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Abstract 

The focus of this thesis is on the concept of Authentic Leadership perceived from the context of 

Danish organizations. It is through the scope of the thesis concluded that the authentic leader has a 

series of advantages which include a stronger will to follow and act under this leader, ensuring that 

decision-making and productivity is efficient. This is achieved by the leader assuming the role of a 

human being who leads from the basis of being an individual with advantages and flaws, rather than 

the role of a skilled expert. the skillset necessary to make use of Authentic Leadership is mostly 

obtained through leadership experience. 

The reasons for this are found to be due to the circumstance that all organizations are different, and 

in consequence has a need for specific kinds of leadership, which can be due to traditions or the 

composition of the organization’s workforce. Therefore it is concluded that one of the main paths 

towards learning the skillset needed to operate as an authentic leader, is to be able to reflect on 

oneself and ones position in the organization and relate it to the social understanding which 

continues to grow on the basis of the leaders accumulated social interactions throughout his/her life 

or career. In consequence the leader will have to rely on experience in order to assess what and how 

to lead in a given organization. 

The results are supported by empirical studies in the form of interviews with high level 

management in Danish organizations, where the interviewees report relying on their own personal 

experiences to ensure that their respective teams of experts perform at the highest and most 

effective level possible.  

The empirical studies are compared to, and viewed in the light of, several relevant leadership 

theories and is thereby put into context in the world of theoretical leadership. Lastly the 

development of the authentic leadership skills are framed by performing an analysis with the point 

of origin in relevant teachings by Plato and Søren Kierkegaard. 
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Introduktion 

”For mig så tror jeg på, at de medarbejdere jeg har det allerbedst med, er der 

sådan en lille smule kærlighed for. Det kan godt være, at de irriterer en. Det 

gør alle mennesker selvfølgelig, i særdeleshed ens medarbejdere. Og i de her 

irritationsmomenter, kan man godt sige: ’Hvad fanden er det her for noget’, 

men der er også sådan en eller anden accept af det, ligesom der er med ens 

partner”.  

 

- Bilag 9: 79 
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1. Introduktion 
 

1.1 Indledning 
Ledelse som koncept er ikke en ny opfindelse. Eller overhovedet en menneskegjort opfindelse. 

Ledelse har som koncept været under kontinuerlig udvikling i årtusinder, og er opstået og udviklet i 

takt med vores arts udvikling af evnerne til at samarbejde, dvs. udviklingen af evnerne til at udføre 

en opgave, som praktisk kan underlægges en form for udefra kommende instruktion. Ledelse er 

dog, pudsigt nok, ikke afhængig af hverken en fasttømret kultur eller sproglig udvikling. 

 

 

Dette ses fx også ved dyr, hvor man dog vil se en mere primitiv udøvelse af ledelse. Ofte er denne 

type af ledelse udøvet med rå, brutal magt, således at flokken opfører sig ønskeligt for den 

eksisterende alfa-han. Men udskiftningen af ledelsen kan, som i menneskets verden, også have 

dramatisk indflydelse på dynamikken i dyregrupper (PLoB. 2004). Således har man i Kenya i 1983-

1986 og i de efterfølgende år observeret konsekvensen af at de stærkeste hanner alle døde som en 

naturlig konsekvens af, at de var de stærkeste. Dette ændrede dramatisk ved flokkens 

sammensætning – og også ved kulturen. En kulturændring der blev bevaret selv efter tilførslen af 

individer udefra uagtet, at dyr ikke besidder et egentligt sprog (libid). Naturen har således 

præsenteret os for et godt eksempel på, at dynamikken i en gruppe er afhængig af hvem, der udgør 

denne gruppe. Eller sagt på en anden måde, fordelingen af typen af individer giver direkte udslag i 

den kultur, der vil herske. 

Hvis man googler ledelse, definerer Gyldendahls ordbog: ”Det at gennemføre nogle mål gennem 

andre mennesker, eller det at have magten eller kontrollen over andre individer” (Grage. 2017). 

Denne definition dækker dermed over, hvordan man som leder har magt, og hvordan magt kan 

bruges til at opnå mål. Herved kommer ledelse til at omhandle, hvordan man bruger mennesker som 

ressourcer mest fordelagtigt. 

Dette er historisk beskrevet i oceaner af bøger. Et nærliggende fænomen, af hvorfra man kan 

beskrive lederskab, er krig. Som eksempel herpå tjener Kinas Sun Tzu. Ca. 500 år f.v.t. skrev han 

”Krigskunsten”, der er en samling af vers, der har til formål at overbringe viden omkring, hvordan 

man leder en hær i krig. 
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Der er altså tale om en udvikling, der har stået på i årtusinder. Kodificeringen af ledelsesteori er 

blevet særligt nuanceret i de seneste par hundrede år. Dette er sket i takt med, at mennesket har 

bevæget sig væk fra de traditionelle landbrugssamfund, hvor der var færre mennesker om at være 

afhængige af hinanden, over til bysamfund, hvor helheden skal fungere som en relativ effektiv 

enhed, for at den samlede produktionsmasse tilgodeser behovene for indbyggerne. I den moderne 

tid ses dette illustreret ved, at personer som Frederick Taylor udkommer med en række 

ledelsesteoretiske betragtninger, som må skulle tolkes på baggrund af den samfundsorden, der 

hersker omkring ham – en stærk produktionssektor domineret af det effektive samlebåndsarbejde. 

Han udkom således med et stærkt fokus på gennemgående rationalisering af produktionsapparatet 

som en holistisk tilgang til ledelse (Taylor, 1911). Lidt senere udkommer så bogen Economy and 

Society hvori Max Webers refleksioner for bureaukratiet klarlægges (Weber, 1920). I bogen 

præsenterer Max Weber en række principper for bureaukratiet, der bl.a. taler for stærke 

kommandoveje og fokus på kvalifikationer fremfor mennesker (Weber, 1920).  

Et andet eksempel på moderne ledelsesteori er en af de grundlæggende kræfter bag Human 

Relations Movement, Elton Mayo (Bruce & Nylan, 2011). Dennes tankegang opstår slut 1920’erne 

– starten af 1930’erne (Ibid). Her fokuserer man i stedet på arbejderen som et socialt væsen, der kan 

indgå i sociale strukturer, og ikke mindst to-vejs kommunikation med ledelsen (Ibid).  

Senere udkommer Christopher Hood (Hood 1980) med sin artikel i Public Administration i 1980, 

som lægger grundstenen for New Public Management, der på baggrund af en strategisk tilgang 

medfører en resultatorienteret ledelsesstil (Ibid). Et par årtier senere i 2015 udkommer Hood igen 

med en bog, hvor han sammen med Dixon forklarer, hvordan NPM har fejlet på det groveste (Hood 

& Dixon, 2015). 

Ovenstående er et eksempel på, hvorledes ledelseslitteraturen har givet mange bud på ideelt 

lederskab. Noget tyder dermed på, at udviklingen og jagten på det perfekte lederskab blot er jagten 

på yderligere udvikling og indsigt, men også jagten på et fabeldyr der formodentlig ikke eksisterer. 

Årsagen hertil skal findes i, at ledelsesteori må synes at være under konstant udvikling. 

Ledelsesteorierne er nemlig alle tilblevet på tidspunkter, hvor de spiller sammen med den 

teknologiske tidsalder, kulturelle aspekter og ikke mindst politiske strømninger og tilstande.  

Denne afhandling vil forsøge at beskrive ledelse i det daglige arbejde med medarbejderne. 

Ovenstående historiske artikler og teorier har generelt omhandlet den strategiske ledelse og 
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sammenspil, hvorved ledelse bliver opgave fokuseret, og hvor det fænomen at lede medarbejderne, 

som udgør virksomheden, ikke har haft en lige så stor betydning. 

Det at lede mennesker er en tendens af nutidens teknologiske tilstand, hvor mennesker i 

organisationer bliver mere specialiseret og i højere grad bliver bedre og højere uddannet (Nørtoft. 

2019).  Det stiller dermed andre krav til en leder i forsøget på at fastholde og motivere, men også at 

skabe følgeskab og relationer til medarbejderne (Haslebo & Haslebo, 2012). 

Videnssamfundet, som vi lever i, stiller både leder og medarbejder i en situation, hvor lederen både 

kan være yngre og have en mindre, anden eller samme uddannelse som medarbejderen (Dst.dk). 

Derfor er ekspertlederen en uddøende race, mens den autentiske ledelsesskikkelse vinder ind. Så når 

de stærke garvede alvidende hanner pludselig ikke står først i rækken til at blive ledere, men måske 

mere skal ses, som dem der skal ledes af et dynamisk altsende individ. Hvad er det så for 

egenskaber, der får flokken til at følge denne? 

Lederskab har derfor i litteraturen forandret sig fra den rationelle struktur ledelse (Taylor,1911) 

mod en langt mere individ baseret ledelse i form af NPM (Hood, 1980), hvorved ledelse også 

kommer til at handle mere og mere om relationer i de hierarkiske lag. 

Men hvad er det så for kvalifikationer, vi søger efter i lederen. Hvad gør, at medarbejderne føler sig 

trygge? Hvad gør, at medarbejderne motiveres? Og hvordan sikrer vi os, at vores organisation rent 

faktisk fungerer og profiterer?  

Denne afhandling berører dette emne ud fra: Hvordan den autentiske leder bliver til, når 

ekspertrollen ikke længere er adgangsgivende for lederpositionen? Lederen skal i stedet vise 

menneskelig anerkendelse og tillid, da dette er afgørende for, om medarbejderen ønsker at følge 

lederen. 

Autentisk lederskab er dermed forbundet med følgeskab, tillid, ærlighed og empati, hvilket er 

nødvendige kvalifikationer for at kunne lede medarbejdere effektivt i videnssamfundets 

organisatoriske dagligdag. 

 

1.2 Hvorfor dette emne? 
Morten Albæk skriver i indledningen af sin bog ”Ét liv Én Tid Ét menneske”, at op mod 38% af 

folk, der ligger på deres dødsleje, fortryder deres arbejdsliv i nogen grad (Albæk, 2018). Bag denne 

tendens med så stor en andel af mennesker, der fortryder deres arbejdsliv, ligger der selvfølgelig 
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mange forskellige grunde. Alligevel bør man som organisation overveje, hvad man kan gøre for at 

afhjælpe dette. I denne kategori ligger både det, at mennesker fortryder, at de ikke fik en bedre 

uddannelse, at de arbejdede for meget, og meget mere. Når det påpeges, at man som organisation 

bør forsøge at afhjælpe denne tvivl, skal det ses i lyset af, at et godt arbejdsliv og arbejdsglæde hos 

medarbejderne afspejler sig positivt på virksomhedens bundlinje. Dette fordi, hvis medarbejderne 

har tvivl og negative tanker om arbejdslivet, vil det være noget, der fylder i deres hverdag. Der vil 

derfor også være ting, der fylder som en tvivl, der kan gennembore deres lyst til arbejde samt 

demotivere arbejdsmoralen, fordi man tvivler på sit erhverv, og kun arbejder for at opretholde et 

eksistensgrundlag. 

Ovenstående er noget, man som medarbejder har et ansvar for ikke at ende i. 

Men som organisation og leder er der en helt klar økonomisk interesse i at medarbejdere trives og   

motiveres, og for at de føler, at de er mere end en brik, der får hjulene til at dreje rundt. Det er 

derfor interessant at undersøge, hvordan man som leder kan indsætte sig i en rolle, hvor man virker 

og er mere nærværende over for medarbejderne samtidigt med, at man varetager en rolle, hvor man 

leder en organisation på baggrund af strategisk opgaveledelse. 

Der er derfor behov for, at en leder ikke kun kigger på organisationer ud fra et ledelsesperspektiv, 

men også at man kigger på mennesker ud fra et langt mere filosofisk og psykologisk perspektiv. Det 

kræver derfor også, at man som leder kan kigge indad, og dermed bliver det en øvelse, hvor en leder 

skal stille sig selv i et kritisk lys i forsøget på at forbedre sig selv for at kunne forbedre andre. 

Der synes dog at være en tendens til, at ledere i langt større grad i dag vælges på baggrund af mere 

menneskelige værdier end før, hvor de blev valgt på fx ekspertgrundlag. Dette betyder også, at 

mennesker, der har studeret psykologi, hurtigere kommer i betragtning til en sådan stilling. 

Men hvilket udgangspunkt kommer en sådan leder med? Og er dette noget, som gavner 

medarbejderne? 

Med udgangspunkt i at medarbejdere, der har stor arbejdsglæde, afspejler sig positivt i en 

organisations ressourcefordeling og på bundlinjen, synes det derfor relevant at undersøge, hvordan 

ledere skaber følgeskab og et grundlag for, at medarbejderne kan motiveres af opgaver i 

organisationerne, og dermed hvilke personlige egenskaber dette kræver af ledelsesskikkelser, og 

hvordan disse tillæres. 
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1.3. Problemformulering 
 

Hvad er autentisk ledelsesstil, og hvordan finder den anvendelse for ledere? Hvorfor har den 

autentiske ledelsesstil relevans i nutidens ledelse set i lyset af den relevante ledelsesteori, og 

hvordan kan den autentiske ledelsesstil bedst tilegnes for de ledere, der behøver den 

balanceret ift. øvrige nødvendige ledelsesmæssige kompetencer? 

 

 

1.4 Afgrænsning 
Overstående problemformulering undersøges med nedenstående afgrænsning. 

Afhandlingen vil berøre danske virksomheder, da undren om feltet kommer fra et organisatorisk 

synspunkt med rødder i dansk kultur og dermed også danske arbejdsforhold. Der vil derfor være 

fokus på virksomheder, der agerer ud fra Danmark. 

Ligeledes ønskes det som udgangspunkt at undersøge ledere, som organisatorisk befinder sig på et 

forholdsmæssigt højt hierarkisk niveau. Derfor vil dataindsamlingen foregå på C level. 

Denne afgrænsning er sat ud fra det teoretiske argument, at medarbejdere, der er over Director 

niveau, tager beslutninger på et langt mere frit grundlag (Brousseau, Kenneth R. et.al, 2006). 

I Brosseau et.al artiklen The Seasoned Executive’s Decision Making Style påpeges det således, 

hvordan deres undersøgelse viser, at ledere, der er over det turning point, som ligger efter den 

hierarkiske ledelsesrolle Manager, begynder at tage deres beslutninger på flexible og integrative 

grundlag: 
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 (Figur 2. Brousseau, Kenneth R. et.al s 116) 

 

Ud fra denne artikels undersøgelse afgrænser denne afhandling sig ved at undersøge topledelse i 

organisationer, da disse beslutningstagere agerer ud fra et langt mere flexibelt og integrativt 

beslutningsniveau. Derfor tænker disse ledere også langt mere frit og sætter strategi ud fra analyser, 

der er påvirket af deres personlige herustikker (Brousseau, Kenneth R. et.al, 2006). Hermed tager 

disse ledere beslutninger på et langt mere frit tænkende niveau og påvirker dermed den strategiske 

ledelse ud fra dette. 

Da dataindsamlingen vil foregå hos ledere, bliver denne hermed også begrænset i ledernes 

opfattelse af lederskab. Medarbejderes holdninger til motiverende lederskab vil derfor ske på et 

teoretisk grundlag. Afhandlingen undersøger ledere på C level, og interesserer sig som 

udgangspunkt ikke for de organisationer, som disse ledere agerer i. 

Der vil gennem afhandlingen blive skelnet mellem teoretisk læring og erfaringsmæssig læring af 

ledelse. Der skelnes dermed mellem de ledelsesteorier som tillæres gennem uddannelse, hvor man 
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som individ udvider sin horisont og forståelsesgrad, der kan være til gavn i en lederrolle, og hvor 

der på den anden side findes ledelsesmæssige tilgange, som synes at blive erfaret ved at stå i 

situationen.   

Der vil i denne forbindelse blive lagt vægt på faktorer, som har betydning for, hvordan dette bør 

læres eller erfares. Der vil dog ikke blive analyseret videre på givende læringsforhold eller tilgange, 

da ønsket i denne afhandling i stedet er, at undersøge de teoretiske og filosofiske fænomener, hvori 

autentisk ledelse kan beskrives. 

1.4 Begrebsafklaring 
For at kunne følge den teoretiske tankegang i afhandlingens analyse og diskussion er der i 

nedenstående afsnit defineret centrale begreber, som har en betydning for helheden og forståelsen 

for afhandlingens emne og undersøgelse. 

Begreberne vil med andre teoretiske afsæt derfor også kunne defineres anderledes, hvilket betyder 

at forståelsen ville være en anden eller ikke tilstedeværende uden denne definition. 

Autenticitet 

Når der i denne undersøgelse tales om autenticitet, gøres dette ud fra en teoretisk tilgang, som 

bunder i Søren Kierkegaards tanker om selvet. Dette er ikke noget, vi kan måle eller synliggøre i en 

personlighedstest som en passiv indre psykologisk habitus.  

Derimod er Søren Kierkegaards tanke nærmere, at der er tale om en aktiv og ansvarlig måde at 

forholde sig på til verdenen, andre mennesker og sig selv (Søltoft, 2015).  

Med dette udgangspunkt tilkendegiver vi dermed, at selvet er en verdensopfattelse, som giver 

mennesket mulighed for at tilegne sig visse værdier og befri sig selv fra en gængs tilgang til, 

hvordan man bør opfattes som leder. At påtage sig det narrativ som menes at give mening for den 

måde hvorpå man gerne vil udtrykke sig (Søltoft, 2015). 

Dermed er autenticitet i denne opgave et udtryk for den måde, man ønsker at blive opfattet på i sit 

lederskab. Autenticitet vil derfor kunne defineres som den personlighed, man lægger i sit lederskab, 

og kommer derfor til udtryk i den måde man ønsker, medarbejderne skal se personen, som lederen 

repræsenterer. 
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Denne afhandling skelner ikke mellem, om man påtager sig den personlighed, der er hot lige nu.  

Stephen R. Corvey argumenterer for, at ledere bør tilpasse sig gennem personlighedsetikken. Iflg. 

Corvey hjælper dette ledere til at opnå en højere grad af følgeskab, fordi man tilpasser sig (Søltoft, 

2015). 

Dette står i stor kontrast til Kierkegaards opfattelse af selvet, som er en langt mere fast pådragelse af 

etiske og målsatte selvidentiteter: der vælges et selv, og dette vil være determinerende for dit valg af 

ledelsestilgang og dermed den autenticitet, som man leder ud fra. 

Autenticitet bør ses som et valg, der er personligt retningsgivende i lederens liv og ledelsesstil, og 

ikke som et strategisk værktøj der kan bruges til at opnå mål. Simpelt, fordi det at skifte 

personlighed efter tidshorisonten vil blive gennemskuet og set som falskt (Andersen, 2017).   

Lederskab 

Som udgangspunkt tages der i denne afhandling udgangspunkt i Bernard Bass transformationel 

leder, når der tales om lederskab. Dermed er lederskab skilt fra management (Bass, 1990), hvilket 

betyder, at der hermed er tale om en proaktiv person, som har fokus på at motivere medarbejderne, 

og ikke bare en person som qua sin position har ret til at bestemme. Lederskab handler derfor om at 

være tilstede og karismatisk, hvorved medarbejderne vil se sådan en person som en, der løfter dem 

op i stedet for at lade sig bære (Bass, 1990). 

Følgeskab 

Når der i denne afhandling tales om følgeskab, gøres det ud fra en definition af anerkendt følgeskab. 

Her er der tale om det organisatoriske følgeskab, når der i en gruppe er en anerkendelse af 

hinanden, som når alle er en del af et arbejdsrelateret fællesskab. Dette følgeskab opnås ikke 

gennem organisatorisk magt, men er i meget højere grad determineret af, at der i dette fællesskab 

bliver lyttet til en persons kompetencer, færdigheder og forslag, uden at denne person behøver at 

være inviteret til at ytre sig (Haslebo & Haslebo, 2012). Tillid til en leder er derfor et bærende 

element i følgeskabet.  

