Hørsholm Kommune. 

Dette afsnit har derfor til hensigt kort at redegøre for Hørsholm Kommune og ældreområdet, de 

informanter, som vi har interviewet, samt de refleksioner, vi har gjort herom. 
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Valg af case  

Vi skaffede kontakt til og indledte samarbejdet med Hørsholm Kommunes ældreområde gennem 

en bekendt, der selv arbejder der. Vi havde herfra hørt, at der i ældreområdet blev arbejdet med 

anerkendende ledelse, og at specielt ældrechefen var afsender af denne ledelsesstil. I størstedelen 

af de cases vi har medtaget i arkivet er der blevet anvendt konsulentbaseret bistand i 

implementeringen af anerkendende ledelse. Dette gør sig imidlertid ikke gældende i Hørsholm, 

da den anerkendende ledelse mere synes at være blevet udbredt igennem ældrechefens personlige 

ledelsesstil. Således er ældreområdet i Hørsholm Kommune altså ikke valgt som case, fordi det er 

et skoleeksempel på den anerkendende ledelsespraksis. Dette forhold, mener vi, kan styrke vores 

analyse af anerkendelsesdispositivet, da vi netop ikke har valgt et oplagt skoleeksempel til at 

illustrere og udforske anerkendelsesdispositivets virkemåde og implikationer.   

 

Hørsholm Kommune   

Hørsholm Kommune beskriver sig organisatorisk som en propel, hvor kommunens direktion i 

midten af propellen koordinerer kommunens retning og bevægelse. Propellens vinger udgøres af 

følgende tre områder i kommunen; social og sundhed, teknik og miljø og børn og kultur. Disse 

enheder beskrives som en række selvbærende enheder, der sammen leverer driften i Kommunen. 

Således fremgår det, at Hørsholm Kommune har fokus på en central styring med en decentral 

ledelse (Hørsholm Kommune 2009). I direktionens strategibrev, som hvert år sendes ud, 

ekspliciteres direktionens mål for de tre enheder. Foruden disse mål, har direktionen også et 

overordnet mål om ‟god ledelse‟: ”med god ledelse på dagsordenen vil vi sikre fælles forståelse 

af, hvad god ledelse er og hvordan god ledelse føres ud i livet” (Strategibrev 2009:4).  

 

Centralt for vores case ligger ældreområdet under social og sundhedsområdet, hvor direktionens 

fokus på ‟god ledelse‟ er udmøntet i arbejdet med anerkendende ledelse fra ældrechefens side af. 

Her har vi interviewet ældrechefen, to mellemledere og to grupper af medarbejdere. Louise Høg 

(LH) er ældrechef, og under hende refererer Vibeke Alberg (VA), som er leder af 

Udførerenheden og Hanne Svendsen (HS), som er leder på Plejeboligerne Sophielund. 

Udførerenhedens kerneopgaver er at yde indsatser inden for hjemmesygepleje og hjemmehjælp 

med udgangspunkt i visitationer foretaget af Bestillerenheden. VA er således leder for 
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distriktsledere, sygeplejersker, SOSU-hjælpere og assistenter og hjemmehjælpere. Den gruppe 

medarbejdere, vi interviewede under VA, var alle sygeplejersker.  

 

Sophielund er et ud af fem plejehjem i Hørsholm Kommune. Sophielund er et botilbud til 60 

demensvisiterede brugere, og det består af syv boenheder med otte-ni etværelses selvstændige 

lejligheder (Sophielund 2009a). Sophielund har som en del af den anerkendende ledelse 

udarbejdet et værdigrundlag, som er centreret omkring, respekt, værdighed, åbenhed, ærlighed, 

kvalitet og udvikling
 

(Sophielund 2009b). Den gruppe medarbejdere, vi interviewede på 

Sophielund, bestod af social og sundhedshjælpere, som alle rangerede under deres gruppeleder 

for enheden. Gruppelederen refererer til HS. Med udgangspunkt i overstående korte introduktion 

af vores case, vil vi i det følgende gennemgå refleksioner over de interviews, vi har foretaget.  

 

Interviews 

Der blev i alt foretaget fem interviews i Hørsholm Kommune
15

: tre enkeltpersonsinterviews og to 

fokusgruppeinterviews. De fem interviews er transskriberet og kodningen af interviewene er 

foretaget med udgangspunkt i de fremanalyserede implikationer, som overordnet set vil forme 

strukturen for analysedel 2. Antallet af interviews er valgt på baggrund af, at vi med dette antal 

mener at kunne opfylde, afspejle og få indsigt i de dimensioner, vores problemstilling rummer. 

Udvælgelsen af informanter skete ved, at vi rettede kontakt til ældrechef LH, som derefter stod 

for udvælgelsen af leder for Udførerenheden VA og leder ved Plejeboligerne Sophielund HS. De 

to mellemledere valgte hver især en medarbejdergruppe på hhv. fem sygeplejersker og fire social- 

og sundhedshjælpere
16

. Selv om vi ikke selv aktivt valgte vores informanter, havde vi dog ytret 

ønske til LH, og senere hen VA og HS om, at feltet skulle være forskelligt positioneret; dvs. 

informanternes forskellige erfaringshorisonter, placering i feltet, alder osv. har været taget i 

betragtning. Dette sikrede adgang til mange og forskelligartede perspektiver og blikke på 

problemstillingerne (Staunæs og Søndergaard 2005:55). At vi ikke selv aktivt har valgt 

informanterne, kan medvirke til, at vi ikke får et reelt billede af genstandsfeltet; dvs. at LH såvel 

                                                
15 Interviewene blev afholdt med Louise Høg, Vibeke Alberg og sygeplejersker den 25.11.2009 og interview med 

Hanne Svendsen og SOSU-hjælpere den 3.12.2009.  
16 For at kunne sikre medarbejdernes anonymitet valgte vi at kalde dem for hhv. A,B,C,D,E i udførerenheden og på 

Sophielund A,B,C,D. På denne måde kunne de føle sig mere trygge ved interviewsituationen. 
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som VA og HS muligvis har valgt ledere/medarbejdere, som umiddelbart kun har positive 

tilkendegivelser over for ledernes anerkendende indsats. Dette fandt vi dog ikke udelukkende var 

tilfældet, og som analysedel 2 vil illustrere, har interviewene kunnet illustrere og uddybe 

implikationerne, som analysedel 1 fremanalyserer.  

 

Igennem vores interviews får vi overordnet indsigt i ledernes og medarbejdernes forståelse og 

konstruktioner af, hvordan den anerkendende ledelse virker i Hørsholm Kommune (Darmer et al. 

2010:226). De tre interviews med lederne havde overordnet til hensigt at belyse, hvordan 

anerkendende ledelse kommer til udtryk i dele af ældreområdets ledelse. Mere konkret ville vi 

have indblik i, hvordan de som ledere opfatter og arbejder med den anerkendende ledelsestilgang, 

herunder også hvilke værktøjer eller teknologier
17

, de tager i brug i forbindelse med 

anerkendende ledelse. Derudover var formålet at få indsigt i implikationerne fra analysedel 1.  

 

Vores to fokusgruppeinterview
18

 med medarbejdergrupperne havde til formål at få indblik i, 

hvordan de mere konkret oplever den anerkendende ledelse komme til udtryk på deres 

arbejdsplads. Vi brugte fokusgruppeinterviewene til, igennem informanternes diskussion, at få 

belyst vores fremanalyserede implikationer. Derfor stillede vi ikke individuelle spørgsmål som 

ved de tre interviews med lederne. I stedet tog vi vores forskellige temaer op, som de i fællesskab 

blev bedt om at diskutere. Herved kunne vi bruge udsagn fra den enkelte informant til at afsøge 

generel viden hos de andre informanter, og således kunne vi reducere den subjektivisme, som 

blandt andet ligger i enkeltinterviewet (Demant 2006:131,143). Vi forsøgte i størst muligt 

omfang at lade diskussionen blive styret af deltagernes egen diskussion (Demant 2006:132). 

 

I forhold til de indsigter, vi kan opnå ud fra vores interviewdata, skal det pointeres, at vi igennem 

interviewene kun får adgang til respondenternes konstruktioner, dvs. det, de fortæller, om 

anerkendende ledelse i organisationen. Spørgsmålet er, om dette datagrundlag kan sætte os i 

                                                
17 Her mener vi værktøjer i form af årsplaner, personalepolitikker, trivselspolitikker, MUS, møder osv. 
18 Det skal her noteres, at vi ikke anvender fokusgruppeinterviewet til at analysere, hvordan deltagerne skaber deres 

holdninger og diskussioner i samspil mellem sig selv og de andre deltagere. Således er vi ikke så optaget af det 

interaktionistiske islæt, som fokusgruppeinterviewet er specielt god til at fremdrage (Demant 2006:134). Vi er mere 

optaget af at anvende de muligheder, der er for temadiskussion.  
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stand til at belyse det, vi vil? Som analysen også vil illustrere, kan vores interviewdata bidrage til 

at belyse, hvordan anerkendende ledelse virker i organisationen, men det er også vigtigt at 

pointere, at der er en masse ting, vi ikke kan få øje på med vores interviewdata; f.eks. lokale 

forhandlinger og interaktioner om anerkendende ledelse, kropssprog i hverdagssituationer osv. 

Analyserne må derfor tage udgangspunkt i de udlægninger, som respondenterne bidrager med; 

altså det, de siger. Et længerevarende observationsstudie kunne således i højere grad have givet 

os blik for andre perspektiver i forhold til casen, men vores adgang til casen gik altså igennem 

disse fem interviews, som organisationen havde lyst til, og kunne afsætte tid til, at deltage i.  

 

Alle interviewene var baseret på den semi-strukturerede interviewform, således at der ikke på 

forhånd var nogen fastlagt struktur, som interviewene skulle følge. Implikationerne fra analysedel 

1 fungerede som en guide, der blev tilpasset den enkelte interviewsituation. I forhold til 

spørgeteknikker forsøgte vi så vidt muligt at gøre interviewspørgsmålene konkrete og enkle, og 

vi fandt det meget brugbart at bede informanterne om at knytte fortællinger til det oplevede 

(Staunæs og Søndergaard 2005:64). Således kunne det komplekse og abstrakte begreb, 

anerkendelse, i højere grad blive konkretiseret for informanten, da denne blev spurgt til 

situationer, hvor anerkendende ledelse er kommet til udtryk. 

 

Generelt for begge typer interview gælder det, at informanterne muligvis har villet positionere sig 

selv på den måde, de har fundet mest hensigtsmæssig i situationen. Inden afholdelsen af 

interviewene sendte vi en interviewguide til vores informanter, hvor vi kort præsenterede dem for 

de områder, vi gerne ville ind på under interviewet. Med fare for, at informanterne på baggrund 

heraf taktisk kunne forberede sig, mente vi alligevel, at dette ville være fordelagtigt for 

interviewsituationen, da vores informanter således ville få nyttig indsigt i vores specialefokus. 

Selv om informanterne har kunnet forberede sig taktisk på interviewene, eller prøvet at 

iscenesætte sig selv positivt, har empirien, som det også ovenfor blev nævnt i forbindelse med 

udvælgelsen af informanter, alligevel kunnet give os relevante input til specialets konklusioner, 

som analysedel 2 vil illustrere. 
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I selve interviewsituationen indledte vi alle interviews kort med at fortælle om de 

fremanalyserede implikationer, som ville danne rammen for interviewet. Således vidste vores 

informanter, at vi ville spore samtalen ind på disse implikationer. Vi vurderede, at dette ville 

være en hensigtsmæssig tilgang til interviewene, da det var nødvendigt at få informanterne til at 

tale om de emner, vi gerne vil belyse. Med udgangspunkt i dette er det derfor også klart, at vores 

tilstedeværelse i interviewet og valg af emner har haft betydning for interviewets udfald. Det har 

således ikke været en ‟søg-og-afdæk-mission‟, men en metode i hvilken, vi, som interviewere, 

selv aktivt har påvirket den fortælling, som er blevet skabt (Mik-Meyer og Järvinen 2005:15). 

Dermed har vi anvendt det, som kan kaldes en interaktiv interviewform, dvs. en interviewform 

hvor der på forhånd er en bevidsthed om, at vi som interviewere er medproducenter af empirien 

og dermed den viden, vi kommer frem til. Implikationen af denne pointe er, at vores 

tilstedeværelse har påvirket informanternes udsagn, men på den anden side ville der ikke være 

nogen empiri til at belyse anerkendelsesdispositivets virkemåde i en konkret case, hvis vi ikke var 

medkonstruktører af denne empiri.  

 

I forbindelse med det ovenstående skal det også nævnes, at interviewene blev foretaget på et 

tidspunkt i specialeforløbet, hvor vi havde tilegnet os en empirisk såvel som teoretisk viden. 

Dette medvirkede derfor til, at vi under interviewene havde en forforståelse i form af dispositivets 

fire dimensioner i baghovedet under spørgsmålene, samtidigt med at spørgsmålene var centreret 

omkring implikationerne fra kapitel 3 (Darmer et al. 2010:363). I denne forbindelse kan vi stille 

os selv det kritiske spørgsmål: Finder man ikke bare det, man leder efter, når man går ind til 

interviewene med et bestemt udgangspunkt? Til dette spørgsmål vil vi svare, at det er klart, at vi 

får noget at vide om det, vi spørger om. Men dette betyder ikke, at det dermed er givet, at vi får 

bekræftet det perspektiv, eller de forhold, vi regnede med. Ved f.eks. at spørge til implikationerne 

får vi således mulighed for at få belyst implikationerne, men det er ikke givet, at vi finder det, vi 

søger. Dette er op til empirien at afgøre. Det viste sig desuden i interviewene, at det ikke kun var 

ved vores direkte spørgsmål til implikationerne, at de blev belyst, men at det ofte var i de 

situationsbestemte historier og refleksioner, at implikationerne blev uddybet. 
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Afslutningsvist vil vi påpege, at de interviews, vi har foretaget, ikke kan ses som gældende for 

hverken alle ledere eller alle medarbejdere på ældreområdet i Hørsholm Kommune. Det er blot ét 

indblik i disse interviewpersoners forståelse eller konstruktioner af anerkendende ledelse, hvilket 

derfor betyder, at der højst sandsynligt ville have foreligget andre resultater med andre 

informanter eller en anden sammensætning af informanter (Demant 2005:145-146). Således 

kunne der i en anden kontekst med en anden gruppe informanter have været et andet fokus i 

forhold til implikationerne. Alligevel argumenterer vi for, at indblikket i implikationerne er 

gyldige i forhold til vores konkrete case, og at casen bidrager med relevant viden i forhold til 

anerkendende ledelse (Darmer et al. 2010:143).  

 

2.3.3 OPSAMLING 
 

I analysedel 1 skal vi med udgangspunkt i vores arkiv fremanalysere anerkendelsesdispositivet 

som en logik, der synes at gøre sig gældende inden for offentlig ledelse. Her skal arkivet derfor 

være uddybende, og dette forhold har vi søgt at sikre ved hjælp af en cirkularitet og gentagelse i 

det empiriske materiale. Empirien i form af interviews til analysedel 2 skal teste og illustrere 

implikationerne af den første analysedel. Sagt på en anden måde skal vores case bekræfte, 

uddybe, og illustrere anerkendelsesdispositivet ‟på arbejde‟, men casen i Hørsholm skal ikke 

nødvendigvis bekræfte alle implikationer. 

 

I forhold til rækkevidden af den viden, vi kommer frem til (Olsen og Pedersen 2003:195), vil vi 

ydermere overordnet pointere, at vi mener at have argumenteret for at vores empiri er kvalificeret 

til at behandle det, der er formålet med specialet: at udlede anerkendelsesdispositivet inden for 

offentlig ledelse og illustrere dets virkemåde og implikationer. Specialet anlægger et synkront 

blik på anerkendende ledelse i det offentlige, og derfor kan man argumentere for, at specialet 

repræsenterer en form for øjebliksbillede af anerkendelsesdispositivet lige nu. Dog formoder vi, 

at den samme logik vil gøre sig gældende i længere tid, men da offentlig ledelse og herunder 

anerkendende ledelse er et område, der udvikler sig, kan vi ikke vide det med sikkerhed. 

Herudover kan man også anføre, at anerkendelsesdispositivet højst sandsynligt ikke afgrænser sig 

i forhold til sektorer, og derfor også ville gøre sig gældende i samfundet generelt. Hvis man 
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skulle foretage en lignende undersøgelse af anerkendende ledelse i den private eller frivillige 

sektor, kunne man måske i høj grad udlede nogle af de samme implikationer, men da dette 

område ligger uden for specialets rækkevidde, kan vi kun gisne om plausibiliteten i denne tese. 

Men vi kan i hvert fald pointere, at vi med specialet vil prøve at opfange og diagnosticere en 

anerkendelseslogik, der gør sig gældende lige nu inden for offentlig ledelse. Disse tanker leder op 

til en diskussion af vurderingen af analyserne og det kritiske potentiale i specialet. 

2.4 Hvordan kan vi vurdere specialets analyser?  
 

Som nævnt er det blik, vi anlægger på anerkendende ledelse i det offentlige, bestemmende for, 

hvordan genstanden dukker op (her som et dispositiv), og således vil der altid være flere 

virkeligheder alt afhængigt af det perspektiv, der anlægges (Darmer et al. 2010:362). Når vi 

således ikke har et eksternt sandhedskriterium at vurdere analyserne i specialet ud fra, må vi i 

stedet opstille nogle alternative vurderingskriterier. Andre forfattere har påpeget, at 

konstruktivistisk forskning kan vurderes på 1) konsistens og transparens i forskningens 

udgangspunkt og metoder, 2) troværdighed i det valgte iagttagelsesperspektiv og i fortolkningen 

af data, og 3) interesse i forhold til om den viden, forskningen bidrager med, er relevant og 

interessant (Darmer et al. 2010:327,336). I forbindelse med konsistensen og transparensen i vores 

metoder har vi løbende i analysestrategien fremhævet, hvorledes vi ser det 

socialkonstruktivistiske udgangspunkt i spil i vores tilgang, og vi har bestræbt os på at fremlægge 

relevante perspektiver og overvejelser, som øger transparensen i vores tilgang.  

 

I forhold til troværdighedskriteriet og vores iagttagelsesperspektiv er analysestrategien som 

nævnt baseret på en oscillation mellem det analysestrategiske dispositivbegreb, herunder de fire 

dispositivdimensioner, og empirien i form af arkivet over anerkendende ledelse og de fem 

interviews fra Hørsholm. I forlængelse af dette vil vi også argumentere for, at denne 

analysestrategiske tilgang styrker vores analyser. Dispositivbegrebet som analysestrategisk greb 

og resultatet af analyserne, nemlig anerkendelsesdispositivet, har kunnet kæde empirien sammen 

og samlet givet mening til de forskelligartede empiriske dele, som vi har indsamlet. Som 

Luhmann udtrykker det: ”Man kan formode, at indsigter besidder større erkendelsesværdi, jo 
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mere forskellige de forhold er, som kan bekræfte dem” (Luhmann i Knudsen 2004:57). Indsigten 

her, altså anerkendelsesdispositivet, får altså ifølge Luhmann større værdi, jo flere forskellige 

empiriske elementer, der kan bekræfte det. Således bliver analyseprocessen en selv-validerende 

proces, hvor, jo flere empiriske elementer, vi kan inddrage, jo mere kan vi bekræfte, at det giver 

mening at iagttage empirien med dette greb, og i jo højere grad kan vi give analysen vægt 

(Knudsen 2004:57). Specialets konklusioner styrkes således af den stadige strøm af bekræftelser 

mellem det indledende perspektiv: det tentative dispositiv, analysedel 1, som fremanalyserer 

anerkendelsesdispositivet, og analysedel 2, som tester virkemåden og implikationerne af 

anerkendelsesdispositivet i en konkret case. Troværdigheden i fortolkningen af analysens data må 

vurderes efter endt læsning af specialets analyser, men vi mener selv, vi har været tro mod 

empirien og ikke overfortolket eller på anden måde misbrugt empirien. 

 

Ambitionen med specialet er som nævnt at få indsigt i virkemåden og implikationerne af 

anerkendelsesdispositivet, og derfor må interessekriteriet vurderes ud fra denne ambition. Dette 

kriterium må altså måles på, om specialets analyser og konklusioner kan bidrage til en 

konstruktiv vurdering af, hvordan anerkendende ledelse virker, og bidrage til en problematisering 

af anerkendende ledelse. Overordnet set skal analyserne således kunne producere nye og 

relevante perspektiver, der kan bidrage til en refleksion omkring anerkendende ledelse. Dette 

kritiske potentiale i specialet vil det næste afsnit skitsere. 

2.5 Det kritiske potentiale i specialet 
 

Dette afsnit skal klarlægge måden, hvorpå vi problematiserer selvfølgeligheden i, at 

anerkendende ledelse er entydigt positiv. Hos Foucault kan der ikke hentes retningslinjer i 

forhold til at vurdere det ‟gode‟ eller det ‟dårlige‟ dispositiv, da han afviser ideen om universalier 

og fastlåste forklaringskategorier. Dean understeger også, at en dispositivanalyse har en 

perspektivistisk karakter; dvs. at der ikke er nogen endegyldig sandhed eller noget absolut 

normsæt, som man kan holde analysens resultater op imod. For at vurdere analysens værdi må 

man i stedet sammenligne de perspektiver og forklaringer, analysen selv frembringer (Dean 

2008:62). I forhold til den kritiske pointe er det netop essentielt at pointere, at kritik ifølge 
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Foucault ikke kan udøves på baggrund af en ”søgen efter formelle strukturer med universel 

værdi” (Foucault 1987:100), da iagttagelser altid er betinget af et bestemt udgangspunkt. Der kan 

derfor ikke identificeres noget bedre eller rigtigere sted, hvorfra man kan udøve kritik. Således 

kan man med hjælp fra Foucault i stedet tale om en immanent kritik, som netop baserer sig på 

analysen selv, og, i vores tilfælde, på anerkendelsesdispositivets egne præmisser, ved at 

dispositivets virkemåde blotlægges. Som implikationsafsnittet i analysedel 1 vil vise, tillader vi 

os dog også i denne sammenhæng at videreoverveje implikationerne. Disse overvejelser bliver 

dog testet i analysedel 2, hvor vi afprøver og uddyber vores implikationer på baggrund af den 

indsamlede empiri fra Hørsholm Kommune. 

 

Effekten af blotlæggelsen af anerkendelsesdispositivets virkemåde, hvor man bliver bevidst om, 

hvad anerkendende ledelse ‟gør‟, betyder, at man kan være mere refleksiv i forhold til den 

anerkendende ledelsesstil. Baseret på ovenstående vil vi igen understrege, at specialet sigter mod 

at kunne bidrage til en kritisk vurdering af den anerkendende tilgang, som i disse år vinder indpas 

i offentligt ledelsesregi, ved at belyse hvad der sker, når et lidt abstrakt ideal som anerkendende 

ledelse virker på et felt som offentlig ledelse. Som før nævnt gør vi os med dette speciale derfor 

heller ikke nogen forestillinger om at producere et sandt bud på, hvad anerkendelse er og 

indebærer. Vi ønsker derimod at belyse og problematisere anerkendende ledelse som 

ledelsesværktøj og dermed et magtredskab. Foucaults udgangspunkt er netop, at undersøgelsen af 

magtformer eller fornuftsformer skal foregå ved, at man tager udgangspunkt i magten i dens 

konkrete udøvelse i praksis. Sagt på en anden måde kan man altså ikke bare afvise alle 

ledelsesteknologier à priori pga. deres formodede negative effekter (Villadsen 2008b:27). I stedet 

må man undersøge konkret, hvordan magten virker, og i dette tilfælde vil analysen af 

anerkendende ledelse som et dispositiv kunne bidrage hertil.  

 

Vores kritik kan således ses som værende et kritisk input til dagens debatter om offentlig ledelse 

og herunder anerkendende ledelse, og således kan det fungere som en opfordring til ledere om 

kritisk refleksion i forhold til de ledelsespraksisser, der opereres med. Det kritiske input 

understreger, at ledelsesteknologier aldrig er uskyldige, og at man skal reflektere over, hvad 

løsningen af et problem vha. en teknologi, kan medføre på andre områder, f.eks. i forhold til nye 
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problemer, modsætninger og magtudfoldelser (Andersen 2008:35). Specialet tager således 

udgangspunkt i ledelsestilgangens konkrete virke med henblik på en overskridelse - her i form af 

øget refleksivitet omkring brugen af anerkendende ledelse - af de selvfølgeliggjorte praksisser 

(Dean 2008:83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

Kapitel 3. Analyse 1: 
Anerkendelsesdispositivet 

I det kommende kapitel vil vi fremanalysere anerkendende ledelse i det offentlige som et 

dispositiv. Dispositivanalysen vil, som det blev udlagt i vores analysestrategi, være inspireret af 

Deleuzes fire analysepunkter 1) Synlighedsfeltet 2) Vidensfeltet 3) Teknologier og 4) 

Subjektiveringer. De fire punkter har samlet set til formål at afdække anerkendelsesdispositivets 

virkemåde igennem en analyse af, 1) hvordan anerkendende ledelse synliggøres som en særlig 

form for ledelse, der kan løse offentlige ledelsesudfordringer, 2) hvilke vidensregimer, den 

anerkendende ledelse hviler på, 3) hvilke teknologier, den anerkendende ledelse opererer 

igennem, og 4) hvilke subjektiveringer, der etableres i anerkendelsesdispositivet. Formålet med 

denne analyse er endvidere at kunne lægge op til en diskussion af de problemstillinger, som 

udfoldes som følge af de forskellige implikationer, der udstikkes af anerkendelsesdispositivet. 

Denne analysedel vil lede op til analysedel 2: Analysen af anerkendende ledelse og de 

implikationer, som kan iagttages på ældreområdet i Hørsholm Kommune.  

3.1 Synlighedsfeltet – dispositivets 1. dimension19 
 

Dette analyseafsnit er delt i to afsnit. Det første undersøger, hvordan anerkendelsesdispositivet 

synliggør offentlig ledelse som et område, der er præget af udfordringer, og som et område, der 

kan ledes på og forbedres. Dette afsnit vil have fokus på synliggørelsen af de udfordringer og 

krav, der stilles til offentlig ledelse i dag. Ligeledes vil vi i dette afsnit diskutere de 

ledelsesproblematikker, der bliver italesat i kraft af, at offentlige ledere ikke i tilstrækkelig grad 

imødekommer de krav og udfordringer, der stilles. Det andet afsnit er centreret omkring, hvordan 

den anerkendende ledelse synliggøres som løsningen på de problematikker, der italesættes.  

 

                                                
19 Bemærk at alle henvisninger i analysen af de fire dispositivdimensioner, dvs. afsnit 3.1 til 3.4, henviser til vores 

arkiv, som findes i bilag 1. Dette gælder med den ene undtagelse, at vi i afsnit 3.3.2 om dialogen som teknologi kort 

inddrager pointer fra Villadsens og Karlsens (2007) analyse af dialogen som teknologi. Denne henvisning er at finde 

i litteraturlisten. 
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3.1.1 SYNLIGGØRELSEN AF OFFENTLIG LEDELSE I DISPOSITIVET 
 

”Fremtidens offentlige ledere vil blive mødt af kontante krav til både resultater og personligt 

lederskab. De skal ikke blot kunne levere og dokumentere høj faglig kvalitet og effektivitet. De 

skal også kunne udvikle deres organisationer til attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere 

trives og yder deres bedste” (Personalestyrelsen 2008:1).  

 

Citatet, som fremlægges af Personalestyrelsen i rapporten Anerkendende ledelse i staten, 

indrammer kort de krav, som fremtidens offentlige ledere skal kunne honorere. Disse krav til 

offentlig ledelse, som er centreret om effektivitet, faglig kvalitet, trivsel, resultater og udvikling, 

mener vi, kan kategoriseres under to hovedområder, som omhandler effektivitet og arbejdsmiljø 

eller trivsel. Netop disse krav om effektivitet og trivsel ses yderligere afspejlet i 

Kvalitetsreformen fra 2007, hvor det påpeges, at: ”de offentlige ledere står over for udfordringer, 

der stiller store krav til ikke alene faglig, men også personalemæssig og strategisk ledelse” 

(Regeringen 2007b:84). Som begge citater illustrerer, synliggøres offentlig ledelse i arkivet 

således som en omfattende størrelse, hvor det ikke længere kun er tilstrækkeligt at kunne lede på 

faglige kriterier, men hvor ledelse af personalebehov anses som værende en afgørende faktor for 

god ledelse. Med andre ord kan vi altså iagttage et brud med en traditionel forståelse af det 

offentlige ledelsesrum og den faglige leder. I arkivet understreges det, at faglig ledelse i det 

offentlige traditionelt set har været vægtet højt, hvorfor offentlige ledere tidligere er blevet valgt 

ud fra stærke faglige kompetencer og i mindre grad for evnen til empati, motivation og 

kommunikation (Personalestyrelsen 2008:1). Men som det fremgår i ovenstående citat fra 

Personalestyrelsen, skal offentlige ledere i dag ”kunne udvikle deres organisationer til attraktive 

arbejdspladser”. Dette krav bakkes yderligere op af Kvalitetsreformen, som understreger, at 

”udfordringen med at tiltrække og fastholde medarbejdere vil blive skærpet i de kommende år” 

(Regeringen 2007b:84). Som vi tolker citaterne, synliggøres altså her indirekte en 

problematisering af, at offentlige ledere måske ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at fastholde 

og tiltrække kvalificerede medarbejdere til varetagelsen af det offentliges opgaver. Derudover 

illustrerer citatet også, at kravet om kvalificerede medarbejdere ligger i direkte forlængelse af den 

skærpede udfordring i forhold til den demografiske udvikling, som den offentlige sektor står 
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overfor i den kommende tid. Denne udvikling medvirker til, at fremtidens offentlige 

medarbejdere skal kunne levere mere for færre ressourcer, hvorfor evnen til at kunne fastholde og 

tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere bliver en central ledelsesopgave.  