Dermed behøver følgeskab ikke være påvirket af den organisatoriske magt. Det er derfor ikke 

afgjort, at en leder kan opnå følgeskab på baggrund af sine beføjelser. Dette er i meget højere grad 

bestemt af en persons indvirkning på gruppedynamikkerne i organisationen (Haslebo & Haslebo, 

2012). 
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Metode 

”The case studiy is well suited for identyfying ”black swans”  because of in-

depth approach to be ‘white’ often turns out on closer examinations to be 

‘black’”  

 Flyvbjerg; 2006 s 12 
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2. Metode 
 

2.1 Videnskabsteori 

I dette afsnit ønskes det at klarlægge de videnskabsteoretiske overvejelser, som ligger til grund for 

afhandlingens undersøgelse og metode. Derfor ønskes det videnskabsteoretiske grundsyn beskrevet. 

Dette giver et indblik i afhandlingens videre strukturering, og i overvejelser i forhold til empiri 

indsamling samt teoretiske valg (Egholm, 2014). 

Endemålet med denne afhandling er at kunne opnå en indsigt i lederes ageren i forsøget på at være 

eller blive autentiske, og dermed forøge deres eksekveringsgrad. Nedenstående figur illustrerer den 

metodiske forskningsmetode, som ligger til grund for denne afhandlings undersøgelse: 

 

Videnskabsteori → Undersøgelsesdesign→ Aktionsforskning→  

Dataindsamling → Metode refleksion  

 

 

2.1.1 Pragmatisme 

Afhandlingen tager et grundlæggende udgangspunkt i det pragmatiske videnskabsteoretiske ståsted. 

Afhandlingens undersøgelsesdesign forsøger at klarlægge menneskelige, strukturelle og 

processuelle mekanismer, der lever i sammenspillet i leder / medarbejder forholdet, og som er med 

til at bestemme, om lederen føler sig opfattet troværdig autentisk i sin position og rolle (Egholm, 

2014). 

 

Epistemologi 

Med dette epistemologiske udgangspunkt fokuseres der på, at mennesker udgør organisationer, og 

at mennesket er det bærende element for de strukturer og processer, som udgør ethvert 

arbejdsmæssigt forløb eller sammenspil (Egholm, 2014). Det er derfor et bærende element for 

denne afhandling at tage udgangspunkt i menneskers egne tanker og refleksioner om deres sociale 

ageren.  

Gennem pragmatismen karakteriseres ontologien hverken som værende realistisk eller 

konstruktivistisk i sit perspektiv: Pragmatismen er i sit videnskabsteoretiske perspektiv et opgør 

med Dualismen, som historisk har fulgt videnskaben (Egholm, 2014). 
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Gennem pragmatismen fokuserer man på de sociale fænomener som noget, der skal fortolkes 

gennem de individer, som indgår i disse. Disse fortolkninger er dog situationsbestemte, og dermed 

begrænset af de konkrete situationer. Man kan derfor ikke konstruere noget universelt ud fra det 

givende sociale fænomen (Ibid). 

Afhandlingens empiriske berigelse sker dermed gennem det epistemologiske syn, hvorigennem 

viden handler om forståelse og opnås gennem Aposteriori (Ibid). 

Dette betyder, at der ønskes at opnå viden gennem sanseerfaring. Ved dette skal forstås, at 

undersøgelsen ønsker at tage udgangspunkt i interviewpersonerne, og de refleksive individer som 

interviewes. Interviewpersonernes tanker og følelser vil dermed kunne tolkes som værende en del af 

de handlingsmønstre, som det enkelte individ lever gennem. Dette vil dermed være udgangspunkt 

for en videre analyse af individernes forståelse og handlinger. 

Fallibilister 

Charles Pierces ses og beskrives ofte som pragmatismens fader (Egholm, 2014). Pierces beskriver, 

hvordan vi for at kunne opnå ny viden har brug for at indtage rollen som Fallibilister (Egholm, 

2014). 

Dermed hengiver afhandlingen sig til at acceptere de udfordrende anomalier og dobbeltmoraler, 

som kan være i menneskers tro og narrativer (Egholm, 2014). Der skelnes derfor ikke mellem, hvad 

der kunne være ufejlbarlig viden fra interview personen, da de refleksive udsagn, de kommer med, 

kan bære ny viden (Egholm, 2014).  

Dette har den betydning, at de undersøgte individer igennem dataindsamlingen kan opleves som 

værende i strid med de givne normer, som det ellers ville være forventelig, at de fulgte.  

Hvis dette sker, og der hersker tvivl om individets handlingsmønster eller udsagn, bør dette ifølge 

Pierce undersøges meget grundigt. Om dette skriver Cunningham et al (2005) følgende: 

 

- Doubt leads us to engage in processes of inquiry that lead us back to belief, a cognitive state 

whereby we think and act as if our beliefs are true. Note that Peirce explicitly denies the 

necessity that the belief is actually true. It is enough that we are satisfied. Note also that 

Peirce insists that doubt must arise from lived experience - (Cunningham, Schreiber & 

Moss, 2005, s 170). 

 

Ud fra ovenstående skal et udsagn ikke vurderes om det er True, det ska bare være satisfied. 
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Dette er hermed også et udtryk for, at hvis et udsagn ikke direkte kan modsiges, så skal det via det 

pragmatiske perspektiv ses som en sandhed gennem kohærens, hvor udsagn vurderes som værende 

sandfærdige, hvis ikke de kan modsiges (Egholm, 2014). 

 

Abduktion 

Der arbejdes i det pragmatiske videnskabsteoretiske perspektiv ud fra et undersøgelsesniveau, som 

endeligt kommer med en abduktiv slutning (Egholm, 2014). 

Før påbegyndt undersøgelse kommer denne metodiske undersøgelsesform også med nogle 

kvalificerede gæt, som vil være beskrevet sammen med en problemformulering (Ibid). 

Disse abduktioner om, hvorvidt autenticitet har indvirkning på den ledelsesmæssige udøvelse og 

virkning. 

Abduktion som undersøgelsesniveau starter med et fænomen, som vækker undren, der derfor 

undersøges (Egholm, 2014). 

De kvalificerede gæt bygger på teoretisk psykologisk viden om den samfundsudvikling, der 

historisk har fundet sted i den måde, hvorpå arbejdslivet har udviklet sig de seneste år (Egholm, 

2014). Med udgangspunkt i disse hypoteser ønskes det hermed at undersøge, om autenticitet i 

ledelse forøger eksekveringsgraden hos lederne, og hvorledes den autentiske ledelsesform hjælper 

lederne i deres daglige position. 

Dermed arbejder afhandlingen som udgangspunkt ud fra en undersøgelse med videre abduktive 

slutninger, hvor hypotesen som udgangspunkt kan bevises eller afvises og dermed give mulighed 

for at udvikle nye hypoteser, som efterfølgende kan afprøves. 

 

Menneskesyn 

Pragmatismens menneskesyn ser mennesker både via individ niveau og som en del af sociale 

kontekster (Egholm, 2014). Dataindsamlingen bygger på kvalitative interviews, hvorigennem 

menneskers beskrivelser af ledelsesmæssige opgaver i organisationer undersøges kvalitativt via 

fortolkning (Ibid). 

Menneskesynet i det pragmatiske paradigme er helt grundlæggende for hele undersøgelsen, da 

denne bygger på situationer og erfaringer, som mennesker har gjort sig, og dermed beskrives som 

værende givende for de sociale kontekster, som individet handler i (Egholm, 2014). Undersøgelsen 

bevæger sig derfor på et individ niveau, hvorfra der fortolkes hvilke fænomener, der som 

udgangspunkt er tilstede i den sociale kontekst. 
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Værdifrihed 

Som tidligere beskrevet bunder dataindsamlingen i kvalitative interviews. Disse er udført ud fra en 

semistruktureret interviewguide. Interviewene bliver foretaget med interviewerens emneramme som 

udgangspunkt, og dermed indeholder dataene en vis subjektiv værdi (Kvale & Brinkmann, 2015).   

Selvom der i udarbejdelsen af interviewguiden er lagt stor vægt på at gøre brug af De Jong og Bergs 

neutrale, konsultative spørgemetode (De Jong og Berg, 2016), vil der allerede i udarbejdelsen af 

interviewguiden blive tillagt en vis værdi af personlig forudindtagede holdninger.  

Ifølge det pragmatiske perspektiv er total værdifrihed uopnåelig. Det er dermed ikke relevant at 

forsøge at fralægge sig al den subjektivitet, som forfatteren er påvirket af. 

Dette giver dermed forfatteren frihed til at kunne fortolke de data, der indsamles, og skabe værdi fra 

det (Egholm, 2014). 

Samtidig giver det også denne afhandling, friheden til at kunne meningsdanne på baggrund af 

indsamlet data uden at stille spørgsmål til interviewerens objektivitet samt interessekonflikt.  

 

Sandhedsbegrebet 

Videnskabsteoretisk er det pragmatiske perspektivs sandhedsbegreb grundlæggende for hele 

metoden. Sandhedsbegrebet bygger i pragmatismen på relationen mellem menneskers udsagn og 

institutioner. Dermed er noget sandt, ifølge pragmatismen, hvis en undersøgelses resultater kan 

forklare fænomener samt begivenheder i specifikke begivenheder. Dermed behøver sandheden ikke 

være objektiv funderet. Der lægges større vægt på, at sandheden kan bruges til at forklare eller 

beskrive det undersøgte fænomen i de konkrete kontekster (Egholm, 2014). 

Dermed er sandheden en fortolkningssag, som kan være subjektivt funderet. Dog skal der, for at 

denne sandhed er gældende, være en konsensus mellem mennesker eller institutioner om, at denne 

er rigtig. Det er dermed op til forskeren at finde sandhedsmønstre i de konkrete sandheder, som 

fremfindes eller fortolkes (Egholm, 2014).   

Der vil derfor på baggrund af en række interviews blive tolket på de indsamlede data. Ud fra dette 

vil der findes gennemgående mønstre, som vil fortælle den sandhed, der er relevant for 

undersøgelsen samt denne afhandlings undersøgelsesinteresse. Dermed er der også en 

sandsynlighed for, at denne sandhed ikke opfattes som nomotetisk, da de sandheder, der lægges 

vægt på, sandsynligvis ikke kan opfattes efter et objektivistisk regelsæt. De vil derfor kun være 

sande for denne afhandlings specifikke indhold, men de vil dog kunne bruges og ses som givende 

for andre lignende afsæt.  
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For at opsummere dette, betyder det at sandheder ikke er endegyldige og ufravigelige (Egholm, 

2014), men i stedet søges der gennem pragmatismen den mest sandsynlige sandhed på baggrund af 

de empiriske data, som danner den situation, hvorfra denne afhandling har sin baggrund (Ibid). 

Denne afhandling kan se nogle fænomener som sande, som muligvis ville kunne modbevises ved 

andre undersøgelser. Derfor forholder afhandlingen og forfatteren sig falabilistisk, hvorved 

forfatteren også forholder sig åben overfor nye og andre resultater (Ibid). Men så længe 

afhandlingens resultater ses som havende den bedste baggrund i fænomenerne, anses denne som 

sand (Ibid). 

 

2.2. Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er kombinationer af de fremgangsmåder, der anvendes i indsamlingen af 

empirisk data og tolkninger, og analyse af data. 

”En betegnelse for en måde, hvorpå vi udforsker det fænomen, der er genstand for undersøgelsen” 

(Andersen, 2005: 103) 

Der lægges derfor vægt på, hvordan der vælges at indsamle data, samt udførelsen af 

dataindsamlingen, med mere. Der er hermed ikke tale om en dissideret projektplan, men i stedet 

mere en gennemgående beskrivelse af forfatterens overvejelser og konkrete teoretiske argumenter, 

der ligger før en direkte projektplan. Derfor kan undersøgelsesdesignet i nogen grad ses som gående 

forud for en plan for selve afhandlingen (Andersen, 2005).  

Undersøgelsesdesignet ligger derfor også før udformningen af problemformuleringen, da 

undersøgelsesdesignet har en gennemgribende effekt på, hvordan afhandlingen og 

problemformuleringen tilgås via den undersøgelsesenhed, som der vil blive gjort brug af. Her har 

det også en stor betydning for, hvilke faktorer der spiller ind på det valgte undersøgelsesniveau. Det 

har også en væsentlig betydning for, om der i afhandlingen er tale om en multiple-case 

undersøgelsesstudie (Andersen, 2005). Afhandlingen bygger derfor på en multiple -design, hvor 

empirisk data er hentet fra forskellige organisationer og undersøgt for sammenfaldende fænomener 

(Andersen, 2005). 

2.2.1. Overvejelser om casestudie. 
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Når der arbejdes med casestudier, er det med en forståelse for, at casestudier akademisk har været 

udfordret af kritikpunkter samt misforståelser. 

Et argument mod casestudier vil således lyde, at omfanget af de kvalitative data ikke er stort nok, 

og at der derfor ikke vil være belæg for, at studiet fremviser noget som helst. 

Man kan dermed ikke gennem dette studie fremvise, at dette studies observationer er generelle 

(Flyvbjerg, 2006). 

Bent Flyvbjerg beskriver, at det grundlæggende er en misforståelse, at casestudier ikke kan bidrage 

til forskningen. Det er på grund af, at de langt mindre omfattende data viser faktorer, som 

grundlæggende betyder, at der vil være en større grad af falsifikationer. Men der vil samtidig være 

et langt bedre grundlag for kvalitativt at undersøge det valgte emne i en mere dybdegående 

undersøgelse (Flyvbjerg, 2006). 

”The case study is well suited for identifying ”black swans”  because of in-depth approach 

to be ‘white’ often turns out on closer examinations to be ‘black’”   - (Flyvbjerg, 2006 s 12). 

Hermed kan man argumentere for, at undersøgelse af få individer åbner op for at kunne undersøge 

disse mere dybdegående, og dermed skabe et bedre og mere sandfærdigt grundlag i undersøgelsen. 

Hvorimod man ved undersøgelse af et større datapunkt vil være tilbøjelig til, at data grundlæggende 

bliver mere overfladisk.  

Hermed åbnes der op for, at dette casestudies findings ikke nødvendigvis skal være endegyldige for 

det overordnede emne, hvilket også stemmer overens med den videnskabsteoretiske tilgang, som er 

beskrevet i ovenstående kapitel. 

 

Multiple casestudie 

Denne afhandling bygger på mutiple casestudie, hvilket karakteriseres ved at være omfattet af mere 

end én virksomhed, og er udført ud fra forskellige omstændigheder og forskellige betingelser 

(Andersen, 2005). 

Det multiple casestudie er valgt i et forsøg på at undersøge ledere tæt på toppen i danske 

organisationer. Valget er netop faldet på dette segment ud fra en antagelse om, at disse mennesker 

har en vis påvirkning ned gennem organisationen. Dette også ud fra, at dette segment er den slags 
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ledere, som grundet strategiske beslutninger har påtaget sig en form for teflonskjold for at komme 

til denne position (Albæk, 2018). 

Her kan henvises til Brousseau et al (2006). Artiklen fremviser, at ledere på højt niveau tager langt 

mere frie beslutninger end fx mellemledere (Managers). 

  

Ordet Case stammer fra det Latinske Casus, som betyder, begivenheder eller tilfælde (Andersen, 

2005), hvilket i store træk er den form for data, der ønskes indsamlet. Derfor er casestudiet også 

valgt som udgangspunkt for den empiriske metodetilgang. Dermed foretager afhandlingen en ikke 

eksperimentel undersøgelse, hvilket er centralt for casestudiet jf. Andersen (Andersen, 2005). 

Der lægges dermed i denne afhandling ikke op til, at der skal foregå eksperimenter i de valgte 

interviewpersoners organisationer, men derimod en forståelse for den ledelsesmæssige tilgang med 

mulige historiske tilsnit. 

Casestudiet har som udgangspunkt til hensigt at være det, Robert Yin kalder for ”Fænomen 

afslørende” (Andersen, 2005). 

Det er med dette som udgangspunkt, at interviews vil blive foretaget. I denne afhandling forsøges 

det at indsamle fænomener, som teoretisk modsiger eller forstærker de teser, som afhandlingens 

problemformulering omfatter. 

Ud fra et sådant studie vil det give et godt grundlag for at kunne generalisere ud i organisationerne, 

hvorved afhandlingen kan lave en abduktiv slutning (Andersen, 2005). 

 

  

Afgrænsninger 

Som en del af afhandlingens undersøgelsesdesign, opstilles der også en afgrænsning, som beskriver 

afhandlingens omfang. 

Der arbejdes i afhandlingen med et multiple casestudie, hvilket betyder, at afhandlingen omhandler 

flere organisationer. 
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Dog begrænser denne afhandling sig ved og omkring ledelsesstil hos de udvalgte individers tilgang. 

Dermed er både organisationens produktionsenheder og andre enheder ligegyldige for 

afhandlingens omfang.  

Det er vigtigt at understrege, at denne afgrænsning dermed ikke tager højde for, om undersøgtes 

narrativer stemmer overens med resten af organisationen og dens medarbejderes opfattelse. Det 

forsøges derimod at generalisere udsagn op mod eventuelle modsigelser og forstærkninger af 

teoretiske belæg. 

 

Aktionsforskning 

I dette afsnit vil der fremgå metodiske sondringer i forhold til afhandlingens overvejelser om, 

hvordan afhandlingen tilgår empirisk data, og om hvordan denne bør behandles. Yderligere 

forsøges det at beskrive etiske overvejelser. 

 

Der kan argumenteres for, at der i denne afhandling gøres brug af aktionsforskning (Andersen, 

2003). 

Dette argument kan fremføres, fordi undersøgelsen bygger på, at man aktivt er gået ind i 

organisationer med fokus på at undersøge fænomener der.  

 Tore Jacob Hegland definerer aktionsforskning som nedenstående: 

”I aksjonsforskningen er det aksjonen – handlingen – som står i centrum av forskningsarbeidet.(…) 

og motsatt avstandsforholdet mellom forsker og forskningsobjekt i traditjonell forskning – søker 

han å endre de eksisterende forhold henimot en subjektivt sett ’bedre’ tilstand. 

Forskningsprosjektets primære hensikt er nettopp denne endring eller aksjon, og som et sekundært 

biprodukt kommer de akkumulerte og eventuelt generaliserbare erfaringer” (Hegland, 1981:66) 

Der er flere ting i dette citat, som bør bemærkes i brugen af aktionsforskning. 

Først og fremmest intervenerer man som forsker, når man deltager i sin forskning. Man vil dermed 

som forsker være med til at drive den sociale forståelse for emnet og dermed også påvirke det 

resultat, som måtte findes ved brug af denne metode. Da forskeren stiller sig i centrum i 
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auktionsforskningen, bliver dette et konsulentprægede forskningsperspektiv, hvilket betyder, at man 

bør have in mente, at man bliver en vigtig del af den empiriske dataindsamling (Andersen, 2005). 

Man bør derfor i forskningsmæssig øjemed have forsøgt at sondre mellem de to idealtyper, som 

aktionsforskningen arbejder inden for. 

Boje Katzenelson arbejder i aktionsforskning med to idealtypiske sondringer.  

Aktion (praktisk): Her tales der om den sociale interaktion og den menneskelige dagligdags 

indblanding. (Katzenelson, 1994). 

Forskning (teoretisk): Den teoretisk distancering, hvor der er fokus på at observere samlet, det 

Katzenelson kalder erkendelsesinteressen (Katzenelson, 1994). 

Disse to kan virke som hinandens modsætninger, men det er i sammenspillet mellem disse 

idealsondringer, at aktionsforskningen findes. 

 

 

2.3. Datakonstruktion  
 

Afhandlingens bærende element består af interview besvarelser, som er med til at belyse de 

hypoteser, som afhandlingen stiller i lyset af en før givet teoretisk analyse (Ankersborg, 2011). 