 

Foruden opgaven med at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, synliggøres det i 

arkivet yderligere, at offentlige ledere, ifølge citaterne, både skal skabe et motiverende samt 

sundt arbejdsmiljø og sikre effektiviteten. Med andre ord skal lederen skabe trivsel for 

medarbejderne, så de kan yde deres bedste, for dermed at sikre effektiviteten. Som det fremgår af 

følgende citater kan denne sammenhæng mellem trivsel og effektivitet iagttages i empirien, da 

det fremhæves, at:  

 

”gode arbejdspladser for medarbejderne og god service til borgerne er to sider af samme sag” 

og at ”næsten ni ud af ti ansatte i den offentlige sektor mener, at positiv feedback og spændende 

arbejdsopgaver kan motivere dem til at gøre en ekstra indsats” (Regeringen 2007a:68,82).  

 

Denne positive sammenhæng mellem trivsel og effektivitet har dog svært ved at blive realiseret 

eftersom ”langt færre medarbejdere oplever, at deres nærmeste leder anerkender dem på den 

måde” (Regeringen 2007a:82). Det er ifølge Kvalitetsreformen derfor nødvendigt, at offentlige 

ledere bliver ”bedre til at anerkende medarbejderne for en god indsats og et godt resultat” 

(Regeringen 2007a:82). Når det fra flere sider påpeges, at effektivitet er afhængig af et sundt og 

positivt arbejdsmiljø, er det derved problematisk, at ca. en tredjedel af sygefraværet i det 

offentlige kan tilskrives forhold på arbejdspladsen (Regeringen 2007a:69). Dette betegnes som 

forhold, der både har med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø at gøre. I empirien understreges 

det, at realiteten er, at over halvdelen af offentligt ansatte er utilfredse med det psykiske 

arbejdsmiljø, som blandt andet omhandler omgangstonen, samarbejde, konflikter og 

stressniveauet på arbejdspladsen. Det påpeges, at: ”flere af arbejdspladserne er præget af 

psykosociale arbejdsmiljøforhold, som er tunge og vanskelige at håndtere” (Bering og Jørgensen 

2005:20). Der argumenteres altså for, at vilkårene for effektivisering ofte er belastede grundet 

arbejdsmiljøet, og som følge heraf kan kreativitet og fleksibilitet, som anses for at være centrale 
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orienteringspunkter for medarbejdernes præstationer, blive fortrængt af det belastede 

arbejdsmiljø (Personalestyrelsen 2008:7). 

 

I det ovenstående synliggøres problematikker, som er centreret omkring håndteringen af de 

ansattes trivsel og arbejdsmiljø, som medvirker til, at effektiviteten mindskes. Lederne føler sig 

ofte ikke rustet til at opfylde de krav og udfordringer, der stilles til dem som ledere. Dette 

understøttes af en undersøgelse fremhævet i Kvalitetsreformen, hvor ca. 40 procent af de 

offentlige ledere mener, at deres efteruddannelse i ledelse er mangelfuld, og det understreges 

ligeledes i Kvalitetsreformen, at alle offentlige ledere skal have mulighed for videreuddannelse 

(Regeringen 2007b:87). Der er altså i arkivet et klart fokus på at videreudvikle og dermed ‟lede 

på‟ de offentlige lederes ledelsesevner og -stil. 

 

Det ovenstående afsnit indikerer, at der er rum for forbedring i forhold til offentlig ledelse, og 

som det iagttages, bliver offentlig ledelse altså synliggjort som noget, der kan ledes på og dermed 

forbedres. Der er altså behov for et ledelsesløft. Dette kommer blandt andet også til udtryk i 

følgende citat, hvor det pointeres, at ”med mere fokus på trivsel og motivation kan man 

nedbringe sygefraværet – det tror man på, at bedre ledelse kan gøre” (Regeringen 2007a:69). 

Det næste afsnit vil illustrere, at det ovenstående fokus på bedre ledelse udmønter sig i et fokus 

på anerkendende ledelse. Vi vil således i det nedenstående afsnit fremanalysere, hvordan 

anerkendelsesdispositivet synliggør anerkendende ledelse som løsningen på de offentlige 

ledelsesproblematikker og ledelsesudfordringer, der er belyst i ovenstående. 

 

3.1.2 ANERKENDENDE LEDELSE SOM LØSNINGEN PÅ LEDELSESUDFORDRINGERNE  
 

Som det blev påpeget i det forrige afsnit, kan vi i arkivet iagttage, at offentlige ledere i dag er 

underlagt kontante krav om kvalificeret ledelse, som med fokus på effektivitet og trivsel skal løse 

det offentliges opgaver. I det nedenstående afsnit vil vi gennemgå, hvordan anerkendelse i arkivet 

iagttages som værende løsningen på de ovenfor skitserede udfordringer, som offentlige ledere 

står overfor. 
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”Anerkendende ledelse er en side af ledelse, vi ønsker at fremme. Det er en ledelsesadfærd, der 

forener arbejdspladsens behov for, at hver enkelt medarbejder yder sit bedst mulige, og 

medarbejderens forventninger om at blive set, hørt og få værdsat sine kvalifikationer” 

(Personalestyrelsen 2008:1). 

 

Som citatet illustrerer, synliggøres anerkendende ledelse som et gode, der skal fremmes, da det er 

en ledelsesadfærd, der kan forene behovet for såvel effektivitet som trivsel. I kataloget Anerkend 

din medarbejder udgivet af Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL understreges det: 

 

”Det har en række positive følgevirkninger, når det lykkes ”at få mere anerkendelse ind i 

arbejdet.”: Større arbejdsglæde og motivation i arbejdet, bedre trivsel, højere kvalitet i arbejdet, 

større produktivitet, lavere sygefravær” (Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 2009:5).  

 

Ovenstående pointer støttes yderligere i følgende citat fra et konsulentbureau ”På den nye 

ledelsesscene er behovet for anerkendelse et væsentligt element i ledelsesstilen” (Richter 2007). 

Her tales om den nye ledelsesscene og vigtigheden af at kunne integrere anerkendelse i ledelsen, 

hvilket understreger bruddet med den faglige ledelse, som blev nævnt i forrige afsnit. Her kan vi 

også se den strategiske funktion, som dispositivet kan siges at have, jf. afsnit 2.2.1 i kapitlet om 

analysestrategi og metode. Anerkendelsesdispositivet kan her betragtes som et svar på et 

ledelsesbehov i den offentlige sektor, som eksisterer på netop dette tidspunkt.  

 

Anerkendende ledelse fremtræder således i store dele af det empiriske materiale som en metode, 

der kan forløse medarbejdernes potentiale, hvis lederen anvender den filosofi, som er 

inkorporeret i anerkendelsesforståelsen
20

:  

 

”Er man problemorienteret og fejlsøgende i sin kommunikation og ledelsesstil, så får man usikre 

medarbejdere, problemer og fejl. Er man derimod anerkendende og mulighedsorienteret, så får 

man selvsikre, selvkørende medarbejdere” (Kajhøj og Jensen 2009:28).  

                                                
20 Hvilke mere specifikke vidensregimer, den anerkendende ledelse bygger på, vil blive belyst i det følgende 

afsnit 3.2: Vidensfeltet. 
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Som det understreges i citatet, skitserer den anerkendende ledelsestilgang et farvel til 

problemtænkning, og i stedet introducerer den et fokus på styrker og ressourcer. I forbindelse 

med dette italesættes anerkendelse i arkivet som et brud med den nulfejlskultur, som ifølge 

empirien i høj grad har præget og præger offentlig ledelse (Personalestyrelsen 2008:4). 

Anerkendende ledelse handler derfor i stedet om at fokusere på muligheder, potentialer og på det, 

der fungerer, for derigennem at skabe rum til de kreative, innovative og gode ideer. Dette 

illustreres af følgende citat: ”anerkendelse skaber mod til innovation og engagement til at yde sit 

bedste (…). Det skaber udvikling i mennesker såvel som i organisationer” (Personalestyrelsen 

2008:7). Som det yderligere fremgår af citatet anses anerkendelse altså for at have direkte 

forbindelse til effektivitet. Denne pointe fremhæves endvidere her: ”Gennem den anerkendende 

ledelsesstil forløses virksomhedens ressourcer og kollektive kræfter med fokus på fælles mål” 

(Richter 2007). Således synliggøres anerkendelse som det middel, der kan anvendes til at opnå 

målet om effektivitet. Dette underbygges også af følgende citat:  

 

”Den anerkendende ledelsesstil er en innovativ ledelse, der indfrier den 

selvstændige/engagerede/selvledende medarbejders øgede krav til indflydelse/ledelse, både hvad 

angår at blive set og hørt og at få værdsat sine kvalifikationer som bidragende i virksomheden” 

(Richter 2007).  

 

Som citatet indikerer, er anerkendelse med til at synliggøre for medarbejderen, at den opgave, 

som vedkommende udfører, er af særlig vigtig karakter for virksomheden. Logikken er her, at når 

den enkelte medarbejder kan se sin plads i helheden og bliver anerkendt i den funktion, som han 

eller hun udfører, skabes der større ejerskab til virksomheden, og som følge heraf kan 

motivationen også øges. Foruden at sikre effektivitet, iagttages det også, at anerkendelse kan 

fremme trivslen, da anerkendende ledelse medfører mere dialog og åbenhed og herudover styrker 

den fælles forståelse mellem ledere og medarbejdere. Dette kan give større trivsel og 

arbejdsglæde i hverdagen, hvilket samtidigt kan medvirke til at forbedre kvaliteten af den ydelse, 

arbejdspladserne leverer (BarSoSu 2004a:14, 2004b:6). I empirien understreges det, at den 

anerkendende ledelsesstil blandt andet overordnet kan bidrage til:  
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”Bedre samarbejde, mindre udskiftning af medarbejdere, bedre kvalitet i pleje, færre 

magtanvendelser, mere tilfredse brugere/klienter, større trivsel, en hverdag, som opleves mindre 

stressende, større arbejdsglæde” (BarSoSu 2004b:4).  

 

Ved brugen af anerkendelse kan der således skabes åbenhed om arbejdets problematikker og 

udfordringer, hvilket derved kan medvirke, at medarbejderne opnår opbakning og støtte blandt 

kollegaerne, således at medarbejderen ikke står alene med problemer og ansvar (BarSoSu 

2004a:20). På denne måde synliggøres anerkendende ledelse som en ledelsesstil, der implicit 

medvirker til at afhjælpe frustrationer, da medarbejderen ikke er alene omkring problemerne, 

men kan finde støtte og opbakning blandt sine kollegaer.  

 

3.1.3 OPSAMLING: SYNLIGHEDSFELTET 
 

I anerkendelsesdispositivet synliggøres offentlig ledelse som et område, der konfronteres med 

konstante krav om at kunne sikre effektivitet såvel som et godt arbejdsmiljø, og offentlig ledelse 

iagttages ydermere som et område, hvor der er plads til forbedring. Med andre ord kan der altså 

ledes på den offentlige ledelse, og i synlighedsfeltet synliggøres anerkendende ledelse som et svar 

på de offentlige ledelsesudfordringer, da denne tilgang, ifølge empirien, kan forene effektivitet og 

trivsel. Synliggørelse af anerkendende ledelse som en effektiv løsning på disse udfordringer er 

funderet i forskellige videnskabsteoretiske og fagdisciplinære tilgange, som det næste afsnit, 

vidensfeltet, vil opridse. 

 

3.2 Vidensfeltet – dispositivets 2. dimension 
 

I dette afsnit vil vi beskæftige os med, hvilke vidensgrene anerkendelsesdispositivet i empirien 

iagttages at bygge på. For at kunne anskueliggøre dispositivets vidensfelt, vil vi først klarlægge 

hvilken praktisk viden, anerkendelsesdispositivet støtter sig på. Herunder vil vi påpege, hvad det 

er for nogle sandheder, der er blevet konstrueret i den praktiske diskurs. Efterfølgende vender vi 

blikket mod den teoretiske viden, som den anerkendende ledelse bygger på, hvor en 

socialkonstruktivistisk tilgang og positiv psykologi er de bærende elementer i diskursen, der 
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understøtter vidensfeltet. Til sidst vil vi klarlægge det overordnede vidensbillede, der tegnes, for 

derefter at fremføre, hvordan offentlig ledelse bliver synliggjort på en bestemt måde qua den 

viden, som dispositivet støtter sig på.  

 

3.2.1 DET PRAKTISKE FELT 
 

En del af vores empiri i arkivet udgøres af konsulentmateriale, og dette materiale trækker først og 

fremmest på det overordnede amerikanske begreb Appreciative Inquiry (AI). AI iagttages i 

konsulentmaterialet som værende frontløberen til den anerkendende tilgang. ‟Appreciative‟ 

referer til det værdsættende og anerkendende og ‟Inquiry‟ til det undersøgende og udforskende 

(Johansen og Madsen 2006:5-6). 

 

Som det også fremgår af vores arkiv, hviler den anerkendende ledelse i høj grad på praksis; en 

anerkendende ledelsespraksis. Dette ligger i forlængelse af udviklingen af den anerkendende 

tilgang, da arbejdet med AI netop startede som et praktiskfunderet projekt i 1980. 

Anerkendelsestilgangen kan siges at være blevet udviklet ved en tilfældighed, da den daværende 

Ph.d.-studerende, David Cooperrider ville gennemføre en organisationsanalyse af arbejdsmiljøet 

på The Cleveland Clinic i Ohio. Cooperriders oprindelige mål var at lave en analyse af de 

faktorer, som synes at skabe problemer på hospitalet, men undervejs i forløbet opdagede 

Cooperrider til sin overraskelse, at på trods af organisatoriske problemer, udviste medarbejderne 

personligt engagement for at få hospitalet til at fungere. Fascineret af hvordan personalets 

begejstring og deres gode sociale relationer påvirkede de arbejdsmæssige resultater, ønskede 

Cooperrider at analysere disse positive faktorer nærmere. Han ændrede derfor sit fokus i 

forskningen: i stedet for at undersøge årsagerne til problemerne på hospitalet, undersøgte han, 

hvordan engagement, innovation og vilje (positiv tankevirksomhed) gjorde det muligt for 

medarbejdere og hospital at fungere til trods for problemerne (Kongsbak 2009:3). I forbindelse 

med det videre praktiske arbejde med AI udviklede Cooperrider 4D-modellen, som senere blev til 

en 5D-model. Modellen har senere vist sig at være en af grundstenene i den anerkendende 
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tilgang, og modellen dukker også op adskillelige gange i anerkendelsesdispositivet
21

. Som det 

fremlægges i vores arkiv, kan Cooperriders forskning iagttages som værende et opgør med flere 

hundrede års vestlig, rationel tænkning, hvor fejlfindingskultur og ensidig problemfokusering er 

blevet erstattet med et positiv tankesæt (Johansen og Madsen 2006:10). 

 

Som det tidligere er blevet pointeret, bliver anerkendende ledelse løsningen på de 

problematikker, der synliggøres i forbindelse med offentlig ledelse. Problematikkerne er, som 

tidligere nævnt, centreret om effektivitet og trivsel, og det pointeres i empirien, at den 

anerkendende tilgang: ” efter nogen tid fører til en ændret omgangsform, som giver større trivsel 

og arbejdsglæde i hverdagen, og som samtidig forbedrer kvaliteten af den ydelse, arbejdspladsen 

leverer” (BarSoSu 2004b:6). Ifølge citatet har den anerkendende tilgang, foruden en ændret 

omgangsform, også kunnet forene udviklingen af faglighed med udviklingen af et godt 

arbejdsmiljø. Det pointeres endvidere, som også nævnt i synlighedsfeltet, at anerkendende ledelse 

er berigende og udbytterigt, og at det kan fremme det psykosociale arbejdsmiljø, da det giver:  

 

”Bedre samarbejde, mindre udskiftning af medarbejdere, bedre kvalitet i pleje, færre 

magtanvendelser, mere tilfredse brugere/klienter, større trivsel, en hverdag, som opleves mindre 

stressende, større arbejdsglæde” (BarSoSu 2004b:6).  

 

Som det fremgår af ovenstående, kan anerkendelsesdispositivet i høj grad siges at være funderet 

på den praktiske viden, der er genereret igennem arbejdet med anerkendende ledelse, og som 

illustrerer, at anerkendende ledelse kan løse arbejdsrelaterede problematikker.  

 

På trods af en generel positiv diskurs omkring anerkendende ledelse, kæmper området også med 

en vis skepsis. Kritikken går ofte på, at den anerkendende tilgang italesættes som en art 

positivitetsfascisme, som fornægter en erkendelse af problemers eksistens (Kaihøj og Jensen 

2009:28). Derudover opfatter kritikerne anerkendende ledelse som uautentisk og et lidt for 

letkøbt ledelsesværktøj til at kunne manøvrere uden om konflikter og problemer, hvilket f.eks. 

illustreres ved, at der er en medarbejder, der har ”oplevet det som et kunstgreb for projektets 

                                                
21 Se afsnit 3.3.2 for en visualisering og gennemgang af denne 5D model. 
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skyld at skulle formulere sig positivt og ikke at måtte tale om de store frustrationer, hun oplever i 

hverdagen” (Bering og Jørgensen 2005:28). Grundet dette kan vi i empirien iagttage et massivt 

behov for at understrege, at den anerkendende ledelse ikke kun er endnu en trend af tiden, men at 

det har et massivt teoretisk fundament: ”AI er en god gennemprøvet praksis, funderet i solid 

læringsteori og dermed alt andet end lyserødt hippieævl” (Kajhøj og Jensen 2009:28). Behovet 

for pointeringen af det teoretiske fundament kan blandt andet ses i forlængelse af det faktum, at 

den anerkendende tilgang, til at starte med, var et praksisfunderet projekt. Cooperrider synes at 

have stået i det samme dilemma, som det, der ligeledes kommer til udtryk i empirien i form af 

konsulentmaterialet: at anerkendende ledelse anses som en tilsyneladende meget effektiv og 

motiverende metode til at forstå og skabe positiv udvikling i organisationer, men at der ikke er 

nogen teori til at underbygge den og dermed videnskabeliggøre tilgangen (Kongsbak 2009:4). 

Dette dilemma, iagttager vi, har medført, at der i anerkendelsesdispositivet, for at understøtte en 

succesfuld praksis, trækkes på anerkendte videnskabelige retninger. Dette vil blive gennemgået i 

næste afsnit. 

 

Opsamlende kan det fremhæves, at anerkendende ledelse som udgangspunkt synes at være et 

praktiskfunderet projekt, hvilket vil sige, at anerkendelsesdispositivet hviler på en bred vifte af 

praktisk viden, som blandt andet har bidraget til sandheder om, at anerkendelse kan løse 

forskellige ledelsesmæssige problematikker, både hvad angår medarbejdernes trivsel og 

effektivitet. Ved at tilgangen har denne forankring i praksis, ses der indirekte implikationer på, at 

anerkendende ledelse ikke er blevet taget seriøst som videnskabelig tilgang, hvorfor der eksisterer 

et væsentligt behov for at pointere, at det er teoretisk funderet. Vi vil derfor i nedenstående afsnit 

klarlægge og diskutere de teoretiske retninger, som dispositivet synes at støtte sig på for at kunne 

videnskabeliggøre tilgangen.  

 

3.2.2 DET TEORETISKE FELT 
 

Som det er fremgået af ovenstående, har den anerkendende ledelsestilgang et behov for at 

videnskabeliggøre sit fundament. Vi vil derfor i det følgende konkretisere, hvilke teoretiske og 

videnskabelige vidensparadigmer, den anerkendende ledelse støtter sig på.  
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Det iagttages i vores empiri, at en hovedinspiration i den anerkendende tilgang er hentet fra den 

socialkonstruktivistiske tænkning (se f.eks. Kajhøj og Jensen 2009). Den socialkonstruktivistiske 

tilgang betegner et opgør med en realistisk erkendelsesteori, der hævder, at virkeligheden har en 

objektiv eksistens. Til forskel fra dette bygger den socialkonstruktivistiske tanke på den 

grundopfattelse, at virkeligheden konstrueres af den menneskelige erkendelse af den. I kraft af at 

erkendelsen konstrueres igennem forskellige optikker, vil der således ikke objektivt kunne findes 

én sandhed men en masse forskellige sandheder (Kaihøj og Jensen 2009:28).  

 

”Vores forståelse af en begivenhed på arbejdspladsen er altid forankret i en bestemt social og 

kulturel sammenhæng. Vores erkendelse afhænger af den konkrete situation og af vores 

relationer til de mennesker, vi er sammen med. Det betyder bl.a., at man aldrig kan nå frem til 

Sandheden med stort S. Andre menneskers oplevelse og forståelse vil altid være anderledes end 

din egen” (BarFoka 2007:9).  

 

Som det fremgår i citatet, støtter den anerkendende ledelsestilgang sig på den iagttagelse, at 

erkendelsen af virkeligheden, foruden den subjektive forståelse, også produceres i interaktionen 

mellem mennesker. I empirien er der således fokus på, hvordan lederen ”samskaber verden via 

de relationer vi indgår i og i den måde vi kommunikerer med hinanden på” (Personalestyrelsen, 

Danske Regioner og KL 2009:18). I kraft af, at virkeligheden er et resultat af en subjektiv 

erkendelse, samtidigt med at den skabes i relationer, kan den også ændres og påvirkes. Denne 

optik lægger i forlængelse af tanken om samtidighedsprincippet, som også fremhæves i arkivet 

(Kongsbak 2009:5). Grundtesen i samtidighedsprincippet er, at det ikke er muligt at observere 

virkeligheden uden samtidig også at ændre den. Det pointeres i det empiriske materiale, at dette 

gøres ved hjælp af spørgsmål, da disse besidder en art forandringskraft. Når der spørges til noget, 

er man samtidig også med til at påvirke og forandre det. Derfor anses det i empirien også som 

værende afgørende, at man i brugen af anerkendende spørgsmål er bevidst om, hvad man spørger 

om, og hvordan man spørger
22

 (Kongsbak 2009:6). Således iagttages spørgsmål og sproget i det 

hele taget som særdeles fremtrædende i anerkendelsesdispositivet, og som essentielle i den 

socialkonstruktivistiske tilgang, dvs. at der er et stort fokus på sproget og dets evne til at udforske 

                                                
22 Læs mere om samtale- og dialogværktøjerne i dispositivets 3. dimension: Teknologier. 
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og udvikle en organisation (Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 2009:8,14). Eller som 

det pointeres her:  

 

”Det er gennem sproget, at vi træder i forbindelse med hinanden. Sproget bestemmer den måde, 

vi føler, tænker og indgår i sociale sammenhænge på. Og det påvirker vores forestilling om, 

hvordan livet er, og hvad der kan lade sig gøre. Vores sprog er med til at forme det liv, vi lever” 

(BarSoSu 2004b:7).  

 

Herved forstås sproget netop som en skabende drivkraft, da verden forstås igennem det sprog, 

som bruges om den. Derfor fremhæves det også, at der er et kraftigt fokus på i højere grad at tale 

i ressourcesprog frem for i et mangelsprog:  

 

”Det betyder, at når vi f.eks. ser på organisationer som ‟problemer der skal løses‟, udvikler vi et 

vokabular, der forstår organisationer som problemer. Vi bruger ord som konflikter, sygefravær, 

mobning, modstand mod forandring m.fl. – alle sammen ord som giver os én forståelse af 

organisationen og dermed også ét mulighedsfelt for intervention. Hvis vi i stedet kan udvikle en 

tænkning og en tilgang til organisationer som ‟mysterier der skal udfoldes‟, så vil vi kunne 

spørge til, hvornår organisationer fungerer allerbedst, og hvornår medarbejdere føler sig mest 

beriget i deres arbejde – og dermed give organisation og medarbejdere en uvurderlig viden om 

deres mest exceptionelle øjeblikke” (Kongsbak 2009:4).  

 

Ressourcesproget besidder altså, i forhold til mangelsproget, den effekt, at det skaber en viden, 

som åbner for nye og konstruktive handlemuligheder.  

 

Således er brugen af sproget en særdeles fremtrædende og vigtig dimension i 

anerkendelsesdispositivet. Blikket på det positive og ressourceorienterede sprog indikerer, at 

dispositivet i høj grad støtter sig op af positiv psykologi, og positiv psykologi fremhæves også i 

empirien (Kongsbak 2009, Kaihøj og Jensen 2009). I empirien pointeres forskellen mellem 

positiv psykologi og den almindelige, problemfokuserede psykologi, da den positive psykologi 

har fokus på det, der fungerer. Den positive psykologi søger blandt andet en mere 
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helhedsorienteret forståelse af mennesket: ”den værdsættende samtale er interesseret i hele 

mennesket, ikke kun tekniske færdigheder, men også personlige værdier” (BarSoSu 2004b:10). I 

tilgangen påpeges det yderligere, at forebyggelse og fremgang kan opnås ved at undersøge og 

fokusere på styrker og succeser: ”den måske vigtigste grundantagelse i AI [er], at det man 

fokuserer på, det vokser (Kajhøj og Jensen 2009:28). Således kan det iagttages, at hvis der 

fokuseres på problemer frem for succeser, så er det det, der kommer til at dominere: ”når vi ser 

efter fejl og mangler, bliver vi eksperter i at finde utilstrækkeligheder og problemer. Vi tror, det 

er virkeligheden” (Johansen og Madsen 2006:7).  

 

Ifølge den positive psykologis optik, handler det derfor om at fokusere på potentialer og 

muligheder, optimisme, håb og tro, da pointen er, at der bag det oplevede problem skjuler sig en 

frustreret drøm (Kajhøj og Jensen 2009:30). Herved kommer den positive psykologi ikke kun til 

at centrere sig omkring det nutidige blik men også om, hvordan fremtiden potentielt kan se ud. 

Netop skabelsen af fremtidsbilleder synliggøres i store dele af dispositivet: ”Fremtidsbilleder 

viser vej. Forventninger til fremtiden har betydning for, hvordan man handler i nutiden” 

(BarSoSu 2004b:9). Denne pointering ligger i forlængelse af de to psykologiske mekanismer, det 

Heliotropiske princip og Pygmalion-effekten, som også fremhæves i arkivet (BarFoka 2004:6, 

Johansen og Madsen 2006:7). Det Heliotropiske princip er fra Cooperrider blevet overført til 

organisationstænkningen, som understreger, at individer og organisationer har en tendens til at 

handle ud fra, i hvilken retning deres forestillinger om fremtiden peger: jo lysere 

fremtidsudsigter, desto stærkere udviklingseffekt i positiv retning, og omvendt; jo mørkere 

fremtidsudsigter, desto mere negativ udvikling. Med andre ord fører positive forestillingsbilleder 

af fremtiden til positive handlinger i nutiden (Johansen og Madsen 2006:7). Pygmalion-effekten 

dækker over den mekanisme, at de forventninger, der stilles til mennesket, har stærk indflydelse 

på præstationerne. Lederen er dermed en vigtig person, da ledere, der forventer toppræstationer af 

deres medarbejdere, således får medarbejdere, som performer bedre. Med andre ord handler 

pygmalion-effekten om, at andres forventninger til os afspejler, hvordan vi opfører os i fremtiden. 

Alt afhængig af hvad der forventes, kan dette medvirke til enten en positiv eller negativ spiral.  
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I forlængelse af den positive psykologi ses også frihed som en essentiel drivkraft til at få det 

bedste ud af medarbejderne:  

 

”Princippet om det frie valg bygger bl.a. på, at mennesker og organisationer trives bedre, når 

folk har friheden til selv at vælge, hvordan de vil bidrage. (…) Friheden til selv at vælge giver 

engagement og selvstændighed, forpligtelse og ansvarsfølelse, og det afføder igen høj kvalitet i 

arbejde og ydelse” (BarSoSu 2004b:10).  

 

Her antages det, at mennesker vil gøre deres bedste og udvikle sig positivt med mere ansvar. I 

arkivet fremhæves det, at troen på dette er væsentlig for, om anerkendende ledelse kan realiseres:  

 

”Anerkendende ledelse handler om at tale op til sine medarbejdere. Om at tro på, at folk vokser 

med ansvar og råderum, og at de fleste trives bedst med at tage ansvar for egen indsats” 

(Personalestyrelsen 2008:8). 

 

3.2.3 OPSAMLING: VIDENSFELTET 
 

Som det i ovenstående afsnit er blevet pointeret, er vidensregimet eller den diskurs, som 

dispositivet bygger på, praktisk såvel som teoretisk funderet, og det ses, at dispositivet støtter de 

praktiske erfaringer op med et teoretisk fundament. De praktiske erfaringer, som trækkes frem, er 

centreret om de problematikker, som offentlig ledelse konfronteres med, og som er blevet løst 

med hjælp fra anerkendende ledelse. Vidensfeltet understøtter således synlighedsfeltets pointe 

om, at anerkendende ledelse kan løse de ledelsesudfordringer, som den offentlige sektor står over 

for.  

 

Det teoretiske fundament for den anerkendende ledelsestilgang ses som havende to formål: Det 

første bunder i at kunne videnskabeliggøre feltet, og det andet skal bidrage til at understøtte, 

hvordan det praktiske ses i stand til løse ledelsesproblematikker i det offentlige. I forhold til det 

teoretiske grundlag, kan det fremhæves, at der i dispositivet først og fremmest trækkes på det 

socialkonstruktivistiske paradigme, der antager, at al erkendelse er socialt konstrueret. 
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Virkeligheden optræder derfor i dispositivet som en subjektiv størrelse. Denne tilgang bevirker 

derved, at der er mulighed for at konstruere verden efter den ønskede retning, og dette gøres 

blandt andet ved hjælp af det sproglige fokus, som dispositivet også opererer med. I forlængelse 

af dette bygger den anerkendende ledelsestilgang i høj grad på tilgangen i den positive psykologi. 

Anerkendelsesdispositivet støtter sig ydermere på en viden om, hvordan forestillinger og 

forventninger har en prægende effekt, og hermed bygges der på den antagelse, at mennesket er 

formbart, da det kan formes alt afhængigt af, hvilke forventninger, der er til det. Med dette in 

mente, bliver valget af lederstil essentielt. Som det pointeres er den ledelsesstil, som 

anerkendelsesdispositivet opererer med, præget af en positiv forventning om, at medarbejderen 

altid vil gøre sit bedste. Der opereres således med et positivt menneskesyn, hvor mennesket anses 

som værende frivilligt ansvarsfuldt og engageret, og tanken er, at mennesket netop vokser med 

det ansvar, der gives.  

 

Ledelse bliver i det ovenfor skitserede vidensregime synliggjort som en aktivitet, der er socialt 

konstrueret, og som kan formes afhængigt af den tilgang, lederen bekender sig til. Det teoretiske 

afsæt, som dispositivet bygger på, er især funderet på det at trække det positive frem i stedet for 

at iagttage det negative, og hermed bliver et fokus på sproget centralt. Med afsæt i det teoretiske, 

foreligger der derfor en forestilling om, at medarbejderne, i kraft af de positive forventninger, der 

er til dem, også optræder herefter. Således ønsker medarbejderen i denne positive optik virkeligt 

et bedre arbejdsmiljø ligesom de virkelig gerne vil forbedre kvaliteten af deres arbejde. Med 

udgangspunkt i dette bliver offentlig ledelse også synliggjort som en ledelse, der bliver nødt til at 

tage det teoretiske fundament til sig, hvis de vil arbejde med anerkendende ledelse. Offentlige 

ledere skal derfor kunne mestre den positive psykologis spilleregler og iagttage deres 

medarbejdere med positive briller for at få succes med den anerkendende tilgang. Vidensfeltet 

udstikker således i høj grad reglerne for skabelsen af sandheder i forhold til den anerkendende 

ledelsespraksis, og dermed danner vidensfeltet et fundament for arbejdet med anerkendende 

ledelse. Det næste afsnit vil undersøge, hvordan vidensfeltets praktiske og teoretiske pointer kan 

realiseres, når der skal arbejdes med anerkendende ledelse i praksis.  
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3.3 Teknologier – dispositivets 3. dimension 
 

Dette afsnit vil beskæftige sig med anerkendelsesdispositivets 3. dimension: teknologier. I det 

følgende vil vi redegøre for, analysere og diskutere de teknologier, vi har kunnet iagttage i spil i 

empirien. Vi kan iagttage, at anerkendelsesdispositivet helt overvejende opererer igennem en 

bred vifte af dialogteknologier, der har samtalen som omdrejningspunkt. Men ud over den brede 

vifte af dialogteknologier, som ses i spil, når anerkendende ledelse skal udfoldes, er der ydermere 

en række af teknologier, som man kan kalde motivations- eller implementeringsteknologier. 

Disse teknologier ser vi som en art overordnede præmisser for, at den anerkendende 

ledelsestilgang kan lykkes, og disse vil indledningsvist blive opridset og diskuteret. Efter denne 

gennemgang af implementeringsteknologierne, vil vi introducere dialogen som teknologi og 

skitsere en række af de dialogteknologier, der udfoldes i arbejdet med anerkendende ledelse. 

Afslutningsvist opsamles pointerne fra afsnittet kort. 

 

3.3.1 IMPLEMENTERINGSTEKNOLOGIER 
 

I forhold til anerkendende ledelse kan vi iagttage en række teknologier, der har til hensigt at 

‟sælge‟ tilgangen til organisationerne. Sagt på en anden måde er det en række teknologier, der 

skal motivere medarbejdere og ledelse til at arbejde med den anerkendende ledelse, og som skal 

facilitere implementeringen af denne. Gennemgangen af disse teknologier har til hensigt at 

illustrere det omfangsrige arbejde og den forpligtelse, der er forbundet med at vælge den 

anerkendende tilgang - underforstået: det er ikke nogen let løsning, og det kræver involvering af 

hele organisationen. På denne måde kan teknologierne også iagttages som værende input til den 

praktiske viden, der eksisterer på feltet vedrørende arbejdet med anerkendende ledelse, da de 

skitserer en art retningslinjer, der kan følges i arbejdet med at introducere anerkendende ledelse 

til en organisation. Dette overlap mellem vidensfeltet og teknologierne illustrerer den førnævnte 

pointe om, at dispositivets fire dimensioner ikke klart kan adskilles. I det nedenstående 

gennemgås konsulenten og derefter frontløbergruppen og til sidst et fokus på frivillighed, 

kontrakt og integration af anerkendende ledelse i hele organisationen. 
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Konsulenten 

Mange af dokumenterne i vores arkiv er konsulentmateriale, og i de offentlige cases  i vores arkiv 

har anerkendelsesinitiativet været støttet af forskellige konsulentbureauer. Dette indrammer 

konsulenten som en vigtig teknologi i anerkendelsesdispositivet. Konsulenthjælpen beskrives 

som essentiel, da man både har brug for ekspertise og en udefrakommende person, som kan se 

organisationen med nye briller og holde snor i processen ved at holde medarbejdere og ledelse 

fast i den nye tilgang (BarSoSu 2004a:27). Nogle gange kan det altså være svært at huske at 

holde fast i den anerkendende tilgang: ”På Nymosehave [en institution i Gentofte Kommune] 

arbejder de stadig med anerkendelse, selv om Mia indrømmer, at man nogle gange godt kan 

glemme det i en travl hverdag” (Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 2009:16). I forhold 

til konsulenten bringes spørgsmålet om tid også i spil, da konsulenten netop kan hjælpe med til at 

holde organisationen fast i anerkendelsestilgangen, når det ellers kan være svært at finde tiden til 

det. Der peges netop på, at det er godt at have god tid til processen, og at resultaterne af tilgangen 

måske først materialiseres efter nogen tids arbejde med tilgangen (Bering og Jørgensen 2005:7-

8,28-30). Det er ikke konsulentens rolle at komme med direkte input til, hvordan arbejdsmiljøet 

osv. skal ændres, men i stedet er det konsulentens funktion at opstille rammerne for 

anerkendende ledelse:  

 

”I samarbejde med konsulenterne har arbejdspladserne arbejdet med at fastlægge målene for 

deres udviklingsprojekt og på at udvikle konkrete ideer til forandringsaktiviteter. I projektets 

sidste del har konsulentaktiviteterne især været rettet mod at afrapportere historierne og at støtte 

deltagerne i at reflektere over udbytte og læring i forløbet” (Bering og Jørgensen 2005:17).  

 

Her sættes konsulenten som en teknologi, der skal lede ledere og medarbejdere til selv at udsige 

målet for den anerkendende praksis i organisationen. Konsulenten skal ydermere hjælpe 

medarbejdere og ledere til at gå fra abstraktion og teori til praksis (Bering og Jørgensen 2005:30), 

og dermed udgør konsulenten en central teknologi i forhold til at omsætte det teoretiske 

fundament til praksis i organisationerne, således at det giver mening for medarbejderne: 

”Konsulentstøtten har været rettet mod at formidle og træne brugen af værdsættende samtaler 
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samt at lave procedurer for, hvordan deltagerne kunne tage diskussioner” (Bering og Jørgensen 

2005:17).  

 

Opsamlende kan det pointeres, at konsulenten som teknologi understreger, hvor omfangsrigt 

arbejdet med anerkendende ledelse er for en organisation, da anerkendende ledelse ikke blot er et 

ledelsesværktøj, der uden videre kan implementeres uden konsulenthjælp. På denne facon kan 

konsulenten iagttages som en central støtteteknologi, der er nødvendig for at facilitere 

implementeringen af anerkendende ledelse. Omvendt kan man argumentere for, at denne 

ekspertteknologi kan have en uhensigtsmæssig effekt, i forbindelse med at udefrakommende 

eksperter rykker ind på organisationens og dermed medarbejdernes domæne og trækker en 

teoretisk og abstrakt anerkendelsesramme ned over organisationens praksis. Denne pointe leder 

frem til en gennemgang af de næste motivationsteknologier, som netop har til hensigt at samle 

medarbejdernes opbakning til den anerkendende tilgang.  

 

Frontløbergruppen eller ambassadøren 

En teknologi, der benyttes i forbindelse med at skabe opbakning til anerkendende ledelse er det, 

man kan kalde en frontløbergruppe- eller en ambassadørteknologi. Frontløbergruppen skal bestå 

af en gruppe af mindst ti procent af medarbejderne, som kan gå foran i arbejdsprocessen med den 

anerkendende tilgang, og dermed kan teknologien også iagttages som en teknologi til 

selvbearbejdning
23

, hvorigennem frontløbergruppen først skal bearbejde deres eget engagement 

og egen motivation for derigennem at kunne motivere de andre medarbejdere og de nyansatte:  

 

”Ud over at håndtere det praktiske omkring projektet, sørger de for at holde fokus på projektet 

og genintroducere den værdsættende tilgang når medarbejdere og ledere glemmer den i 

hverdagen” (Bering og Jørgensen 2005:32).  

 

Således kan vi iagttage frontløbergruppen og ambassadøren som rollemodelsteknologier, som står 

forrest i forhold til at koordinere og implementere tilgangen og udlede de vigtigste elementer af 

                                                
23 Dette kan også kaldes en selvteknologi. Dette berøres nærmere i afsnit 3.4.4. 
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læreprocessen (Bering og Jørgensen 2005:11, 33-34, Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 

2009:16-17). Behovet for denne teknologi hviler på en antagelse om, at der vil være nogle 

personalegrupper, som er vanskelige at overbevise om, at arbejdet med anerkendende ledelse er 

vejen frem, og denne rollemodelteknologi skal således engagere alle medarbejdere. Man kan dog 

også forestille sig, at denne teknologi kunne skabe splid mellem de forskellige 

medarbejdergrupperinger i forhold til dem, der går foran med entusiasme og vilje, og dem, der 

føler sig overtrumfet og overvundet af denne nye tilgang.  

 

Fokus på frivillighed, kontrakt og integration 

I forhold til ovenstående pointe om, at man gerne vil engagere alle medarbejdere i arbejdet med 

den anerkendende tilgang, bliver begrebet om frivillighed også centralt. Frivillighed iagttages i 

empirien som værende i stand til at fremme engagement og selvledelse hos medarbejderne 

(BarSoSu 2004b:10): ”Frihed under ansvar, medansvar og medbeslutningstager giver større 

overskud og ejerfornemmelser over opgaven” (Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 

2009:11). Dette understreger også det ovenfornævnte fokus fra konsulentens side på, at det er op 

til medarbejderne og lederne selv at udsige målet for organisationens arbejde med anerkendende 

ledelse, således at de selv bliver forpligtet på disse mål. Dette illustrerer dog også på den anden 

side, at der er en art uformel kontrakt på spil som teknologi i dispositivet. Denne implicitte 

‟anerkendelseskontrakt‟ kan således sætte rammer for handlingen og forpligte medarbejdere og 

ledere på den anerkendende tilgang og kultur. Kontrakten dukker også eksplicit op i dispositivet 

som en teknologi i form af en samarbejdsaftale mellem de parter, der deltager i at udvikle den 

anerkendende ledelsestilgang på arbejdspladsen (BarSoSu 2004b:8). Det ovennævnte fokus på 

frivillighed bliver således paradoksalt, da den frie vilje netop uddelegeres til kontrakten. Her kan 

det bemærkes, at denne, i udgangspunktet, governmentale teknologi i form af frivilligheden 

(styring igennem individets frihed), dukker op som en disciplinær teknologi, da man ved hjælp af 

kontrakten synes at installere en anerkendelsesnorm i medarbejderne og lederne, som de skal leve 

op til.  
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Som den ovenstående gennemgang viser, fremhæves det i arkivet som essentielt, at der er 

opbakning fra hele organisationen, der vælger at arbejde med den anerkendende tilgang, og at 

medarbejderne føler medejerskab til processen. Dette kan man måske samlet set iagttage som en 

form for ‟integrationsteknologi‟; dvs. at anerkendende ledelse skal understøtte og gennemsyre 

hele organisationen. Der er således i empirien et fokus på, at få skabt en anerkendende kultur 

(f.eks. Bering og Jørgensen 2005:18, Dinesen 2008a:1). For at dette kan opnås, understregres det, 

at anerkendelse skal tænkes ind i de allerede eksisterende rammer og i hverdagens arbejde og 

rutiner på arbejdspladsen (BarSoSu 2004b:8), og man kan ydermere arbejde på at synliggøre 

anerkendelseskulturen i organisationen: 

 

”Anerkendelse kan med fordel indarbejdes i organisationens ledelsesgrundlag, i stillingsopslag 

rettet mod ledere, i organisationens værdigrundlag og i den interne kommunikationspolitik” 

(Personalestyrelsen 2008:17).  

 

Hermed er målet, at den anerkendende tilgang kommer til at forme hele organisationen, og at den 

har indflydelse på introduktionen til nye ansatte, på forskellige procedurer, lokaleindretning osv. 

(Bering og Jørgensen 2005:22). Herudover kan ledelsen også ses som en teknologi, da det i 

dispositivet iagttages som essentielt, at ledelsen er fuldt engageret, deltager aktivt og går foran ”i 

ord og handlinger”, for at processen dermed kan blive forankret centralt (mere herom nedenfor i 

afsnit 3.4.1) (BarSoSu 2004a:8, Johansen og Madsen 2006:9-10, Bering og Jørgensen 2005:32).  

 

Opsamling: Implementeringsteknologier 

Ovenstående afsnit har skitseret de teknologier i dispositivet, der har som formål at facilitere og 

samle opbakning til arbejdet med anerkendende ledelse. Af disse teknologier kan man generelt 

udlede, at anerkendende ledelse er en forpligtende tilgang, der kræver hårdt arbejde og 

involvering af hele organisationen kombineret med en leder, der går foran i processen, og 

konsulenthjælp udefra. Herudover kan vi se, at frivilligheden i tilgangen fremstår paradoksal, da 

både en formel og uformel kontrakt ses i spil. Den anerkendende tilgang fordrer nemlig 
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opbakning fra alle medarbejderne, da målet er, at tilgangen skal integrere alle aktiviteter og alle 

relationer på arbejdspladserne. 

 

3.3.2 DIALOGEN SOM TEKNOLOGI 
 

Dette afsnit vil gennemgå den brede vifte af dialogteknologier, som anerkendende ledelse 

primært opererer igennem i praksis. Som følge heraf vil afsnittet lægge ud med en kort 

gennemgang af nogle pointer fra Karlsens og Villadsens (2007) analyse af dialogen som 

teknologi inden for ledelse, og derefter vi vil se nærmere på, hvordan dialogen dukker op som 

teknologi i anerkendelsesdispositivet. De konkrete teknologier i dispositivet har vi valgt at 

gruppere i temaer med udgangspunkt i, hvilket af de i synlighedsfeltet skitserede problematikker, 

de iagttages som værende i stand til at løse, dvs.: 1) effektivitet og 2) trivsel. 

 

Dialog i anerkendelsesdispositivet 

Ifølge Villadsen og Karlsen (2007) er dialogen blevet central som ledelsesteknologi, hvilket 

indebærer, at den før alvidende leder lægger noget af taleansvaret - og dermed også lederansvaret 

- over på medarbejderen, som nu i langt højere grad bliver ansvarlig for at italesætte og dermed 

initiere sin egen og, i forlængelse heraf også, organisationens udvikling, f.eks. igennem den 

meget udbredte medarbejderudviklingssamtale (MUS)
24

. Villadsen og Karlsen understreger, at 

bevæggrunden for denne udvikling, hvor man overdrager mere ansvar til medarbejderen igennem 

diverse dialogteknologier, er en forestilling om, at dette er en måde, hvorpå man kan frigøre 

individet fra den ‟besnærende‟ organisation, og dermed udløse kreativitet og engagement (= 

produktivitet) hos medarbejderen. Dialogen bliver således i stigende grad fremsat som løsning på 

problemer om magtudøvelse og ledelse, men en implikation af dette er, at ledelse ikke bliver 

afskaffet. Der indstiftes i stedet en ny form for ledelse og selvledelse, da dialogteknologierne 

former tale- og dermed også handlerummet på en bestemt måde, og medarbejderen bliver således 

gjort ansvarlig for egne udsagn og organisationens udvikling (Villadsen og Karlsen 2007:9-10).  

  

                                                
24 For en analyse af MUS som teknologi, se f.eks. Andersen 2004. 
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Dialogen står centralt i de teknologier, der er på spil i anerkendelsesdispositivet: ”Den 

anerkendende leder forventer og inviterer til nyttige bidrag fra hver eneste medarbejder igennem 

dialog” (Personalestyrelsen 2008:8), og det understreges også, at anerkendende ledelse kræver 

løbende dialog, og dermed også egnede fora for dialog (Richter 2007, Personalestyrelsen 2008:8, 

Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 2009:8).  

 

Nedenstående figur 2 tjener som en generel illustration af den anerkendende udvikling, som en 

organisation skal gennemgå med udgangspunkt i dialogværktøjet. I forhold til dialogværktøjerne 

generelt og denne figurs pointe om, at man skal se forandring som noget, der sker i selve 

samtalen, skinner det socialkonstruktivistiske udgangspunkt i dispositivet tydeligt igennem. Det 

markante fokus på dialog understreger, at man skal være opmærksom på, at sproget skaber 

virkeligheden, som det også blev understreget i gennemgangen af vidensfeltet (Kajhøj og Jensen 

2009:30). Dette fokus kommer til udtryk igennem brugen af de værdsættende spørgsmål, 

interviews, fælles refleksioner, og den skriftlige og mundtlige historiefortælling, som vil blive 

gennemgået nedenfor. 

 

 

Figur 2: Oversigt over den udvikling, en organisation kan gennemgå med hjælp fra dialogtilgangen i anerkendende 

ledelse (BarSoSu 2004b:6) 
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Værktøjet, som sætter en organisation i stand til at gennemgå bevægelsen fra venstre til højre i 

figuren, er dialogen – dialogen i alverdens tænkelige afskygninger. Nedenstående afsnit vil 

gennemgå nogle af dialogteknologierne mere i dybden. Teknologierne er som sagt delt op i to 

afsnit på baggrund af, hvilket problem, de sigter efter at løse: effektivitet eller trivsel.  

 

Effektivitet 

I dette afsnit udfoldes en række dialogteknologier, der er centrale i dispositivet i forhold til 

spørgsmålet om det stigende krav til effektivitet på de offentlige arbejdspladser. Igennem mere 

åbenhed, dialog, sammenhold og forståelse skal anerkendende ledelse motivere medarbejderne 

og øge deres engagement til virksomheden, således at de formår at yde mere og gå et skridt 

længere. Her er det altså medarbejderens rolle i forhold til organisationen, der er på spil: dvs. det 

meningsfulde med arbejdet, og medarbejderens funktion i relation hertil, skal ekspliciteres. 

 

5D værktøjet og den udfordrende erklæring 

5D (5F) værktøjet opererer med fem dimensioner eller trin, som man kan følge i arbejdet med 

anerkendende ledelse: 1) Definition (fokusering): hvad vil vi gerne blive klogere på? 2) 

Discovery (forskning): hvad gør vi, når vi fungerer allerbedst? 3) Dream (forestilling): hvordan 

ønsker vi organisationen på sigt? 4) Design (formgivning): hvordan kan vi indrette 

organisationen, så drømmen får de bedste betingelser? 5) Delivery (fornyelse): hvad kan vi gøre 

for at komme i den ønskede retning? (Johansen og Madsen 2006:10). Nedenfor er en 

visualisering af 5D værktøjet, som det er blevet brugt i Kulturministeriet.  
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Figur 3: Visualisering af 5D modellen i Kulturministeriet (Arbejdsmiljøweb 2010). 

 

Med udgangspunkt i 5D værktøjet og også ovenstående figur 2, kan det pointeres, at 

anerkendelsesdispositivet i høj grad opererer igennem en art ‟scenarieteknologi‟, hvor 

omdrejningspunktet er at skabe et billede af den ønskede fremtid for en organisation. Dette kan 

blandt andet ske med udgangspunkt i den udfordrende erklæring, som er ”et positivt billede af 

jeres arbejdsplads, som danner bro mellem det bedste af, ‟hvad der er‟ og jeres egen forestilling 

om, ‟hvad der bør være‟” (BarSoSu 2004a:33).  
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Figur 4: Et eksempel på et værktøj, en tegning, som medarbejdere har arbejdet med i forhold til fremtidsscenariet for 

bostedet Bo-Grindsted (BarSoSu 2004a:33). 

 

Eksempler på udfordrende erklæringer om en ønsket fremtid kan være ‟motivation smitter‟, 

‟faglighed løfter‟, ‟fællesskab gør stærk‟, ‟feedback er brændstof‟, og ‟etik samler‟ (BarSoSu 

2004b:27). Et værktøj til at arbejde med disse fremtidsscenarier er at opfordre medarbejderne til 

at tegne den ønskelige fremtid (se figur 4). Hermed kan man visualisere fremtiden, og således 

indrammer man organisationen i en fremtidsorientering, hvor man kommer til at operere mod en 

ønskelig fremtidig tilstand. Her kan man argumentere for, at målet er at gøre arbejdet mere 

motiverende for den enkelte, da man samler organisationen i en bevægelse imod en forbedret 

fælles fremtid. Dette understreger ydermere et fokus på bruddet med en traditionel nulfejlskultur, 
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som er karakteriseret ved en nutidig og rationel problemorientering (Personalestyrelsen 2008:11, 

Bering og Jørgensen 2005:5).  

 

Den anerkendende MUS og LUS 

I den anerkendende medarbejderudviklingssamtale og den anerkendende lederudviklingssamtale 

stilles der åbne og undersøgende spørgsmål:  

 

”Der spørges til, hvilke opgaver den enkelte har løst med et særligt godt resultat, hvornår 

samarbejdet fungerer allerbedst, og hvilke arbejdsformer medarbejderen værdsætter i særlig 

grad” (Personalestyrelsen 2008:13).  

 

I det ovenstående ses 5D modellens principper tydeligt på spil. Det understreges ydermere i 

dispositivet, at den anerkendende MUS skal opfattes som et fælles projekt, hvor både leder og 

medarbejder har gavn af et godt resultat: 

 

”Lederen kan skabe rum for udvikling ved at forholde sig spørgende, nysgerrig og ikke-vidende 

under hele udviklingssamtalen. Anerkendende MUS tager udgangspunkt i det medarbejderen kan 

– det handler om at centrere, hvordan de talenter/kompetencer, som medarbejderen har, kan 

nyttiggøres i forhold virksomhedens strategiske mål” (BarFoka 2007:25).  

 

Lederen skal her forholde sig ikke-vidende, så det vil sige, at lederen, som nævnt ovenfor, giver 

taleansvaret videre til medarbejderen, som således får ansvaret for at sætte sin egen udvikling 

(den ønskelige fremtid) i forbindelse med organisationens: MUS bruges ”til at kaste blikket frem 

i tiden: Hvad kan vi i fællesskab gøre mere af for at udvikle de stærke sider?” (BarSoSu 

2004b:15). En MUS eller LUS kan ende ud med, at der udarbejdes en aftale mellem parterne 

(BarFoka 2007:26), men uanset om pointerne fra samtalen opsamles i en form for kontrakt, er 

pointen her, at man ved at give ordet til medarbejderen i højere grad bevidstgør og ansvarliggør 

ham eller hende i forhold til at bidrage til den samlede organisations udvikling, en fælles kultur, 

og de fælles mål. 
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Velfærdssamtaler 

Velfærdssamtalerne anvendes i forbindelse med langtidssyge medarbejdere:  

 

”Formålet er at finde frem til, hvordan arbejdspladsen kan støtte op om den sygemeldte, bl.a. ved 

at formulere hendes ønsker til fremtiden. Velfærdssamtaler sigter mod at afklare, hvordan 

medarbejderen kan vende tilbage til arbejdspladsen og blive der, også på længere sigt” 

(BarSoSu 2004b:16).  

 

I dette citat etableres en personlig relation mellem organisationen og medarbejderen, og 

organisationens og medarbejderens fælles målsætning i fremtiden er igen i fokus. 

 

Værdsættende benchmarking 

Den værdsættende benchmarking er en særlig form for samtale, hvor man udover at tale med 

hinanden i personalegruppen og med brugere og samarbejdspartnere, også har samtaler med 

andre arbejdspladser. Denne tilgang har som formål at inspirere og motivere medarbejdere – både 

fordi man bliver inspireret af andre, men også fordi det kan være inspirerende i sig selv at 

fortælle om de positive tiltag, som virksomheden har iværksat. Dette betyder, at man kan få 

anerkendelse fra andre virksomheder, og her er målet, at den eksterne anerkendelse skal gøre 

medarbejderne mere stolte af deres arbejdsplads (BarSoSu 2004b:25, Personalestyrelsen 

2008:18). 

 

Trivsel 

Dette afsnit har fokus på de dialogteknologier, der skal øge trivslen og forbedre arbejdsmiljøet på 

arbejdspladserne. Vi kan i empirien iagttage, at målet med disse teknologier er at øge trivslen ved 

hjælp af bedre dialog, samarbejde, kollegial sparring, mere respekt og forståelse for hinandens 

arbejde igennem en synliggørelse af arbejdsopgaverne og arbejdsgangene i forhold til sig selv og 

sine kollegaer.  
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Det anerkendende interview 

En overordnet måde, hvorpå medarbejderne kan øge forståelsen for hinandens arbejdsopgaver er 

ved at foretage anerkendende interview af hinanden (Dinesen 2008d:1). Denne tilgang er oftest 

direkte baseret på de ovenstående undersøgende og fremtidsorienterede spørgeteknikker i 5D 

modellen, hvor man forsøger at bringe de positive situationer og ønsker i den stressede hverdag 

frem. Denne tilgang har som formål at øge forståelsen og respekten for hinandens arbejde og de 

forskellige opfattelser i en personalegruppe (Bering og Jørgensen 2005:19).  

 

 

Figur 5: Oversigt over de positive konsekvenser af en værdsættende samtale (BarSoSu 2004a:20) 

 

Det anerkendende interview materialiseres i forskellige former, som f.eks. 1) 

storgruppesamtalen, hvis mål det er at få flere stemmer i spil samtidigt og skabe en koordineret 

forståelse på tværs af personalegruppen (Dinesen 2008c:1), 2) cirkelinterviews, som øger 

muligheden for at man kan se ting fra flere perspektiver, da deltagerne sidder i en cirkel og 

skiftes til at tale sammen to og to, mens resten af personalegruppen lytter (BarSoSu 2004b:20), 

og 3) vandfaldsinterview, hvor man interviewer hinanden på kryds og tværs af afdelingerne:  

 

“Vandfalds-interviewene gav os ny viden om de forskellige fagområder på institutionen, en bedre 

stemning, og større forståelse og respekt på tværs af faggrupperne. Vi er kommet til at kende 
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hinanden bedre, vores smil er blevet mere hjertelige, stemningen på tværs af faggrupper og 

afdelinger er blevet bedre. Personale, som har været på institutionen igennem 15-20 år, 

fortæller, at interviewene har betydet, at vi igen kender hinanden, som man gjorde tidligere, da 

Toften var en mindre institution” (BarSoSu 2004b:27). 