Derfor er interviewene en gennemgribende del af datakonstruktionen, som denne afhandling er 

bygget på. Der bør derfor også være en klar forståelse for, hvorfor denne datakonstruktion er valgt, 

og hvordan den behandles (Ibid). 

I dette afsnit vil afhandlingens overvejelser og valg vedrørende den videre datakonstruktion derfor 

blive begrundet.  
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Interview 

Inden afhandlingens interview er blevet gennemført, er der reflekteret over, hvordan interviewer 

bedst muligt kan tilgå denne metode ud fra interviewers præmisser for at bruge denne metode. 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Interviewers erfaringer i denne disciplin er udpræget opnået gennem 

teoretiske forståelser og praktiske øvelser inden for den proceskonsultative spørgemetode, og 

gennem interviews der er gennemført med udgangspunkt i at indsamle lignede pragmatisk empiri. 

Det menes derfor at være et tilstrækkeligt erfaringsniveau til at kunne gennemføre interviews alene, 

uden fare for ikke at observere interviewpersonen tilstrækkeligt.  

Der ønskes gennemført semistrukturerede interviews med udgangspunkt i en udarbejdet 

interviewplan, men med mulighed for at kunne variere spørgsmål, så disse passer til 

interviewpersonens svar og videre refleksion (Ibid). Dette er valgt, fordi der herved ses den største 

mulighed for at kunne opnå bedst empiri med udgangspunkt i interviewpersonens holdninger og 

tanker. 

 

 

Interviewguide 

Der er udarbejdet en spørgeguide på baggrund af Kvale og Brinkmanns Model for en 

Semistruktureret interviewguide. Denne findes som model i bogen interviews Tabel 7.1 (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 

Ved udarbejdelsen af interviewguiden er denne blevet opstillet ved en gennemgang af de spørgsmål, 

som er fundet mest naturlige for interviewet. Med dette udgangspunkt er der hermed lavet en 

ramme for interviewet, så der som udgangspunkt er noget at kunne falde tilbage på, hvis interview 

situationen bliver kaotisk.  

Kvale og Brinkmann beskriver, hvordan man ved brug af en semistruktureret interviewguide kan 

skabe lidt struktur for intervieweren, og dermed være med til at fastholde subjektet og emnet 

gennem interviewet (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Interviewguiden er dermed opstillet i to væsentlige koloner, indeholdende, interview spørgsmål 

samt kodning i den gældende spørgeguide (BILAG 1). 

Interview spørgsmål har til formål at være de givende spørgsmål, der som udgangspunkt skal 

afklare de gældende forskningsspørgsmål, som afhandlingen forsøger at afklare.  
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Kodning og formål beskriver derimod de tematikker, som forskningsspørgsmålene dækker over. 

Grunden til at der ikke stilles direkte forskningsspørgsmål er at opnå et mere dynamisk og 

sammenhængende interview, hvor der er lagt vægt på interviewpersonens refleksioner (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 

Det er derfor også en vigtig påmindelse om, at interviewguiden ikke bliver bindende for 

udviklingen af interviewet. Intervieweren har hermed mulighed for at stille spontane spørgsmål, 

som kan være givende for afhandlingens findings. Dette fordi spontane spørgsmål medfører 

spontane svar (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Det er et håb, at der hermed er mulighed for at kunne bryde gennem mulige facader, som 

interviewpersonerne af forskellige grunde kan have valgt at sætte op!  

Spørgsmålene, som interviewguiden består af, kan som udgangspunkt medføre svar, som er 

nødvendige at afkode, før de kan analyseres. Det forsøges derfor gennem interviewguiden at stille 

opfølgende spørgsmål til alle formål for dermed at få uddybende bemærkninger.  

Dog ses det som interviewers opgave at sørge for, at afkode svar ved at spørge uddybende ind til 

mulige kodede besvarelser. Der er hermed gennem den semistrukturerede interviewguide frihed til 

at uddybe mulige fortællinger (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Der er i denne afhandling lagt stor vægt på interviewpersonernes refleksioner, da disse er 

gennemslagsgivende for de findings, som bliver denne undersøgelses findings. Metodisk er der som 

udgangspunkt brugt en semistruktureret interviewguide og metode. Men da samtalerne i nogen grad 

har mulighed for at kunne udvikle sig til at finde de overvejelser, som lederne gør på baggrund af 

det gennemgribende emne, er der derfor også gjort overvejelser om at gå mere proceskonsultativt til 

værks, hvilket ikke kan ses via interviewguiden. En sådan spørgsmålsrække vil være svær at 

opstille, da dette afhænger af den aktive lytning, som interviewer gør brug af under interviewet (De 

Jong og Berg, 2016).  

 

Spørgeteknik 

 

For at skabe de bedst mulige data skal der være fokus på at stille konkrete spørgsmål. Der har derfor 

i udformningen af intervieweguiden været fokus på at konstruere spørgsmål, der beskriver og 
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konkretiserer det valgte emne så meget som overhovedet muligt (Olsen, 2006). Det er derfor 

meningen, at spørgsmålene fokuserer så meget på det valgte emne, at det skulle være svært at 

misforstå i forhold til emnet. 

Det store fokus på at spørgsmål stilles så konkret som muligt, udarbejdes og beskrives grundigt for 

at lægge vægt på, at den interview semistrukturerede spørgeguide bliver set som et eget konstrueret 

forskningsredskab, der skal hjælpe til med indsamling af data til denne afhandlings senere 

fortolkninger (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Det er derfor en meget vigtig faktor, at spørgeguiden lægger op til et sagligt og komfortabelt 

sammenspil mellem intervieweperson og interviewer. Da interviewer indleder samtalen med en 

større viden end interviewpersonen, er det derfor afgørende at skabe den saglige og komfortable 

samtale uden for mange misforståelser. Det er dermed også interviewers ansvar at stille opfølgende 

og verificerende spørgsmål, som giver interviewpersonen mulighed for at konkretisere sine svar, 

hvorved man vil få en meget mere ren dataindsamling (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Som tidligere nævnt har interviewer en langt større viden om emnet, men samtidig er det vigtigt for 

afhandlingen at fastslå, at interviewpersonerne i denne afhandling er langt større eksperter på faglig 

ledelse, og hvad der virker i deres organisationskultur, samt hvordan deres medarbejderstab bør 

håndteres.  

Interviewer kommer med nogle teoretiske ideer, som det er interviewers rolle at få 

interviewpersonen til at reflektere over. Der bliver derfor som opfølgning på emnespørgsmålene 

brugt en proceskonsultativ tilgang, hvor der vil være langt mere fokus på, at interviewpersonen har 

en ekspertrolle, som denne kan ekspandere gennem refleksioner i samarbejde med interviewer (De 

Jong & Berg, 2016). 

Den proceskonsultative spørgetilgang vil derfor søge mere at arbejde ud fra lytte spørgsmål (De 

Jong og Berg, 2016). Med disse spørgsmål arbejdes der i højere grad med at stille spørgsmål ud fra, 

hvad interviewer hører i samtalen, og derfor er processen ikke bestemt på forhånd, kun emnet (De 

Jong & Berg, 2016). 
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2.3.1.  Iscenesættelsen af interviewet 

 

Første kontakt 

For at få en leder til at deltage i en interviewforskning kræver det, at der først og fremmest ligger et 

grundlag, og at der er en forståelse for dette emne. Derfor har der først og fremmest været fokus på, 

hvorledes der skulle tages kontakt til disse ledere.  

Det måtte antages, at ledere på et vidst niveau skulle synes emnet var spændende og samtidig kunne 

se en interesse i at deltage. Derfor er der blevet brugt en blanding af e-mail korrespondance og 

telefonisk samtale for at få interview personerne til at deltage. 

Samtalerne per telefon er som udgangspunkt brugt til at vække interesse. Mens mails er brugt som 

opfølgning og skriftlig uddybelse af emnets overordnede linjer. Som udgangspunkt for mail 

korrespondancen er denne skabelon brugt. (bilag 2 mail skabelon)  

Tryghed i deltagelse 

Det kan være vigtigt for en interviewperson at have en forståelse for intervieweren, før denne vil 

give sig til at eksponere sig selv, og sine holdninger, og følelser over for intervieweren, som højest 

sandsynligt er en fremmed person for interviewpersonen (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Det er derfor et vigtigt element for hele data indsamlingen, at der kan skabes ro omkring hele 

samtalen, så interviewpersonerne føler, at de kan være ærlige og sig selv i selskab med 

intervieweren. Der er derfor i denne afhandling lagt vægt på, at der i forløbet inden interviewets 

start forsøges at skabe så meget forståelse for selve samtalen, inden denne egentlig begynder. Der er 

derfor taget udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns guide til iscenesættelse af et interview (Kvale og 

Brinkmann, 2015).  

Først og fremmest starter alle interviews med en briefing, hvor interviewer igen fortæller lidt om 

afhandlingen, og hvordan denne samtale vil blive brugt som dataindsamling. Her nævnes det også, 

at samtalen bliver optaget, og der gøres opmærksom på, at man er velkommen til ikke at svare, hvis 

et spørgsmål findes for udfordrende eller for personligt. Før selve interviewet starter, gives der 

mulighed for at stille spørgsmål til emnet med mere. 

Da interviewpersonerne som udgangspunkt har personaleansvar, skal der i denne indledende 

briefing, ligesom i den tilsendte mail, gøres opmærksom på, at samtalen er fuld fortrolig, og at 
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interviewpersonens identitet ikke vil fremgå af noget materiale i afhandlingen, eller hertil offentlige 

bilag.  

Der skal også være fokus på, at interviewet bør afsluttes på samme måde med en de-briefing efter 

afslutning af optagelsen, hvor der er fokus på, at interviewpersonen får lov til at reflektere over sine 

svar og selve oplevelsen (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Kvale og Brinkmann beskriver, hvordan man efter endt interview kan efterlade interviewpersonen 

med en tom og ængstelig følelse efter at have udleveret sig selv og sine følelser samt holdninger. 

(Kvale og Brinkmann, 2015). 

For at undgå denne tilstand skal der derfor i de-briefingen være fokus på, at interviewpersonen føler 

sig godt behandlet, og der skal også være plads til at fortryde eventuelle ”fejludtalelser”. 

Interviewet kan endeligt afsluttes med at der spørges ind til, hvordan interviewpersonen synes, det 

har været at deltage. 

En sådan de-briefing kan virke paradoksal, men bliver alligevel taget meget alvorlig, da de data der 

forsøges indsamlet, kan være fortrolige og meget følsomme for en person med personaleansvar. 

Med udgangspunkt i afhandlingens egne forud indtagelser om ledelsesmæssigt ansvar over for 

følsomme emner bør der derfor være plads til, at der også kan tales fortroligt mellem 

interviewpersonen og interviewer. 

Observationer undervejs 

For at sikre at data bliver så ”rene” som muligt, har interviewer en opgave i at forsøge at læse 

interviewpersonens svar gennem interviewet. Her bør der lægges mærke til den måde, hvorpå 

interviewpersonen forsøger at svare. Kan svaret fejlfortolkes, er svaret vævende, eller er der 

sproglige eller kropslige tendenser, der bevirker, at det afgivne svar kan være anderledes eller kan 

fejlfortolkes? Interviewer har hermed en opgave i både at aflæse, notere og bestemme om, svaret 

skal uddybes under samtalen eller til slut. 

Derfor skal der lægges en strategi for, om man vil tage interviewpersonen ud af en talestrøm, eller 

lade personen tale ud, før der stilles opfølgende spørgsmål.  

Disse observationer ses som en vigtig del at interviewers rolle, da dennes tilgang kan være 

behjælpelig i at be- eller afkræfte mulige fejlfortolkninger af svar, som måtte komme gennem 

interviews. Hermed er der også mulighed for at starte videre refleksion af emner, som 

interviewpersonen har udtalt, og der åbnes op for, at viden om emnet kan skabes via transcendens i 

samtalen mellem interviewer og interviewperson (Kirkeby, 1998). 
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Valget af medie 

Ved valg af medie skal der være fokus på, hvordan de kvalitative data skal bruges, og hvilken 

kvalitet denne har (Ankersborg, 2011). 

Det er til dataindsamlingen valgt at gøre brug af en diktafon under interviews, hvorefter der 

transskriberes. 

Dette valg er gjort på baggrund af, at undersøgelsen som udgangspunkt er interesseret i 

interviewpersonernes sondringer og udsagn, hvorigennem talte fænomener er tilkendegivet. 

Tænksomhed, følelsesreaktioner samt mimik, som kunne fanges på et kamera, ville kunne bidrage 

til en forskningsmæssig efterrationalisering. Dette kunne være et interessant videre analyseforløb. 

Diktafonen er diskret, og den er derfor valgt i forhåbning om, at en samtale kan blive dybere og 

mere gennemslagsgivende, når interviewpersonen ikke føler sig overvåget af et kamera med 

mulighed for at kunne blive identificeret via materiale, som kunne fremgå efter endt forløb.  

Valg af informanter 

Ved valget af informanter bør det overvejes, hvorfor den valgte gruppe individer undersøges? 

Overvejelserne bør derfor omfatte, hvad disse informanter kan bidrage med af empiri, og om dette 

giver mening for denne afhandlings overvejende undersøgelsesfelt (Ankersborg, 2011). 

Vibeke Ankersborg foreslår således, at informanter eller interviewpersoner vælges ud fra deres 

relevans og fællestræk i forhold til afhandlingens undersøgelsesfelt samt emne (Ankersborg, 2011).   

Med dette udgangspunkt er interviewpersonerne valgt ud fra det fællestræk, at de har en 

lederstilling i en større danske virksomhed. Det er også vigtigt, at disse ledere har personaleansvar 

for større grupper af mennesker.  Det er set som en vigtig sondring for afhandlingens 

gennemslagskraft, at de informanter, der bidrager til empirien, sidder i en stilling, hvor deres 

ledelsesmæssige gøren har indvirkning på en større del af en organisation. 

Videre er der også gjort en overvejelse om, at disse ledere bør have en forståelse for, at deres ageren 

har en påvirkning qua deres hierarkiske position. Dette er forsøgt sikret ved at vælge personer, der 

hierarkisk har en position, hvor de også er leder for mellemledere, samt har en forholdsvis stor 

ledelseserfaring. De valgte ledere er naturligvis anonymiseret for at skabe psykologiske tryghed 

(Dahl & Juhl, 2009): 
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James: CEO for en international Supply-Chain virksomhed med 1500+ ansatte 

Daniel: COO i en større dansk It-virksomhed, hvor han har ansvar for 500+ ansatte 

Hans: Koncerndirektør for en medievirksomhed med 200+ ansatte 

Pia: Projektchef i dansk medicinal virksomhed hvor hun har ansvar for 50 medarbejdere. 

Mads: HR- direktør i en større dansk handelsvirksomhed med 300+ medarbejder 

Jørgen: Departementschef i et offentligt ministerium. 

Niels: Direktør i et dansk teleselskab, med 100+ medarbejder 

Jannie: Direktør i eget firma og tidligere HR-direktør i større dansk produktions virksomhed. 

Bestyrelsesmedlem i flere danske banker 

Kodning af data 

Efter dataindsamling er det forsøgt at skabe struktur og kodning gennem programmet Nvivo. Via 

dette er vigtige citater forsøgt kategoriseret, hvorved materialet har kunnet fremvise fællestræk og 

modsigelser mellem de forskellige informanter. Dette har givet undersøgelsen en gennemgående 

struktur, som kan bidrage til afhandlingens videre analyse og give overblik over hvilke emner, der 

generelt berøres af de forskellige informanter. Koderne er som følger: 

Følgeskab 

Autentisk forståelse - Bundlinjetanken i organisationer - Erfaringsbaseret viden / Udvikling 

Horisont udviklende tidspunkter - Relationer til medarbejder 

2.4. Metoderefleksion 
For at forevise de refleksioner, som er gjort over valgte metoder, er nedenstående afsnit tilføjet i et 

forsøg på at fremhæve de mulige kritikpunkter, der synes at kunne være, og som synes at kunne 

have indvirkning på afhandlingens konklusion på baggrund af afhandlingens senere analyse samt 

diskussionspunkter. Der ligger derfor en vigtig refleksion i at overveje visse metodiske 

beslutninger, der må være truffet, og hvilke konsekvenser dette har for afhandlingens indhold. 

Kvalitet af empiri  

Afhandlingens empiriske data er samlet på grundlag af samtaler med topledere, som grundlæggende 

har stort kendskab til ledelse og har en vis ledelseserfaring. For at få så stor spredning på mulige 
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sammenfald i den strategiske tilgang til ledelse, er lederne valgt ud fra forskellige organisationer og 

brancher. 

Der er derfor tale om ledere i forskellige stillinger, dog med et vist hierarkisk afsæt. Dette betyder 

også, at disse personer er trænet i at fremstå karismatiske og overbevisende i deres fremtoning og i 

deres måde at tale på. Derfor kan der foreligge mulige fejlfortolkninger og overbevisninger af 

intervieweren, og dette skal der være stor opmærksomhed på i den senere analyse.  

2.4.1 Udvikling af erkendelse  

Igennem brugen af den samme spørgeguide hos de forskellige interview personer er det normalt, at 

interviewerens forståelse for emnet og tilgangen til interview personerne udvides. Derfor er det også 

normalt, at man udvikler sine spørgsmål, og at man spørgeteknisk vil få mere ud af interviewet  

Ankersborg, 2011). Dermed anerkendes det også, at det sidste interview vil være mere givende end 

det første, og derfor vil de sidste interview også give langt bedre og ønsket data, da datakvaliteten 

øges kontinuerligt. 

Dette vil også komme til udtryk i brugen af de empiriske data, da nogle citater måske vil findes 

mere nyttige og brugbare. 

Et andet videnskabsteoretisk valg 

 

Ved at have brugt et andet Videnskabsteoretisk paradigme ville afhandlingen have haft et helt andet 

resultat. Havde opgaven arbejdet mere ud fra en konstruktivistisk tilgang, hvor der i stedet for 

fænomener havde været tale om tanker, og talemåder var kommet til udtryk, ville der forelægge et 

langt større arbejde i at undersøge den processuelle konstruktion af udsagn fra lederne (Egholm, 

2014). Dette havde krævet en langt mere dybdegående undersøgelse af interview personernes tanker 

og ageren i deres tilgang til autentisk ledelse, og hermed skulle der lægges langt mere vægt på de 

enkelte refleksioner (Egholm, 2014). 

 

2.5. Efterrationaliseringer 

I et metodisk afsnit synes det at være relevant at beskrive afhandlingsprocessens 

efterrationalisering, da det synes relevant for produktets udvikling samt forfatterens udvikling. Det 

skal derfor ikke ses som en metodisk kritik af afhandlingen, men snarere en erkendelse af den 

udvikling, der måtte have været. 
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Det filosofiske element åbner op for et langt større begrebsapparat, som forfatteren gennemgående 

mangler indsigt i. Dette betyder, at afgrænsningen i afhandlingen og de videre muligheder for 

udvikling af emnet, naturligvis kan tilskrives forfatterens begrænsede filosofiske indsigt. 

Emnet synes at optage ledernes interesse så meget, at man i interviews skal være klar til at begrænse 

samtalerne mere end først antaget. Problematikken ligger dermed ikke i at have refleksive samtaler 

med lederne. Når fx interview personerne fik lov at være ekspert på sig selv, syntes de at dreje 

samtalen mere mod emner, hvor de følte sig trygge, og hermed blev opgaven som interviewer 

meget mere afgrænset end først antaget. Synergien i samtalen og den proceskonsultative lyttende 

interviewer var derfor præget af konstant at lede samtalen tilbage mod emnet, for ikke at bruge 

tiden til noget andet. 