 

Storytelling 

Det socialkonstruktivistiske udgangspunkt, som anerkendelsesdispositivet hviler på, kommer i 

høj grad til udtryk med værktøjet storytelling. Det anerkendende interview har ofte fokus på 

udforskningen af en god historie, således at man derigennem kan udfolde succeserne og finde 

energien og udviklingspotentialet i arbejdet (Johansen og Madsen 2006:9). Storytelling anses 

således i empirien som værende et særdeles væsentligt værktøj, da fortællingen har den fordel at 

kunne skabe forståelse mellem de forskellige optikker. En fortælling kan nemlig eksplicitere, 

hvordan menneskets konstruktion af verden opleves forskelligt, og med denne forståelse er det i 

højere grad muligt at kunne skabe en fælles forståelse og øge respekten for hinanden. Det 

fremhæves i empirien, at man igennem positiv storytelling og fokus på succeser har opnået større 

åbenhed og tryghed i personalegruppen, så medarbejderne i højere grad tør diskutere de lidt 

sværere emner (BarSoSu 2004b:13). Der afholdes også personalemøder med ‟den gode historie‟, 

hvilket indebærer, at der er en medarbejder, der fremlægger en god historie, der er sket i ugens 

løb, og derefter kan historien analyseres, og de positive handlemønstre kan trækkes frem 

(BarFoka 2007:17,21). Møder med historiefortælling kan således bruges til at finde frem til de 

bedste pædagogiske metoder og til at udvikle fælles billeder af arbejdet (BarSoSu 2004b:28): ”Vi 

begyndte at arbejde med det, vi kalder at grave et spadestik dybere. Det vil sige, at vi sætter fokus 

på de historier, hvor vi kan uddrage en læring, der kan overføres til andre situationer” (BarSoSu 

2004a:13).  

 

Supplerende dialogteknologier 

Generelt gælder det, at de anerkendende interviews og brugen af storytelling giver medarbejderne 

større kendskab til hinandens arbejdsopgaver og arbejdsforhold, og det øger deres muligheder for 

at koordinere og hjælpe hinanden i hverdagen (BarSoSu 2004b:27). Denne generelle funktion af 
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teknologierne kan også uddrages af nedenstående teknologier, og derfor er de kun meget kort 

berørt i det følgende:  

 

‟Logbog‟ over arbejdsdagen og arbejdspladsen fungerer som en dokumentering af 

arbejdsgangene og organisationens historie, og dette kan også medvirke til at synliggøre 

arbejdsfunktionerne og deres positive betydning for medarbejderen såvel som for arbejdspladsen. 

Ifølge en arbejdsplads kan dette initiativ være med til at anerkende de positive tiltag, som måske 

er selvfølgelige, men som gør en positiv forskel. Hermed kan en medarbejders værdifulde arbejde 

synliggøres og anvendes som pejlemærke for, hvordan man gerne vil opleve arbejdspladsen i 

fremtiden (BarSoSu 2004b:21).  

 

En såkaldt Quicky er et meget hurtigt møde i dagligdagen, hvor man kort kan få sparring og 

feedback i konkrete udfordrende eller glædelige situationer. Her kan personalegruppen udveksle 

erfaringer og se den samme sag fra mange forskellige perspektiver, hvilket kan give anledning til 

nye ideer eller opdagelse af nye handlemuligheder (BarSoSu 2004b:19).  

 

Miljømøder er ugentlige møder af lidt længere varighed og summemøder er daglige møder på 

f.eks. 15-30 minutter. Her beskrives det, at disse lidt længere møder betyder, at der er mere 

overskud til at prioritere den faglige debat (BarSoSu 2004a:16).  

 

 

Figur 6: Oversigt over de positive konsekvenser af et summemøde (BarSoSu 2004a:16) 
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Værdsættende vagtskifte med fokus på det gode i stedet for det problematiske i en vagt, hvor det 

at afslutte med at skrive en positiv historie i logbogen giver en god afslutning på vagten:  

 

”En medarbejder har fortalt, at det har gjort, at hun bedre kan falde i søvn efter en stressende 

vagt. Hertil kommer den afsmittende virkning, som den gode historie har på den næste 

medarbejder, som møder ind på vagt” (BarSoSu 2004b:22).  

 

Den anerkendende eftertanke er en teknologi, som medarbejderen kan bruge alene. Her kan 

medarbejderen sætte tid af til refleksion omkring hverdagens situationer, hvilket ses som en god 

måde, hvorpå læring og kompetenceudvikling kan synliggøres for den enkelte medarbejder 

(BarFoka 2007:19).  

 

Endelig er der pralekassen, der giver medarbejderne mulighed for at fortælle andre kolleger, når 

de har udrettet noget, som de er stolte af: ”… pralekassen fungerer godt, og den er en god måde 

at synliggøre de gode ting, man som medarbejder laver i hverdagen” (Personalestyrelsen, 

Danske Regioner og KL 2009:16). 

 

Opsamling: Dialogen som teknologi 

Den ovenstående gennemgang af dialogteknologierne i dispositivet illustrerer overordnet, at disse 

teknologier står helt centralt i arbejdet med anerkendende ledelse i praksis, både når det handler 

om at øge effektiviteten og forbedre trivslen på arbejdspladsen.  

 

Vedrørende teknologierne, der skal øge effektiviteten, kan vi overordnet iagttage, at det er 

medarbejderens rolle og funktion i organisationen og det meningsfulde med arbejdet for 

medarbejderen, der bearbejdes med teknologierne. Vi kan her iagttage den udfordrende 

erklæring, som retter blikket mod fremtiden, og gør op med nutidens nulfejlskultur, og dermed 

har som formål at samle medarbejderne i en fremadrettet positiv bevægelse, og den anerkendende 

MUS og LUS, der opererer ved at give taleansvaret videre til medarbejderen, som således får 

ansvaret for at sætte sin egen udvikling og ønskelige fremtid i forbindelse med organisationens. 
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Herudover ses også teknologier som velfærdssamtaler og benchmarking, som overordnet set har 

det formål at knytte medarbejderen til organisationen ved at strømline medarbejdernes behov og 

ønsker med organisationens. Det essentielle mål med disse teknologier er således at forene 

medarbejdernes personlige trivsel med organisationens udvikling; gerne i en bevægelse, der 

forpligter medarbejderen over for organisationen.  

 

I forhold til trivslen på arbejdspladsen har den brede vifte af dialogteknologier, i form af 

forskellige interviews, storytelling, møder, overleveringer og dokumenteringer, helt overordnet 

den funktion, at de skal synliggøre arbejdsrelationerne for at forbedre samarbejde og øge 

medarbejdernes og ledernes respekt og forståelse for hinandens arbejde. Det helt centrale begreb i 

forhold til at øge trivslen på arbejdspladserne bliver således synliggørelse. Synliggørelsen af og 

dermed viden om arbejdsopgaver, arbejdsgange, arbejdsdagen, fagligheder og synspunkter skal 

øge forståelsen, fostre samarbejde og dermed mindske problemer på arbejdspladsen. 

 

3.3.3 OPSAMLING: TEKNOLOGIER 
 

Dette afsnit repræsenterer en kort opsamling på hele det ovenstående afsnit om teknologierne i 

dispositivet. Denne opsamling vil lede frem til dispositivets 4. dimension: subjektiveringer, da 

teknologierne netop er med til at subjektivere leder, medarbejder og organisation på en bestemt 

måde.  

 

Overordnet set kan man i forhold til implementeringsteknologierne iagttage, at arbejdet med 

anerkendende ledelse kræver en omfattende tidsmæssig og ressourcemæssig indsats fra hele 

organisationen, og netop derfor arbejdes der med disse teknologier systematisk på at samle 

opbakning til tilgangen fra alle medarbejdere. Dialogteknologierne bearbejder, i forhold til 

effektiviteten, medarbejdernes forhold til organisationen, således at medarbejderens personlige 

mål i højere grad kan knyttes til organisationens mål. Dette interessesammenfald skal gerne 

udsiges af medarbejderen selv. I forhold til trivslen har dialogteknologierne fokus på 

synliggørelsen, som en strategi, der skal øge respekt, forståelse og samarbejde på arbejdspladsen. 
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3.4 Subjektiveringer – dispositivets 4. dimension 

 

Anerkendende ledelse former organisationen, og herunder medarbejderen såvel som lederen, på 

en bestemt måde, hvilket det ovenstående afsnit om teknologier også lægger op til. I dette afsnit 

vil vi analysere, hvilke former for subjektiveringer eller emergens, vi kan iagttage tage form i 

anerkendelsesdispositivet. Dette udmøntes i afsnittet konkret i fire dele: et blik på lederen, et blik 

på medarbejderen, et blik på organisationen og til sidst et kort blik på anerkendelsen, som vil 

skitsere, hvordan anerkendelsen træder frem i anerkendelsesdispositivet. 

 

3.4.1 LEDEREN 
 

Helt overordnet set subjektiveres lederen i anerkendelsesdispositivet som den, der skal gå foran i 

forhold til at udbrede den anerkendende ledelsestilgang:  

 

”Ledelsesopbakning fremhæves af mange som en vigtig forudsætning for et vellykket projekt. Det 

har stor betydning, at lederne viser deres opbakning, f.eks. ved hurtigt at gennemføre nogle af de 

forandringsforslag, der kommer på seminarer og fra arbejdsgrupper” (Bering og Jørgensen 

2005:32). 

 

”Som ledelse vil det være afgørende, at I tager jeres egen medicin og går forrest. Det skaber ikke 

blot respekt, men i høj grad også effekt” (Johansen og Madsen 2006:9-10). 

 

Som citaterne illustrerer, er lederens centrale funktion i anerkendelsesdispositivet altså at 

facilitere den anerkendende ledelse og at få medarbejderne på banen, således at de bliver 

motiveret.  Hermed kan lederen også som nævnt iagttages som en teknologi i dispositivet. Heri 

ligger der, som nævnt i vidensfeltet, også implicit et krav til lederen om at acceptere og integrere 

det teoretiske fundament i sin anerkendende ledelsesstil. For at lederen kan spille denne rolle som 

facilitator, kan vi iagttage, at lederen dukker op som en person med en bred vifte af relationelle 

kompetencer. Lederen skal i denne optik være: åben, tillidsskabende, tolerant over for 

forskellighed og uenighed, og være i stand til at se mulighederne (Richter 2007). Lederen skal 
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give i stedet for at tage og være opmærksom på, hvordan han eller hun skaber en virkelighed for 

organisationen (Kajhøj og Jensen 2009:30), og give medarbejderen plads til at tænke nyt og 

derefter opfange signalerne:  

 

”I relation til personaleledelse handler empati om at have antennerne ude, så de signaler både 

medarbejderne og omgivelserne sender, bliver opfanget og omsat til handling” 

(Personalestyrelsen 2008:6).  

 

Der lægges vægt på et brud med den faglige ekspertleder – eller ‟problemløser‟ og i stedet 

emergerer lederen som en empatisk, og ikke mindst autentisk, leder med fokus på succeser og 

positive fremtidsscenarier (Kajhøj og Jensen 2009:29).  Lederen har dermed ansvaret for, at den 

anerkendende ledelse ikke bliver ”en gold instrumentel metodetænkning – uden autenticitet eller 

oprigtighed, som resten af organisationen hurtigt gennemskuer” (Johansen og Madsen 2006:8). 

Autenticitet bliver således også et centralt tema for lederen og organisationen, da den 

anerkendende tilgang skal være ægte, for at man kan opnå de ønskede effekter.  

 

3.4.2 MEDARBEJDEREN 
 

Ud fra teknologiafsnittet kan vi argumentere for, at medarbejderen subjektiveres som et 

menneske, der igennem dialogteknologiernes synliggørelse får større viden om, og dermed 

forståelse for og indlevelse i sin kollegas arbejdsdag, og som også respekteres og anerkendes for 

det arbejde, som han eller hun laver: 

 

”Når vi ser tilbage på, hvad vi allerede nu har opnået, kan vi se, at projektet har gavnet alle. 

Personalet er mere åbent, og vi tør i højere grad sige vores mening. Tankegangen er ændret, og 

vi er nu bedre til at hjælpe hinanden, der udvises større engagement, og der tages flere initiativer 

til udviklingsmuligheder. Vi har fået en større forståelse for hinanden og den måde, vi arbejder 

på, med mere fokus på hvilke ressourcer den enkelte medarbejder er i besiddelse af” (BarSoSu 

2004a:20). 
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Det handler således om, at medarbejderne skal være i stand til at anerkende hinandens indsats 

fagligt og sagligt med det formål at styrke deres forståelse, tolerance, åbenhed, samarbejde, 

handlemuligheder, og initiativrigdom, og deres fælles billede af organisationen (Kajhøj og Jensen 

2009:29, Bering og Jørgensen 2005:20-22).  

 

I dispositivet er der fokus på, at medarbejderen fuldt ud skal gå ind for anerkendelsestilgangen, 

og der er blik for det hele menneske i organisationen. Medarbejderne skal se sig selv som en del 

af helheden, og der må arbejdes på at skabe en helhedsfornemmelse for den enkelte medarbejder: 

Her er man ”interesseret i hele mennesket, ikke kun dine tekniske færdigheder, men også dine 

personlige værdier” (BarSoSu 2004b:10). Medarbejderne emergerer således som hele subjekter, 

der er integreret i og knyttet til organisationen som helhed. Herudover bliver medarbejderen også 

subjektiveret, som en, der skal tage ejerskab over arbejdet og tage ansvar for organisationen 

(BarFoka 2007:12, Regeringen 2007a:68). Medarbejderen skal som tidligere nævnt igennem 

dialogteknologierne selv sætte ord på lyst, ønsker, drømme og strategier for fremtiden.  

 

Medarbejderne emergerer således også som subjekter, der mestrer den anerkendende ledelse, og 

som kan omsætte den anerkendende teori til praksis. Den anerkendende tilgang beskrives som en 

meget inspirerende og anvendelig tilgang, men samtidigt er det en svær og krævende tilgang med 

et nyt sprog, der fordrer meget øvelse, når medarbejderne i deres hverdag skal omsætte teori til 

praksis (Dinesen 2008b:2). F.eks. er der som nævnt en medarbejder, der mener, at det er en 

kunstig tilgang kun at måtte være positiv, og som har oplevet det som et kunstgreb for projektets 

skyld at skulle formulere sig positivt og ikke at måtte tale om de store frustrationer i hverdagen 

(Bering og Jørgensen 2005:10,28). 

 

3.4.3 ORGANISATIONEN 
 

Organisationen dukker i anerkendelsesdispositivet op som en fælles autentisk 

anerkendelseskultur, hvor tilgangen er naturlig:  
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”Det anerkendende er blevet en del af kulturen i institutionerne. Mange steder faktisk i så høj 

grad, at sproget og tilgangen bliver brugt, uden at man tænker over det. En leder fortalte, at de 

nu har en referenceramme, som de spiller alting op imod” (Dinesen 2008d:4). 

 

Den anerkendelse ledelse bliver altså en integreret del af hele arbejdspladsen, og fungerer som et 

inkluderende værktøj, der også skaber fællesskab og værdier og etablerer et fælles handlerum 

eller ledelsesrum (Dinesen 2008c:2, BarSosu 2004a:8-9).  I nedenstående citat kan vi se, at denne 

anerkendelseskultur indebærer, at leder og medarbejder er på samme hold og har fælles mål, og et 

samlet billede af, hvad der er deres primære opgave, og hvilke normer, de arbejder efter: ”Hvis 

der skal laves grundlæggende om på kulturen på en arbejdsplads, er det vigtigt, at hele 

organisationen bakker op og tager ejerskab” (Personalestyrelsen, Danske Regioner og KL 

2009:19). Det kommer også til udtryk her:  

 

”Ledelse og medarbejdere har gradvist udviklet en fælles opfattelse af, hvad de gerne vil være 

sammen om, eller hvad de gerne vil kendes på både i forhold til arbejdsmiljø og i forhold til 

deres kerneydelse. Personalet ved nu, hvad det er, de stræber efter” (BarSoSu 2004b:14).  

 

Ydermere repræsenterer kulturen som nævnt et opgør med et overdrevent fokus på fejl, og den 

rationelle problemløsningskultur: det skal være en succesfinderkultur i stedet for fejlfinderkultur, 

da gensidige bebrejdelser og mistillid fostres af fokus på fejl (Kajhøj og Jensen 2009:30). 

 

3.4.4 HVAD BLIVER ANERKENDELSEN TIL? 
 

Anerkendelsen bliver i anerkendelsesdispositivet en løsning på det offentliges ledelsesproblemer 

i forhold til effektivitet og trivsel, en løsning, der er funderet i praktisk og teoretisk viden, som 

primært opererer igennem implementeringsteknologier og dialogteknologier, og som udmøntes i 

en række bestemte subjektiveringer. Overordnet set kan man betragte anerkendelsen som en 

logik, der samler medarbejderne omkring organisationen og ansvarliggør dem. Dette sker 

igennem teknologier, der knytter medarbejderne til organisationen blandt andet igennem 

synliggørelse. Anerkendelsen bliver ikke bare et ledelsesværktøj, men en omfattende 
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organisationskultur, hvor hele organisationen, herunder ledere og medarbejdere, skal være med. 

Således kan man tale om, at anerkendelsen, igennem anerkendelsesdispositivet, skaber en art 

normaliseringsbegreb
25

, som udstikker, hvordan man bliver en bedre medarbejder, en bedre 

kollega og en bedre leder igennem arbejdet med og tilpasningen til den anerkendende t ilgang. 

Disse grupper indrulleres så at sige i anerkendelsen, som i dispositivet tager form af en 

normaliserende logik, som man må indordne sig under, hvis man vil være med. Således kan man 

argumentere for, at den anerkendende ledelse kræver, at medarbejderne kan bearbejde sig selv 

gennem det, man i Foucaults vokabular kan kalde selvteknologier. Foucault definerer netop 

selvteknologier som de forskellige operationer, som subjektet udfører på sin egen krop, sjæl, 

tanker og handling, i forbindelse med en konstituering eller en transformering af sig selv 

(Foucault 1988:18). Man kan altså sige, at en selvteknologi er en teknologi, der bruges af 

subjektet til at forme og skabe sig selv, og anerkendelsesdispositivet fordrer i høj grad, at 

medarbejderne bearbejder og former sig selv i forhold til dispositivets logik, så de kan passe ind. 

 

3.4.5 OPSAMLING: SUBJEKTIVERINGER 
 

I det ovenstående kan der fremanalyseres et skift i lederens rolle fra den stærkt faglige 

kompetente leder til en leder, som har personlige kompetencer som empati og social intelligens - 

kompetencer, der skal hjælpe lederen med at facilitere den anerkendende ledelse og lede 

medarbejderne i denne udvikling mod en autentisk og anerkendende organisationskultur. 

Medarbejderne bliver opridset som hele mennesker, der opfatter sig selv som integreret i 

organisationen, og som tager ansvar for dennes udvikling. Derudover subjektiveres 

medarbejderne som individer, der er i stand til at omsætte anerkendende ledelse fra teori til 

praksis. Organisationen emergerer som et fælles handlerum for ledere og medarbejdere, der 

trækker i samme retning mod en anerkendende succesfinderkultur, som modstilles en traditionel 

problemløsende fejlfinderkultur. Dermed bliver anerkendelsen til en form for 

normaliseringsbegreb, som udstikker den mulige handlemåde for de grupper, der er indrulleret i 

dispositivet. 

                                                
25 Foucaults magtforståelse er netop baseret på, at den ‟spidsfindige‟ magt opererer igennem 

normaliseringsprocedurer, der former og afretter subjektet i forhold til en bestemt logik eller norm, som Foucault 

blandt andet har gennemgået i forbindelse med hans analyser af fængslet, se Foucault 2002. 
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3.5 Implikationer 
 

De ovenstående afsnit har illustreret anerkendelsesdispositivets synliggørelse af offentlig ledelse, 

opridset det vidensregime, som anerkendende ledelse er funderet på, og gennemgået dispositivets 

teknologier og subjektiveringer. Denne analyse har haft til formål at blotlægge 

anerkendelsesdispositivets virkemåde. Denne virkemåde har skitseret de mere konstruktive 

effekter af den anerkendende ledelse i forhold til løsningen af de nævnte ledelsesproblematikker. 

Men den ovenstående analyse af, hvordan anerkendelsesdispositivet virker, gør os også i stand til 

at fremhæve, hvilke konsekvenser, dispositivet kan have. Vi vil derfor nu vende blikket mod en 

diskussion af de mulige implikationer af anerkendelsesdispositivet inden for offentlig ledelse. 

Overordnet set kan vi på baggrund af analysen iagttage, at der er et grundlæggende skisma eller 

dilemma indlejret i den anerkendende ledelse, da tilgangen er et ledelsesværktøj, samtidigt med at 

det skal være autentisk for, at det virker. Afsnittet vil derfor lægge ud med kort at gennemgå 

denne autenticitetsproblematik. Herefter følger en gennemgang af de implikationer, vi kan få øje 

på i forbindelse med dispositivets virkemåde. Dette afsnit vil lægge ud med at berøre 

inklusion/eksklusion, og herefter diskutere, hvordan anerkendelse kan opfattes som et øget pres 

på organisationen. Dernæst berøres forventningsskabelse i forbindelse med anerkendende ledelse, 

og vi afrunder med at problematisere det, vi ser som en ansvarliggørelse af medarbejderne. I 

forhold til implikationerne er det vigtigt for os at pointere, at vi overordnet ser implikationerne 

som udstukket af dispositivet. Det er nogle konsekvenser, man bliver opmærksom på igennem 

arbejdet med at afdække dispositivets virkemåde. Men i de nedenstående afsnit, som diskuterer 

implikationerne, har vi også medtaget det, man kunne kalde vores videre overvejelser i 

forbindelse med implikationerne – altså: hvad ser vi som mulige konsekvenser? Vores 

overvejelser vil blive testet i analysedel 2, som netop vil udforske implikationerne i en konkret 

case. Implikationsafsnittet leder frem til en samlet konklusion på analysedel 1 og en optakt til 

analysedel 2. 

 

3.5.1 AUTENTICITET/VÆRKTØJ 
 

Pointen i dette afsnit er, at en præmis for, at anerkendende ledelse kan virke, er, at organisationen 

bearbejder det dilemma, der iagttages mellem anerkendende ledelse som et værktøj eller - i 
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Foucaults vokabular - en teknologi, og anerkendende ledelse som en autentisk tilgang. I afsnit 

3.4.1 blev det fremhævet, at lederen skal være autentisk for, at den anerkendende ledelse kan 

blive succesfuld, og for at lederen kan lede medarbejderne hen imod den autentiske 

anerkendelseskultur. Analysen vidner også om, at det til tider kan være vanskeligt at få den 

anerkendende ledelse til at fremstå autentisk. Det pointeredes i afsnit 3.4.2, at nogle medarbejdere 

føler, at de skal kæmpe med svære og abstrakte tilgange i deres dagligdag, og måske endda 

oplever tilgangen som en kunstig positivitetsfascisme. Dette anråber netop autenticitet som 

centralt i dispositivet og som værende essentielt for en succesfuld tilgang, for hvordan kan 

anerkendelse, når det bliver brugt i en ledelsesstrategisk sammenhæng, overhovedet være 

autentisk? Man kan altså sige, at teknologien kun kan virke, hvis den fremstår autentisk og ikke 

som en teknologi. Og en grundlæggende udfordring for en organisation, der begiver sig i kast 

med anerkendende ledelse, bliver således at muliggøre, at teknologien kommer til at fremstå 

autentisk. Hvordan dette muliggøres i en konkret organisation vil blive udforsket i vores case i 

analysedel 2, afsnit 4.3.  

 

3.5.2 INKLUSION/EKSKLUSION 
 

En implikation af ovenstående analyse er, at den anerkendende tilgang skal forme hele 

organisationen, og at medarbejderen skal involveres i den anerkendende kultur som hele 

mennesker, som det kommer til udtryk i teknologiafsnittet og subjektiveringsafsnittet. 

Anerkendende ledelse er altså ikke kun en tilgang, som ledere skal lære at forstå og derefter 

mestre, men tilgangen er også skaber af en bestemt form for anerkendende kultur, der omfavner 

hele organisationen. Dermed kan det blive vanskeligt at stå uden for den anerkendende indsats, 

og således bliver inklusion/eksklusion et tema i anerkendelsesdispositivet. I forlængelse heraf, 

bliver det før nævnte begreb om frivillighed i afsnit 3.3.1. også relevant, da det i dispositivet 

understreges, at medarbejdernes frivillige engagement i tilgangen er essentielt. Men når den 

anerkendende tilgang gennemsyrer og former organisationen som et hele, kan man argumentere 

for, at man har at gøre med en anerkendelseskultur og nogle normer, som medarbejdernes 

frivillighed disciplineres ud fra. Ved at der skabes en bestemt anerkendende kultur på 

arbejdspladsen, er der ligeledes en risiko for, at der bliver skabt en modbevægelse til denne 
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kultur. Der kan således som følge heraf blive skabt et modsætningsforhold mellem dem, som 

omfavner den anerkendende tilgang og dem, som ikke gør. 

 

3.5.3 ØGET PRES OG TIDSFORBRUG 
 

Anerkendelse er, ligesom andre forandringsprocesser i virksomheder, tidskrævende, og det store 

engagement, som anerkendende ledelse kræver i forhold til brug af konsulenter, frontløbergruppe 

etc., illustrerer, at tid bliver en relevant faktor for tilgangens succes. Dette kan udfordre 

præmissen om, at anerkendende ledelse kan skabe trivsel, da en organisation, der i forvejen er 

spændt helt ud, kan opleve det som et yderligere pres at afsætte tid til anerkendelsesaktiviteterne. 

Spørgsmålet er således, om ledere og medarbejderne har den fornødne tid til at vente på, at 

værktøjet bliver brugbart. I hverdagens stress og trummerum er der måske ikke ekstraressourcer 

til både at opfylde kravet om den gode opgaveløsning og så tage et nyt værktøj i brug, hvor nye 

tankemønstre er i fokus. Netop i hverdagens stresssituationer kan der måske være en tendens til at 

rutinerne tager over, og dermed kan anerkendelsen måske ikke give mere overskud, men derimod 

blive endnu en stressfaktor for de ansatte. Som nævnt ovenfor er der netop nogle af 

medarbejderne, som oplever den anerkendende ledelse som en kunstig tilgang, og som også 

understreger, at det er svært at huske, at man skal arbejde med det.  

 

Et andet problem, der kan rejses i forbindelse med implementeringen af anerkendelse i forhold til 

tidsforbruget, er, at den brede vifte af ledelsesværktøjer, som bliver implementeret i den 

offentlige sektor, kan have en tendens til at blive implementeret ‟for værktøjets skyld‟. Det ses 

ofte, at styringsværktøjer bliver anvendt af ledere, fordi værktøjet har en trendværdi og som et 

krav fra oven. Hvis den anerkendende ledelse ikke er et selvvalgt værktøj, og hvis mange 

offentlige ledere ikke føler sig godt nok rustet til at håndtere værktøjet, kan anerkendende ledelse 

derfor blive anvendt uden refleksion i forhold til, hvilke konsekvenser brugen af værktøjet har 

(Thygesen og Tangkjær 2008). Anerkendelse kan derfor tænkes at blive et værktøj, som aldrig 

kommer længere end til lederens værktøjskasse, eller som bliver en tidsrøver, der ikke kan 

fremvise ønskede resultater. 
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3.5.4 FORVENTNINGSSKABELSE  
 

Som diskuteret i de ovenstående afsnit synliggøres anerkendende ledelse i dispositivet som et 

vidunderværktøj, der kan løse de ledelsesudfordringer og problemer, som den offentlige sektor 

står overfor. På grund af tilgangens fokus på fremtidige ønskelige scenarier, skabes der 

forventninger om, at anerkendende ledelse kan bringe organisationen hen til denne fremtidige 

ønskelige tilstand. I den forbindelse kan man tilføje, at organisationen måske ikke kan opnå den 

fremtidige ønskelige tilstand, men i stedet kommer til at være i en konstant stræben efter denne. I 

kraft af at der er skabt disse forventninger til anerkendelse som et vidunderværktøj, vil det derfor 

også implicit kunne skabe forventninger fra medarbejdernes side i forhold til, hvad anerkendende 

ledelse kan gøre for organisationen. Derfor kunne det tænkes, at den anerkendende ledelse kan 

skuffe medarbejdernes forventninger. Ydermere kunne man forestille sig, at anerkendende 

ledelse som tilgang installerer nogle klare forventninger i medarbejderne i forhold til, hvad det vil 

betyde for dem personligt at blive anerkendt af lederen. Desuden kan man her fremføre, at 

oplevelsen af anerkendelse er subjektiv, og derfor kan det variere meget fra person til person, 

hvad der opfattes som anerkendelse, hvilket kan besværliggøre arbejdet med anerkendelse inden 

for en bestemt organisatorisk ramme. Dette illustrerer behovet for, at en leder nøje overvejer, 

hvordan anerkendende ledelse kan fungere i forhold til forskellige medarbejdergrupper. 