Tid 

I arbejdet med toplederne må det efterfølgende erkendes at en proceskonsultativ samtale med en 

specialestuderende for interview personerne var en spændene samtale, men også en samtale som var 

yderst tidsbegrænset af diverse kalendere. 45 minutter var som udgangspunkt den tidsramme, der 

fra interview personerne var afsat, fra det øjeblik forfatteren trådte ind ad døren til forfatteren skulle 

forlade dem igen. Dette kunne måske have været anderledes, hvis forfatteren på forhånd havde 

ønsket 60 minutter. 
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Teori afsnit 

”Du har jo ikke en PRINCE2 Model, du kan stille ledelse op i eller et 

kvalitetsstempel. Nej, du er mediet, samtidig med at du er dig selv” – 

Bilag 10. 90  
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3. Teori afsnit 
 

Denne afhandling er skrevet med baggrund i et empirisk grundlag, som er undersøgt ud fra et 

organisations- teoretisk og filosofisk udgangspunkt. Der arbejdes derfor ud fra et sammenspil 

mellem det filosofiske felt og den mere gængse organisatoriske teori. For at skabe en bedre 

forståelse for den senere analyse vil der i nedenstående afsnit blive redegjort for de teoretiske 

tilgange, der skal analyseres. Det vil også blive forklaret, hvad der ligger til grund for de valgte 

teorier. 

 

3.1 Mintzberg 
 

Mintzberg er en af de mest anerkendte organisations- og ledelses-teoretikere. Med sin bog 

”Structurs in five” beskrev han forskellige virksomhedsstrukturer og stadier for ledelse af disse 

(Mintzberg, 1983). Senere har han udgivet mange forskellige artikler om organisationer, men også 

om lederes rolle. De seneste år har han fulgt de teknologiske strømme, og han bruger nu tid på at 

blogge om internationale og organisatoriske problemstillinger (Mintzberg.org) 

Mintzberg vil i denne afhandling blive brugt til, at illustrere hvordan nogle ledelsesteoretikere 

argumenterer for ledelseskompetencer, der afspejler sig i evnen til at eksekvere på visse opgaver. 

Men denne afhandling vil argumentere for at ledelses kompetencer også afspejler sig i evnen til at 

eksekvere i forhold til menneskelige relationer, en langt mere universel tilgang end fx Mintzbergs 

situationsbestemte lederroller (Mintzberg, 1973). 

 

3.1.1 Mintzbergs 10 lederroller  

I artiklen ”Managers working roles” forklarer Mintzberg, hvordan ledere agerer i forskellige roller, 

alt efter hvilke opgaver de varetager i organisationen. Dermed mener Mintzberg, at en leder har 

forskellige roller, som skal kunne mestres, alt efter hvilke opgaver, lederen står overfor (Mintzberg, 

1973). 

Mintzberg opstiller en model, der indeholder 10 lederroller, som en leder skal kunne mestre i 

forbindelse med at styre en organisation. 

Disse 10 roller deler han yderligere op i tre underkategorier for de forskellige formelle roller: 
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Mintzberg, 1976, s58 

Interpersonelle roller 

En leder skal kunne agere i de interpersonelle roller, hvor lederen skal kunne indtage positionen 

som topfigur: Mintzberg beskriver her, at lederen har et behov for at kunne vise sig som det øverste 

led i organisationen, da det viser omverdenen, hvem der ´bestemmer i organisationen (Mintzberg, 

1976).  

Lederne skal desuden kunne indtage rollen som anfører: Mintzberg påpeger her, at det for lederen 

handler om, at analysere sine medarbejdere for både at kende dem som ressource, men også for at 

skabe en forståelse hos medarbejderne om, hvem der bestemmer (Mintzberg, 1976). 

Den sidste interpersonelle rolle er dermed, at lederen skal kunne agere forbindelsesled. Hermed 

menes, at lederen skal kunne være det formelle kommunikative led på tværs i organisationen, men 

også hierarkisk opad samt mellem andre organisationer (Mintzberg, 1976). 

 

Informationsroller 

Det er også lederens rolle at monitorere eller overvåge omverdenen for ændringer, som kan påvirke 

organisationen. Hertil kan lederen fx bruge sit netværk til at få en forståelse for, hvad der foregår 

uden for organisationen (Mintzberg, 1989). 
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Den information, som lederen får fra både sit netværk i omverdenen, men også højere oppe fra i 

hierarkiet, er det lederens opgave, at ”disseminate” eller videreformidle til medarbejderne i den grad, 

som synes at være fornuftig (Mintzberg, 1989).  

Lederen har samtidig også rollen som talsmand, og skal derfor kunne indsamle informationer fra 

medarbejderne og bestemme hvilke informationer, der kan videregives til omverdenen (Mintzberg, 

1989). 

 

Beslutningstagerrollen 

Som driftsleder er det lederens opgave at tænke i forandringer og tilpasning af organisationen til 

omverdenen. Det er dermed lederens rolle at sørge for, at organisationen følger med den udvikling, 

der kan være i det spillerum, hvor organisationen handler (Mintzberg, 1989). 

Det er også lederens opgave at være problemløser. Dette kan fx være løsning af problemer, der 

opstår i forbindelse med forandringer og omstrukturering af en organisation, men også opståede 

kriser, som lederen ikke nødvendigvis selv har været med til at skabe (Mintzberg, 1989). 

Lederen har samtidig også ansvaret for at ressourcefordele, og dermed ansvaret for at opgaver 

fordeles således, at de løses bedst og mest effektivt i organisationen (Mintzberg, 1989). 

Sidst, men ekstremt vigtigt, er det lederens opgave at være forhandler. Lederen skal forhandle med 

både nye og eksisterende medarbejdere, men samtidig også tage sig af forhandlinger, som kan ligge 

i omverdenen af organisationen (Mintzberg, 1989). 

Analyse på baggrund af Mintzberg?  

I den videre Analyse vil Mintzberg blive brugt til, at vise hvordan den strategiske opgave fokuseret 

ledelse ikke berører de autentiske dynamikker. Her vil der som udgangspunkt blive skelnet mellem 

de interpersonelle lederroller og den autentiske ledelsesstil, da disse ses som være nærmest 

hinanden i sin opfattelse. Dog er hele Mintzbergs lederrolle beskrevet, for at give et overblik i den 

situationsbetingede ledelsesstil, hvorpå Mintzberg argumenterer for, at lederen skal kunne agere. 

Bemærk dog, at på trods af at der skelnes mellem strategisk og autentisk ledelse, vil det gentagne 

gange påpeges, at der ikke skal vælges enten eller mellem de to tilgange, men at disse er forenelige. 
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3.2. Platon 

 
Platon er en af filosofiens faddere, og meget af den filosofiske teori, som vi kender i dag, stammer 

eller har en form for grobund i Platon (Leth & Larsen, 2016). Grunden til at Platon er valgt som 

teoretisk grundlag for denne afhandling, ligger grundlæggende i det argument, at hvis denne 

afhandling skal have et udgangspunkt for at udtale sig filosofisk om relationer mellem medarbejder 

og leder, bør grundlaget komme fra filosofiens fader. Dermed lægges der vægt på, at fundamentet 

for kærlighedsdissektionen lægges på så stabilt et grundlag som muligt. Dette nævnes, da det som 

udgangspunkt kan virke radikalt at tale om et kærlighedsforhold i professionelle relationer! 

I dette afsnit forsøges det kort at genfortælle bidder af fra Platons symposion med fokus på 

Aristofanes tale med det udgangspunkt at bruge det filosofiske udgangspunkt i afhængigheden 

mellem mennesker, som er kernen i den filosofiske tale. (Leth & Larsen, 2016)  

 

3.2.1. Symposion 

 

Ordet Symposion er oldgræsk og kan oversættes til betydningen ”drikkegilde” (Henningsen, 2007). 

Til Platons symposion befinder vi os i en af Athens private elitehjem, hvor der dagen forinden har 

været en fejring af digteren Agathon. Nogle gæster er herefter vågnet og har besluttet sig for, at den 

bedste kur mod tømmermænd er at fortsætte med at drikke. Gæsterne mangler noget, de kan skåle 

for, og derved kommer ideen om en Argon på tale. Argon er en slags taledyst, og dagens tema 

vælges som Kærlighed (Henningsen, 2007). 

 

3.2.2. Aristofanes tale 

 

Aristofanes tale ses af mange som en hån og latterliggørelse af Sokrates, som også er en af 

deltagerne i begivenhederne. 

Talen handler kort fortalt om dobbeltmennesker, som er en halvguds slægt, der plejer deres forhold 

til guderne gennem tilbedelse og offergaver. Men disse dobbeltmennesker er frække og træder 

guderne over tæerne, hvorfor Zeus sættes til at dømme dobbeltmenneskene til en straf. 
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Zeus er vred og ønsker virkeligt at straffe dobbeltmenneskene. Men hans dilemma er, at han også 

værdsætter tilbedelsen og offergaverne. 

Zeus vælger derfor det smarte at dele dobbeltmennesket i to, ud fra den tanke at de så kun bliver 

halvt så meget værd, og der dermed kommer dobbelt så mange offergaver. 

Dobbeltmennesket deles således, at hver halvdel bliver til et menneske. Den ene halvdel bliver til en 

mand, mens den anden halvdel bliver til en kvinde. I den forbindelse opstår der også eros mellem de 

to dele, hvorved der bliver skabt en gensidig afhængighed gennem begær. Dermed er moralen i 

Aristofanes tale, at kærlighed mellem mennesker kan bygge på den gensidige udnyttelse, som man 

laver af hinanden (Fink & Larsen, 2016). 

Platons symposion i den videre analyse 

 

Med udgangspunkt i Platons symposion og Aristofanes tale ønskes det derfor at påpege, at gensidig 

afhængighed kan opbygge et forhold mellem mennesker. Derfor bruges dette som udgangspunkt til 

at beskrive, hvordan der i organisatoriske sammenhænge vil kunne være tætte relationer i en 

organisation (Albæk, 2018). Hermed kan de autentiske ledelseskompetencer underbygge disse 

relationer i en grad, hvor tillid og empati for andre mennesker kommer i spil mellem medarbejder 

og leder.  

3.3. Bernard Bass 
 

I artiklen ”Organizational Dynamics, From transactional to transformational leadership” opstiller 

Bernard to forskellige ledelsestyper over for hinanden, den ”transactional” og den ”transfomational” 

(Bass, 1990).  

De to ledelsestyper står i klar kontrast til hinanden i den måde, hvorpå de udøver deres lederskab og 

dermed forsøger at skabe værdi. Bass opstiller i sin teori forskellige tilgange og forståelser, som 

lederen møder sine medarbejdere med, og ud fra disse definerer han, hvilken form for lederskab der 

er tale om (Bass, 1990).  

Bass definitionerne er dermed et godt redskab til at adskille forskellige ledelsestyper og samtidig til 

at analysere på, hvordan lederen griber forskellige situationer an. Denne afhandling bruger derfor 

Bass definitionerne af de to ledertyper til at undersøge hvilke tanker, der lægger bag de 

interviewede lederes ageren, og hvilken udvikling der synes at have været hos interviewpersonerne i 
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deres ledelse. Dermed ønskes det at anvende Bernard Bass til at vise udgangspunktet for, hvordan 

en autentisk leder agerer og henvender sig til medarbejderne i ledelsesmæssige sammenhænge. 

Dermed antages det også, at Bass vil placere det autentiske lederskab i den transformationelle 

ledelsestype. 

 

3.3.1. Transactional leadership vs Transformationel leadership 
 

Bernard Bass skelner mellem to former for lederskab. Som udgangspunkt bruger han den måde, 

hvorpå en leder tilgår sine medarbejdere, og dermed den måde hvorpå en leder tilgår sit 

personaleansvar. 

For at opnå den ønskede retning og sine ønskede mål hos medarbejderen har en ”transactional” 

leder som udgangspunkt fokus på at lede ud fra en belønnings- og straftilgang. Bass redegør for, 

hvordan en ”transactional” leder ønsker at have status quo i sin organisation, hvorved lederen har 

nemmere ved at overskue sin opgave som leder og opnå sine ønskede mål (Bass, 1990). En 

”transcational” leder bruger i høj grad sin autoritet til at trænge igennem til sine medarbejdere. 

Dermed ser en ”transactional” leder også sig selv som værende hævet over sine medarbejder og 

deres meninger (Bass, 1990). 

Denne tilgang står dermed i stor kontrast til Bass definitionen af en ”transformational” leder. 

Udgangspunktet for denne ledelsesstil er, i kontrast til belønning og straf, i højere grad bygget på 

det, Bass kalder ”Soft tactics” (Bass,1990), hvor der er fokus på, at tilgå mennesker fra en blødere 

tilgang, og hvor der er langt mere fokus på mennesket end opgaven. Dette synes som udgangspunkt 

derfor også at minde om en autentisk lederskabstilgang.  

Lederen forsøger dermed at være inspirerende og motiverende. Dette kan ifølge Bass gøres ved, at 

lederen influerer kulturen og opgaveprocessen, ved fx at gå forrest i en forandring og dermed vise 

de positive sider af forandringer (Bass, 1990).  

Samtidig er en ”transformational” leder også en lederskikkelse, som tilgår sine medarbejdere med 

det udgangspunkt at behandle medarbejderne ud fra individuelle vurderinger af den enkelte. 

Dermed er synergien mellem medarbejder og leder bygget på den relation, som de to opbygger. 

Dermed ønsker en ”transformational” leder også at udfordre medarbejderne intellektuelt på 

individniveau for dermed at udvikle dem på de områder, som synes bedst egnede for den enkelte 

(Bass, 1990). Hvilket stemmer overens med den autentiske tilgang. 
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Gennem ”transformational” lederskab mener Bass, at lederen får et meget mere dynamisk og 

motiveret team, der på baggrund af dette er langt mere tilbøjelige til at følge lederen, og dermed 

også er en langt mere efficient ressource for organisationen (Bass, 1990).  

 

 

3.4. Kierkegaard 
 

Søren Kierkegaard var, foruden at være præst, debattør og eneboer i 1800’tallets København, også 

en af datidens største filosoffer. Kierkegaards tekster er oversat til utallige sprog og analyseret af 

forskere over hele verden. Flere hundrede år efter sin død har den danske eneboer formået, at få sit 

eget researchcenter på Københavns universitet, hvor der sagligt forskes videre i Kierkegaards 

tekster (https://teol.ku.dk/skc). 

I organisatorisk øjemed er Kierkegaard analyseret og oversat af Kirstine Andersen, som gennem 

Kierkegaards Livsstadier har beskrevet forskellige ledelsestyper. 

Andersen bruger dertil tre ud af fire af Kierkegaards Livsstadier. Det religiøse livsstadie synes svært 

at oversætte til organisatorisk brug (Andersen, 2017). Andersens oversættelser er dermed som 

udgangspunkt et godt redskab til at forstå den ledelsesmæssige udvikling, som en leder vil 

gennemgå for at nå til et stadie af autenticitet, som vil kunne ses og forstås i en organisation. 

Argumentet, for at denne udvikling foregår, ligger dermed ikke i analysen gennem Kierkegaard. 

Kierkegaards livsstadier forklarer bare trinene, som argumenter for at lederen skal opad! 

Livsstadierne er dermed som følger, Spidsborgeren, Æstetikeren og Etikeren. 

 

3.4.1. Lederen som Spidsborger  

 

Spidsborgeren beskrives som den ureflekterede type. Dermed vil denne ledertypes vigtigste mål 

være at gøre det, der bliver forlangt af denne, i organisationen. Der er dermed også tale om en type 

leder, som løser de opgaver, som bliver stillet ham. Dette kan sagtens være lederen, man finder på 

kontoret døgnet rundt, da meningen med livet udadtil i organisationen for denne leder vil være at 

arbejde (Andersen, 2017). 

https://teol.ku.dk/skc/english/
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Spidsborgeren er dermed ikke typen, som refleksivt forholder sig til sig selv og organisationen. Det 

er vigtigere for denne leder at sørge for, at målene er nået, og opgaverne er løst end at undersøge og 

være nysgerrig på, hvordan organisationen samt medarbejderne omkring ham kan udvikle sig mod 

noget større og bedre (Andersen, 2017). 

Det bør derfor også nævnes, at denne lederskikkelse ikke er uintelligent, men simpelthen for 

forblændet af opgaverne og det daglige ræs til at reflektere dybere. Andersen bruger selv 

ledelsesskikkelsen ”Bankdirektør Varnæs” fra serien Matador som et godt billede på Spidsborgeren 

(Andersen, 2017). 

3.4.2. Æstetikeren 
 

Ved første øjekast synes Æstetikeren at fremstå som både, fremsynet gennem sine visioner og 

handlekraftig, og dynamisk når det kommer til vekslingen mellem at være problemknuser og 

medarbejderleder. Denne leder fremstår sådan, fordi denne leder konstant afprøver forskellige tiltag 

og metoder (Andersen, 2017). 

Æstetikeren er som udgangspunkt en Spidsborger, som har fundet ud af, at han er Spidsborger, og 

dette stiller ham i en situation, hvor han ønsker at søge væk fra denne stilstand i udviklingen. 

Dermed afprøver denne ledertype forskellige retninger og værdisæt (Andersen, 2017). 

Som nævnt kan denne leder derfor fremstå som visionær og forandringsparat, men som 

udgangspunkt er det kun noget, det ser ud til. Denne ledertype er nemlig i et livsstadie, hvor han 

ikke har fundet sig selv, men kun opdaget at der mangler noget. Det betyder, at lederen dermed kun 

driver projekter så længe, det interesserer ham eller noget nyt og spændende findes frem (Andersen, 

2017). 

Der er dermed også tale om en ledertype, som let lader sig forføre af nye tiltag, nye ledelsesbøger 

samt kollegaers og chefers input og ideer. Der vil derfor blive skiftet i den retning, som man som 

medarbejder forventes at gå i, hvilket meget tit kan være svært at følge (Andersen, 2017). 

Samtidig lægger Æstetikeren stor fokus på de ydre symboler, som følger med det at være leder. 

Derfor fylder det at fremstå betydningsfuld en stor del af en æstetikeres liv og tilgang til ledelse. 

Det vil derfor også være en ledertype, der som udgangspunkt har travlt med at udvide sit 

professionelle og private netværk til betydningsfulde mennesker for at vise sit værd (Andersen, 

2017). 
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3.4.3. Etikeren 

 

Denne leder vil fremstå som vedholdende og som en person, der står fast på sine principper. 

Etikeren er en ledertype, der har fundet sin indre retning, hvorved denne leders opgave som 

udgangspunkt er at lede og gøre sig synlig med udgangspunkt i sin retning. 

Der er dermed også tale om en ledertype, som vil findes enorm synlig både for andre og for sig selv. 

Det er en leder, som udover at stå fast på sin ledelsesmæssige retning, også står frem og begrunder 

og argumenterer for denne. Det er derfor også muligt for medarbejdere og andre ledere at have en 

dialog med udgangspunkt i det ledelsesmæssige, dog uden dette behøver at betyde, at denne leder 

går på kompromis med egne værdier. Det er dermed også en ledertype, som ikke er bange for at 

blive upopulær hverken hos egne ledere eller medarbejdere (Andersen, 2017). 

Etikerens udgangspunkt for ledelse ses dermed som at have fat i identiteten i lederrollen og 

accepterer dermed også, at han/hun i sin ledelsesmæssige tilgang ikke kan undgå at inddrage sine 

menneskelige værdier og samtidig må acceptere andres (Andersen, 2017). Det er hermed også en 

leder, som synes at interessere sig for sine medmennesker i form af kollegaer og medarbejdere 

(Andersen, 2017). Det er dermed et helt menneske, som man har med at gøre i den etiske ledertype. 

Dette betyder, at denne ledertype med sit indre ledelseskompas også er klar til at anerkende at alle 

beslutninger, som denne træffer ikke nødvendigvis er de rigtige og derfor også er klar til at tage et 

personligt ansvar for dette (Andersen, 2017). 