 

3.5.5 MEDARBEJDERNES ANSVARLIGGØRELSE 
 

Den ovenstående analyse illustrerer ydermere som nævnt, at anerkendende ledelse ikke blot er et 

værktøj, som lederen kan implementere for at opnå bestemte ønskede resultater. Analysen 

synliggør ledelse som andet og mere end en envejsrelation - eller reaktion - der går fra leder til 

medarbejder. I stedet bliver ledelse synlig som varierede relationer, der foregår i alle relationer og 

på alle niveauer i organisationen: mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. 

Anerkendende ledelse fordrer derfor i ligeså høj grad en indsats fra medarbejderne som fra 

lederen, der nu i høj grad besidder en faciliterende rolle i forhold til medarbejderne, som selv skal 

realisere den anerkendende tilgang. Derfor kan man tilføje, at medarbejderne, for at passe ind i 

den anerkendende tilgang, må bearbejde sig selv.  I forlængelse af denne pointe, og med 

udgangspunkt i gennemgangen af dialogteknologierne, vil vi her argumentere for, at 
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medarbejderne, af to årsager, nu i langt højere grad bliver gjort ansvarlige for de 

allestedsnærværende ledelsesrelationer og organisationen. For det første kan man fremføre, at 

medarbejderne nu som sagt er medvirkende til at ‟tale sig ind i‟, og dermed ansvarliggøre sig selv 

for, organisationens udvikling og fremtid, da ledere såvel som medarbejdere opfordres til 

igennem dialogen selv at forme organisationen ud fra deres erfaringer og ønsker. For det andet vil 

vi argumentere for, at synliggørelsen, som giver indsigt i hele organisations virke, ud over at 

skabe forståelse og respekt, også anråber medarbejderne som ansvarlige - ”med viden følger 

ansvar”, kunne man sige. Når medarbejderen får synliggjort sit bidrag til virksomheden, kan der 

skabes et større ejerskab til virksomheden, og dette ejerskab kan øge presset, eftersom 

medarbejderen måske vil have sværere ved at sige fra. Ligeledes kan synliggørelse mellem 

kollegaer også have en stressende effekt, da ansatte kan sammenligne hinandens præstationer, og 

dermed kan de måle sig op af en kollega, der kan yde mere og bedre. Set i dette lys kan synlighed 

i sig selv blive et værktøj, som ledelsen kan (mis)bruge.  

 

I denne sammenhæng kan der ydermere argumenteres for, at der, ved hjælp af 

dialogteknologierne og det målrettede fokus på en fælles anerkendende kultur og norm, der også 

blev nævnt ovenfor i forbindelse med frivilligheden, helt automatisk sker en sammenkædning af 

medarbejderens, lederens og organisationens interesser i anerkendelsestilgangen. Dette skyldes, 

at man kan argumentere for, at det ledelsesrum, som medarbejderne bliver bedt om at ‟tale i‟ 

allerede er præstruktureret af en anerkendelsesramme eller -norm, hvor kun bestemte udsagn er 

mulige, og hvor ledelsens, medarbejdernes og organisationens behov allerede på forhånd er 

kædet sammen, da præmissen i den anerkendende tilgang netop er, at den kan forene disse 

forskellige behov og interesser, nemlig trivsel og effektivitet. Eller sagt på en anden måde: med 

den anerkendende tilgang ansvarliggøres medarbejderne i et ledelsesrum, som de måske ikke selv 

har nogen mulighed for at strukturere. Således kan man argumentere for, at medarbejderne bliver 

gjort ansvarlige for deres egen ledelse og dermed også den trivsel, de oplever på arbejdspladsen, 

uden at de alligevel selv har mulighed for at sætte de overordnede rammer for denne. 
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3.5.6 OPSAMLING: IMPLIKATIONER  
 

I de ovenstående afsnit har vi påpeget nogle mulige problematikker, som kan opstå, når 

anerkendelse anvendes i en ledelsesmæssig sammenhæng. Som det tidligere blev påpeget, er 

implikationerne udstukket af dispositivet selv samtidigt med, at vi har videreovervejet 

implikationerne. I afsnittet om autenticitet/værktøj blev det pointeret, at det er essentielt, at den 

anerkendende ledelse fremstår autentisk. Men i kraft af at anerkendelsen bliver anvendt i en 

ledelsesstrategisk kontekst, indstiftes der et dilemma mellem anerkendende ledelse som et 

ledelsesværktøj og anerkendende ledelse som en autentisk tilgang. Derved bliver det en 

grundlæggende udfordring for en organisation at kunne få det anerkendende ledelsesværktøj til at 

fremstå autentisk og ikke som et strategisk værktøj. I afsnittet om inklusion/eksklusion blev det 

noteret, at den anerkendende tilgang former hele organisationen. På baggrund heraf kan der være 

risiko for, at den anerkendende tilgang ekskluderer de medarbejdere, der ikke kan indordne sig 

under det anerkendende fællesskab. I afsnittet om øget pres og tidsforbrug blev det pointeret, at 

den anerkendende tilgang er en tidskrævende proces. I denne forbindelse blev der derved sat 

spørgsmålstegn ved, om medarbejdere såvel som ledere har den fornødne tid til at sætte sig ind i 

en tilgang, hvor blandt andet nye tankemønstre er i centrum. Herved kan der spekuleres i, om det 

for medarbejderne blot bliver en stressfaktor at skulle inkorporere en anerkendende tilgang i 

arbejdet og om det for lederne bare bliver endnu et værktøj, der kommer til at fylde i 

værktøjskassen uden refleksion over værktøjets konsekvenser. I afsnittet om forventningsskabelse 

fremhævede vi, at der skabes forventninger til den anerkendende ledelse, da det ofte fremstilles 

som et vidunderværktøj. I denne sammenhæng stilles der forventninger til, at det kan løse 

problematikker i dagligdagen, og disse forestillinger kan derved let blive skuffet. Derudover blev 

det også pointeret, at oplevelsen af anerkendelse er subjektiv, hvorfor det for ledelsen kan blive 

vanskeligt at målrette anerkendelsen til forskellige medarbejdergrupper. I afsnittet om 

medarbejdernes ansvarliggørelse blev det fremført, at den anerkendende tilgang fordrer mere 

ansvar hos medarbejderne i forhold til organisationen. Dette sker som følge af en række 

dialogteknologier, som bevirker, at medarbejderen taler sig ind i organisationens fremtid og 

dermed i højere grad knyttes til organisationen, og som synliggør medarbejderens arbejde, hvilket 

kan bidrage til, at der skabes større ejerskab til organisationen.  
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3.6 Konklusion på analysedel 1: Anerkendelsesdispositivet 
 

Analysedel 1 har med udgangspunkt i et arkiv bestående af policy-dokumenter, 

konsulentrapporter og cases, som har arbejdet med anerkendende ledelse, udlæst et 

anerkendelsesdispositiv inden for offentlig ledelse. Formålet med at betragte anerkendende 

ledelse i det offentlige som et dispositiv har været at opnå en analytisk distance til den 

anerkendende ledelsestilgang, for dermed at kunne blotlægge den anerkendende ledelses 

virkemåde og udstikke nogle implikationer heraf.  

 

Anerkendelsesdispositivet synliggør offentlig ledelse som et ledelsesområde, der kan forbedres i 

forhold til at sikre effektivitet og trivsel på de offentlige arbejdspladser, og anerkendelsen selv 

bliver synlig som en ledelsestilgang, der kan indfri disse fordringer om effektivitet og trivsel. 

Synliggørelsen af anerkendende ledelse som en effektiv løsning på disse udfordringer er funderet 

i praktisk viden og forskellige teoretisk-funderede tilgange, som giver den anerkendende ledelse 

berettigelse, og som udstikker rammerne for arbejdet med den anerkendende ledelse. Tilgangen 

er først og fremmest funderet i en socialkonstruktivistisk tilgang, og ledelse bliver i denne optik 

synlig som en aktivitet, der kan formes af lederens valg af sprogbrug og ledelsestilgang. 

Herudover er den positive psykologi et fremherskende træk i dispositivet. 

Anerkendelsesdispositivet former ledelsesrummet, ledere og medarbejderne via en bred vifte af 

magtteknologier, som overordnet set opererer ved at samle medarbejderne i en fælles bevægelse 

omkring organisationen ved hjælp af implementeringsteknologierne og ved at ansvarliggøre 

medarbejderne igennem dialogteknologierne. I dispositivet bringes både en uformel og en formel 

kontrakt i spil, som subjekterne kan disciplineres ud fra. Denne ansvarliggørelse sker således ved, 

at man blandt andet igennem kontrakten knytter medarbejderes personlige mål og ønsker til 

organisationen ved at lade medarbejderen selv udsige ønsker for fremtiden, og ved en 

synliggørelse af organisationens arbejdsgange og kollegernes arbejdsopgaver for medarbejderen. 

Dispositivet opererer således ved at intervenere på medarbejdernes fællesskabsfølelse og 

ansvarsfølelse i forhold til organisationen. Resultatet af anerkendelsesdispositivets virkemåde er 

en empatisk, socialt intelligent og faciliterende leder, en ansvarstagende medarbejder, som går 

helhjertet ind i den anerkendende tilgang og dermed i organisationen, og en organisation, som 



82 

 

emergerer som en fælles anerkendelseskultur, der former ledere og medarbejdere, og som alle 

skal være en del af. Overordnet set kan man betragte anerkendende ledelse som en strategi for 

samling og ansvarliggørelse af medarbejderne igennem tilknytning og synliggørelse. Vi kan 

således argumentere for, at anerkendelsen i anerkendelsesdispositivet tager form af et 

normaliseringsgreb, som udstikker, hvordan ledere og medarbejdere skal agere, og derfor kan vi 

iagttage, at den anerkendende ledelse således i princippet fordrer, at medarbejderne kan bearbejde 

sig selv gennem selvteknologier, som medarbejderne må underkaste sig for at kunne indgå i den 

anerkendende ledelse. Anerkendelsesdispositivet indstifter nye problematikker, som kort opridset 

omhandler autenticitet, eksklusion, tidsforbrug, forventninger og ansvar. Disse implikationer vil 

blive behandlet nærmere i analysedel 2. 

 

Ovenstående analyse bekræfter vores indledende perspektiv: at Foucaults dispositivbegreb er 

velegnet til at systematisere og give mening til empirien. Vi vil således argumentere for, at den 

anerkendende ledelse med fordel kan iagttages igennem dispositivbegrebet, og for at dette greb 

har gjort os i stand til at skabe en analytisk distance til anerkendende ledelse, således at vi har 

kunnet få kortlagt, hvordan logikken virker. Denne blotlæggelse af virkemåden leder frem til det 

næste kapitel, som vil udforske, hvad der sker, når anerkendelsesdispositivet rammer en konkret 

organisation. 
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Kapitel 4. Analyse 2:                      
Anerkendende ledelse i Hørsholm  

4.1 Optakt  

I analysedel 2 analyseres de kvalitative data i form af de fem interviews fra vores case med 

udgangspunkt i de fremanalyserede implikationer fra analysedel 1. Formålet med analysedel 2 er 

således primært at undersøge, hvad der sker i forhold til implikationerne, når 

anerkendelsesdispositivet rammer en konkret organisation.  

 

Når anerkendelsesdispositivet i form af den generelle logik er ‟på arbejde‟, former det som nævnt 

organisationen ud fra sin logik, men anerkendelsesdispositivet, og dermed den anerkendende 

ledelse, formes også i mødet med organisationen. Dette skyldes som nævnt i analysestrategien, at 

et dispositiv er en normerende, men ikke determinerende logik
26

, og således finder vi det relevant 

at undersøge, hvad der sker, når anerkendelsesdispositivet er på spil i en organisation. 

Anerkendelsesdispositivet, som vi udlæste i analysedel 1, er den generelle logik, men som vi også 

har nævnt, udlæser vi ikke konkret et anerkendelsesdispositiv i Hørsholm Kommune med 

udgangspunkt i de fire dimensioner. Dette betyder, at vi i forbindelse med casen vil benytte 

begrebet ‟anerkendende ledelse‟ og ikke ‟anerkendelsesdispositivet‟. 

 

Afsnittet vil lægge ud med en meget kort gennemgang af, hvordan anerkendelsesdispositivets 

‟mål‟, i form af trivsel og effektivitet på arbejdspladsen, overordnet set kan iagttages i vores case. 

Dernæst gennemgås det, hvordan der på ældreområdet i Hørsholm Kommune arbejdes med at 

overkomme det grundlæggende skisma, som anerkendende ledelse opererer henover: nemlig 

dilemmaet om autenticitet over for teknologi. Herefter vil vi med udgangspunkt i empirien teste 

og uddybe de øvrige fire implikationer fra den første analysedel: 1) inklusion/eksklusion, 2) 

tidsforbrug og øget pres, 3) forventningsskabelse og 4) medarbejdernes ansvarliggørelse. Baseret 

                                                
26 Dette forhold har den implikation, at det ikke er givet, at vi kan belyse alle anerkendelsesdispositivets funktioner 

og implikationer i en konkret case, hvilket analysen også vil illustrere. 
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på disse afsnit, vil vi afslutningsvist opsummere, hvad anerkendende ledelse bliver til, når den 

rammer Hørsholm Kommune. 

4.2 Trivsel og effektivitet 
 

Som nævnt i synlighedsfeltet i analysedel 1 synliggøres anerkendende ledelse i 

anerkendelsesdispositivet som en ledelsestilgang, der kan forene trivsel og effektivitet på de 

offentlige arbejdspladser. Både ledere og begge medarbejdergrupper i Hørsholm mener, at den 

anerkendende ledelse overordnet set skaber trivsel på arbejdspladsen
27

. Anerkendende ledelse 

tematiseres af SOSU-hjælperne til at være en måde, hvorpå man kan skabe kollegiale 

fællesskaber, som bidrager til omsorg og støtte, og som derved skaber arbejdsglæde og 

motivation: 

 

 B: ”Jamen, det skaber da arbejdsglæde. Der er jo ikke nogen, der gider komme på arbejde, hvis 

der bliver snerret af én, eller, at man ikke har det sjovt eller, at det ikke er legalt, at man kommer 

og siger, at man har det lidt skidt i dag. Der synes jeg, at vi er meget omsorgsfulde over for 

hinanden” (SOSU-hjælper B 3.12.2009). 

 

For sygeplejerskerne tager anerkendelsen også form af at være et middel, der kan give støtte og 

opbakning. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de med den anerkendende tilgang føler 

fællesskabet mere åbent, således at de i højere grad kan drage nytte af hinanden til faglig såvel 

som personlig sparring:  

 

E: ”Men også når man er ude i nogle svære situationer, hvor man ikke kan ændre på det, så kan 

man vende det med hinanden. Den åbne tilgang gør, at vi snakker sammen” (sygeplejerske E 

25.11.2009). 

 

                                                
27 Som de næste analysedele vil illustrere, er der også eksempler på, at den anerkendende ledelse kommer til kort, 

men vores pointe er, at tilgangen overordnet set virker, og at ledere og medarbejdere, som vi har interviewet, generelt 

udtrykker, at de er tilfredse med tilgangen. Det gælder her, at vi igennem vores interviewdata kun har adgang til, 

hvad de siger om effektivitet og trivsel, og at vi ikke har kunnet iagttage dette selv i konkrete hverdagssituationer. 
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Vi kan altså her iagttage, at den anerkendende ledelse skaber tryghed og åbenhed i 

medarbejderrelationen, og således bliver anerkendelsen til et spørgsmål om trivsel på 

arbejdspladsen. Denne trivsel bevirker ifølge ledere og medarbejdere, at samarbejdet fremmes, 

hvilket i sidste led giver mere kvalificeret hjælp til borgerne, og dermed kan ønsket om 

effektivitet opnås. Dette bemærkes også af LH, da hun understreger:  

 

”Vi har ingen klager fra vores borgere, hverken på plejehjem eller i hjemmeplejen” (LH 

25.11.2009)
28

.  

 

Sygeplejerskerne påpeger også, at borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af servicen:  

 

B: ”Og vi får faktisk ikke helt sjældent ros fra en borger, der skriver takkebreve eller 

læserbreve” (sygeplejerske B 25.11.2009).  

 

Den anerkendende ledelse bliver således ifølge respondenterne i vores case, helt i tråd med 

anerkendelsesdispositivets logik, til et ledelsesgreb, der kan forene trivsel og effektivitet. 

Overordnet set kan vi altså iagttage, at den anerkendende ledelse i vores case synes at virke på 

den måde, som analysen af anerkendelsesdispositivet i analysedel 1 foreskriver, og således kan 

der sættes lighedstegn mellem anerkendende ledelse på den ene side og trivsel og effektivitet på 

den anden side. De følgende analyseafsnit vil dog også illustrere, at der i casen kan iagttages 

forskellige problematikker i forbindelse med den anerkendende ledelse. 

 

4.3 Autentisk anerkendelse/ anerkendelse som en teknologi 
 

Som det blev understreget i analysedel 1, er autenticitet essentiel for en succesfuld 

anerkendelsestilgang. I den forbindelse rejste vi spørgsmålet, om anerkendelsen overhovedet kan 

være autentisk, når den anvendes som en teknologi i en ledelsesstrategisk kontekst. Vi kan altså 

iagttage et dilemma omkring autenticitet/teknologi, som er indlejret i tilgangen, og en hypotese er 

                                                
28 LH er forkortelsen for Louise Høg, som er ældrechefen i Hørsholm Kommune. Datoen refererer til den dag, hvor 

interviewet blev afholdt. 
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i forlængelse heraf, at anerkendende ledelse kun kan fungere, hvis den opleves som autentisk. 

Som nævnt i det ovenstående afsnit, synes den anerkendende ledelse at virke i vores case, og 

derfor er det relevant at se på, hvordan organisationen forholder sig til 

autenticitetsproblematikken. 

 

Dette analyseafsnit vil undersøge autenticitetsproblematikken i Hørsholm Kommune i to skridt: 

1) Empirien vil for det første kort illustrere, at den anerkendende ledelsestilgang opfattes som 

autentisk i Hørsholm Kommune. Derfor synes lederne i casen altså at være i stand til at 

overkomme autenticitetsdilemmaet og få den anerkendende ledelse til at fremstå autentisk.  

2) Derefter bliver det derfor relevant, med udgangspunkt i ledernes kommunikation, at udlæse, 

hvilken kommunikativ strategi, der synes at være i spil for at bearbejde dilemmaet. Vi vil således 

se på, hvordan organisationen kan få den anerkendende ledelse til at fungere trods dilemmaet i 

tilgangen, ved at undersøge hvilken kommunikativ strategi, ledelsen synes at benytte sig af i 

forbindelse med dette dilemma. 

 

Som vi understregede i analysestrategien i kapitel 2, har vi igennem vores interviewdata kun 

adgang til viden om, hvad medarbejderne og lederne udtrykker om den anerkendende ledelse. 

Konsekvensen af dette er, at vi kun kan tage udgangspunkt i, hvad der siges om autenticiteten i 

den anerkendende tilgang. Autenticitet er et forhold, som er vanskeligt at iagttage, da man kan 

forestille sig, at skabelsen af autenticitet foregår på alle mulige måder i organisationen: i 

relationer, forhandlinger, mimik, og uformelle situationer. Dette betyder også, at vi ikke kan 

fælde en dom over, hvad det rent faktisk indebærer, at anerkendende ledelse er autentisk, og om 

den er autentisk i Hørsholm Kommune. Vi har kun adgang til en lille del af al verbal og 

nonverbal kommunikation omkring autenticiteten af den anerkendende ledelse, og det er denne 

kommunikation i form af vores interviews, som det nedenstående afsnit bygger på. 

Både SOSU-hjælperne og sygeplejerskerne understreger, at de sjældent føler anerkendelsen ikke-

oprigtig, men begge grupper påpeger også, at de er meget opmærksomme på, om anerkendelsen 

er autentisk. Da de bliver spurgt, om anerkendelsen altid føles oprigtig, eller om den nogle gange 

opleves som uautentisk, pointerer SOSU-hjælperne: 
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C: ”Nej, det har jeg ikke været ude for… 

B: Aldrig med Hanne Svendsen” (SOSU-hjælper B, C 3.12.2009). 

 

SOSU-hjælper A og B har dog oplevet en uautentisk anerkendelse fra andre ledere, og det tager 

de meget afstand fra. I interviewet refererede de til en situation, hvor én af lederne lige havde 

været på kursus, og der følte de, at den anerkendende tilgang blev ‟meget floskelagtigt og 

kunstig‟ og ikke ‟kom fra hjertet‟, og det sker ifølge dem netop, når det bærer præg af at være et 

tillært værktøj fra et kursus:  

 

A: ”Altså lige den ene situation, jeg tænker på, det var sådan meget psykolog-snak. 

B: Det er sådan lidt, når de lige har været på et lederkursus så bliver det floskelagtigt.   

A: Ja, så skal de lige afprøve nogle af deres begreber..  

B: Og så kommer det altså ikke lige fra hjertet…  

A: Ja, og så bliver det til ”nu holder du op med det pladder”, og så var den ikke længere. Så 

kunne hun ligesom godt se, at ”nå ja, så har vi afprøvet det”.  

B: Det er ikke helt ordret, men vi har jo alle sammen været på girafsprog-kursus, hvor vi jo kan 

høre alle de der ting, vi skal tillære os – det virker lidt unaturligt på en eller anden måde….  

A: Ja f.eks. ”hvordan følte du da hun sagde sådan til dig”…  

B: Og så er det man tænker, klap i!”” (SOSU-hjælper A, B 3.12.2009). 

 

Som ovenstående uddrag i interviewet fremhæver, kan anerkendelse blive opfattet som 

uautentisk, men dette er ifølge SOSU-hjælperne undtagelsen snarere end reglen, og som det 

indikeres i ovenstående citat, tages der også afstand fra en anerkendelse, der opleves som tillært 

og kunstig. 

 

Også sygeplejerskerne føler anerkendelsen autentisk fra deres leder, men problematiserer også en 

ikke-oprigtig anerkendelse, og understreger, at de er meget på vagt over for en sådan kunstig 

anerkendelse: 

 

Interviewer: ”Og det føles som autentisk anerkendelse? 
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D: Ja, det gør det bestemt, der er ingen problemer der. Før spurgte du om det med anerkendelse, 

er det bare sådan… ”og så kan I i øvrigt klare jer selv. Nu har jeg rost jer, og så må I klare 

jer...”. Det er jeg meget følsom over for, hvis det ville være sådan” (sygeplejerske D 25.11.2009). 

 

Vi kan ud fra det ovenstående se, at medarbejderne er meget følsomme over for en kunstig og 

uautentisk anerkendelse, og at ledelsen i høj grad, ifølge medarbejderne, synes at være i stand til 

at gøre den anerkendende ledelse autentisk. Et relevant spørgsmål bliver derfor, hvordan ledelsen 

forholder sig til problematikken. For at undersøge dette, vil vi i det følgende fremhæve en række 

distinktioner, som vi kan iagttage, at ledelsen opererer med i forbindelse med italesættelsen af 

anerkendende ledelse. Ud fra dette vil vi komme med et bud på, hvilken kommunikativ strategi, 

vi mener at kunne iagttage, at ledelsen anlægger for at bearbejde autenticitetsdilemmaet. Ud fra 

vores empiri er det dog vanskeligt at fastslå i hvor høj grad, dette er en bevidst strategi fra 

ledelsen, men det er en kommunikativ strategi, som vi kan læse ud af empirien. 

Der synes at være en bevidsthed hos ledelsen om, at anerkendende ledelse kan fungere som et 

værktøj, men samtidigt understreger alle tre ledere også, at de ser anerkendende ledelse som en 

kultur frem for et værktøj. Her bruges distinktionen kultur/værktøj altså. F.eks. understreger VA:  

 

”Jeg synes først og fremmest, at det er en kultur, som vi efterhånden har fået opbygget. Men 

selvfølgelig er det også et værktøj, som gør, at vi kan sige, hvordan kan vi bruge det i det enkelte 

tilfælde, når vi står i en udfordring, som vi skal have klaret” (VA 25.11.2009)
29

.     

 

I spørgsmålet om vigtigheden af, at anerkendelsen er autentisk, er alle ledere enige om, at det skal 

den være. LH understreger: ”Det skal være autentisk, det skal ikke være overfladisk ros” (LH 

25.11.2009). Som det fremgår af citatet, sættes der altså her en distinktion mellem anerkendelse 

og overfladisk ros. VA er enig og pointerer: ”Det er jo ikke sådan en roseklub” (VA 

25.11.2009). I stedet bemærker VA, at anerkendelsen i Hørsholm ikke opleves kunstig men i 

stedet helt naturlig, og vi kan altså iagttage, at hun bruger distinktionen naturlig/kunstig:  

                                                
29 VA er forkortelsen for Vibeke Alberg, som er leder for Udførerenheden. Datoen refererer til den dag, hvor 

interviewet blev afholdt.  
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”Det er ikke kunstigt. Det er helt naturligt at sige tak, når folk laver et eller andet (…) Det er der 

mange, der bemærker. Men det er jo ikke sådan noget påtaget noget, fordi vi synes, det er smart. 

Det er fordi, der skal være rart at være her” (VA 25.11.2009).  

 

HS deler samme opfattelse, men problematiserer også, at anerkendelsen let kan gå hen at blive 

kunstig, hvis ikke man er meget opmærksom. Derudover påpeger hun også, at anerkendelsen ikke 

skal gå hen og blive repeterende:  

 

”(…) men jeg tror også, at man skal passe på i alt det her. At det her ikke går hen og bliver 

kunstigt. At det ikke går hen og bliver, ”gud, har jeg husket at sige tre gange til hende” (…). Det 

skal være oprigtigt på det rette tidspunkt, og så skal det altså ikke være sådan nogen floskler, der 

ryger ud af munden, hver gang, man ser nogen; det skal man passe på med” (HS 3.12.2009).
30

  

 

Her bruger hun altså distinktionen oprigtig anerkendelse/repeterende floskler. Om måden, hvorpå 

man kan undgå, at anerkendende ledelse bliver kunstig, siger HS: 

 

”Altså, jeg synes jo ikke, at der er noget negativt i at blive anerkendt, hvis det bliver gjort med 

hjertet og på et fagligt ordentligt niveau. Vi skal ikke bare anerkende, som jeg også sagde før; 

anerkende for at anerkende, fordi det nu er tidens trend” (HS 3.12.2009).  

 

Som det her fremgår, lægger HS afstand til en anerkendelse, der blot anvendes, fordi det er et 

moderne fænomen, og som ikke ‟gives med hjertet‟, som hun udtrykker det. Her synes hun at 

skelne mellem anerkendelse med hjertet og anerkendelse som en moderne trend. 

 

Baseret på det ovenstående kan vi se, at ledelsen på ældreområdet i Hørsholm Kommune i høj 

grad er opmærksom på, at anerkendende ledelse skal være autentisk. Ledelsens strategi synes at 

være at anerkende, at anerkendende ledelse kan ses som et værktøj, men samtidigt understreger 

                                                
30 HS er forkortelsen for Hanne Svendsen, som er leder på plejehjemmet Sophielund. Datoen refererer til den dag, 

hvor interviewet blev afholdt. 
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de også, at det i langt højere grad opfattes som en kultur på deres ledelsesområde. Når ledelsen 

eksplicit anerkender, at anerkendende ledelse kan opfattes som et værktøj eller en teknologi, vil 

vi argumentere for, at de i højere grad troværdigt kan lægge afstand til det mekaniske eller 

kunstige i værktøjstilgangen, fordi de får kommunikeret, at de er bevidste om problematikken. 

 

Herudover kan vi, som gennemgået ovenfor, også iagttage en række andre distinktioner i ledernes 

kommunikation omkring autenticiteten i den anerkendende ledelse. Disse distinktioner er: 

anerkendelse/overfladisk ros, naturlig/kunstig, oprigtig anerkendelse/repeterende floskler, og 

anerkendelse med hjertet/anerkendelse som en moderne trend. Her mener vi igen at kunne 

iagttage en strategi, som kommer en uautentisk anerkendelse i forkøbet. Ved hjælp af 

distinktionerne kan man proaktivt accentuere minussiderne i distinktionerne: anerkendelse som 

overfladisk ros, kunstig, repeterende floskler og som en moderne trend. På denne måde får 

lederne mulighed for at fremhæve alt det, som anerkendelsen ikke må være, og således kan de 

aktivt på forhånd positionere sig på plussiden af distinktionerne. 

 

Ud fra vores empiri kan vi kun iagttage, hvordan ledelsen kommunikerer om 

teknologi/autenticitetsdilemmaet i vores interviews med dem. Men hvis vi antager, at disse 

distinktioner også er en del af deres daglige vokabular og ledelse i forhold til den anerkendende 

tilgang, kan de herigennem viderekommunikere distinktionerne til medarbejderne, som således 

kan optage distinktionerne i deres egen tilgang til den anerkendende ledelse. Hermed kan 

ledelsen måske i højere grad styre medarbejdernes opfattelser af anerkendende ledelse i 

organisationen. I empirien kan vi se, at begge medarbejdergrupper netop tager kraftigt afstand til 

en kunstig tilgang, som de fremhæver, at deres ledere ikke er repræsentanter for. I denne 

italesættelse opererer medarbejderne med nogle distinktioner, som svarer til dem, som ledelsen 

opererer med, f.eks. anerkendelse/floskler og anerkendelse med hjertet/anerkendelse som 

uoprigtig (SOSU-hjælper B) og ‟bare ros‟/anerkendelse (sygeplejerske D). 

 

Ved at eksplicitere bevidstheden om minussiden i de distinktioner, de stiller op, får ledelsen altså 

mulighed for på forhånd, sammen med medarbejderne, at lægge afstand til dem ved implicit at 

sige: ‟Vi er bevidste om alle disse faldgruber, hvilket betyder, at vi meget bedre kan undgå dem‟. 
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En leder, som på forhånd anerkender problematikkerne i en ledelsestilgang, kan således fremstå 

mere troværdig end én, der bruger tilgangen uden at være refleksiv omkring det. Således kan vi 

altså iagttage en kommunikativ strategi, som opererer ved proaktivt at synliggøre faldgruberne 

ved anerkendende ledelse i organisationen for dermed at øge muligheden for at kunne lægge klar 

afstand til dem.  

 

Det ovenstående har fremlagt en kommunikativ strategi, der forholder sig til og bearbejder 

autenticitetsdilemmaet, og forsøger at komme dette i forkøbet ved at vende problematikken til en 

fordel igennem brugen af distinktionerne. Men man må også notere sig, at det ikke er en strategi, 

der kan udrydde autenticitetsproblematikken omkring anerkendende ledelse: Anerkendende 

ledelse vil altid blive brugt i en ledelsesstrategisk sammenhæng, og derfor ligger det uautentiske 

islæt hele tiden potentielt i tilgangen. Dette forhold må en organisation forholde sig til i arbejdet 

med anerkendende ledelse, og den ovenstående gennemgang er et eksempel på en kommunikativ 

strategi, der forsøger at bearbejde det indbyggede dilemma i tilgangen. 

 

Opsamling 

Dette afsnit har illustreret, at den anerkendende ledelse opleves som autentisk i vores case, og 

belyst hvordan organisationen muliggør den anerkendende ledelse, selv om der kan iagttages et 

indbygget autenticitet/teknologi-dilemma indlejret i tilgangen. Empirien fremviser, at 

anerkendende ledelse overordnet set opleves som autentisk i Hørsholm, men medarbejderne 

udtrykker klart, at de er skeptiske over for en kunstig og ikke-oprigtig tilgang. Dette illustrerer, at 

ledelsen i vores case overordnet set har formået at bearbejde autenticitetsproblematikken, så den 

anerkendende ledelse kan fremstå autentisk. I forbindelse med autenticitetsproblematikken 

opererer ledelsen med en række distinktioner i forhold til den anerkendende ledelse: 

Kultur/teknologi, anerkendelse/overfladisk ros, naturlig/kunstig, oprigtig anerkendelse/ 

repeterende floskler, og anerkendelse med hjertet/anerkendelse som en moderne trend. Baseret 

på dette kan vi iagttage en kommunikativ strategi, som virker på følgende måde i forhold til at 

bearbejde autenticitetsdilemmaet: Distinktionerne sætter ledelsen i stand til proaktivt at 

positionere sig på plussiden, da de herigennem kan udtrykke, at de er bevidste om faldgruberne 

ved den anerkendende tilgang. I forlængelse heraf har vi også argumenteret for, at ledelsen i 
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højere grad giver sig selv mulighed for at kontrollere og lede medarbejdernes opfattelse af 

anerkendende ledelse i organisationen, da lederne kan overføre deres distinktioner til 

medarbejderne, hvilket også kommer til udtryk i empirien. Den kommunikative strategi, der kan 

muliggøre anerkendende ledelse i organisationen, opererer altså igennem en række distinktioner, 

der kan hjælpe ledelsen med at komme autenticitetsproblematikken i forkøbet og bruge den 

proaktivt, men det er som nævnt ikke en strategi, der kan neutralisere problematikken 

fuldstændigt. 

 

4.4 Implikationer 

 

De følgende fire afsnit vil med udgangspunkt i vores case udforske de øvrige fire implikationer, 

som analysedel 1 fremanalyserede. Dette er inklusion/eksklusion, øget pres og tidsforbrug, 

forventningsskabelse og til sidst medarbejdernes ansvarliggørelse. 

 

4.4.1 INKLUSION/EKSKLUSION  
 

Som det blev pointeret under implikationsafsnittet om inklusion/eksklusion, anskues 

anerkendelse ikke kun som et anvendeligt ledelsesværktøj, men også som en kultur, der omfavner 

hele organisationen. Som tidligere diskuteret kan dette derfor forårsage, at de, som ikke mestrer 

den anerkendende kultur, kan føle sig ekskluderet fra fællesskabet. At anerkendelsen netop kan 

have inkluderende og ikke mindst ekskluderende effekter, blev bekræftet i empirien og dette vil 

vi i det følgende eksemplificere og diskutere.  

 

Da vi under interviewet med medarbejderne på Sophielund spurgte ind til, hvordan den 

anerkendende tilgang på stedet muliggør det at blive inkluderet i personalegruppen, blev det 

fremhævet, at det sker meget gnidningsfrit. SOSU-hjælper C udtalte i denne forbindelse:  
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C: ”Det er meget nemt at komme ind. Det er en god personalegruppe – det er i det hele taget en 

god arbejdsplads. Man søger det, fordi det er et godt sted. Det er en rigtig god personalegruppe, 

og det betyder rigtig meget” (SOSU-hjælper C 3.12.2009).  

 

Da der mere konkret blev spurgt ind til, om de havde oplevet nogen kollegaer, som ikke passer 

ind i den anerkendende kultur, der eksisterer på Sophielund og hvad det har af konsekvenser, blev 

det fra SOSU-hjælper C fremhævet, at erfaringen fra ét af husene var, at de hurtigt falder fra:  

 

C: ”Ja, og de bliver her ikke ret længe. Det er i hvert fald erfaringen nede fra vores hus, hvor der 

kom nogle nye ansatte…”. SOSU-hjælper B genkender også situationen og kommenterer på 

dette: B:”Det er som regel også nogen, der har et meget anderledes værdigrundlag. Enten er det 

nogle skrappe piger eller nogen som..”. SOSU-hjælper C afbryder: ”Ja, ikke passer ind” 

(SOSU-hjælper B, C 3.12.2009).  

 

Vi kan iagttage et paradoks i eksemplet, som er, at det anerkendende fællesskab på Sophielund på 

den ene side gør det gnidningsfrit at blive inkluderet som kollega på Sophielund, men som det 

bliver illustreret, rækker anerkendelseskulturen kun i det omfang, at man som person og kollega 

selv passer ind i den. Som det illustreres i empirien, har der formet sig en diskurs omkring, hvem 

der passer ind, og hvem der ikke passer ind. De medarbejdere, som ikke følger værdigrundlaget, 

som ifølge SOSU-hjælperne bygger på anerkendende aspekter som respekt, tolerance og god 

omgangstone, forlader arbejdspladsen, da de jo ”ikke passer ind”. Herved kan det iagttages, at 

den tolerance og respekt, som ifølge SOSU-hjælperne er en del af værdigrundlaget, kommer til 

kort, da der ikke viges plads til at stå uden for den anerkendende tilgang. Som det bliver 

eksemplificeret, har den anerkendende ledelse derved ikke kun en inkluderende effekt, men 

absolut også en ekskluderende effekt eftersom de, som ikke vil, eller kan anerkendelsen, bliver 

ladt uden for fællesskabet.  

 

Under interviewerne fik vi ikke indblik i eksempler på, at der skabes en direkte modkultur til 

anerkendelsen hos vores respondenter eller deres kollegaer. Men en form for 

modstandsmekanisme mener vi dog kommer til udtryk i form af medarbejderes fratrædelser. Et 
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andet eksempel på, at den anerkendende ledelse møder modstand i form af fratrædelser, kan også 

belyses i interviewet med ældrechefen, da hun blev spurgt til, hvilken form anerkendelse får i 

ældreområdet i Hørsholm Kommune: 

 

”Altså for mig er det jo en fælles kultur. Men der skal bare et kar eller en person der kobler af i 

ledelseskæden, og så er kulturen ikke dannet. 

 

Interviewer: Hvordan håndterer man så det i kulturen? Altså hvis der er en der hopper af? 

 

Altså, jeg kan kun sige, at hun valgte at rejse – sådan kan det siges. Jeg laver ikke om på min 

ledelsesstil og med den position, jeg har. Hvis jeg vil det her på den måde, og hvis man ikke vil 

det på samme måde, så trives man jo ikke i sit job. Og så vælger man som regel altid at rejse” 

(LH 25.11.2009). 

 

Den situation, som der her refereres til, omhandler en tidligere mellemleder, som LH skulle 

samarbejde med. Som det kom til udtryk i interviewet, gik konflikten på, at mellemlederen efter 

LH‟s opfattelse ”ikke talte samme sprog” (LH 25.11.2009) som hende selv. Dette forårsagede 

derfor, ifølge LH, at det blev vanskeligere at cementere anerkendelsen i ældreområdet. Og som 

det påpeges i citatet, blev resultatet derved mellemlederens afgang. Herved kan vi iagttage, at den 

anerkendende ledelse opererer med samme eksklusionsmekanisme, som den vi iagttog på 

Sophielund, også gør sig gældende her.  

 

De to eksempler rejser spørgsmålet, om anerkendelsen, på baggrund af muligheden for at blive 

ekskluderet, får en tvingende funktion? Som det blev illustreret i implikationsafsnittet 3.5.2 fra 

analysedel 1, er det en central forudsætning i den anerkendende tilgang, at den bygger på 

frivillighed. Men som det fremgår i de citerede eksempler, går frivilligheden i stedet over i tvang, 

da de, som gerne vil beholde deres job, tvinges til at indgå i kulturens spilleregler. Anerkendende 

ledelse kan på denne baggrund blive en tvungen kultur, da der, som tidligere påpeget, kræves en 

bestemt type subjekt i den anerkendende kultur. At anerkendelsen netop fordrer bestemte 
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subjekter blev eksemplificeret i de ovenfor nævnte citater, men det illustreres også klart i 

interviewet med lederen på Sophielund: 

 

Interviewer: ”Så anerkendelse, det er sådan personspecifikt? Sådan som jeg hører dig sige det. 

At der er nogen, der kan den her anerkendelse, og så er der nogen, der ikke kan den. 

 

Ja, det tror jeg på, det tror jeg på. Meget kan du jo tillære dig, men jeg tror, at for nogen er det 

mere naturligt end for andre (HS 3.12.2009). 

 

Som det italesættes i citatet, bliver anerkendelsen altså personbåret, hvilket kan medvirke til, at 

ledere eller medarbejdere, der ikke er anerkendende af natur, vil have sværere ved at blive 

inkluderet i den anerkendende kultur.  

 

Opsummerende skal det pointeres, at vi i interviewene kan iagttage spørgsmålet om 

inklusion/eksklusion, når anerkendende ledelse kommer på dagsordenen i Hørsholm Kommune. 

Som det fremgår i vores empiri, har der været eksempler på, at ledere og medarbejdere ikke har 

passet ind i den anerkendende kultur, hvilket har medført, at de har måttet opgive at arbejde i 

Hørsholm. Vi har ikke kunnet iagttage, at anerkendende ledelse installerer en direkte modkultur 

til denne, men snarere en modstandsmekanisme i form af fratrædelser. Som vi yderligere 

pointerede, fordrer anerkendende ledelse bestemte subjekter, og dette vanskeliggøres yderligere 

ved, at anerkendelsen ofte anses som personspecifikt: noget, der ikke altid kan tillæres, men som 

italesættes som mere naturligt for nogle end for andre. 

 

4.4.2 ØGET PRES OG TIDSFORBRUG  
 

I implikationsafsnittet pointeres det, at tid bliver en relevant faktor for succesen af anerkendende 

ledelse. Grundet det engagement og tid, den kræver, kan tilgangen måske stresse ledere og 

medarbejdere, og måske ikke nødvendigvist løse de problemer på arbejdspladsen, som det var 

hensigten. Vi kunne i empirien ikke finde indikationer på det forhold, at den anerkendende 

ledelse bliver et værktøj, som ikke bliver brugt, eller som stresser lederen. Og medarbejderne, 
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både sygeplejerskerne og SOSU-hjælperne, giver i interviewene udtryk for, at de ikke ser det som 

et øget pres, at de skal bruge den anerkendende tilgang: 

 

C: ”Det har jeg ikke indtryk af. Men nu har jeg ikke været her helt så lang tid, et halvt år i den 

her funktion, men mit indtryk er, at det er sådan meget indarbejdet, at det er en naturlig del af 

hverdagen” (sygeplejerske C 25.11.2009).  

 

Det virker altså som om, at den anerkendende tilgang, som medarbejderne har over for hinanden, 

ligger naturligt indlejret i deres arbejdsgange. 

 

LH giver dog udtryk for, at arbejdet med anerkendende ledelse, f.eks. det at uddelegere ansvar, er 

en tidskrævende proces: 

 

”Som leder er det meget nemt at sige ”du skal gøre sådan og sådan og sådan” og særligt hvis 

man har travlt. I opstarten tager det altså noget længere tid at sige ”hvad tænker du selv”? Og 

særligt når man ikke er vant til at tænke selv. For så skal man bruge noget tid på at få folk til at 

tænke selv” (LH 25.11.2009). 

 

Hun siger også om den anerkendende ledelsestilgang: 

 

”Mit indtryk er, at det bestemt er taget imod positivt. Men det er en kulturændring, så det er jo 

ikke noget, der sker over natten” (LH 25.11.2009). 

 

Anerkendende ledelse er altså en proces, der kræver tid og engagement at udvikle.  LH 

anerkender også, at det at øge medarbejdernes forståelse for hinanden og at synliggøre 

arbejdsopgaverne virker godt for arbejdsmiljøet, men at det fortærer mange ressourcer at holde de 

møder, der netop kan øge forståelsen og synliggøre arbejdsopgaverne: 

 

”Altså, vi tænker tingene meget på tværs og meget som givende en forståelse af hinanden i stedet 

for at tænke ”kunne de ikke gå ind og tage den her opgave, og hvorfor er det os, der skal have 
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den”? Og så skabes der et andet rum. Men det er en udfordring i de tider, vi lever i, for 

mødeaktiviteten er hele tiden i fokus i forhold til, at det er der, vi kan spare rigtig, rigtig meget 

tid. Jo flere møder du har, jo flere mennesker, du har om bord, jo dyrere er det. Så det er noget, 

vi hele tiden har i fokus. Kan vi begrænse vores møder – kan vi blive mere effektive og hvem er 

det, der skal være til stede?” (LH 25.11.2009). 

 

Tiden bliver altså en begrænsning i forhold til at få skabt den tværgående forståelse igennem 

møder, som ellers ifølge LH er vigtig for den anerkendende indsats. Dette pointeres også af 

medarbejderne, når de fortæller, hvad ønskelig ledelse handler om for dem: 

 

B: ”Måske også om tid. Det handler også om tid; at der er afsat tid til, at man kan mødes i 

gruppen lidt oftere end det, vi gør, og det er altså meget lidt i forhold til, at vi er en 

sygeplejerskegruppe på, ja hvad er vi, 15-20, 20 er vi vel… Ja, der kunne sagtens være noget 

mere sygeplejefaglig tid til mange af de ting, man skal stå med alene. Og vi gør det jo tit om 

morgenen, men i virkeligheden så er det jo sådan, at når man møder ind, så er man lidt på vej ud 

af døren. Man skal ud til sin insulin, og man har nogle aftaler, og ting og sager, og alligevel så 

er der lige noget, ”ej, har du hørt sådan og sådan”, ”nå men det må vi lige snakke om på et 

andet [tidspunkt]”… Så bliver det sådan lidt faglighed, og nogen har hørt det, og nogen har ikke 

hørt det. Det højner ikke sygeplejen at gøre det på den måde” (sygeplejerske B 25.11.2009). 

 

Det ser altså ud til, at medarbejderne ikke finder det svært at have en anerkendende tilgang over 

for hinanden, men noget af det, som virkelig kunne afhjælpe deres daglige problemer og gøre, at 

de ville føle sig mere anerkendt ovenfra, ville være, at de fik mere tid at kunne sparre og 

vidensdele fagligt, for dermed at kunne højne kvaliteten af deres arbejde. Det, at den 

anerkendende ledelse måske ikke løser de virkelige udfordringer på arbejdspladsen, kommer også 

til udtryk på Sophielund. HS understreger, at personalet har en fin omgangstone på overfladen, 

men at der er nogle samarbejdsproblemer i personalegruppen, som stikker dybere, og som den 

anerkendende tilgang ikke løser. Problemerne er centreret omkring opgavefordelingen i løbet af 

en dag, hvor der tidligere har været tradition for, at opgaverne har været helt klart opdelt i forhold 

til dagvagt og aftenvagt:  
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”Jamen det er den der gamle kultur, der ligger; at man har nogle helt faste opgaver i dagvagten, 

og når den så er overstået, så er de [opgaverne] lavet alle sammen så den næste bare kan komme 

herind, og rent faktisk ikke skal overtage noget som helst” (HS 3.12.2009). 

 

Om anerkendelsen i forbindelse med at få løst disse problemer siger HS: 

 

”Jeg mener ikke, at den er der. Det er helt klart min opfattelse, at den ikke er internt i gruppen. 

Den er der udadtil, den er det i vores dagligdag, når vi går rundt og griner og har det sjovt og 

sådan noget, i den lille gruppe, du er i. Men når så den næste gruppe møder ind, så er den svær, 

fordi uh nej, så bliver hun sur på mig… Vi er meget meget gode til at sige til hinanden, ”ej, hvor 

dejligt”, og ”ih, hvor var jeg glad”. Men vi kan ikke give hinanden beskeder, for vi vil ikke såre 

hinanden. ”Jeg skal jo ikke blive uvenner med hende, vel”. Og det bliver jeg jo, hvis jeg siger, 

”du bliver nødt til at tømme opvaskemaskinen”” (HS 3.12.2009). 

 

Citatet illustrerer, at anerkendende ledelse virker på overfladen, men at tilgangen kommer til kort, 

når det handler om det egentlige samarbejde og nogle problematikker medarbejderne imellem. 

 

Opsummerende kan det påpeges, at medarbejderne således ikke generelt synes at opfatte den 

anerkendende tilgang som et øget pres, men mere som en naturlig del af hverdagen, men LH 

pointerer, at når man for alvor skal ind og ændre noget med den anerkendende tilgang, f.eks. at få 

medarbejderne medinddraget, er det en kulturændring, der kræver tid og engagement. Også 

medarbejderne giver udtryk for, at de, som en del af den anerkendende indsats, gerne ville have 

mere tid til møder, videndeling, sparring osv. Selv om der er anerkendende ledelse på 

arbejdspladserne, synes der altså stadig at være ting, som ikke løses med tilgangen. Dette ser også 

ud til at være tilfældet på Sophielund, hvor vi dog ikke kan vide, om det er tidsmangel, der er 

skyld i, at samarbejdsproblemerne ikke løses med den anerkendende ledelsestilgang. Men det 

fremstår i hvert fald tydeligt, at selv om der er en anerkendende tone leder og medarbejdere 

imellem, så er der eksempler på problemer på arbejdspladsen, som den anerkendende ledelse ikke 

kan løse. Problematikken vedrørende manglende tid vil også blive berørt i næste afsnit om 

forventningsskabelse. 
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4.4.3 FORVENTNINGSSKABELSE  
 

I implikationsafsnittet i analysedel 1 blev det pointeret, at anerkendende ledelse fremstilles som 

et vidunderværktøj, der kan løse forskellige problematikker, og som det ovenstående afsnit har 

gennemgået, er der også i Hørsholm eksempler på, at dette er tilfældet. Vi fandt dog i empirien 

ikke indikationer på, at den anerkendende ledelse fremstilles som et vidunderværktøj, og at der på 

den baggrund skabes forventninger til tilgangen. Derimod fandt vi, at der installeres forskellige 

andre forventninger til den anerkendende ledelse. Dette forhold vil vi i det følgende 

eksemplificere ud fra vores empiriske materiale.   

 

Der installeres i Hørsholm Kommune forventninger til, hvilke områder man som medarbejder 

gerne vil anerkendes på. Dette kan forklares med, at anerkendelsen opleves subjektivt (jf. afsnit 

3.5.4). I det empiriske materiale kan vi netop iagttage nogle uoverensstemmelser mellem den 

anerkendelse, som medarbejderne forventer og ønsker, og den anerkendelse, som ledelsen giver 

medarbejderne.      

 

Ifølge ledelsen i Hørsholm handler den anerkendende tilgang for dem om, at medarbejderne føler 

sig set, hørt og forstået af ledelsen. Som det kommer til udtryk hos VA omkring, hvordan man 

skal anerkende:  

 

”Når man møder sygeplejerskerne, som man ikke møder så tit, så skal man lige huske at få sagt 

et eller andet, så de føler sig set og hørt. Det er også et af vores mottoer her: ”her ser vi dig” – 

har vi et slogan, der hedder. Og jeg synes faktisk, at det er rigtig, rigtig godt. For det kan bruges 

på mange områder, og det kan i hvert fald bruges til at huske at bemærke den enkelte. At 

anerkende det, som de gør godt” (VA 25.11.2009).  
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Som det illustreres i citatet kommer ledelsens anerkendelse ofte til udtryk i form af en 

omsorgslignende eller personlig anerkendelse, som overordnet skal bidrage til at bemærke den 

enkelte medarbejder
31

.  

 

Men denne omsorgslignende anerkendelse er imidlertid ikke altid den anerkendelse, som 

medarbejderne efterspørger og forventer. SOSU-hjælper C udtaler om dette: 

 

C: ”Jeg havde glædet mig noget mere til, at man havde et større samarbejde på tværs af husene – 

det savner jeg i den grad. Det havde jeg virkelig en forestilling om, da jeg kom herned: - ”jubii - 

der er simpelthen så mange huse med så mange kvaliteter og så mange ansatte, hvor vi virkelig 

bare kan få glæde af hinanden”. Det er der bare ikke tid til i arbejdsdagen” (SOSU-hjælper C 

3.12.2009). 

 

Hun havde altså forventet mere tid til vidensdeling på tværs af husene på Sophielund. 

Sygeplejerskerne giver i endnu højere grad end SOSU-hjælperne udtryk for et ønske og en 

forventning om anerkendelse af deres faglighed. I interviewet understregede de, at det er dejligt, 

at de bliver hørt og set, men at det er i forhold til mere tid til faglighed, at de vil anerkendes:  

 

D: ”Et eller andet sted, så tror jeg, det handler lidt om, det vi snakkede om før, hvis ens selvværd 

er et rimeligt sted, så har man ikke brug for det der. Jo det er dejligt at få ros, også fordi så ved 

man, at man er hørt og set, - det er sådan en grundbog, ikke? Man skal høres og ses hver dag, alt 

er ok. Men dernæst, så tror jeg mere, at vi har de her faglige ambitioner; for det skal være godt, 

også for det faglige niveau. Og det er også derfor, jeg siger, at det ville være dejligt at have et 

møde mere, for så kunne vi nå lidt mere fagligt, så det ikke bliver det der ‟run and talk‟, her er 

det ikke ‟walk and talk‟, det er ‟run and talk‟” (sygeplejerske D 25.11.2009). 

 

                                                
31 Som det kommer til at fremgå i afsnit 4.3.4 så anerkender ledelsen dog også medarbejderne fagligt i form af 

medinddragelse i beslutninger og opgaveløsning, og de medarbejdere, der har en specialistfunktion får igennem 

denne også mulighed for at dyrke deres faglighed. Men som det i dette afsnit vil blive pointeret, kan anerkendelsen 

siges at ramme ved siden af, da medarbejderne ikke får opfyldt den anerkendelse, som de ønsker i form af mere tid til 

faglighed. 
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Som det fremgår ovenfor, er anerkendende ledelse ifølge sygeplejerskerne for dem mere et 

spørgsmål om tid til faglighed og et fokus på at højne fagligheden. Og fagligheden kunne ifølge 

sygeplejerskerne højnes ved at få mere tid til f.eks. flere personalemøder og lignende initiativer. 

Dette kommer også til udtryk i de følgende citater, som omhandler samkøringsdage, hvor to 

sygeplejersker kører sammen i distriktet og får diskuteret de problematikker, der måtte være. 

Samkøringsdagene afsluttes ofte med et opfølgende sygeplejemøde, som resulterer i feedback og 

faglig sparring. Ifølge sygeplejerskerne har samkøringsdagene været kendetegnende for 

kommunen og fungeret som et rigtig godt initiativ, som bidrager til at højne fagligheden og 

dermed kvaliteten af deres kerneydelse:  

 

B: (om samkøringsdagene) ”… og det gav mig, at jeg tænkte, nå her synes ledelsen, at jeg er 

vigtig, og vores faglige udvikling er vigtigt. Og der kan jeg godt mærke, at når skoen trykker, og 

midlerne ikke er der, så er det noget af det, der bliver skåret væk. Og det er jeg rigtig ked af. 

Fordi jeg synes faktisk, at det er noget af det, som er med til at bevare, at vi har alt det, som vi 

har snakket om før
32

.  Det synes jeg i hvert fald, og det viser også noget om ledelsens syn på 

sygeplejersker. Det synes jeg godt, man kan mærke (andre samstemmende), det oplever vi helt 

bestemt, at der er temmelig meget færre af dem. Nå men, det er noget af det [samkøringsdage], 

som jeg håber på, at man fra ledelsens side vil blive ved med at holde fast i, for elles kan det også 

på længere sigt blive svært at blive ved med at bevare den faglighed, som jeg synes, at vi skal 

have” (sygeplejerske B 25.11.2009).  

 

I det følgende fortsættes diskussionen:  

 

E: Men det er også det B siger her om samkøringsdage, at når der er de der rigtigt travle dage, 

og man egentlig bare føler, at man slukker ildebrande, og ikke når at gøre det helt så godt, som 

det skulle gøres, sådan med at følge op på nogle ting, så er det jo også, at dels den faglige 

kvalitet daler, men også det anerkendende; det følger jo så med. Som B siger, så bliver der lige 

skåret der, og så får vi ikke tid til at reflektere og samkøre og, netop ved samkøring er det dejligt, 

at så kommer der nogle kald, og man kan alligevel godt nå det, fordi man er to, så det ikke er så 

                                                
32 Her henviser hun til tidligere pointer om, at de generelt føler sig anerkendt, og at det er en god arbejdsplads. 
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presset. Det er jo når det ikke er presset, at det er bedst, og det er tit ret presset (sygeplejerske E 

25.11.2009).  

 

Det samme gør sig gældende for faglige tirsdage: 

 

B: ”Og så har vi den her faglige tirsdag, hvis den ellers er der, af halvanden time. Men det er jo 

meget lidt” (sygeplejerske B 25.11.2009).   

 

Som det her italesættes, er anerkendelse for sygeplejerskerne tid til faglighed og tid til faglig 

fordybelse, men det behov føler de ikke opfyldt. Som det bliver pointeret, bliver initiativer som 

samkøringsdage og faglige tirsdage, som resulterer i vidensdeling, feedback og faglig sparring, 

sparet væk, når ”skoen trykker”. B pointerer ovenfor, at besparelserne til samkøringsdage og 

faglige tirsdage illustrerer ledelsens syn på sygeplejerskerne, underforstået at ledelsen ikke 

værdsætter sygeplejerskerne og deres behov for tid til faglighed, når disse tiltag spares væk. Det, 

som sygeplejerskerne forventer, er altså en anerkendelse i form af tid til faglighed, så 

professionalismen og fagligheden højnes. Det kan derfor synes paradoksalt, at medarbejderne får 

anerkendelse for at koordinere hjemmebesøg og klare travlheden, når der er kollegial sygdom:  

 

E: Men noget af det, vi får anerkendelse for, det er, når vi snakker sygemeldinger og sådan 

noget; at der så er nogle ret dygtige koordinatorer, eller en af os andre, der sidder og flytter 

nogle besøg, og får det delt ud. Så får vi jo selvfølgeligt ekstra travlt, men ledelsen er jo glad for, 

at vi kunne klare det uden at indkalde en dyr vikar. Så bliver der sagt tak for hjælpen, og det var 

godt (sygeplejerske E 25.11.2009). 