 

3.5. Den teoretiske sammenhæng 
 

Med udgangspunkt i ovenstående teori apparat ønskes det derfor at opstille en analyse, hvor der 

gennem Platons symposion grundlæggende påpeges, hvordan vi gennem vores arbejdsliv indgår i 

intime forhold med hinanden, hvorved værdier som ærlighed, empati og tillid pludselig spiller en 

central rolle i forhold til den måde, hvorpå vi tilgår hinanden. Med dette som fundament ønskes det 

endvidere at undersøge, hvordan man som leder autentisk tilgår sine medarbejdere, med det formål 

at udbygge og styrke sin eksekveringsgrad på baggrund af ovenstående relation til sine 

medarbejdere. Denne undersøgelse ønskes belyst gennem Bass Tranformational leadership. 
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Endelig ønskes det at undersøge, hvordan man som leder opnår mest mulig autenticitet omkring sin 

personlighed. Dette undersøges gennem Kierkegaards livsstadier i forsøget på at beskrive, hvordan 

dette er en refleksiv proces, som læres og forstås gennem den praktiske tilgang og læring, der ligger 

i den daglige ledelse. Denne analysetilgang er forsøgt visuelt illustreret i nedenstående model:  
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Analyse 

Det er sandhed, at et Speil har en Egenskab, at man kan see dit billede; men saa 

maa man staae stille. Iler man hastigt forbi, da faaer man Intet at see; gaaer man 

maaske med et speil hos sig, som man ikke fremtager: hvorledes skulde man da 

faaer sig selv at see? Saledes iler den Travle fremad med Muligheden af at 

forstaae sig selv hos sig; men den travle bliver ved med at løbe, og det kommer 

aldrig til Forstaaelsen, ja det gaaer ham vel snarere mere og mere i Glemme, at 

han har Muligheden hos sig (sks 8,175)  

 Søltoft, 2015 s.19 
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4. Analyse 
 

Organisationsledelse er noget, man kan læse på universitetet. Gennem dette kan man lære, hvordan 

man skal tilgå organisationer ledelsesmæssigt for at løse opgaver mest efficient. Eller kan man? I 

denne analyse forsøges det at stille opgave og strategisk ledelse over for den autentiske ledelsesstil. 

Herefter forsøges det at identificere, hvad autentisk ledelse er, og hvordan ledere gennem tiden kan 

opnå autenticitet i deres ledelsesstil. 

4.1. Et klassiske ledelsesteoretisk perspektiv 
 

I dette afsnit stilles Mintzbergs 10 lederroller op mod den autentiske tilgang til ledelse. Denne 

tilgang benyttes for at vise, hvordan en af de mest anerkendte ledelses- og organisationsteoretikere i 

sin teori ikke tager hensyn til netop, hvordan man tilgår medarbejdere i øjenhøjde og med en 

menneskelig tilgang.   

 

4.1.1 Mintzbergs 10 lederroller 

 

Ifølge Henry Mintzbergs teori om lederroller, arbejder lederne i et spændingsfelt mellem lederens 

organisation og organisationens omgivelser. Dermed består lederens rolle i at navigere i et sådan 

spændingsfelt. 

For at kunne agere i dette hævder Mintzberg derfor, at lederen må påtage sig 10 forskellige 

lederroller, som er gensidigt afhængige, men rollerne præsenteres af Mintzberg enkeltvis 

(Mintzberg, 1973). Ledere på alle niveauer i en organisation påtager sig dermed alle 10 roller i 

større eller mindre omfang (Mintzberg, 1973, 58). 
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Mintzberg, 1976:58  

De 10 roller vil man kunne inddele i tre primære områder, som lederne ifølge Mintzberg bør agere i. 

Der er tale om de tre områder, som er vist ovenfor: ”Interpersonelle roller”, ”Informationsroller” og 

”Beslutningsroller”. 

Disse områder kan man argumentere for kun berører den strategiske del af lederrollen, og de 

omhandler dermed strategisk ledelse.  

Strategisk ledelse bør opfattes som den del af ledelsesdisciplinen, der kun er rettet mod 

opgaveløsning! 

Den rolle som er mest relevant ift. perspektivet til den autentiske ledelsesrolle vil her være de tre 

interpersonelle ledelsesroller, i dette tilfælde kaldet ”Topfigurer”, ”Anfører” og ”Forbindelsesled” 

(Mintzberg, 1976). 

 

For at kunne drage den nødvendige parallel redegøres der i overordnede træk for de tre væsentligste 

roller herunder. 

Topfigur: 

Denne rolle indebærer ifølge Mintzberg at være beslutningstager og forbindelsesled. Dermed 

handler det for lederen om at vise sig som tilstedeværende, mens denne rolle udøves, og dermed 

udstråle at man er toppen af kransekagen (Mintzberg, 1973). 
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Her indtager lederen klart en rolle, hvor den primære målsætning er at være synlig som 

beslutningstager, for dermed at vise medarbejderne at positionen som leder er besat. Dvs. skibet har 

en kaptajn, og vedkommende er ved roret. 

Mintzberg forklarer selv denne rolle som værende åbenlys men nødvendig, da denne rolle, hvis den 

ikke udføres, udgør en funktion, der hurtigt kan få afgørende betydning (Mintzberg, 1973). Et 

eksempel på en organisationsstruktur, hvor en Topfigur er ekstrem vigtig, kan være arkitekt 

virksomheden BIG, der har mange hundrede ansatte, men Bjarke Ingels er ansigtet, og det er 

ansigtet, som hele organisationen udadtil er kendt under. 

 

Anfører: 

Lederens rolle som anfører er den rolle, der kommer nærmest i relation til den autentiske og 

transformationelle ledelsesstil. Lederen skal her påtage sig anførerrollen for opgaven med at 

analysere sine medarbejdere i et forsøg på at skabe en overordnet retning i nogenlunde harmoni 

med virksomhedens mål og interesser (Mintzberg, 1973). 

Denne rolle er dog ikke at misforstå som et trivselsanliggende. Den er stadigvæk i høj grad placeret 

i den strategiske ledelsessfære. Det handler ikke om, hvordan medarbejderne har det, eller om at 

forstå hvorfor de gør, som de gør, men udelukkende om at skabe en ledelsesunderstøttet gunstig 

retning for virksomheden. Det vil altså sige ”Anførerrollen” er en organisatorisk og strategisk rolle, 

hvor man fører virksomheden frem mod sin målsætning. 

 

Forbindelsesled: 

Denne lederrolle handler om at være forbindelsesled mellem medarbejderne i eget team eller 

organisation ud på et horisontalt ledelsesniveau (Mintzberg, 1973). 

Dermed handler denne lederrolle for lederen igen om at indtage en strategisk position mod andre 

ledere og medarbejder i organisationen. 

 

Denne teori bygger dermed på, hvordan ledere i deres daglige job veksler mellem de overordnede 

kasketter, som udgør deres baggrund for, de beslutninger de træffer, samt deres tilgang til lederskab. 
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Spændingsfeltet, Mintzberg gennem sin teori berører, er som udgangspunkt et ledelsesmæssigt 

strategisk udgangspunkt, som kan tillæres og diversificeres ud fra organisatoriske behov. 

Der kan argumenteres for, at Mintzbergs teori lægger op til, hvordan man strategisk bør tilgå 

ledelse, og dermed også de ledelsesmæssige kompetencer som der bør rekrutteres fra med 

udgangspunkt i den strategiske tilgang til ledelse. 

 

Der vil dermed være tale om, at ledelse ifølge Mintzberg som udgangspunkt omhandler den 

strategiske vinkel. Det bliver også her, største delen af vægten skal lægges, når der tales om ledere.  

Mintzberg argumenterer dog for, at disse roller ikke kan fordeles på flere personer, medmindre de 

er velintegrerede med hinanden. 

“Two or three people cannot share a single managerial position unless they can act as one 

entity. That means they cannot divide up the ten roles unless they can very carefully 

reintegrate them”. (Mintzberg, 1989: 22). 

 

Med Mintzbergs teori bør man derfor være opmærksom på, at den som udgangspunkt konstruerer to 

faldgruber. Som beskrevet ovenfor, så tilgår den ledelse ud fra et overvejende strategisk synspunkt, 

hvor ledelse i dag har flere interessepunkter, og ledere som udgangspunkt har fokus forskellige 

steder. 

”Nogle fokuserer på gruppeprocesser og betragter ledelse som en effekt af social 

interaktion, andre behandler ledelse som et spørgsmål om personlighed eller evnen til at 

overtale eller påvirke; nogle betragter ledelse som en magtrelation, andre som et middel til 

at nå mål”. (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 367). 

Den ovenstående betragtning fremhæver altså det synspunkt, der siger, at ledelse som udgangspunkt 

kan handle om andet end strategi. Dermed kan der argumenteres for, at ledelse handler om mere end 

fx Mintzbergs strategiske ledelsesanskuelse. Ledelse bør derfor anskue relationer og trivsel hos 

medarbejderne. Medarbejdernes trivsel kan dog have sine strategiske fordele, hvilket understøttes i 

en samtale med lederen ’ Daniel’: 
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”Jeg tror ikke, du kan blive en dygtig leder, hvis du ikke interesserer dig for folk. Jeg tror, 

der er mange, der er blevet dygtige til teknik, og har været dygtige til tal, og interesserer sig 

for det, og interesserer sig for at tjene penge eller for at drive en virksomhed, men de 

interesserer sig ikke for medarbejderne, og jeg tror, det er svært at lære. 

Du kan godt lære at lægge tal sammen, og se om du tjener penge, du kan godt lære sådan 

nogle managementting. Man kan jo godt lede mennesker rundt i et cirkustelt med 

udgangspunkt i strategi, men man bliver jo nød til at interessere sig for dem, hvis du vil 

være en god leder.” – (Bilag 4: 18). 

 

En anden faldgrube, som der findes i Mintzbergs tilgang til ledelse, er konceptet med, at lederen 

overhovedet skal påtage sig roller. 

Rollerne, som lederne skal tilgå problemstillinger med, kan ende med at virke både falske og 

påtagede. Især hvis de ikke er en integreret del af lederens personlige tilgang til ledelse. Så bliver 

det hurtigt påtaget, hvilket fx kan betyde, at Topfiguren underminerer sig selv. Dette fordi den 

situationsbetingede leder kan virke overfladisk i sin måde at håndtere forskellige situationer på. 

Under interview med lederen Mads nævner han i samtalen om det, at påtage sig en rolle man ikke 

nødvendigvis som person er i harmoni med: 

”… det er her autentisk ledelse kommer ind, fordi hvis jeg kommer ind og prøvede at fake en 

ledelse og prøvede at fake, hvem jeg var, så er mennesket så utrolig dejligt indrettet, at hvis 

jeg prøver at lyve over for dig, eller prøver at stå som noget jeg egentligt ikke er, [og] som 

jeg ikke selv tror på, så vil der gå præcis 5 minutter, og så vil du se mig som u-autentisk. Så 

vil du ikke stole på mig, det kan godt være, du vil gøre hvad, jeg siger, men du vil aldrig 

nogensinde følge mig. 

Og det er det, der er forskellen, og det er nok de mest gængse mekanismer, jeg ser, der er 

altså en god leder, det er en, der har folk, der følger sig. ” – (Bilag 7: 52). 

 

Der kan derfor argumenteres for, at ledelsesteorier, såsom Mintzbergs som behandler ledelsesroller, 

mangler et led i sin forståelse for, hvilke roller en leder bør påtage. Nemlig den del der omhandler, 

at påtagelsen af en rolle kan opfattes som noget falsk, og dermed skidt hvis dette ikke passer ind i 

det menneskesyn, som medarbejderne har af deres respektive ledere. Hvorved der kan sættes 

spørgsmålstegn ved det egentlige lederskab. 
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Dette kan få den konsekvens, at man i stedet for at etablere en bedre platform til udfoldelse af 

strategiske visioner og de følgende beslutninger, i stedet kommer til at virke falsk, og derved skabe 

utryghed og uro, som uanset rigtighed af beslutninger og strategiske visioner, kan være skadelig for 

virksomheden, fordi medarbejderne ikke føler, at lederen er troværdig, hverken som person eller 

formidler. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit kan der argumenteres for, at der i Mintzbergs klassiske 

anerkendte ledelses- og organisationsteori ikke tales om medarbejderledelse ud fra et autentisk 

udgangspunkt, og at de væsentligste pointer fra denne del af teorien er overset eller udeladt. 

Mintzbergs ledelsesroller er langt mere opgavefokuseret og har fokus på udefrakommende faktorer 

og helhed, fremfor fokus på medarbejderperspektivet hvor der ses på behov hos de individer, som 

organisationen er bygget op omkring, og som i mange tilfælde udgør virksomhedens evne og 

mulighed for at begå sig på markedet. Som det fremkom af interviewforskningen, kunne det altså 

konstateres, at lederskab også har at gøre med lederens evne til at skabe følgeskab og troværdighed 

blandt medarbejderne via menneskelige / relationelle redskaber. 

 

4.2 Organisatorisk Filïa  
 

Når man betragter, hvordan den klassiske organisatoriske ledelses teori bruges i organisationen med 

udgangspunkt i at lede opgaver og ikke mennesker, er det, at arbejdspladsen er det sted, hvor du 

som menneske interagerer mest med andre individer. Man bruger gennemsnitligt mere tid med sine 

kollegaer og sin chef, end med venner og familier (Albæk, 2018). Derfor må man som 

udgangspunkt også forvente, at de mennesker man omgås med er nogen, som man opnår et forhold 

til.  

Med udgangspunkt i Aristofanes tale i Platons drikkegilde vil det nedenfor søges påvist, hvordan et 

forhold mellem medarbejder og chef kan ses som et venskab, som skal plejes med mere end 

organisatorisk opgaveledelse, men også med menneskelige værdier. 
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Platons Symposion 

Ved Platons drikkegilde; Symposion, tales der efter aftenens store drikkegilde til ære for digteren 

Agathon om kærlighed. De forskellige mænd, der dagen før havde festet, sidder nu med 

tømmermænd og beslutter sig for at skiftes til at holde tale om emnet kærlighed (Fink og Larsen, 

2016). Ved dette gilde omtales kærligheden som værende forskelligartet i sin natur. Nogle talere 

fremhæver kærligheden som den platoniske altoverskyggende kærlighed. Den som overgår alt 

fysisk, og som er af nærmest guddommelig karakter (Fink & Larsen, 2016). 

Aristofanes tale 

Blandt talerne findes også Aristofanes tale. 

Aristofanes mener, at ’kærlighed’ stammer fra de græske eros og filia, som bedst oversættes til 

begær og venskab (Gyldendals ordbøger). 

Med dette udgangspunkt mener Aristofanes, at båndet mellem to mennesker derfor kan bygge på et 

venskab, der har begær som det bindende led imellem sig (Fink & Larsen, 2016). Albæk omsætter 

denne del af Platons drikkegilde til, at mennesket kan bygge venskaber, som bygger på gensidige 

behov for hinanden (Albæk, 2018). 

 

På samme måde møder man den samme tilgang i samtaler med lederen Mads 

”… jamen begæret er at få penge. Hvorfor skifter folk job? Det gør de for det første, fordi 

de ikke kan lide deres chef. Men de gør det også, så de kan få flere penge. Det er begær i sin 

reneste form. Hvorfor vil jeg gerne have de dygtigste medarbejder, fordi så ved jeg, at jeg 

kan få løst opgaverne bedre, og så kan jeg vælge to veje, enten er det for firmaets gode, eller 

også er det fordi, jeg kan shine som chef… Altså det er så en kærlighedskontrakt på en eller 

anden måde, altså du har noget, jeg gerne vil have! Penge! ” – (Bilag 7: 62). 

 

I overstående citat beskriver lederen Mads hvordan begær ses fra hans perspektiv. At betragte 

Aristofanes tale fra et ledelsesmæssigt perspektiv kan derfor i organisatoriske tilgange oversættes til 

at være det spændingsfelt, som binder ledere og medarbejder sammen i en kemi, hvis fundament er 

bygget på et gensidigt begær. Her illustreret af Mads i den transaktion som arbejdstagning udgør, 

hvor et begær på begge sider af forhandlingsbordet tilgodeses, dvs. arbejderstagerens ønske om at 
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erhverve sig en (ofte stabil) indkomst af penge, mens lederen har et ønske om, at pengeudgiften skal 

generere fordele for arbejdsgiver, og lederen dermed kan nyde anerkendelse. Ofte er denne 

anerkendelse naturligvis forbundet med øget indtjening til virksomheden og/eller øget indtjening for 

lederen selv. 

Udgangspunktet for dette perspektiv er dermed, at begær kan være mere og andet end seksuelt. Når 

dette begær betragtes som et økonomisk incitament fra medarbejderens perspektiv kontra 

arbejdsgiverens behov for en ressource, hvis værdi udmåles i tid og talent, opstår der en symbiose – 

eller det græske koncept ’filia’ perspektiv, som beskrevet i Aristofanes tale. Der opstår en slags 

venskab, hvor begge parter leverer en indsats, og begge parter får noget ud af det. 

Albæk bruger det praktiske eksempel: 

”Et eksempel på det kender de fleste af os fra arbejdspladsen med en kollega, hvor man kan 

nyde tiden man spendere med hinanden, og til gensidig gavn hjælper man hinanden, men så 

snart situationen skifter ændres forholdet ofte markant. Hvor mange af os kender ikke til det 

at have haft en god og betroet kollega, som vi nød tidens sammen med, men som vi intet 

eller meget lidt har at gøre med, når arbejdsrelationen ophører? ” – (Albæk, 2018: 119). 

Med udgangspunkt i ovenstående betragtning ses det, hvordan et venskabsforhold bygget på 

gensidigt behov kan have indvirkning på den måde, hvorpå vi omgås. Når begærets opfyldelse tages 

ud af venskabsligningen, ophører forholdet ofte uden videre. 

”For mig så tror jeg på, at de medarbejdere, jeg har det allerbedst med, er der sådan en 

lille smule kærlighed for. Det kan godt være, at de irriterer en. Det gør alle mennesker 

selvfølgelig – i særdeleshed ens medarbejdere. Og i de her irritationsmomenter, der kan 

man godt sige: ”Hvad fanden er det her for noget”, men der er også sådan en eller anden 

accept af det, ligesom der er med ens partner. Der er en accept af de der tåbeligheder og 

irritationsmomenter, fordi der også er en grundlæggende kærlighed til det menneske. Og 

hvis der er det, så tror jeg på, der er de forudsætninger og de rammer, der skal være, for at 

man skal være en god leder for ens medarbejdere. ” – (Bilag 9: 78). 

 

Dette foregår ligeledes i leder til medarbejder forholdet. I interviewet med Niels beskriver han, 

hvordan han nærmest har en form for kærlighed til sine medarbejdere, som betyder, at han i høj 
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grad finder sig i de små irritationsmomenter, som han møder hos dem – han holder af dem og 

anerkender disse faktorer/ episoder som en del af ledelse. 

 

Refleksioner om den filosofiske validitet i Aristofanes tale 

Aristofanes tale omtales i Platons beskrivelser som en vittig tale i hans fortælling om symposion og 

tages måske ikke særlig alvorligt af de tømmermænds ramte filosoffer, som deler denne dag i 

Grækenland for ca. 2400 år siden med ham. Beskrivelsen af dobbeltmennesket, som skæres over i 

Zeus’s vrede og Zeus’s fornøjelighed over at få dobbelt så mange offergaver, får i Platons 

beskrivelser store dele af selskabet til at grine, og det er til stor forargelse af Sokrates, som forinden 

er blevet en del af en vittighed. Aristofanes tale ses som en hån af Sokrates (Fink & Larsen, 2016). 

Ud fra denne beskrivelse burde dette ikke tages særlig højtideligt, og Albæks oversættelse af dette 

gensidige kærligheds og begærs perspektiv vil dermed drukne i, at talen skulle være ment som en 

vittighed. 

Dog bør denne kritik af Aristofanes tale overvejes i henhold til Platons kærligheds perspektiv og 

gudstilbedelse. Den platoniske kærlighed står i en stærk kontrast til denne Aristofaniske Eros-Filia 

forståelse (Fink & Larsen, 2016). Som led i troværdighedsvurderingen af denne tilgang bør man 

dog holde sig for øje, at det subjektive forhold imellem fortælleren Aristofanes, Platon og Sokrates 

kan have fået indflydelse på den måde, hvorpå historien er fortalt. Der er ganske simpelt et motiv 

for Sokrates til at lade Aristofanes fremstå mindre velfunderet, end han reelt var. Hertil kommer, at 

nedskrivningen er foretaget af Platon og jo er baseret på en genfortælling fra Sokrates til Platon 

(Fink og Larsen, 2016). 

Uanset konklusionen på denne bør man dog ikke lade Aristofanes retoriske metodik til talen 

underminere dens betydning eller pointer. Den vittige tilgang til at vinde tilhørernes ører er flere 

gange beskrevet som et virkemiddel i den græske filosofi. Eksempelvis kan man tage Fredrich 

Nietzsche i betragtning. Han beskriver i ”Afgudernes ragnarok” (1888), hvordan Sokrates af 

pøblen, hans eget folk, ifølge ham selv beskrives som en mærkelig skikkelse, som fra tid til anden 

lykkes med at gøre sig selv til en person, der blev lyttet til. Blev Sokrates præsenteret for denne 

beskrivelse, svarede han blot ”De kender mig herre” (Nietzsche, 1993 s 31). Metodikken er, hvis 

ikke universel og tidløs, stadig relevant i moderne tid. Således findes der talrige eksempler på 

personligheder med taletid i medierne, der har benyttet sig af netop dette. Ronald Reagan gjorde det 



54 
 

i sit politiske virke. I 1984 blev 73-årige Reagan, under en debat med modkandidaten Walter 

Mondale (56 år), adspurgt om, hvorvidt hans alder var en barriere for hans fortsatte virke som 

præsident, hvortil han på stedet svarede: ”I will not make age an issue of this campaign. I am not 

going to exploit, for political purposes, my opponent’s youth and inexperience”. Metodikken er 

brugt af utallige andre.  

På den baggrund kan det således konstateres, at kritikken af talen ikke i sig selv har tilstrækkelig 

validitet til at kunne fratage Aristofanes tale og dermed Albæks udlæggelse af kærligheds værdi. På 

den baggrund må det altså konstateres, at det organisatorisk gensidige venskab bør tillægges en vis 

værdi i de ledelsesteoretiske betragtninger. 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit kan der argumenteres for, at der på baggrund af 

arbejdsmæssige relationer, og den omstændighed at man som medarbejder og leder bruger meget tid 

sammen, kan opstå et følelsesmæssigt venskab skabt på baggrund af gensidige behov. Derfor kan 

der også argumenters for, at der rent ledelsesmæssigt bør foretages pleje af denne tilknytning ud fra 

et mere personligt perspektiv end udelukkende et strategisk ledelsesperspektiv.  

 

 

4.3. Den autentiske lærdom 
Med ovenstående analyse kan vi argumentere for, at forholdet mellem leder og medarbejder i høj 

grad er noget, der er interessant på en anden måde end det, vi kender fra klassiske tilgange. Men 

hvordan opnår lederen så en relation til sine medarbejdere, som kan være både professionel og 

venskabelig? Hvordan tillæres disse evner og kan vi med rette påstå, at dette kan lade sig gøre?  

 

4.3.1. Transactional vs Tranformational leadership 
Dette afsnit præsenterer, hvorledes en leder agerer via det autentiske lederskab, og hvordan det 

anerkendte lederskab kommer til udtryk, og hvordan dette kan anskues via Bernard Bass. 

Bernard Bass, videretænker James Burns Teori om Transactional Vs Transformational leadership.  

Bass beskriver ’Transactional leaders’, som værende en leder, der agerer på udefra kommende 

begivenheder, samt en leder der forsøger at holde virksomheden kørende ved at forsøge at holde 
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medarbejderne i en form for status quo (Bass, 1990). Dette kan anskues som pisk og gulerods 

ledelse, hvor der ikke tages hensyn til diversitet i medarbejdergruppen.  

Herimod har en ’Transformational leader’, et større fokus på at arbejde proaktivt for at løse 

udfordringer samt for at motivere medarbejderne (Bass, 1990). 

Den transformationelle leder har dermed et stort fokus på at være karismatisk i sin tilgang til sine 

medarbejdere. Gennem dette transformationelle lederskab påstår Bass, at en leder vil opnå en langt 

højere grad af følgeskab fra sine medarbejdere og en langt sundere udvikling i sin organisation 

(Bass, 1990). 

Med udgangspunkt i Bernard Bass teori skal man tillære sig at blive karismatisk (Bass, 1990). Man 

bør derfor med afsæt i dette turde give noget af sig selv. Først når lederen tør give noget af sig selv, 

kan han fremstå oprigtig ærlig samt troværdig, og dette kan ledelsesmæssigt anskues som 

karismatisk ledelse (Ibid). 

Gennemgående for interviewforskningen er, at alle som har udtalt sig om autentisk lederskab, har 

medbragt elementer af at turde give af sig selv uden at krænge for meget ud, eller sige for lidt.  

”Hvis jeg kommer ind og siger, ’hey jeg er med på en fed rejse her sammen med jer, nu skal 

vi sammen optimere og finde ud af, hvordan er den bedste måde at gøre det på her’, så ville 

man italesætte mine spørgsmål og sige ’prøv og hør her engang, hvad synes du selv, du ville 

gøre i den her situation’. Det hele handler i bund og grund om, at turde nedbryde de frygt 

filtre der er, når et menneske bliver sat i en ny situation. [Dvs.] både hvordan jeg træder ind 

i det som leder, hvordan kommunikerer jeg på en måde, som gør, at folk ikke tror, der er en 

agenda bag. Altså at de tror, jeg er autentisk, og de stoler på det, jeg siger, og tror på jeg 

har deres ryg. ” – (Bilag 7: 56). 

I dette citat taler Mads om det at turde, samt at fortælle medarbejderne at man er sammen om 

opgaverne, og at sætte sig i den samme båd som dem, og dermed være leder blandt medarbejderne, 

fremfor over dem. Dermed taler Mads om, at man gennem den autentiske ledelse anerkender, at 

man som leder blot er en blandt medarbejderne, og viser at man er fælles om opgaverne. 

Hans siger supplerende: 

”Et andet eksempel om det med at give noget af sig selv, noget af det jeg som jeg relativt for 

nyligt har arbejdet med i min ledergruppe. Der havde vi et forløb, hvor vi arbejdede rigtig 

meget med personerne bag de der jakkesættyper, som sad rundt om bordet og altid havde 
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styr på deres KPI'er og skulle se succesfulde ud. Hvad var det egentlig for nogle mennesker, 

der var bag ved dem? Så vi brugte faktisk en del sessions på at forstå hinanden ud fra et 

sådan persontypologisk værktøj, men også: Hvad er det der motiverer? Hvad er det, der 

demotiverer? Hvad der gør folk glade? Hvad er det, der gør folk kede af det? Hvordan folk 

trives i deres privatliv. Og man gav også noget af sig selv fra sit privatliv - også på nogle af 

de ting som gjorde lidt ondt. Hvad har man oplevet af skuffelser i løbet af livet, ting der 

virkelig havde fyldt i ens liv. Og der oplevede vi, at det at vi turde dele de her ting, det gav 

helt vildt meget til den der gruppedynamik.” – (Bilag 5: 33). 

Hans omtaler på samme måde det med at turde give noget af sig selv. I denne situation handlede det 

om hans ledelsesgruppe, der er hans ansatte. 

Det at turde give noget af sig selv kan derfor argumenteres for at være et klart ledelsesmæssigt 

værktøj for at fremstå troværdig og empatisk. Det er en måde at være et menneske blandt de andre, 

hvor man så samtidig er leder. Dermed bør man anskue, at det at være leder handler om at 

anerkende sine medarbejdere for deres professionelle virke, men også for deres personlige private 

persona. Overstående bør derfor tolkes som, hvis man giver dette, vil det forventes, at man får det 

samme igen, og lederen vil derfor blive betragtet som mere end bare en leder, men også som 

menneske. 

 

Dog er der store forskelle i de forskellige interviewpersoners mening om, hvad der er for meget og 

for lidt at give af sig selv i en professionel sammenhæng. 

”Jeg mener ikke, man som leder nødvendigvis behøver at krænge sit privatliv ud, men det er 

meget vigtigt, at man er ærlig, og fx også gør det klart ved at vise, at man selv har en 

familie, som man forsøger at prioritere så godt, som man kan. Så legimiterer man også, at 

medarbejderne har de ønsker og behov. Og man skal være ærlig om, hvem man selv er.  

Jeg tror generelt, at (…) når man arbejder så tæt sammen, som vi gør her, jamen så kan 

man ikke spille skuespil over for hinanden, så skal man være den, man er. ” – (Bilag 8: 69). 

 

Jørgen påpeger i ovenstående helt klart, at han mener, at der er en grænse for, hvad han kan og bør 

dele med sine medarbejdere. Dette bærer i samtalen med Jørgen tydeligt præg af, at der foretages en 

situationsbestemt vurdering af, hvad der er passende. 
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Herimod har Daniel en helt anden tilgang til, hvad han synes, der giver mening at fortælle sine 

medarbejdere. 

”Jeg blotter mig rigtig meget, jeg fortæller også pinlige ting, det gør jeg gerne. Jeg vil 

gerne have, at folk ser mig som menneske. Og jeg tror, det jeg får ud af det, det er, at jeg får 

en større loyalitet ud af det, hvis folk ser mig som menneske, som godt kan blive ked af det 

og sådan. ” – (Bilag 4: 26). 

 

Ifølge ovenstående er ledere i en klar konstant afbalancering af hvilke konkrete ting, man bør gøre 

som leder for af vise sig selv, men samtidig holde en form for professionalisme. På den måde bliver 

autentisk ledelse en form for gennemgribende forståelse af de medarbejdere man omgås i 

hverdagen. Grundet individuelle forskelle på medarbejderne er der dog ikke en simpel opskrift på 

den rigtige fremgangsmåde. Det ville gøre denne afvejning meget nemmere, hvis vi kunne putte et 

mærkat på medarbejdergrupperne og inddele dem efter alder, anciennitet, uddannelsesniveau osv. 

Dette er ikke tilfældet, hvilket Jannie også siger: 

”Du har jo ikke en PRINCE2 Model du kan stille ledelse op i eller et kvalitetsstempel. Nej du er 

mediet, samtidig med du er dig selv” – (Bilag 10: 90). 

 

Det er derfor lederens opgave at skelne mellem, hvornår denne har givet for meget af sig selv, og 

hvornår udtrykket som en karismatisk leder dermed opnås. 

Bernard Bass beretter ikke noget om mængden eller midlet hen imod at blive en mere karismatisk 

ledelsesskikkelse. Dvs. vi får ikke fra Bernard Bass hjælp til at finde ud af, hvilke hjælpemidler vi 

skal tage i brug for at understøtte den autentiske ledelsesstil. Men han indtager et synspunkt, der 

taler for, at dette kan og bør læres. 

”Transformational Leadership can be learned, and it can – and should – be the subject of 

management training and development. Research has shown that leaders at all levels can be 

trained to be more Charismatic” – (Bass, 1990: 27). 

Med udgangspunkt i ovenstående citat beskrives det hermed, hvordan ledelsesmæssig udvikling 

også bør trænes på det personlige plan med det formål at vinde medarbejdernes gunst. 
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Der er hos mange ledere også en klar opfattelse af, at denne læring er noget, som de er stødt på 

undervejs i udviklingen af deres lederskab. At se medarbejderne som mennesker og forstå deres 

behov herudfra er helt klart noget, som synes at være tillært gennem erfaringer. 

”….til gengæld kan man også lære meget , og det er vigtigt, at man bliver ved med at 

forsøge at lære, og det er så også en af fordelene ved at blive ældre og gøre sig erfaringer, 

da ledelse har med mennesker at gøre, ja så bliver man jo faktisk klogere med alderen, både 

på en selv, men også på andre mennesker.” – (Bilag 8: 70). 

Ovenstående citat nævnes i refleksionen om, hvordan man kan lære at være en god leder. Og at man 

kan lære at forstå medarbejderes menneskelige behov. 

I ovenstående afsnit synes tendensen for ledelse at være, at for at opnå følgeskab hos medarbejderne 

skal man som leder turde give noget af sig selv. Det skal dog ske på en måde, der er tilpasset 

publikum, dvs. de medarbejdere, som man forsøger at etablere et tillidsbaseret bånd med.  

I den korrekte form og mængde vil dette blive set som karismatisk. Ifølge Bass er det lederens 

ansvar og opgave at forstå og tilpasse sig til de personer og situationer, som den pågældende leder 

udsættes for. 

I samtaler med de forskellige ledere er det også dette koncept, der beskrives som den del af 

lederskabet, der har været sværest (bilag Jannie, Niels, Hans, Daniel, Mads). 

Dette er også noget, som gennemgående beskrives som være den del af ledelsesstilen, som klart 

tager længst tid at mestre. Så selvom man måske følte, at man var klar til at blive leder, var dette 

ikke noget, man var forberedt på.  

Således fortæller Jannie 

”Nej. Det skal komme inde fra, jeg tror meget kommer inde fra. Jeg tror da også i mine 

unge dage, der var jeg en utrolig ulidelig leder, fordi jeg troede, jeg vidste alt. Og jeg fik 

også enormt mange tæsk på det område, men hvis man så vil, så lærer man jo også af det. 

Det her er bare ikke godt nok, men hvad gør vi så?” – (Bilag 10: 89). 

Med udgangspunkt i det overstående må der derfor kunne argumenteres for, at forståelsen af 

medarbejdere på et individniveau, hvor man både anerkender den professionelle og den private del 

af en medarbejder, og dermed også forstår at agere på det enkelte individs præmis, er den sværeste 

del af lederskab. Derved må dette siges at være en disciplin, som man som leder ikke kan lære uden 

at erfare medarbejdernes krav, og hvordan der bliver set igennem en, hvis man ikke lykkes. 
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Autentisk ledelse må derfor ses som en disciplin, som må erfares ved at interagere og agere i en 

kontekst som leder. 

 

 

4.4. Lederes personlige udvikling med udgangspunkt i Kierkegaard.  

 

Interviewpersonerne indikerer at autentisk ledelse tillæres over tid, hvorved ledere udvikler og 

forfiner deres evner gennem den praktiske læring, der sker i processen ved at være i ledelsesfaget. 

I dette afsnit forsøges det, at beskrive hvordan denne udvikling sker. Ved hjælp af Kierkegaard 

forsøges der i dette afsnit, at kortlægge hvilke faktorer ledere udvikles på baggrund af, og dermed 

også hvilke stadier lederen vil gennemleve i sit ledelsesmæssige liv på vej mod det autentiske og 

værdimæssige stadie, hvor både lederen selv og medarbejderne vil kunne betragte lederen som 

værende autentisk i sin ledelsesstil. 

 

Den personlige udvikling  

Ifølge interviewforskningen fremstår der en generel konsensus mellem lederne om, at de har 

udviklet sig på et mere personligt plan. De ledere, der har været i feltet i mange år, har helt klart en 

opfattelse af, at de er startet med at være ledere på baggrund af deres viden. Dette på baggrund af at 

udnævnelsen fra medarbejder til en lederrolle oftest kommer på baggrund af, at man arbejder 

ihærdigt og talentfuldt med emner, og derfor udnævnes man til leder (Doldor, 2017). 

Pia beskriver, hvordan hun stadig er det, men hun er også meget ny i ledelse: 

”Jamen, ubevidst handler det nok bare meget om at være mig. Og man kan sige at med den 

position, så har jeg også en masse faglig ballast, så det kommer meget naturligt, fordi jeg bare ved 

mere end de andre. Altså blandt de blinde er den enøjede konge. Sådan er det. Så man kan sige, den 

ene side er min faglighed. Jeg kan sige ”Det der bliver I kede af i længden, hvis I bliver ved med 

det” – og det har en vis vægt! kombineret med at folk ved, jeg plejer at stå på mål for det, jeg 

siger. Så hvis folk bliver kede af det, så plejer de at tænke over det en gang til. Så man kan sige den 

del af det.” – (Bilag 6: 48). 
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Mens de ledere, der har en klar større erfaring, har en klar opfattelse af, at de som ledere har skullet 

gennemgå en transformation mod at være dem de er i dag. De har alle en opfattelse af, at selvom de 

har en høj faglighed, så har de jo aldrig den samme viden som de mennesker, de har ansat, men de 

har i højere grad brug for at være langt mere en støtte funktion til de faglige skarpe / eksperter. 

”… jeg plejer at sige, at vi er 450 medarbejder, vi skal løse det her. Jeg er jo bare en af Jer, 

min opgave er at rapportere op i organisationen, og sørge for ejerne er glade, og at tage 

med ud og sikre at vi tjener penge, på det vi laver. Det er en del af min opgave. Din opgave 

er at skrue ting op, eller hvad det nu kan være, men min opgave er ikke vigtigere end din, og 

jeg er enormt ydmyg omkring, at jeg ikke tjener nogen penge. Det er jo ham, der står og 

skruer, det er jo ham, der skaber værdi, og det prøver jeg at italesætte meget, jeg laver ikke 

noget af værdi, jeg prøver at styre det her, men jeg kan ikke skabe et produkt, som jeg kan 

sælge, det er jo mine folk der kan det. Så jeg plejer at sige, at jeg er sat i verden for at fjerne 

forhindringer for Jer, så I kan udføre jeres arbejde så godt som muligt.”  -  

(Bilag 4: 21). 

I ovenstående citat gør Daniel opmærksom på, hvordan han i sin rolle som leder helt klar føler sig 

som en del af medarbejderne, selvom han som udgangspunkt har ansvaret for 450 medarbejdere, og 

på baggrund af sin jobbeskrivelse har magten på sin side. Dog vælger han i stedet at udtrykke sin 

ydmyghed omkring det at være ikke-værdiskabende mellem alle de medarbejdere, som generelt er 

den værdiskabende kæde i virksomhedens struktur. 

 

”Jeg tror faktisk, at jeg i starten af min karriere var noget mere optaget af ikke at give 

udtryk for, hvad jeg egentlig følte(…), men selvfølgelig også af medarbejdere eller 

mennesker, der ikke lever op til det ansvar i en eller anden udstrækning. Så det med at være 

ærlig omkring hvad det er for en følelse, som man også bringer med sig ind i 

ledergerningen… Men jeg tror sagtens, du må vise din lyst og dit engagement og din vilje til 

at ville lykkes med ting, og det må gerne skinne igennem i den ledergerning” – (Bilag 5: 36). 

 

Hans giver hermed også udtryk for den udvikling, han som leder har gennemgået mod at blive mere 

opmærksom på sig selv og sine følelser for at kunne give dette som en del af sig selv som en 

autentisk leder. 
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Det beskrives her med, hvordan lederen først påbegynder sin autentiske ledelsesudvikling, i det 

øjeblik lederen står i situationen, hvor han reflekterer overfor sit nuværende lederskab. Dermed ikke 

sagt at lederen ikke har styr på sine strategiske ledelsesværktøjer 

I Søren Kierkegaards tanke handler det om at vælge sig selv med det udgangspunkt, som man 

ønsker at skulle leve efter i fremtiden (Søltoft, 2018). 

Hvis man som leder skal virke autentisk og troværdig i sine medarbejderes øjne, er der et behov for, 

at man som leder kigger på sig selv og vælger sig selv ud fra sine måder at agere på. 