 

Det paradoksale i ovenstående er således, at anerkendelse for sygeplejerskerne er at få mere tid til 

fagligheden. Men som det illustreres i ovenstående citat, får sygeplejerskerne anerkendelse for at 

håndtere og tage ansvar for pressede situationer; situationer, som giver dem ekstra travlt, og som 

reelt fratager dem tiden til faglig fordybelse. 
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Årsagen til, at sygeplejerskerne i endnu højere grad end SOSU-hjælperne ønsker anerkendelse på 

det faglige område og ikke finder det så essentielt at blive anerkendt personligt, kan måske findes 

ved, at de ifølge dem selv, allerede har fået etableret et anerkendelsesfundament, som bevirker, at 

de via støtte og opbakning i deres egen gruppe får den omsorgslignende anerkendelse opfyldt:  

 

D: ”Det jeg tænker på det er; nu har jeg været her i to år, det første år to gange om ugen, og så 

det næste år, hvor jeg har været her 32 timer. Og kommer ind i den kultur I har, og der var der jo 

ikke en daglig leder som sådan, da jeg startede, men jeg opfattede det egentligt ikke som det store 

problem, for gruppen var anerkendende” (sygeplejerske D 25.11.2009). 

 

Som ovenstående citat indikerer, fremhæves det ifølge sygeplejerskerne selv, at de har en meget 

stærk selvledende eller selvkørende kultur, hvor ledelsen ikke opfattes som særligt synlig. Dette 

er en klar positionering af sygeplejegruppen som en gruppe med en faglig og selvledende 

identitet. Dette pointes yderligere i nedenstående uddrag: 

 

A: ” Jeg er enig med dig, men jeg tror, det handler om, at sygeplejerskegruppen er så stærk. De 

har ikke brug for så meget ledelse. De har ikke brug for en 37 timers ledelse, fordi det er så stærk 

en gruppe, og så god en gruppe og så selvkørende en gruppe. Så hvis hun [lederen] var væk et 

halvt år, så gik det, ja undskyld mig. Men det ville det ikke gøre ude i de små distrikter derude, 

det ville det ikke gøre om aftenen. Vi er så stærke, vi kan selv, vi har også været vant til det” 

(sygeplejerske A 25.11.2009). 

 

Da vi spørger indtil emnet, kommer den omsorgslignende anerkendelse i gruppen til udtryk som 

en naturlig del af kulturen:   

 

Interviewer: ”Kunne man tale om sådan en faglig anerkendelse over for en personlig 

anerkendelse? Fordi I snakker meget omkring det her, at I gerne vil højne jeres faglighed, og at I 

er gode til at sparre med hinanden, og gode til at bruge hinandens ressourcer. Kunne man også 

bruge de mere personlige ressourcer måske? 
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D: Altså helt sikkert, det går jo ikke sådan uden det personlige, synes jeg. Det oplever jeg bare er 

ok, det er som det skal være, der er ikke så meget at komme efter, fordi der er den her 

grundlæggende måde at arbejde på; at man hører lige til hinanden og, jamen, man kan spørge” 

(sygeplejerske D 25.11.2009). 

 

I dette uddrag italesættes det, at den personlige anerkendelse eller en omsorgslignende 

anerkendelse er opfyldt grundet de stærke bånd og den kultur, der er internt i den selvledende 

gruppe; de har altså efter eget udsagn selvværdet i orden. I forhold til den anerkendende ledelse 

forventer sygeplejerskerne derfor i højere grad, at de får plads til at dyrke fagligheden og 

kvaliteten i sygeplejeydelsen, frem for en personlig anerkendelse, som de allerede har på plads i 

deres selvledende grupper. 

 

Opsamlende kan det pointeres, at den anerkendende ledelse ifølge lederne i høj grad defineres til 

at være det, som vi kaldte for en omsorgslignende anerkendelse; altså en anerkendelse, hvor 

medarbejderne bliver set, hørt og føler sig forstået af ledelsen. Som det kom til udtryk i vores 

analyse, er sygeplejerskerne tilfredse med denne form for anerkendelse, da de føler det centralt at 

få støtte og opbakning fra deres ledere. Men som tidligere påpeget, føler de, at de i forvejen har 

selvværdet i orden, og at de internt i sygeplejegruppen uden ledere har fået etableret et 

anerkendelsesfundament. Derfor efterspørger de i højere grad en anerkendelse af tid til mere 

faglighed. SOSU-hjælperne føler ligesom sygeplejerskerne også et stort behov for anerkendelse 

af faglighed, og især vidensdeling på tværs af husene ønskes prioriteret. Selv om ledelsen 

anerkender medarbejderne fagligt i form af inddragelse af deres faglige viden i organisationens 

beslutninger (jf. næste afsnit om medarbejderens ansvarliggørelse), synes anerkendelsen alligevel 

at ramme ved siden af, da den anerkendelse, som medarbejderne efterspørger, handler om tid til 

faglighed. Herved ser vi forskellige definitioner af den anerkendende ledelse, som viser begrebets 

kompleksitet, og illustrerer, at det kan være vigtigt, at den anerkendende ledelse tilpasses en 

arbejdsplads og de forskellige medarbejdergruppers forventninger, hvis målet er, at 

anerkendelsen skal ramme de forventninger, medarbejderne har.   
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4.4.4 ANSVARLIGGØRELSE AF MEDARBEJDERNE 
 

Implikationsafsnittet i analysedel 1 skitserer den konsekvens af anerkendende ledelse, at 

medarbejdere i højere grad bliver ansvarliggjort for deres egen ledelse, deres arbejde og 

organisationens udvikling. Dette blev påpeget som en følge af, at medarbejderne taler sig ind i 

organisationens fremtid og får synliggjort deres og andres bidrag til organisationen. Dette afsnit 

vil fremanalysere, hvorledes vi kan se indikationer på denne implikation i vores interviewdata, og 

udforske denne implikation yderligere.  

 

På spørgsmålet om, hvad anerkendelse er for medarbejderne på Sophielund, svarer de: 

 

A: ”Så synes jeg, at man får anerkendelse ved, at man siger ”hende kan man godt tage med i de 

beslutninger, fordi det er noget fornuftigt, hun har at sige”” (SOSU-hjælper A 3.12.2009).  

 

Selve det, at blive taget med i beslutningerne, er altså for medarbejderne et udtryk for, at de 

bliver anerkendt. Dermed kan vi iagttage, at det på ældreområdet i Hørsholm Kommune kommer 

til udtryk, at anerkendelse og ansvar hænger sammen. LH påpeger således også i starten af 

interviewet, at kernen i hendes anerkendende ledelsestilgang er en tro på, at medarbejderne selv 

kan løse opgaverne bedst muligt, og at hun derfor er meget opmærksom på at inddrage dem i 

problemløsninger og beslutninger frem for blot at være en leder, der dikterer, hvordan tingene 

skal gøres: 

 

”Hvor jeg så kommer med en helt anden tilgang og siger til dem derude, der løser opgaven på 

yderste niveau, at de er altså de bedste til det, - de er betydeligt bedre til det end mig, så de 

kender faktisk løsningen selv. Og der havde man været vant til, at rammerne blev sat for én, så 

der var ikke noget, man satte spørgsmålstegn ved. Hvor jeg satte spørgsmålstegn ved tingene – 

”hvad tænker du selv”? ”hvordan tænker du selv, at du kan løse det her problem”? Og det var 

måske lidt angstprovokerende i starten, fordi nu skulle man jo selv forholde sig til det – ”er det 

nu godt, det jeg gør””? (LH 25.11.2009). 
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Og som det videre pointeres: 

 

”De havde vanskeligt ved det i starten. De havde vanskeligt ved at tænke selv, og de plejede jo at 

gøre sådan her. Jeg gik ind og satte spørgsmålstegn ved nogle måder, deres fremmødeplaner var 

på; var der noget, der gav mere mening? Jeg satte spørgsmålstegn ved nogle af de mønstre, de 

havde i forhold til at overlevere kommunikation og beskeder til hinanden. Og det er udfordrende, 

fordi deres hverdag er blevet anderledes, og på den måde skulle de tage et andet ansvar end det, 

de har gjort tidligere, hvor de bare skulle møde op og lave opgaven” (LH 25.11.2009). 

 

I citaterne understreges det, at LH, som en del af den anerkendende tilgang, i høj grad har ladet 

medarbejderne selv tilrettelægge arbejdet og opgaveløsningen og udfordret dem på den vante 

måde at gøre arbejdet på. Denne uddelegering af ansvar betyder, at medarbejderne bliver gjort 

mere selvledende. Dette har for nogen ifølge LH været angstprovokerende, da de, fordi de selv 

beslutter, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og opgaverne løses, i højere grad bliver 

ansvarliggjort for arbejdet. Dette understøttes også i interviewet med VA, der om LH fortæller:  

 

”Og når man kom med en eller anden problemstilling, så sagde hun ”hvad synes du selv”, 

”hvordan synes du, at vi skal gribe det her an” ”nå men så gør vi det” – men man kunne også 

godt få en diskussion med hende omkring et eller andet og få vendt sine tanker, fordi hun så 

tingene fra et andet perspektiv. Så derfor lærer man jo selv at tænke sådan – jeg synes lynhurtigt, 

at det her var rigtig godt. Men der er nogle, der stadigvæk siger ”hvad synes lederen her”. Altså 

ikke i min gruppe men i en anden gruppe er der nogle, der virkelig ikke kan lægge det der af sig. 

Og som synes det er svært” (VA 25.11.2009). 

 

Således illustreres det, at der er nogle af medarbejderne, der har svært ved at påtage sig det ansvar 

og den selvledelse, som den anerkendende ledelse lægger op til, og at det samtidigt synes at være 

et mål for ledelsen, at medarbejderne rent faktisk tager dette ansvar; de skal helst ”lægge det der 

af sig” med de gamle mønstre, hvor lederen bestemmer.  
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I både interviewet med LH og VA bliver der også lagt stor vægt på at pointere, at medarbejderne 

har været inddraget ved en nylig sparerunde, hvor medarbejderne var med til at pege på områder, 

der bedst kunne skæres ned (VA 25.11.2009, LH 25.11.2009): 

 

”Vi er igennem nogle kæmpe besparelser, hvor man jo godt kunne vælge, at vi i ledergruppen 

bare satte os sagde ”det og det og det og hak, hak, hak – tre fyrede og færdig med det”.  Det er 

jo det nemmeste. Det er der mange kommuner, der gør. Vi har i stedet valgt at samle hele 

afdelingen og sige ”nu skal I høre – vi har nogle udfordringer her, fordi vi er blevet bedt om at 

komme med forslag til sådan og sådan” – ”nu splitter vi op i grupper og ser på, hvor er det, vi 

kan spare noget på – tænk jeres arbejdsdag igennem”. På den måde har vi fundet temmelig 

mange penge - over en mio. kr., som vi kunne finde i besparelser, som vi lægger op til politikerne 

og siger ”det er de her områder med de og de konsekvenser, det vil få, hvis I vælger denne 

model”. Så kan de gå ind og vælge, og så har medarbejderne været en del af det og fået lov til at 

sige ”det her område, det går slet ikke, men her kunne vi måske gøre sådan og sådan”. ”Hvis vi 

gør det her, vil det måske ikke ramme ligeså mange, som hvis vi gør det her”” (VA 25.11.2009). 

 

Ovenstående hændelse med sparerunden gives som et eksempel på, at medarbejderne, som en del 

af den anerkendende tilgang, medinddrages i vigtige beslutninger for organisationen. Her kan 

man argumentere for, at dette er en måde, hvorpå man netop ansvarliggør medarbejderne for de 

besparelser, der ender med at blive ført ud i livet, da de selv er med til at beslutte, hvor der skal 

skæres. På denne måde kan ledelsen måske ikke i samme omfang holdes ansvarlig, og man kan 

mindske utilfredsheden med besparelserne blandt medarbejderne, da de jo selv har været med til 

at træffe beslutningen, og dermed indskrevet sig i organisationens ‟besparelsesfremtid‟.  

 

I forbindelse med ansvarliggørelsen af medarbejderne, bliver tillid en central komponent, og LH 

pointerer da også, at tillid er en essentiel del af anerkendelse: 

 

”Anerkendelse bygger jo også enormt meget på tillid og jeg har det sådan, at jeg altid går ind i 

en relation med tillid. Men selvfølgelig er der altid et eller andet sted nogen, der ikke kan leve op 

til den tillid, og så går det galt. Hvis man ikke kan have tillid til hinanden, når man har med 
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anerkendelse at gøre og uddelegerer, for det synes jeg hører med – uddelegerer ansvar og 

anerkender, at den enkelte faktisk har kompetencer til at løse denne her opgave, så har jeg også 

tillid til, at den pågældende løser den opgave, og så bliver man også kaldt til samtale, hvis det 

ikke sker” (LH 25.11.2009). 

 

Men når tillid bliver central i den anerkendende ledelse, kan det også blive skrøbeligt, da 

mistilliden, som citatet understreger, bliver potentialiseret. I forbindelse med sparerunden, var LH 

skuffet over, at nogle medarbejdere, før sparerunden, ikke allerede havde påpeget, hvor der var 

ressourcer til overs: 

 

”Ja, jeg synes ikke helt, at det er ok, for jeg synes, at vi laver rammer ledelsesmæssigt, hvor der 

er rum for at sige ”ved du hvad – jeg har faktisk tid til overs, hvis jeg nu lavede min opgave 

anderledes, kan vi så bruge den tid bedre?”” (LH 25.11.2009). 

 

Fordi LH anerkender medarbejderne og giver dem rum til at tilrettelægge deres eget arbejde, 

havde hun også forventninger til, at medarbejderne ville være ærlige, hvis de havde tid til overs, 

og således blev hendes forventninger til medarbejderne om at tage ansvar for deres egen ledelse 

altså ikke indfriet i denne situation. Hermed kan vi iagttage, at der installeres en form for 

‟kontrakt‟ mellem LH og medarbejderne, da LH qua den anerkendelse hun giver medarbejderne, 

forventer, at de skal tage større ansvar for organisationen.   

 

Et andet sted, hvor lederne, som en del af den anerkendende indsats, forsøger at tage 

medarbejderne med på råd i forhold til organisationens udvikling, er i forbindelse med 

udviklingen af trivselspolitikker, årsplaner osv.: 

 

”Vi har selvfølgeligt medinddraget vores medarbejdere i den. De har jo siddet med i at lave den 

der trivselspolitik. De har været med i at lave vores årsplan. De vælter ikke ind af døren, dem der 

gerne vil være med, det gør de ikke. Det er tit, vi må ud og sige, værsgo ikke. Altså, der er nogen, 

der kommer igen og igen. Dem vil du altid have, men der er godt nok også mange, der holder sig 

væk, og ikke vil det. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at de jo er mødre ved siden af, og 
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”nej, jeg vil ikke bruge en ugedag på det”, og ”jeg kan ikke overskue det”, og ”kan vi nu også 

det”, og ”hvad forventer de så af mig”? Og selv om vi går rundt og siger, at vi får rigtigt meget 

ud af det på mange måder på de der dage, hvor vi sidder og drøfter de ting, så er der ikke den 

store entusiasme” (HS 25.11.2009). 

 

Citatet ovenfor illustrerer, at mange medarbejdere måske ikke har lyst til at involvere sig i 

udviklingen af årsplaner og trivselspolitikker. Som HS påpeger, kan de ikke nødvendigvist 

overskue det ansvar og den ekstra tid, de skal bruge, hvis de skal involvere sig, og de er bange 

for, hvad det har af konsekvenser for dem: ”kan vi nu også det, og hvad forventer de så af mig”? 

Det illustreres altså, at det ikke er alle medarbejdere, der nødvendigvist har lyst til at få øget 

ansvar og medindflydelse. 

 

Spørgsmålet er, om medarbejderne også oplever denne ansvarliggørelse af dem i forbindelse med 

den anerkendende ledelse? Sygeplejerske B taler i interviewet om den store anerkendelse, hun 

føler, når hun får lov til at bruge hver anden torsdag på at dykke ned i sit faglige ekspertområde, 

nemlig diabetes: 

 

B: ”Jeg synes, det er rigtigt rart, at man har den opbakning, både fra sin ledelse og sine 

kollegaer. At man både får tiden til det, for det er jo ellers en af de faktorer, der tit har været, 

som bremser rigtigt mange ting i det her kommunale system. Men at der faktisk er tiden til at 

sige, ”ok, du har otte timer, hver anden torsdag, dem bruger du, du må disponere fuldstændig frit 

over dem”. Jeg vil sige, jeg har aldrig haft så travlt, for så er der altid tusind ting, jeg skal nå, og 

nogen jeg skal ringe til og ting og sager. Men det er rigtigt rart, at jeg får spørgsmål fra 

kollegaer og assistenter, og jeg får også fra ledelsen en gang imellem, med ”kan du ikke lige 

finde ud af, hvilke diabetesforeninger, der er rundt omkring” og jo det kan jeg godt, og det 

vokser man da med, synes jeg. Det er rigtigt dejligt, synes jeg  

 

C: Og det højner én fagligt 
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B: ”Ja, det synes jeg det gør. Og gør, at man bliver ved med at have lysten” (sygeplejerske B, C 

25.11.2009). 

 

Ud fra dette uddrag fra interviewet kan vi se, at B ansvarliggøres ved, at hun bliver anerkendt i 

forhold til at måtte bruge tid på sit faglige område hver anden torsdag. Dette bevirker med hendes 

egne ord, at hun ”aldrig har haft så travlt”, som på disse dage, for så er der så meget, hun gerne 

vil nå, og det forpligter, at både ledelse og kollegaer har spørgsmål til hende. Ydermere 

synliggøres på denne facon også B‟s bidrag til organisationen i form af hendes spidskompetence 

på diabetesområdet, og hendes faglige stolthed og lyst til arbejdet synes derfor at medvirke til, at 

hun gerne vil yde en ekstra indsats. Dette eksempel med B‟s styrkede lyst til at yde en ekstra 

indsats, når hun anerkendes for sin faglighed, understøtter også pointen fra forrige afsnit  om, at 

medarbejderne gerne vil anerkendes ved at få mere tid til det faglige. 

 

Opsummerende skal det understreges, at vi i interviewene kan iagttage, at medarbejderne 

ansvarliggøres og også gøres mere selvledende som følge af den anerkendende ledelse på 

ældreområdet i Hørsholm Kommune. Vi kan i empirien se, at ansvar og medinddragelse hænger 

sammen med anerkendende ledelse i Hørsholm. Lederne gør meget ud af at arbejde med denne 

medinddragelse af medarbejderne, hvorigennem medarbejderne indskriver sig i organisationens 

beslutninger, f.eks. i forbindelse med besparelser. Hermed bliver tillid også fremtrædende som en 

del af anerkendende ledelse, da det øgede ansvar hviler på en form for tillidskontrakt mellem 

leder og medarbejder. Empirien peger desuden på, at nogle medarbejdere giver udtryk for, at de 

generelt føler sig anerkendt, når de bliver taget med på råd, og det kommer til udtryk, at de derfor 

gerne vil yde lidt mere. Her er eksemplet med sygeplejerske B særligt illustrativt i forhold til at 

fremvise den styrkede lyst til at yde noget mere, som hun oplever, når hun anerkendes for sin 

faglighed, og når hendes bidrag til arbejdspladsen synliggøres. Empirien kan også fremvise 

eksempler på, at nogle medarbejdere måske ikke har lyst til det øgede ansvar og de forventninger, 

der kan følge med det, og at de derfor undlader at deltage i f.eks. udviklingen af årsplaner osv. 
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4.5 Anerkendende ledelse i Hørsholm: En normaliseringsstrategi 
 

I det følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan den anerkendende ledelse kommer til udtryk i 

Hørsholm Kommune; dvs. vi vil fremlægge, hvad vi iagttager, at anerkendelsen overordnet bliver 

til i vores case. Som det er kommet til udtryk i analyserne, er den anerkendende ledelseslogik 

samtidigt også en normaliserende logik, der former organisationen, og det er denne 

normaliserende logiks virkemåde i Hørsholm, som vi vil eksplicitere nærmere i det følgende 

afsnit. Dette gøres med udgangspunkt i nogle af de pointer, vi fremanalyserede i 

implikationsafsnittene i analysedel 2, hvorfor dette afsnit får funktion af at være en opsamlende 

analyse i forhold til analysedel 2.   

 

I forbindelse med den anerkendende ledelse i Hørsholm diskuterede vi i analysedel 2, at der blev 

udtrykt forskellige forventninger til lederes og medarbejderes adfærd. Forventninger til 

sygeplejerskernes og SOSU-hjælpernes adfærd blev først og fremmest illustreret i afsnittet om 

ansvarliggørelsen af medarbejderne (jf. afsnit 4.4.4). Her blev det fremlagt, at forventningerne fra 

lederne til medarbejderne var, at de skal være i stand til selv at tilrettelægge arbejdet og 

opgaveløsningen: de bliver altså med andre ord ansvarliggjort for deres egen ledelse og 

selvledelse. Som vi yderligere så i afsnittet, bliver en form for tillidskontrakt også en vigtig 

komponent i forventningerne til medarbejderne, og medarbejderne skal således fremadrettet 

kunne honorere denne tillid og handle i tråd med ledernes ønsker. Derudover blev det yderligere 

ekspliciteret, at lederne også har implicitte forventninger til medarbejderne om, at de med deres 

faglighed bidrager til organisationens udvikling. Dette kom til udtryk i forbindelse med 

medarbejdernes medinddragelse i organisationens beslutninger. De forventninger, som lederne 

har til medarbejderne, retter sig således mod fremtiden og fremtidige handlinger, da ledernes 

forventninger til medarbejdernes ansvarliggørelse vidner om en ønskelig adfærd hos dem. Derved 

kan vi understrege, at den anerkendende ledelse i Hørsholm i denne forbindelse skaber mening 

ved ikke kun at være et ‟roseværktøj‟ på baggrund af handlinger og adfærd, men også bliver et 

værktøj, der peger fremad mod en ønskelig fremtidig adfærd hos medarbejderne. I forlængelse 

heraf vil vi derfor argumentere for, at den anerkendende ledelse i Hørsholm får en fremadrettet 

normaliserende funktion, hvor målet for ledelsen i Hørsholm er at få medarbejderne subjektiveret 
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som selvledende, og som ansvarlige over for organisationens fremtidige virke. Med andre ord kan 

vi iagttage den anerkendende ledelse som en logik, hvori medarbejderne søges afrettet til at være 

en fremtidig gevinst for organisationen, og således bliver anerkendende ledelse i Hørsholm et led 

i en normaliseringsstrategi, der disciplinerer medarbejderne. 

 

I vores analyse kunne vi endvidere iagttage, at den anerkendende ledelse i Hørsholm Kommune 

bliver en kultur, der omfavner hele organisationen, hvilket medvirker til, at distinktionen 

inkluderet/ekskluderet aktiveres (jf. afsnit 4.4.1). Som det kom til udtryk i afsnittet, ekskluderes 

de, der ikke kan acceptere at arbejde under den anerkendende ledelsesform, da de ikke passer ind 

i kulturen. Omvendt inkluderes de, der gerne vil den anerkendende tilgang, og dermed kan den 

anerkendende tilgang iagttages at blive en tilgang, hvor man enten er inde eller ude. Der findes 

således ikke en ‟midterposition‟ i den anerkendende tilgang, hvor de, som blot er uenige i 

tilgangen, men som stadigvæk gerne vil arbejde i Hørsholm Kommunes ældreområde, kan 

befinde sig. Den anerkendende ledelse danner netop mening ved at skelne mellem dem, der kan 

eller vil indordne sig og være selvledende, ansvarlige og anerkendende i organisationen og dem, 

der ikke kan eller vil. I denne forbindelse iagttager vi, at den anerkendende ledelse kan blive en 

form for sorteringsmekanisme, som lederne kan anvende til at sortere de medarbejdere fra, som 

af den ene eller anden grund ikke passer ind i Hørsholm Kommunes anerkendende tilgang. 

Således kan man forestille sig, at medarbejderne vil stræbe efter at indordne sig under 

anerkendelsens logik. Dette kunne tænkes at medvirke til, at ledelsen får medarbejdere, der 

oplever anerkendelsen som et pres, men herudover kan organisationen også risikere, at det bliver 

én type af medarbejdere, som dominerer arbejdspladsen, hvilket i sidste ende kan bevirke, at 

‟skæve‟ og innovative sjæle mistes. Med udgangspunkt i disse pointer, kan vi iagttage, at den 

anerkendende ledelse også her bliver til en form for normaliseringsstrategi. Som det bliver 

illustreret, danner den anerkendende ledelse sin mening ved at påtvinge en bestemt anerkendende 

adfærd hos medarbejderne, hvis de vel at mærke ønsker at være en del af organisationen. Vi 

antager, at medarbejderne som udgangspunkt gerne vil holde sig på distinktionens plusside (at 

være en del af fællesskabet), og således kan vi se, at den anerkendende ledelse ved hjælp af en 

eksklusionsmekanisme afretter eller disciplinerer medarbejderen til at være et bestemt 

anerkendende subjekt, der positivt vil indgå i den anerkendende organisationskultur. 
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Opsamling 

I ovenstående afsnit har vi, med udgangspunkt i pointer fra analysedel 2, opsummerende 

diskuteret den anerkendende ledelse, som den kommer til udtryk i Hørsholm Kommune. Med 

udgangspunkt i analysen om ansvarliggørelse af medarbejderne og analysen om 

inklusion/eksklusion har den ovenstående gennemgang illustreret, at den anerkendende ledelse i 

Hørsholm Kommune overordnet bliver til en normaliseringsstrategi, der disciplinerer 

medarbejderne, så de kan agere i overensstemmelse med ledelsens ønsker i Hørsholm Kommune.  

I det følgende afsnit vil vi konkludere på analysedel 2, og efter dette vil vi i en samlet 

opsummerende diskussion reflektere over analysedel 1 og 2, inden vi når konklusionerne for 

specialets analyser. 

 

4.6 Konklusion på analysedel 2: Anerkendende ledelse i Hørsholm  

 

Analysedel 2 har haft som formål at udforske anerkendelsesdispositivets virkemåde i forhold til 

en konkret case. Anerkendelsesdispositivet er en normerende, men ikke determinerende, logik, 

der former ledelsen og organisationen, og derfor er det relevant at se på, hvordan dispositivet 

foldes ud, når det rammer en organisation. Analysen har taget udgangspunkt i de problematikker, 

der blev rejst i implikationsafsnittet i analysedel 1, og har på baggrund heraf afslutningsvist 

illustreret, hvad anerkendelsen bliver til i Hørsholm Kommune. 

 

Overordnet set kan vi i vores case, trods de forskellige skitserede problematikker, iagttage, at den 

anerkendende ledelse virker i tråd med anerkendelsesdispositivets synliggørelse af anerkendende 

ledelse som en tilgang, der kan forene trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. I Hørsholm 

Kommune bearbejdes dilemmaet omkring autenticitet/værktøj ved at ledelsen igennem en række 

distinktioner: kultur/værktøj, anerkendelse/overfladisk ros, naturlig/kunstig, oprigtig 

anerkendelse/repeterende floskler, og anerkendelse med hjertet/anerkendelse som en moderne 

trend. Ved hjælp af disse distinktioner kan ledelsen proaktivt understrege, at de opererer på 

plussiden af distinktionerne. Hermed kan vi iagttage en kommunikativ strategi, der kan forme 

medarbejdernes vokabular og dermed holdning til anerkendende ledelse i organisationen. På 
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baggrund heraf kan ledelsen komme en mulig skepsis i forhold til den anerkendende tilgang i 

forkøbet.  

 

Inklusion/eksklusionsafsnittet illustrerer, at den anerkendende ledelse i Hørsholm Kommune 

bliver en ledelseskultur, der omfavner hele organisationen, og som ekskluderer dem, som ikke 

kan indskrive sig i tilgangen. I den anerkendende kultur bliver der således ikke plads til at 

anerkende dem, der ikke vil anerkende. Ydermere bliver det også essentielt, at den anerkendende 

tilgang er en naturlig del af ledernes og medarbejdernes væremåde. Medarbejdere og lederne 

oplever generelt anerkendende ledelse som en naturlig del af hverdagen, og dermed ikke som et 

øget pres, men fra begge sider bliver det pointeret, at anerkendende ledelse kræver meget tid. Det 

kommer også til udtryk i interviewene, at der er nogle samarbejdsproblemer og faglige 

udfordringer, som ikke kan løses med den anerkendende tilgang, der eksisterer medarbejdere og 

ledere imellem. Den gode, omsorgsfulde tone synes altså ikke altid at være nok i forhold til nogle 

af udfordringerne i organisationen. Dette leder over til implikationsafsnittet om 

forventningsskabelse, som illustrerer, at medarbejderne ønsker og forventer anerkendelse i form 

af mere tid til faglig fordybelse, men at det ikke altid er det, medarbejderne får. Både 

sygeplejerskerne og SOSU-hjælperne er glade for den omsorgsfulde og personlige anerkendelse, 

men de efterspørger endnu mere et fokus på faglighed som en del af den anerkendende ledelse. 