Det at vælge sig selv betyder, at man skal turde kaste et blik i bakspejlet på oplevelser og erfaringer, 

man har gjort sig i sit liv, og her udvælge hvad man har været stolt over, hvad man har været ked af 

at have gjort, samt hvilke ting der har været ligegyldige for en. Man er dermed som menneske med 

til at finde sit eget selv, og har dermed stor indflydelse på, hvordan man ønsker at leve og opfattes 

(Søltoft, 2018). 

Man vil fremstå langt mere troværdig og ærlig, hvis dette efterleves, og tanken om sine egne 

værdier efterleves ud i fremtidige beslutninger. 

Hermed er dette en måde, du som leder kan vælge, den måde du ønsker at blive opfattet på. Men 

også en måde hvorpå du kan påvirke fortolkningsgrundlaget, ift. når det skal vurderes, hvordan 

lederen vil opfatte en given handling. Ved at fremstå troværdig og ensrettet i sine værdimæssige 

beslutninger kan man argumentere for, at man kan påvirke medarbejdernes mind-set. Man vil 

således give medarbejderne en større frihed til at tage beslutninger, idet lederens tanker og visioner 

sættes til frit skue. Der kan derfor yderligere argumenteres for, at denne tanke også skaber et 

fundament, hvorpå man lettere kan skabe sig følgeskab. 

Lederens ”Selv” og lederens forståelse for sit eget ”Selv” er dermed af stor betydning for 

hans/hendes virke. Men hvad er selvet? 

Kierkegaard adskiller sig i sine tanker om selvet fra fx Peirre Bourdieu. 

Kierkegaard mener, at selvet ikke er noget, som lever inde i dig selv, men noget du som individ selv 

skaber, og som menneske selv har ansvaret for, hvilket kan læses i citatet fra bogen ”Enten – Eller”: 

”Dette Selv, han saaledes vælger, er uendeligt concret, thi det er ham selv, og dog er det 

absolut forskjelligt fra hans tidligere ’Selv’ har ikke været til før, thi det blev til ved Valget, 

og dog har det været til, thi det var jo ham selv.” – Kierkegaard (Søltoft, 2018 :50). 
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Dette adskiller sig fra den gængse opfattelse af selvet, og hvem vi er. Eksempelvis adskiller denne 

tilgang sig fra Pirre Bourdieus opfattelse af det, han kalder ”Habitus”, som kort fortalt er den 

rygsæk, vi som mennesker bærer rundt på, og som er farvet af den kultur og de sociale strukturer, 

som vi er underlagt gennem vores opvækst, samt skolegang og arbejdsliv (Bourdieu & Wacquant, 

1996). 

Kierkegaard tager på samme måde ikke hensyn til, hvordan samfundet har påvirket mennesket og 

mener, mennesket på denne måde bør tage langt større ansvar for sine handlinger og fremtidige 

handlinger. (Søltoft 2018). 

Kierkegaards tilgang til selvet er således præget af, at mennesker i høj grad er påvirket af 

samfundet, men i det øjeblik de reflekterer over deres position og deres valg, sætter de sig fri af 

dette samfundspres, og i det øjeblik de fortager denne øvelse, sætter de sig selv fri til at kunne 

bestemme og vælge sig selv (Søltoft, 2018). 

Overstående afsnit kortlægger dermed, hvordan lederne har måttet komme til en erkendelse af, at 

ledelse er mere end bare at have styr på de opgaver, som organisationen forsøger at løse, men at der 

for at kunne løse opgaverne også er mennesker, som der skal tages hensyn til. For at kunne tage 

hensyn til disse mennesker har lederne også skullet erkende, at de har måttet forsøge at reflektere 

over dem selv i rollen som leder, for at kunne virke autentiske. 

Nøglen til god ledelse lægger hos dig selv. 

Kierkegaard beskrev mennesker, som ikke reflekterede over dem selv og deres virke, således: 

”Det er sandhed, at et Speil har en Egenskab, at man kan see dit billede; men saa maa man 

staae stille. Iler man hastigt forbi, da faaer man Intet at see; gaaer man maaske med et speil 

hos sig, som man ikke fremtager: hvorledes skulde man da faaer sig selv at see? Saledes iler 

den Travle fremad med Muligheden af at forstaae sig selv hos sig; men den travle bliver ved 

med at løbe, og det kommer aldrig til Forstaaelsen, ja det gaaer ham vel snarere mere og 

mere i Glemme, at han har Muligheden hos sig (sks 8,175)” – ( Søltoft, 2015 : s.19). 

Men dette kan også tolkes gennem en mere psykologisk profil, hvor vi som individer skal tænke 

Kierkegaards citat som, at vi bør tage os tiden til at reflektere og se mere indad, hvilket der kan 

argumenteres for at være ideen i hans videre værk og især gennem den kendte Kierkegaard sætning: 

Livet skal leves forlæns men forståes baglæns (Kierkegaard). 
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Refleksioner og selvindsigt kan dermed ses som en enorm vigtig del af det at udvikle sig som 

menneske og som leder, og der kan dermed argumenteres for at kunne forstå omverdenen og sig 

selv, bør man reflektere over sig selv 

Andersen bruger Kierkegaards livsstadier som udgangspunkt for lederes stadier, hvilket passer godt 

ind i den autentiske ledelsesstil, og den udvikling der bliver mødt hos interview personerne i denne 

afhandling. 

Andersen bruger tre af Kierkegaards livsstadier i beskrivelsen af lederen: Spidsborgeren, 

Æstetikeren og Etikeren (Andersen, 2017). 

 

Ledelse via Spidsborgeren 

En leder, som livsmæssigt har nået stadiet som Spidsborger, er ikke uintelligent, hvilket hurtigt kan 

blive en misforståelse i den måde denne beskrives af Kierkegaard (Andersen, 2017). En sådan leder 

er bare i høj grad opslugt af ydre og rationelle indtryk og forståelser, og agerer ud fra et sådant 

udgangspunkt. Dette skal forstås som en leder, der uden videre handler efter bedste strategiske 

overbevisninger uden refleksivt at stille spørgsmål til sig selv eller de beslutninger, som synes at 

skulle tages (Andersen, 2017). 

Dermed kan der argumenteres for, at den ledelsesform, som ville ydes af sådan en leder, vil være 

præget af tradition og erhvervsmæssig og ledelsesteoretisk erfaring. Der er hermed tale om en leder, 

der arbejder inden for de rammer som han/hun kender, og ledelse kommer derfor hurtigt til at 

handle om det ydre og det målbare: 

”Jamen ubevidst handler det nok bare meget om at være mig, øh og komme, og man kan 

sige at med den position, så har jeg også en masse faglig ballast, så det kommer meget 

naturligt, fordi jeg bare ved mere end de andre, altså blandt de blinde er den enøjede konge. 

Sådan er det. Så man kan sige den ene side er min faglighed, jeg kan sige, det der bliver I 

kede af i længden hvis I bliver ved med!” – (Pia s 48 Bilag 6). 

 

Den måde, hvorpå Pia binder sin ledelse op på sin erfaring, taler for, at der i nogen grad i hendes 

ledelsesstil er meget stor fokus på det ydre. Der kan argumenteres for, at Pia er ny i ledelsesrollen 

og derfor i høj grad er påvirket af organisationens strategi i hendes ledelsesrolle. Derfor har hun 

måske ikke reflekteret meget over den måde, hvorpå hun leder, men har i stedet fokus på, at tingene 
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synes at fungere med hende i lederrollen og med hendes handlemåde ud fra den erfaring, som hun 

har gjort sig tidligere. 

 

Ledelse via Æstetikeren 

Æstetikeren kan ses som en leder, der har travlt med at indføre forskellige forandringsinitiativer. 

Udefra kan denne leder tit ses som en dynamisk og visionær leder med masser af handlekraft 

(Andersen, 2017).  

Æstetikeren fremstår derfor med stor karisma, og han/hun følger alle de trends, som bevæger sig. 

Dette kommer tit til at blive en tendens, hvor lederen skifter ledelsesstil samt organisatorisk kurs 

efter hvilke signaler, der opfanges internt, men også i samfundstendenser (Andersen, 2017). 

Kierkegaard beskriver æstetikeren som en Spidsborger, der har opdaget, at han er spidsborger, og 

derfor har travlt med, gennem en opsat facade, at overbevise alle om, at han ikke er spidsborger, 

men langt mere visionær (Andersen, 2017). Derfor glemmer æstetikeren at se indad og finde fokus 

på, hvad der betyder noget for ham som leder.  

Oplevelsen af at man er gået fra ikke at gå op i sine egne værdier i starten af karrieren, men i stedet 

for gemmer sig lidt i lederrollen, synes at være en gennemgående tendens i interviewforskningen. 

Den facade, der sættes op, er noget, der beskrives som et stadie, som nogle af interview personerne 

føler at måtte have gået igennem. 

Hans giver på et tidspunkt udtryk for, at han viser sig selv mere i sin ledelse, end han måske har 

gjort tidligere. 

”jeg tror faktisk, at jeg i starten af min karriere var noget mere optaget af ikke at give udtryk for, 

hvad jeg egentlig føler” – (Hans s.36 Bilag 5). 

På den måde kan Æstetikeren også ses som et forstadie til at opnå en forståelse for, at man bør 

reflektere indad for at kunne finde et fokus, som man som leder ønsker at værdsætte i sit lederskab 

og ønsker, at medarbejderne følger en på baggrund af. 

 

Ledelse via Etikeren 

Etikeren kan nemmest beskrives som en leder, der ikke kun har indtaget en position, men som også 

har taget rollen til sig. Denne leder har en klar indre kompasnål, som viser den strategiske vej, og er 

derfor både for andre og for sig selv nem at følge (Andersen, 2017).  
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Der er derfor også tale om en leder, som ved, at han/hun lever i nogle dilemmaer vedrørende 

hans/hendes ledelsesstrategi, som han/hun skal, og gerne vil stå på mål for, fordi en etiker ved, at 

der ikke findes ”rigtige beslutninger ”, men at dette er afhængigt af situation og kontekst, og at dette 

ikke må gå på kompromis med hans egne værdier. 

Mads giver udtryk for, at det at sætte en kurs handler om at være i balance med de værdier, man har 

sat sig for og herefter lede via disse. Det er dermed en vigtig del af etikerens ledelse at være ærlig 

og synlig med sine værdier. 

”I hver ting du gør… Dine værdier gennemspejler alt, hvad du gør, alle de beslutninger du 

tager, den måde du tonere et ord. Det afspejler dine værdier i sig. Og værdierne kan have større 

eller mindre fluffyness i, hvordan du håndtere det. Du kan sagtnes have en værdi, som du leder 

efter, du kan også sagtens have ti du leder efter, og så kan du have forskellige måder… og 

ligesom italesætte dem på og jeg tror en af mine værdier er, at det er meget no bullshit ”Black 

and White”. Lad nu være med at pakke ting ind, hvis folk kommer nogle gange og har brug for 

et ærligt svar en gang imellem, og der er det mit ledelsesansvar, også som menneske, at give et 

klart svar. Lad være med at prøve at trække og lave cirkler om noget der ikke skal laves cirkler 

af.” – (Mads s.58 Bilag 7). 

 

Via Kierkegaards tanke kan man argumentere for, at den personlige udvikling i lederrollen følger 

nogle menneskelige stadier, som farver ens tilgang til ledelse. Man kan i nogen grad dermed også 

sige, at har man et værdisæt, som man ønsker at følge i sit liv, er det også nemmere for mennesker 

at følge. 

4.4.1 Hvem vælges som leder? Hvem satser organisationen på? 
Via denne Kierkegaards tilgang/model kan vi dermed i nogen grad udpege en leders autenticitets-

niveau i forhold til hvilket livsstadie, de befinder sig i. Hvorved deres evne til at skabe følgeskabet 

omkring sig vil vokse. 

Man kan argumentere for, at en spidsborger som leder i større grad har fokus på at opnå 

management mål. Spidsborgeren leder i højere grad ud fra sine ydre observationer og sin teoretiske 

tilgang, da ledere i dette stadie ikke er blevet bevidste om vigtigheden af medarbejdernes følgeskab. 

Denne leder vil dermed være tilbøjelig til at ignorere menneskelige faktorer og ty til tal og 

teoretiske økonomiske strategier. En sådan leder er, som tidligere nævnt, ikke uintelligent, men 
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leder efter det bedste, han har lært. Han leder dermed typisk uden at have en konkret 

ledelsesmæssig retning, og ej heller en bestemt tilgang til de ovennævnte ledelsesbetragtninger. 

Dette underbygger også idéen om, at autentisk ledelse, herunder de karismatiske personlighedstræk, 

er noget, der skal læres eller opnås kendskab til fremfor noget, der er medfødt, ud fra Kierkegaards 

tankegang. 

Dermed kan der være tale om erfaring og udvikling, når en leder opdager, at han ikke har en 

retning, oversat til Kierkegaard: At spidsborgeren opdager, han er spidsborger og dermed begynder 

at famle efter en retning i sin ledelse (Andersen, 2017). 

Når en leder opnår æstetikeren som ledelsesstadie, møder man en person, som er omgivet af gode 

ideer og af ledelsesteorier.  

Komisk er det her, som Andersen påpeger, at nogle vil beskrive sådan en leder som værende 

ambitiøs inden for udvikling og forandringsledelse (Andersen, 2017). Man kan forestille sig, 

hvordan bogreolen i denne periode bliver fyldt op med både selvhjælps og ledelsesteoretiske bøger! 

Dermed udlever æstetikeren ledelse på baggrund af andres tanker om god ledelse samt autentisk 

ledelse.  

I samtalerne med de forskellige ledere, er der mange tilgange til ledelse og generelt en ide om, hvad 

autentisk og god ledelse er. 

I samtalen med James nævner han, at der er mange, som han mener mister sig selv i ledelse i 

forsøget på at være den perfekte leder. Man skal ikke forsøge at efterleve andres ønsker ved at gå på 

kompromis med sig selv og egne værdier, selvom dette måske kan være ønskværdigt for både 

medarbejdere og/eller organisationen – (James s.10 Bilag 3). 

Med baggrund i ovenstående kan det dog være interessant at overveje, hvilken form for leder en 

organisation leder efter? 

Med udgangspunkt i ovenstående kan man argumentere for, at der i nogle organisationer faktisk 

søges æstetikere som ledere, fordi disse forsøger at være noget større end det menneske, de 

egentligt er, og derfor promoverer æstetikeren sig på de ting, som organisationer leder efter i 

ledelsesrollen. Derfor vil en æstetiker måske være forholdsvist nem at påvirke, eller endda 

manipulere i en retning, som gavner den øvrige ledelse. 



67 
 

Ifølge Principial-Agent teorien vil der mellem ”Agenten” (lederen) og ”Principalen” 

(ihændehaveren) være en interessekonflikt mellem de to parter, hvorved en Agent altid vil antages 

at handle diskretionært for at opfylde egne behov (Knudsen 2014). Der vil derfor kunne opstå en 

interessekonflikt mellem lederen og indehaverne, da begge ønsker at gøre det, der giver bedst 

mening for dem.  

Hvis lederen er på æstetikerstadiet, vil det måske være muligt at få en leder, der foruden at være 

ledelsesmæssigt engageret i forandring og udvikling og måske også som principal, der i højere grad 

er nemmere at influere mod den retning, som forfølger ens egne interesser. 

Dette kunne fx ske ved valg af ledelseskurser, som vælges i forsøget på at opgradere æstetikerens 

kompetencer. 

Æstetikerens ledelsesstadie står derfor også i stor kontrast til etikerens, da etikerens stadie er langt 

mere stålsat, ift. at opretholde sit værdimæssige kompas uanset pres udefra, og repræsenterer derved 

en større integritet end æstetikeren. Dette er væsentligt mere urokkeligt, og denne tilgang vil for 

mange medarbejdere findes nemmere at følge, da værdigrundlaget for beslutninger ikke rykker sig 

på baggrund af tidens trends, ledelseskurser eller øvrige former for pres og påvirkning. 

Der kan dermed også argumenteres for, at det vil være lettere at skabe tilslutning til sin leder, da 

man i høj grad ved, hvad man skal forberede sig på i henhold til emne, ståsted, med mere. Der kan 

argumenteres for, at dette vil blive opfattet som en mere stabil leder, hvorved man hurtigt som 

medarbejder vil kunne finde ud af, om man ønsker at følge denne eller stå udenfor – eller søge 

andre steder hen! (Andersen, 2017). 

Der kan derfor også argumenteres for, at etikere i højere grad vil findes imellem ledere, der er 

placeret højt i hierarkiet, da det ofte er her, man finder ledere, som vil og tør stå fast på en strategisk 

linje, og som personligt er afvejet og nemme at læse i forhold til den ledelsesmæssige retning. Dette 

er også i nogen grad, ledere som personligt og karismatisk giver noget af sig selv i forhold til deres 

erhverv. Det skal derfor også være mennesker, som opfattes som nogen, der ikke hverken ’lader 

som om' eller gemmer sig i lederrollen. 

Kierkegaard opfatter etikeren som engageret, og ansvarlig for den måde hvorpå han leder, og den 

måde hvorpå man agerer indenfor udøvelsen af sit lederhverv både professionelt og personligt 

(Andersen, 2017). 



68 
 

Det er dermed også den største kontrast til æstetikeren, som opfattes som bærende en maske, dvs. at 

vedkommende kan opfattes, som at være en person der ’lader som om’, og som en dag må antages 

at blive set igennem (Andersen, 2017): 

“veed Du da ikke, at der kommer en Midnatstime, hvor Enhver skal demaskere sig, troer 

Du, at Livet altid lader sig spøge med, troer Du, at man kan liste bort lidt før Midnat for at 

undgaae det? Eller forfærdes Du ikke herved? Jeg har seet Mennesker i Livet, der saa længe 

bedrog Andre, at deres sande Væsen derved tilsidst ikke kunde aabenbare sig” – 

Kierkegaard (Andersen, 2017 s 50). 

Det er derfor, som etikeren, ens vigtigste opgave at bestræbe sig på at træde i karakter som sig selv, 

og dermed ikke forsøge at være en anden, eller som Andersen udtrykker det, ”Prøve at om-

programmere sig selv” (Andersen, 2017). 

Vejen til kategorien ”Etikeren” er dermed at afprøve sine ledelsesmæssige værdier og lære sig selv 

at kende. Hvorved man vil kunne forsøge at finde retningen i sit indre værdikompas. Det er derfor 

ikke teoretisk noget, man kan tillære sig ved at åbne en bog, men noget man må forsøge at finde 

gennem erfaringer, oparbejdelse af forståelse for de mennesker der omgiver en, samt 

erfaringsbaseret ”trial and error”. Det må derfor kunne konstateres, at der ikke er nogen simpel 

læringsmæssig eller teoretisk smutvej i ens søgen efter at gå fra kategorien ”Æstetiker” til ”Etiker”.  

Dette synes også at være fænomenet mellem de interviewede ledere. Der er en tendens til, at der har 

været en generel udvikling, der har hjulpet interview personerne til det stadie, de er på nu. 

Til spørgsmålet om hvordan Daniel ønsker at fremstå, fortæller han nedenstående: 

”Jamen jeg tror, vi skal være der i nuet for medarbejderne, og så tror jeg meget på det, at 

du skal forstå medarbejderen, en af de allersidste skole-hjemsamtaler jeg var til som 

medarbejder – altså mus samtaler, der havde jeg en chef, der bare ikke var der, altså han 

havde forberedt sig på papiret, og han havde sat krydserne og sådan noget. Men han var 

ikke psykisk tilstede, og der lovede jeg mig selv at hvis det nogensinde blev mig, så ville jeg 

bare være der. Fordi for medarbejderen… det med at forstå, prøv at sætte dig ind i 

medarbejderne. Jeg kan godt huske, da jeg skulle til den her samtale, det var vigtigt for mig, 

jeg havde glædet mig til den, og jeg havde også været lidt bange for den, for hvad ville han 

sige og sådan. Og det med at jeg kom ind, og han så var ligeglad, det var sådan et clash. 