På trods af at medarbejdernes faglighed inddrages i beslutninger om opgaveløsning, bliver deres 

forventninger til anerkendende ledelse alligevel ikke helt indfriet, da de efterspørger at få mere 

tid til deres fagområde, vidensdeling, sparring og flere personalemøder. I stedet oplever de ofte 

en personlig anerkendelse: at blive ‟set og hørt‟ og et klap på skulderen - gerne i pressede 

situationer, hvor fagligheden netop bliver sat til side. Det fremstår således paradoksalt, at 

medarbejderne føler, at ledelsen især anerkender dem i tidspressede situationer, hvor fagligheden 

netop må nedprioriteres. Afsnittet om medarbejdernes ansvarliggørelse illustrerer, at 

anerkendelse, ansvar og selvledelse hænger sammen i den anerkendende ledelsesindsats på 

ældreområdet, og medarbejderne indskrives i, og gøres dermed ansvarlige for, organisationens 

fremtid ved, at de selv tilrettelægger arbejdet, at de inddrages i spareplaner og i udviklingen af 

arbejdspladsens årsplaner osv. Her bliver tillid en central komponent, og tillidsbruddet lurer 

under overfladen, når medarbejderne ikke lever op til det ansvar, de får tildelt, og dermed ikke 
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opretholder deres del af ‟kontrakten‟. Empirien anskueliggør også, at medarbejderne føler dette 

øgede ansvar. Nogle medarbejdere har ikke lyst til dette ansvar, mens eksemplet med 

diabetesspecialisten sygeplejerske B fremviser den styrkede lyst til at yde noget mere, som 

opleves, når anerkendelsen af fagligheden kommer i centrum, og når bidraget til arbejdspladsen 

synliggøres. 

 

Det afrundende analyseafsnit omkring, hvad anerkendelsen bliver til i Hørsholm Kommune 

fremhæver, at anerkendende ledelse i casen tager form af et normaliseringsgreb, der former 

medarbejdere, ledere og organisationen. Den anerkendende ledelse rækker ikke kun bagud i tid, 

men på baggrund af de forventninger, der skabes, centrerer den sig også omkring fremtidige 

handlinger og adfærdsmønstre. Forventningerne til medarbejdernes øgede ansvarliggørelse og 

selvledelse udtrykker en måde, hvorpå ledelsen kan forme en ønsket adfærd, som er i 

overensstemmelse med organisationens fremtidige mål. Således bliver den anerkendende ledelse 

et led i en normaliseringsstrategi, der peger fremad, da medarbejderne subjektiveres til at være en 

fremtidig bonus for organisationen. Den anerkendende ledelse skaber ydermere et socialt skel 

mellem os/dem; et skel mellem dem, der inkluderes i kulturen og dem, der ekskluderes. Som det 

blev påpeget, kan dette skel disciplinere medarbejderne som anerkendende subjekter og således 

forme og afrette medarbejderne til at indgå i den anerkendende organisation.  
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Kapitel 5. Opsummerende diskussion: 
Anerkendelsesdispositivet og casen 

 

Dette afsnit vil diskutere, hvad vi overordnet set kan få øje på i forhold til anerkendende ledelse i 

det offentlige, når vi sammenholder vores to analyser: dispositivanalysen og case-analysen. Når 

vi sammenligner konklusionerne fra de to analyser, kan vi overordnet se, at de to analyser støtter 

op om hinanden i forhold til den viden, de bidrager med om anerkendende ledelse i det offentlige. 

Samtidigt styrker det vores blik, at de to analyser supplerer hinanden: dispositivanalysen udleder 

den generelle logik, og case-analysen tager fat, hvor dispositivanalysen slipper, og udforsker med 

et case-eksempel, hvordan den anerkendende ledelse og implikationerne mere detaljeret kommer 

til udtryk. 

 

De to analysedele belyser således samlet set anerkendende ledelse i det offentlige, og begge 

analysedele illustrerer, at anerkendende ledelse eller anerkendelsesdispositivet overordnet set 

fremstår succesfuldt i forhold til at skabe trivsel og effektivitet på offentlige arbejdspladser. 

Anerkendende ledelse dukker yderligere op som en ledelsestilgang, som ledere og medarbejdere i 

store træk er glade for, og disse forhold kan blandt andet medvirke til at forklare, hvorfor 

anerkendende ledelse er blevet sat på dagsordenen inden for offentlig ledelse.  

 

Når vi kigger på anerkendende ledelse inde fra anerkendelsesdispositivet ser vi altså, at det 

virker, og at det fremstår som en yderst positiv tilgang. Anerkendende ledelse er i 

anerkendelsesdispositivets egen optik således en fremragende ledelsestilgang, men hvad er 

anerkendelsesdispositivet blindt for? Dette spørgsmål har vores to analysedele også muliggjort et 

svar på i kraft af, at vi har fået skabt en analytisk distance til ledelsestilgangen. 

Dispositivanalysen blotlagde anerkendelsesdispositivets virkemåde, og muliggjorde en påpegning 

af mulige implikationer. Og det er netop med udgangspunkt i disse implikationer, at vi har kunnet 

iagttage konsekvenserne af den anerkendende ledelse mere detaljeret i vores case. Her kan vi især 

i case-analysen iagttage, hvorledes anerkendende ledelse former organisationen.  
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Vi kan således, når vi træder uden for anerkendelsesdispositivet, iagttage, at den anerkendende 

ledelse overordnet set bliver et greb, der kan skabe trivsel og effektivitet ved at det former eller 

normaliserer organisationen på en bestemt måde.  Præmissen for at anerkendende ledelse kan 

blive lig med trivsel og effektivitet er netop, at man, som både leder og medarbejder, indskriver 

sig i tilgangen, og derved bliver anerkendelsen til en normaliseringslogik, der former ledere og 

medarbejdere. På den måde kan vi overordnet set fremhæve, at anerkendende ledelse tager form 

af et normaliseringsgreb, som former en effektiv og trivselsfokuseret organisation.  

 

Ud fra afsnit 4.5 i analysedel 2, som peger på anerkendende ledelse som en 

normaliseringsstrategi, kan vi også overveje, hvordan den anerkendende ledelse, gennem dens 

funktion som et normaliseringsgreb, fører til trivsel og effektivitet i organisationen: Igennem den 

anerkendende ledelses normaliserende sorteringsmekanisme ekskluderes uønskede ikke-

anerkendende medarbejdere og de resterende medarbejdere disciplineres til at acceptere 

dispositivets spilleregler. Vi vil argumentere for, at dette kan øge både trivsel (det bliver rarere 

for de resterende medarbejdere at være på arbejdspladsen og nemmere for ledere og 

medarbejdere at udbrede en anerkendende stemning) og effektivitet (anerkendende medarbejdere 

er mere anerkendende over for borgere, og en organisation kan yde mere, når der ikke skal 

kæmpes med uvillige medarbejdere). Og når medarbejderne subjektiveres til at være en bonus for 

organisationen, ved at de formes til at tage mere ansvar og blive selvledende, kan man 

argumentere for, at effektiviteten øges for organisationen, da medarbejdernes ressourcer på denne 

facon kan udnyttes optimalt. Om dette også skaber trivsel for medarbejderne mener vi dog er 

afhængigt af, om man som medarbejder trives med, har lyst til og kan håndtere det øgede ansvar. 

 

Således tager den anerkendende ledelse form af et normaliseringsbegreb, der udstikker, hvordan 

subjekterne kan handle i anerkendelsesdispositivet, og vi kan altså igennem dispositivanalysen og 

analysen af anerkendende ledelse i Hørsholm Kommune få øje på anerkendende ledelse som en 

normaliserende logik, der fordrer en bestemt adfærd, og som kræver, at alle medarbejdere og 

ledere går helhjertet ind for tilgangen og tager ansvar for organisationen. Som nævnt i analysedel 

1 kan man således fremføre, at medarbejderne disciplineres ud fra anerkendelsesdispositivets 

krav. Et eksempel på dette er, at frivilligheden som en teknologi, der som udgangspunkt tager 



118 

 

afsæt i subjekternes frihed, i dispositivet i stedet tager form af en disciplinær teknologi, der, 

igennem en uddelegering af frivilligheden til forskellige formelle eller uformelle kontrakter, 

binder medarbejderne til den anerkendende tilgang. Man kan sige, at man igennem de synlige 

eller usynlige kontrakter, som anerkendelsesdispositivet opererer med, indstifter en 

anerkendelsesnorm i medarbejderne og lederne, som de skal opfylde, og som de dermed 

disciplineres ud fra (Kristensen 1987:155-158). 

 

Således kræves der altså en bestemt adfærd af subjektet, for at han eller hun kan ‟indrulleres‟ i 

anerkendelsesdispositivet, og dermed ser vi, som nævnt i analysedel 1, at subjektet i realiteten må 

bearbejde sig selv igennem en række af selvteknologier for at forme sig i forhold til den 

anerkendende ledelses idealer. Dette hænger sammen med Foucaults brug af begrebet etisk 

praksis til at beskrive, hvordan subjekter orienterer sig efter en gældende foreskrivende logik 

eller norm. Etisk praksis beskrives af Foucault som: ”…the manner in which one ought to 

„conduct oneself‟ – that is the manner in which one ought to form oneself as an ethical subject 

acting in reference to the prescriptive elements that make up the code” (Foucault 1992:25-26). 

For at subjektet kan finde en plads i anerkendelsesdispositivet, må det altså være i stand til at 

udøve etisk praksis på sig selv igennem brugen af forskellige selvteknologier, så det bliver formet 

efter anerkendelsesdispositivets logik. Hvis man ikke er i stand til at udøve denne etiske praksis 

og tilpasse sig anerkendelsesdispositivets idealer kan konsekvensen, som vi har set i analyserne, 

være, at man ekskluderes fra ‟den anerkendende organisation‟.  

 

Men vores pointe her er også, at det kan have konsekvenser for medarbejderne at være i 

anerkendelsesdispositivet og dermed bearbejde sig selv i organisationen, da en konstant 

selvdisciplinering kombineret med selvledelse og ansvarliggørelse kan tænkes at medføre 

forskellige stressrelaterede problematikker. Således kan specialet bidrage med perspektiver i 

forhold til en debat omkring selvledende medarbejdere i nutidens projektsamfund, der, som en 

konsekvens af den øgede selvledelse, også kan siges at blive ansvarlige for at lede deres egen 

stress (Pedersen 2008). Ifølge Anders Fogh Jensen er det moderne projektsamfund og 

projektmennesket præget af en stigende individualisering, fragmentering og midlertidighed 

(Jensen 2009). For en person iført projektsamfundets briller, lyder anerkendende ledelse måske 
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umiddelbart som et svar på medarbejdernes individualiserede behov for at blive rigtigt og 

autentisk anerkendt i den midlertidighed og stress, de befinder sig i på et givet tidspunkt, men ved 

nærmere eftersyn dukker anerkendelsesdispositivet altså op som en logik, der synes at være et 

svar på organisationens behov for at forme medarbejderne på en bestemt måde. 
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Kapitel 6. Konklusion  

 

Specialet blev indledt med følgende problematisering:  

 

Med udgangspunkt i vores undren over, om anerkendende ledelse, som umiddelbart lyder 

selvfølgeligt positivt, også er det, og med det heraf affødte ønske om at opnå en mere nuanceret 

forståelse af, hvordan anerkendende ledelse i det offentlige virker, ønsker vi, med udgangspunkt i 

Michel Foucaults dispositivbegreb, at afdække ledelsestilgangens virkemåde, og i forlængelse 

heraf at belyse de mulige konsekvenser af anerkendende ledelse. 

 

For at kunne udforske ovenstående problematisering nærmere stillede vi to arbejdsspørgsmål, 

som udstikker specialets to analysedele: 

 

Hvordan træder anerkendende ledelse frem som et dispositiv inden for offentlig ledelse, og hvilke 

implikationer kan udlæses heraf?  

 

Hvordan udfoldes anerkendelsesdispositivets virkemåde i en konkret case? 

  

Med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål har vi kunnet problematisere den 

anerkendende ledelsestilgang, som netop var vores ønske ved specialets start. Foucaults 

dispositivbegreb har hjulpet os til at skabe en analytisk distance til den anerkendende ledelse, og 

dette har medført, at vi har kunnet få øje på nogle træk ved anerkendende ledelse, som måske 

ikke er umiddelbart synlige. Kvaliteten af vores analyser kan som nævnt blandt andet vurderes 

på, om de har kunnet opfylde deres formål: at afdække, hvordan den anerkendende ledelse virker, 

og i forlængelse heraf, at problematisere den. Som nedenstående konklusion på analyserne vil 

illustrere, ser vi dette kriterium som opfyldt. 
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Den første analysedel har fremanalyseret anerkendelsesdispositivet og blotlagt dets virkemåde på 

baggrund af dispositivets fire dimensioner: synlighedsfeltet, vidensfeltet, teknologier og 

subjektiveringer. Her kan vi konkludere, at anerkendende ledelse bliver synliggjort som en 

løsning på ledelsesudfordringer i en offentlig kontekst. Den anerkendende tilgang er funderet i 

teoretisk og praktisk viden, som udstikker rammerne for anerkendende ledelse. Anerkendende 

ledelse opererer igennem en række implementerings- og dialogteknologier, som former 

medarbejderne, lederne og organisation til at handle i overensstemmelse med dispositivets logik. 

Med udgangspunkt i dispositivets virkemåde har vi kunnet udlede mulige implikationer af 

dispositivet, som omhandler autenticitet, eksklusion, øget pres og tidsforbrug, 

forventningsskabelse og ansvarliggørelse af medarbejderne.  

 

Analysedel 2 har bekræftet og udforsket implikationerne fra analysedel 1 i en konkret case fra 

ældreområdet i Hørsholm Kommune. I vores indsamlede empiri fandt vi indikationer på alle 

implikationerne, hvilket illustrerer implikationernes relevans i forhold til den anerkendende 

ledelsestilgang. Vedrørende autenticitetsproblematikken kunne vi fremanalysere en proaktiv 

kommunikationsstrategi, som ledelsen synes at anvende for at forholde sig til dilemmaet mellem 

anerkendende ledelse som en autentisk tilgang og anerkendende ledelse som ledelsesværktøj. I 

eksklusionsafsnittet kunne vi bekræfte, at den anerkendende ledelse har en ekskluderende 

mekanisme, og i afsnittet om øget pres og tidsforbrug kom det til udtryk, at anerkendende ledelse 

er en tids- og ressourcekrævende tilgang. I analysen af forventningsskabelse blev det illustreret, 

at anerkendende ledelse indstifter forventninger, og at medarbejderes og lederes forståelse af den 

anerkendende ledelse er divergerende i Hørsholm. Implikationen vedrørende ansvarliggørelse af 

medarbejderne understreger, at ansvar og anerkendelse hænger sammen i den anerkendende 

ledelsestilgang, og at medarbejderne som en konsekvens heraf gøres mere selvledende, og også 

kan føle større engagement over for organisationen. Analysen af hvilken form, anerkendelsen 

tager i casen, illustrerer, at den anerkendende ledelse bliver en normaliseringsstrategi. Dette 

normaliseringsgreb fungerer overordnet ved at afrette eller disciplinere medarbejderne igennem 

et fokus på, at de skal være en fremtidig gevinst for organisationen ved, at de ansvarliggøres og 

bliver mere selvledende, og igennem en normaliserende sorteringsmekanisme, som ekskluderer 

de medarbejdere, der ikke kan eller vil underlægge sig den anerkendende ledelses præmisser. 



122 

 

De to analysedele har samlet set belyst anerkendende ledelse i det offentlige, og når vi 

sammenligner de to analysers konklusioner, kan vi iagttage, at de to analyser understøtter og 

supplerer hinanden i forhold til den viden, de genererer om anerkendende ledelse i det offentlige. 

Som analysedel 1 og 2 har illustreret, har vi gennem dispositivbegrebet været i stand til at træde 

et skridt tilbage i forhold til den anerkendende ledelse, hvilket har medført, at vi har kunnet 

betragte tilgangen som en bestemt form for logik, der medfører en række implikationer. 

Endvidere kan logikken karakteriseres som en art normaliseringsgreb, der har til hensigt at afrette 

og fremme en bestemt anerkendende adfærd hos ledere såvel som medarbejdere. Dette 

implicerer, at medarbejderne skal påtage sig en selvdisciplinerende rolle for at kunne være i 

organisationen. 

 

Specialets analyser rejser på denne baggrund en række spørgsmål, som ledere, og andre 

interesserede i den anerkendende ledelsestilgang, kan overveje for at opnå øget refleksivitet i 

forhold til denne ellers selvfølgeligt positive ledelsestilgang. For det første kan man som leder 

være opmærksom på og reflektere over den anerkendende ledelses eksklusionsmekanismer, da 

tilgangen medfører, at man enten er inde eller ude. Kulturen kan altså ikke anerkende og rumme 

dem, der ikke kan anerkende. Den anerkendende ledelse synes desuden at fordre en bestemt type 

leder, og denne lederafhængighed kan øge skrøbeligheden af den anerkendende indsats; for hvad 

sker der, når lederen skiftes ud, og en anden ledertype træder ind på scenen? I forhold til 

diskussionen omkring øget pres, autenticitet og forventningsskabelse kan det fremhæves, at man 

som leder skal gøre sig klart, om man kan afsætte den fornødne tid til anerkendende ledelse, og 

om anerkendende ledelse overhovedet kan løse de problemer, man ønsker, tilgangen skal løse. 

Samtidigt kan det være nødvendigt at få afklaret, om man egentlig giver medarbejderne det, de 

efterspørger i forbindelse med anerkendelsen af dem. Konsekvenserne af ansvarliggørelsen af 

medarbejderne peger på, at man, når man bruger den anerkendende ledelsestilgang, som leder 

kan være opmærksom på, om medarbejderne trives med det ansvar, de gives, og om de kommer 

til at yde for meget, for at leve op til den anerkendende tilgang, og den tillid, de får vist. Her kan 

man spekulere i, om anerkendende ledelse kan blive en skrue uden ende, som kan medføre 

forskellige stressrelaterede problematikker. De ovenstående afsluttende refleksioner vidner om, at 

anerkendende ledelse, ligesom andre ledelsesstrategier og værktøjer, skal bruges med omtanke. 
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Kapitel 7. Teoretisk perspektivering  

Som det blev nævnt indledningsvist i specialet, er anerkendende ledelse vanskelig at opnå afstand 

til, da det netop fremstår meget selvfølgeligt, at anerkendende ledelse er ønskelig. Specialet og 

dets analytiske tilgang i form af dispositivbegrebet kan ses som en måde, hvorpå vi har søgt at 

etablere denne afstand til anerkendende ledelse for dermed at kunne problematisere tilgangen. 

Således repræsenterer Foucaults dispositivbegreb altså én strategi, hvormed vi har kunnet opnå en 

analytisk distance til anerkendende ledelse som begreb, og dette er udfoldet i specialets 

hoveddele.  

 

Den følgende perspektivering vil skitsere et alternativt teoretisk-funderet bud på, hvordan og 

hvorfor anerkendende ledelse fungerer eller fejler som ledelsesstrategi, og målet er således at 

supplere specialets empiriske analyser med et teoretisk perspektiv, som kan belyse de empiriske 

implikationer på en ny måde.  

 

Afsnittet vil beskæftige sig med Slavoj Žižek, som altså skal bidrage til at teoretisere over nogle 

af specialets pointer. Tilgangen i denne perspektivering er altså, at vi abonnerer på Žižeks 

perspektiv, som lader os betragte den anerkendende ledelse som en ideologi, der taler til 

subjekterne; her medarbejderne. Vi antager således, at Žižek har ret i hans udgangspunkt for at 

kunne udlede nogle pointer i forhold til specialet. I forlængelse heraf følger også et forbehold: det 

følgende teoretiske afsnit er baseret på en introducerende læsning af Žižek og ikke et indgående 

kendskab til hans forfatterskab. 

7.1 Introducerende gennemgang af Žižek 
 

Slavoj Žižek beskæftiger sig med filosofi, sociologi, psykoanalyse og samfundsdiagnose og er 

blandt andet interesseret i, hvorfor mennesket er tiltrukket af ideologier, og hvordan dette 

kommer til udtryk (Bjerre og Laustsen 2006:7). Man kan sige, at hans filosofiske tilgang på et 

generelt abstrakt plan artikulerer, hvorfor mennesket er modtageligt for ideologi, altså hvorfor 
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ideologi virker, mens den sociologiske tilgang undersøger, hvordan ideologi arbejder og er på spil 

i konkrete tilfælde (Bjerre og Laustsen 2006:37, Laustsen 1999:169).  

 

Når Žižek påpeger, hvorfor ideologier virker og taler til subjekter, bygger han sine perspektiver 

på Jacques Lacans psykoanalyse
33

. Tesen hos Lacan er, at der altid være en konstitutiv mangel 

tilbage i subjektet; en rest - det reelle. Det reelle er på den ene side den rest, der står tilbage, når 

subjektet har identificeret sig, og på den anden side repræsenterer det reelle grundlaget for, at 

subjektet kaster sig ud i identifikationsprocesser, fordi det netop gerne vil have opfyldt denne 

mangel (Bjerre og Laustsen 2006:25). Det er altså en grundlæggende værensmangel i subjektet, 

som ifølge Žižek er grundlaget for, at individet kaster sig ud i identifikationsprocesser igennem 

ideologi. Bjerre og Laustsen pointerer:  

 

”Noget er altid fremmet for subjektet, en mangel på væren er nagende, og det er denne mangel, 

der konstant tvinger subjektet ud i et forsøg på at identificere sig … For Žižek kan ideologiernes 

tiltrækningskræft forklares ved, at de tilbyder subjektet et scenarie for det opfyldte begær, dvs. 

gør det muligt for subjekterne at tildække deres værensmangel. Legitimeringen af et 

herredømmes knægtelse og udbytning er altså mulig, fordi den gennem særlige ideologier skaber 

særlige effekter i subjektets begærsøkonomi” (Bjerre og Laustsen 2006:29).  

 

Således kan man sige, at ideologierne kommer til at fungere som en fantasi om en tilstand, hvor 

vores begær er opfyldt, og hvor subjektet ikke oplever den grundlæggende værensmangel. 

 

Begrebet interpellation bruges til at beskrive ideologiens ‟kald‟ eller indvirken på subjektet, som 

ifølge Žižek altid vil ramme forbi grundet menneskets værensmangel. Subjektet kan altså aldrig 

få opfyldt sit begær igennem ideologien. Der vil altid være en rest, der undslipper denne spejling 

i interpellationen, som Žižek kalder det (Bjerre og Laustsen 2006:39), og der er således en 

nødvendig fejlen indskrevet i selve interpellationen (Laustsen 1999:174). Overordnet set er 

pointen hos Žižek jo netop, at begæret aldrig kan tilfredsstilles, og at den grundlæggende 

                                                
33Psykoanalysen bruges i denne forbindelse til at forklare, hvordan ideologien virker i forhold til subjektets psykiske 

liv.  
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værensmangel dermed aldrig kan opfyldes. Den afgrund, der åbner sig efter interpellationens 

fejlen, kan tildækkes af det, som Žižek benævner ‟det ideologiske fantasme‟ (Laustsen 1999:167-

168). Den umulighed, der er forbundet med begærets opfyldelse, kan således tildækkes af det 

ideologiske fantasme. Fantasmet kan tildække manglen og få det til at fremstå som om, at 

grunden til at begæret ikke kan opfyldes, er, at fantasmet står i vejen. Som eksempel på et 

fantasme fremhæver Žižek jøden, som under anden verdenskrig kom til at fremstå som den, der 

forhindrede den tyske nation i at nå sit ‟sublime værensstadium‟ (Bjerre og Laustsen 2006:35). 

Således bliver det altså ikke afsløret at værensmanglen simpelthen ikke kan tildækkes, og i stedet 

forklares begærets manglende opfyldelse med, at det ideologiske fantasme står i vejen. Subjektet 

kan således blive ved med at stræbe efter begærets opfyldelse og nydelsestilstanden uden 

nogensinde at nå denne (Lausten 1999:167). 

 

Efter denne korte skitsering af, hvorfor og hvordan subjektet er modtageligt for ideologi, vil vi 

vende blikket mod anerkendende ledelse i Hørsholm Kommune og koble vores empiri på nogle 

af disse teoretiske betragtninger. 

7.2 Anerkendende ledelse og medarbejdernes ’begærsøkonomi’  
 

Som nævnt i ovenstående afsnit beskæftiger Žižek sig på et filosofisk plan med, hvorfor 

mennesket er tiltrukket af ideologier, og hvordan dette kommer til udtryk. I forhold til den 

sociologiske tilgang er han interesseret i, hvordan ideologi arbejder og er på spil i konkrete 

tilfælde, og det er netop det, vi vil forsøge at skitsere i dette afsnit, hvor vi abonnerer på Žižeks 

forståelse for at udvide forståelsen af, hvordan anerkendende ledelse virker i Hørsholm 

Kommune. I denne case bliver den ideologi, som taler til medarbejderne, og som de interpelleres 

i, den anerkendende ledelse. Betragtet med Žižeks øjne virker anerkendende ledelse som en 

ideologi, fordi den taler til medarbejdernes begærsøkonomi: medarbejderne vil gerne identificere 

sig med ideologien og blive ‟det anerkendte subjekt‟ for dermed at få opfyldt deres 

værensmangel. Ifølge Žižek er det dog netop ikke muligt at få opfyldt denne mangel, dvs. i dette 

tilfælde er det ikke muligt at blive det fuldt ud anerkendte subjekt. Dette forhold kan vi se 

indikationer på i empirien, og som nævnt i analysedel 2 efterspurgte også både SOSU-hjælperne 
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og sygeplejerskerne faglig anerkendelse. Men empirien illustrerer også, at selv om medarbejderne 

anerkendes for deres faglighed, så er det aldrig helt nok for dem. Trods det, at der afholdes 

faglige tirsdage, andre personalemøder, samkøringsdage og at der sættes tid af til, at 

specialisterne kan arbejde med deres fagområde, så efterspørger medarbejderne alligevel flere 

muligheder for at dyrke og højne fagligheden.  

 

Hvis man tager udgangspunkt i Žižeks perspektiv, og dermed antager, at der er denne 

grundlæggende værensmangel i mennesket, som aldrig kan opfyldes, så synes den faglige 

anerkendelse altså at repræsentere ‟det sublime værensstadium‟ eller ‟nydelsestilstanden‟ for 

medarbejderne, som de ikke kan opnå, og som de kontinuerligt stræber efter i 

anerkendelsesideologien. Den anerkendende ledelse vil således altid ramme ved siden af og fejle; 

ifølge Žižek ikke fordi medarbejderne ikke får nok faglig anerkendelse, men pga. den 

grundlæggende værensmangel i subjektet. I denne sammenhæng bliver ideen om det ideologiske 

fantasme også relevant. Ligesom jøden under anden verdenskrig kom til at fremstå som årsagen 

til, at det tyske folk ikke kunne nå deres sublime værensstadium, må der i casen ifølge Žižeks 

perspektiv kunne findes en årsag til, hvorfor medarbejderne ikke kan få opfyldt deres 

værensmangel og blive fuldt ud anerkendt. Her vil vi indvende, at en grundig empirisk belysning 

af disse problemstillinger ville kræve mere specifikke empiriske studier, men det skal ikke her 

afholde os fra at komme med et bud på dette ud fra det empiriske grundlag, vi har.  

 

Et oplagt bud på det ideologiske fantasme, som står i vejen for, at anerkendelsen kan opnås fuldt 

ud, er økonomien. LH understreger, som nævnt i afsnit 4.4.2, at der hele tiden er fokus på at holde 

mødeaktiviteten nede, da det er noget af det, der bruger mange ressourcer og er dyrt. Ligeledes 

understreger sygeplejerske B, som nævnt i afsnit 4.4.3, at når skoen trykker rent økonomisk, så er 

f.eks. samkøringsdagene noget af det, der bliver skåret væk. Ud fra disse forhold kan vi således 

fremføre, at økonomien repræsenterer et godt bud på det ideologiske fantasme, der forhindrer 

medarbejderne i at opnå det sublime værensstadium: den fuldt ud faglige anerkendelse. Ifølge 

Žižek kan den grundlæggende mangel i subjektet dog netop aldrig blive opfyldt, og selv om 

Hørsholm Kommune rådede over et dobbelt eller tidobbelt så stort budget afsat til at udvikle og 
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dyrke medarbejdernes faglighed, ville der blot dukke et nyt ideologisk fantasme op, som kunne 

forklare, hvorfor anerkendelsen ikke til fulde kan opnås.  

 

Hvis man betragter anerkendende ledelse ud fra ovenstående perspektiv, bliver tilgangen en 

måde, hvorpå man kan kapitalisere på medarbejdernes værensmangel ved at tale til subjektets 

begærsøkonomi. Fra lederens og organisationens synsvinkel bliver dette en effektiv 

ledelsesstrategi: medarbejderne vil aldrig føle sig fuldt ud anerkendt, men i deres stræben efter at 

blive det og få opfyldt deres værensmangel, vil de gå langt og yde meget. Grundet fantasmet vil 

det ikke blive afsløret for dem, at værensmanglen simpelthen ikke kan tildækkes, og de kan 

derfor fastholdes i en evig tilstand af stræben efter nydelsestilstanden uden nogensinde at opnå 

denne.   
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