Jeg mistede alt respekt for ham.” – (Daniel S.15-16, Bilag 4) 



69 
 

I ovenstående citat fortæller Daniel fx, at han personligt havde en oplevelse, mens han var i en 

medarbejderrolle, hvor hans chef havde overset ham. Det er en erfaring, som han har kunnet tage 

med sig, og i refleksionen over denne samtale har han lovet sig selv ikke at være en leder, som 

virker ligeglad. Videre siger han: 

”Det her er virkeligt noget, jeg tænker på i mine mus samtaler, og jeg tænker hele tiden… hele 

tiden, hvordan undgår jeg at virke ligeglad, ja hvad har du brug for. Det er vigtigt, hvad du har 

brug for. Og så håber jeg fandeme, at jeg rammer plet, og det tror jeg, jeg gør, men det er jo ikke 

sikkert” – (Daniel s.16 Bilag 4) 

 

Med dette kan man se, at oplevelsen har haft afgørende indflydelse på udviklingen af Daniels indre 

kompas og hans værdier, og her i andet citat viser han, hvordan han forsøger at tage hånd om hver 

enkelt situation med individet i fokus, men i sit forsøg reflekterer han også over, om han gør det 

rigtigt, og om han bør gribe det anderledes an for at gøre det bedre. 

 

Selve det, at give udtryk for at man vil gøre det bedre og dermed skabe en forståelse, kan ses som et 

erfaringsmæssigt redskab. Som tidligere nævnt er en af Kierkegaards mest kendte citater: 

Livet skal leves forlæns, men forståes baglæns – (Kierkegaard). 

 

Dette gælder ifølge Ole Fogh Kirkeby også det talte og kommunikative (Kirkeby, 1998). 

Kirkeby argumenterer for, at vi gennem det udtrykte sprog, metaforer og bevidsthedens funktioner, 

forsøger at udtrykke tænkte meninger: Men at vi først gennem det talte lærer, hvad vi rent faktisk 

mener. Dette er hvad Kirkeby kalder Tranlokutionaritet (Kirkeby, 1998). 

 

Ser vi ovennævnte eksempel med mus samtalerne i denne sammenhæng, kan man anskue det 

således, at læringen af at udtrykke sig nærværende og interesseret medfører et behov for at øve 

vores tale, og dermed meninger vi ønsker at udtrykke, for at sikre at disse kommer ud på en ønsket 

og forståelig måde.  

 

Overstående afsnit beskriver dermed, hvordan de forskellige ledelsesstadier håndterer lederskabet. 

Dermed kommer det til udtryk, at ledere, som befinder sig i det æstetiske livsstadie, til tider kan 

være den type, som kan virke tiltalende på indehavere af organisationer, grundet i at æstetikeren kan 

virke som om, han er meget fremsynet og måske kopierer indehaverens visioner. Dog giver dette 
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ikke den bedste påvirkning af medarbejderne, da de vil kunne gennemskue æstetikeren efter kort 

tid, og dermed finde lederen utroværdig. Etikeren vil derimod være stålfast i sin tilgang til ledelse. 

Derfor vil medarbejderne finde det nemmere at gennemskue etikerens lederskab, og dermed tilslutte 

sig. Det må derfor anses som en organisatorisk fordel, hvis medarbejderne vælger følgeskab.  

4.5. Motiverede ressourcer = + bundlinje. 
Ovenstående analyseafsnit har handlet om, hvordan man i ledelse synes at have tillagt sig mange 

menneskelige værdier og hensyn, hvorved man som leder har skabt et univers, som synes at være 

givende for arbejdspladsen, og for den ledelsesmæssige eksekveringsgrad, samt for følgeskabet fra 

medarbejderne. Men hvorfor er dette så vigtigt som leder? Hvilket fordele ligger der i dette? 

I nedenstående afsnit forsøges det at se rent organisatorisk på, hvilke fordele en leder får ud af sine 

autentiske bedrifter.  

4.5.1. Følgeskab gennem motivation 
Med udgangspunkt i Hertzbergs Motivations- og Hygiejnefaktorer kan der argumenteres for, at der 

er visse behov, som skal opfyldes for at medarbejdere trives, så som arbejdsopgaver, ansvar, 

personlig tilfredsstillelse og anerkendelse. Før disse kan føre til trivsel, er der et behov for, at der er 

visse hygiejne faktorer, som også er på plads. Her nævner Hertzberg, personalepolitik, medarbejder 

forhold, ledelsesstil, løn, status m.m. (Jakobsen og Thorsvik, 2013). 

 

Motivations faktorer Hygiejne faktorer 

1. Arbejdsopgavernes karakter: at de er 

udfordrende, interessante og varierende 

2. Ansvar for eget arbejde og kontrol over 

arbejdssituation 

3. Præstationer og personlig 

tilfredsstillelse ved at gøre et godt 

stykke arbejde 

4. Anerkendelse  

5. Forfremmelse 

6. Vækst  

1. Virksomhedens personalepolitik og 

administration 

2. Ledelses kompetencer og ledelsesstil  

3. De mellemmenneskelige forhold 

mellem overordnede og underordnede  

4. Arbejdsforhold omkring de opgaver der 

skal løses 

5. Løn 

6. Status 

7. Jobsikkerhed 

8. Forhold ved arbejdet der påvirker fritid 

og privatliv 

 

 

(Jakobsen og Thorsvik, 2013 s. 236) 
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Hertzberg argumenterer dermed for, at der for at kunne skabe motivation først og fremmest skal 

være styr på hygiejne faktorerne. Derved kan der så skabes et rum, hvor motivationsfaktorerne kan 

gro. Igennem denne motivation kan organisationen skabe trivsel, som så skaber gladere 

medarbejdere, der både yder mere og har langt større tiltro til organisationen (Hertzberg, 1968). 

At skabe det hygiejniske rum med udgangspunkt i Hertzberg virker derfor til at være en leders 

opgave. Og der kan her argumenteres for, at den autentiske leder gennem ovenstående analyser vil 

være succesfuld i at skabe dette rum. Årsagen hertil er, at den ærlige chef, som har fokus på, at der 

er taget hånd om medarbejderne, medfører en klar forståelse for ledelsesstilen. Dertil kommer, at 

lederen har en klar retning, hvorved der også dannes et underlag for motiverende faktorer. Dette 

høres også som klare mål i ledelsesstilen fra interview personerne. Eksempelvis siger Mads: 

”Et af de mindsets jeg kører med rent ledelsesmæssigt… Et mantra jeg kører med, det er, at 

jeg siger til mine og mit team, prøv at hør her venner, I skal gå ud, og så skal I agere alt det, 

I har lyst til, I skal tage beslutninger alt det, I har lyst til, og når I laver fejl, så er det mig, 

der står og bærer jer, så er det min ryg, der står og bærer jer, det skal I ikke tænke over. 

Når I laver fede ting så tag kredit for det, for det er jer, der har taget beslutningen.” – 

(Bilag 7. 56) 

 

Med dette citat kan man se, hvordan Mads forsøger at lade sine medarbejdere føle, at de har fede 

opgaver, samtidig med at han forsøger at opfylde hygiejne faktorer ved både at kommunikere fladt 

og anerkendende, samt vise at hvis det brænder på, så vil han som leder være klar til at bakke 

medarbejderne op. 

Hermed introducere Mads også muligheden for, at medarbejderne kan motiveres på et langt mere 

personligt plan. Hertzbergs motivations model er gennem sin helhed bygget på opgave motivation, 

hvorved Hertzberg havde opgave niveauet i fokus i sine undersøgelser. 

Deci &Ryan peger gennem deres self-determination theory på, at motivation bygger på 3 faktorer. 

Indflydelse, Relationer, og Kompetencer (Deci & Ryan, 2000).  

Dermed er ledelsesstil ikke nødvendigvis kun hygiejne faktorer i forsøget på at motivere. Ifølge 

Deci & Ryan er der et enormt behov for, at medarbejderne føler, at de har indflydelse på deres 

hverdag, og dermed har autonomi i deres arbejdsliv. (Ibid) Samtidig har medarbejderne et behov for 

at have en leder, der støtter dem og anerkender deres arbejde. (Ibid)  
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Disse positioner forsøger Mads at opfylde, når han siger til sine medarbejder, at de skal gå ud og 

agere, og dermed have indflydelse på deres job. Samtidig siger han, at hvis de fejler, så står han klar 

til at støtte dem. Og når det lykkes, så anerkender han dem og sørger for, at organisationen ser, at 

det er medarbejderne, der skal krediteres. Ved at efterleve dette udsagn vil han derfor også være i en 

position, hvor hans troværdighed stiger, og hvor medarbejderne vil være tilbøjelige til at føle, at 

deres kompetencer virkelig anerkendes, samtidig med at de får en efterspurgt autonomi. Dermed 

kan denne støtte og anerkendelse skabe en selvforstærkende motivations faktor. (Ibid) 

Det synes at være gældende for alle interviewede ledere, at trivsel nærmest er et ledelsesmæssigt 

mantra, hvilket nedenstående citat også beskriver: 

”ja altså trivsel eller engagement, jeg tror det omhandler engagement, fordi trivsel bliver hurtigt 

sådan noget, hvordan er frugtordningen, og… hvad er kaffen god nok, men selve engagementet, det 

der med, at man kan mærke, at organisationen brænder for det, og man giver high fives til 

hinanden, og vi rykker, og som burer sig inde i lokale og mosler igennem, indtil man rent faktisk 

har løst problemstillingen. Man kan ligesom mærke den der ild og lyst til at ville vinde sammen og 

fejre hinanden. Så tror jeg, du skaber en organisation, som rent faktisk er gearet til at lykkes, mere 

end det modsatte. Så trivsel og engagement er fuldstændige nøgle / omdrejningselementer, hvis du 

skal lykkes med dine planer, tror jeg” – (Bilag 5. 39) 

Men ovenstående citat påpeger også at trivsel, eller som Hans siger det, engagement giver 

medarbejdere, der mosler igennem, indtil der findes en løsning. Der synes derfor, at være en 

tendens til at trivselsudgangspunktet ikke er for lederens blå øjnes skyld.  

Trivsel og anerkendelse skaber, ifølge ovenstående citat, en lyst til at følge en leder og give high 

fives. Med dette udgangspunkt har man noget ud af at skabe de gode rammer og sætte sig selv i en 

position, hvor man måske viser sig selv som menneske. Daniel argumenterer for, at dette også kan 

hjælpe på følgeskabet.  

”Så hvis folk får en forståelse for, at jeg også er en person, og jeg bliver ked af det og sådan noget, 

så vil det tænde de almindelige mekanismer inde i folk, og folk vil prøve og gøre mig glad, og når 

the shit hits the fan, så vil de støtte op om og vil hjælpe”  – (Bilag 4. 26) 

Så ud fra ovenstående må man antage at både den del at skabe trivsel, det at skabe en anerkendende 

tilgang i sin ledelse, samt følgeskab gennem en autentisk tilgang til lederrollen, alt sammen gøres af 

lederen for at have medarbejdere, der giver den en ekstra skalle og er klar til at arbejde igennem for 
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den leder, der mestrer disse discipliner. Dermed får lederen nogle langt mere effektive ressourcer, i 

medarbejderne.  

Det vil derfor også være en svær misforståelse at tro, at lederen ikke ser medarbejderne som en 

ressource, der er nødvendig for virksomheden for at kunne tjene penge eller opnå sit formål.  

I ovenstående påpeges der, hvordan lederen kan motivere medarbejderne gennem udfordringer og 

anerkendelse, samtidig med at lederen påtager sig hygiejnisk arbejde omkring det opgave relevante, 

og dermed giver medarbejderne mulighed for at have autonomi til at lade sig opgave motivere. 

Disse faktorer for motivation synes lettere opfyldt med en leder, der kan skabe det anerkendende og 

visionære rum, hvor medarbejderne kan tilslutte sig. 

4.5.2. Scientific management 
Med motiverede medarbejder, som ønsker at følge en leder, må det siges, at lederne får langt mere 

effektive ressourcer i disse medarbejdere. At udøve autentisk lederskab synes derfor ikke kun at 

være for lederens blå øjnes skyld. 

I Frederick W Taylors kendte organisatoriske teori om Scientific management blev der 

argumenteret for, at man skulle specialisere arbejdsopgaverne, hvorved man kunne sætte stærkt 

specialiserede medarbejdere til at have ansvar for et lille område, der passede til deres 

spidskompetence. Dermed ville man kunne udnytte mennesket mest muligt som ressource og opnå 

mest muligt udbytte på baggrund af dette menneskes spidskompetence (Jakobsen og Thorsvik, 

2103). 

Med dette udgangspunkt kan der argumenteres for, at de højt specialiserede medarbejdere også kan 

stilles i lighed med de medarbejdere, vi har i organisationerne i dag, da man som udgangspunkt 

arbejder ud fra en tanke om, at medarbejderne skal kvalificeres til det arbejde, de laver, og at de 

skal videreuddannes for at blive opkvalificerede ressourcer. Dette omtaler Daniel: 

”… men du skal uddannes, vi skal have opkvalificeret dig og din værdi på markedet, for den værdi 

du har på markedet er også den værdi du har for mig, så jeg er interesseret i at mine medarbejdere 

får uddannelse” – (Bilag 4. 21) 

I ovenstående citat beskriver Daniel, hvordan medarbejdene er specialiserede ressourcer, som 

markedsmæssigt kan gøres op i værdi. Man kan hermed argumentere for at tanken, om at 

medarbejderne sidder i disse roller og skal udnyttes ressourcemæssigt mest muligt, lever i bedste 

velgående i organisationerne. Daniel udtrykker også dette således: 
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”For det er jo det, jeg føler, hvis jeg er en dygtig leder, så sørger jeg for, folk kan arbejde så meget 

tid som muligt, og skrue så meget op som muligt, for det er det, vi tjener pengene på, og vi er jo sat 

i verdenen for at tjene penge” – (Bilag 4.22) 

Med udgangspunkt i ovenstående citat må det antages, at det for virksomhederne som udgangspunkt 

handler om at tjene penge. Men for at gøre dette mest muligt effektivt, har man gennem moderne 

ledelse konstateret, at for at kunne udnytte ressourcerne mest muligt og sørge for at medarbejderne 

er mest muligt klar til at slide sig selv op for en virksomhed, så er det også en vigtig faktor, at 

medarbejderne føler sig glade og værdsatte. Hermed er ledelsesopgaven skiftet fra Taylors leder 

med ingeniør baggrund og alvidende patriark til at være en ydmyg problemløser, en slags facilitator 

til motivation, så eksperterne har de rette rammer til at løse problemerne. Som Daniel i et tidligere 

citat har omtalt, mener han, at lederen er sat i verdenen for at sørge for, at medarbejderne kan løse 

deres opgaver mest effektivt. (Daniel. Bilag.4) 

Hvor man i Taylors opgaver ifølge Scientific management kan tale om, at opgaverne var kedelige, 

fordi de var ensartede, og motivationen derfor kunne være faldende (Jakobsen og Thorsvik, 2013), 

kan man med nutidens højt specialiserede medarbejdere argumentere for, at medarbejdere bedst 

muligt udnyttes ved at lade medarbejderne have autonomi i deres dagligdag (Deci & Ryan, 2000). 

Samtidig hermed skal følgende omstændighed tages i betragtning. En leder er ikke længere 

alvidende, men befinder sig derimod i højere grad blandt medarbejderne, hvor lederens job er at 

sørge for at opgavernes løsning faciliteres bedst muligt ved at opretholde motivationen gennem 

anerkendende ledelse, og hvor medarbejderne har autonomi til at afprøve at opkvalificere deres 

kompetencer. 

I ovenstående afsnit kan det dermed fastslås at medarbejdere, der motiveres vil fremkomme som 

langt mere effektive ressourcer. Dette kommer ved at have en ærlig, troværdig og anerkende 

ledelse, hvor der er følgeskab. Dermed kan det autentiske lederskab, gennem de mere effektive 

medarbejdere, være med til at skabe en langt mere effektiv organisation. 
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Diskussion 

 ”Et af de mindsets jeg kører med rent ledelsesmæssigt… Et mantra 

jeg kører med, det er, at jeg siger til mine og mit team, prøv at hør her 

venner, I skal gå ud, og så skal I agere alt det, I har lyst til, I skal tage 

beslutninger alt det, I har lyst til, og når I laver fejl, så er det mig, der 

står og bærer jer, så er det min ryg, der står og bærer jer, det skal I 

ikke tænke over. 

Når I laver fede ting så tag kredit for det, for det er jer, der har taget 

beslutningen.”  

Bilag 7. 56 
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5.Diskussion 

 

Diskussionsafsnittet vil berøre emner, som synes relevante at stille spørgsmål til i forhold til 

analysen. Diskussionen vil dermed være todelt og vil først berøre en teoretisk diskussion, hvorefter 

den vil diskutere mere faglige emner. 

 

5.1. Den Teoretiske diskussion 

 

Ovenstående analyser giver anledning til at foretage en række overvejelser baseret på både den 

bestående analytiske anvendte faglitteratur, dvs. den viden, der er opbygget gennem generationer, 

og de interviews som er foretaget med en række topledere. Når disse sammenholdes med den mere 

filosofisk prægede tankegang fra eksempelvis Platon og Søren Kierkegaard, opstår der grobund for 

nye overvejelser, der naturligvis forudsætter en diskussion af overvejelsernes evne til akkurat at 

beskrive de fænomener, som analysen anviser som værende den korrekte tolkning.  

 

5.1.1. Kan man overhovedet stille organisationsteori over for filosofisk ledelsesteori? 

 

Afhandlingens afsæt i, at Mintzberg er noget, du kan tillære dig gennem forskellige læringsmæssige 

aktiviteter såsom læsning af bøger samt deltagelse i undervisning og konferencer, kontra de 

refleksive dele af den ledelsesmæssige udvikling, som er noget, der ikke kan laves opskrift på, 

rejser spørgsmålet, om det overhovedet giver mening at stille denne del af organisationsteorien op 

overfor den filosofiske ledelsesteori. 

Mintzberg har i sine værker fokus på forretningen, og han arbejder udpræget med et strukturalistisk 

synspunkt, som forsøger at forklare forskellige positioner, som organisationer står i. Derfor prøver 

Mintzberg i sine værker generelt også at skole ledere og kommende ledere i, hvordan man bør gribe 

udefra kommende faktorer an, og hvordan en organisation synes at kunne udvikle sig (Mintzberg, 

1983). 
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Mintzberg er valgt som grundlag for organisationsledelsesperspektivet, da Mintzberg både er bredt 

anvendt og generelt meget anerkendt. Mintzbergs strukturalistiske tilgang til organisationer kan 

derfor også beskrive og forklare mange helheds og overvejende faktorer, som gør sig gældende i en 

organisation. Det er med dette in mente et fordelagtigt udgangspunkt for forståelse og læring om 

organisationer. Det må derfor siges at være et givende værktøj for ledere og kommende nye ledere 

at have den forståelse, som kommer gennem organisationsteorien, i dette tilfælde særligt 

Mintzbergs. 

Det bør dog nævnes, at teorien, som ovenstående analyse anvender, som primært grundlag for 

anskuelse, ikke har et fokus på det individuelle, og dybt detaljerede individ, mennesket som i bund 

og grund udgør enhver organisation.  

Kirstine Andersen og Pia Søltofts forskellige fremstillinger af Kierkegaards værker i ledelses og 

livsstadie syn synes derimod at have langt mere fokus på mennesket, menneskets måde at agere 

over for andre, samt menneskets fremgangsmåde ved anskuelse af sine omgivelser. 

Dermed ses der, gennem Kierkegaard, på mennesker ud fra et indre værdisæt, og måden hvorpå 

mennesker erfarer, finder, og fortolker dette værdisæt. Dette er som udgangspunkt forskelligt fra 

individ til individ og præget af mange forskellige ting. Det kan fx være påvirket af opvækst habitus, 

og af den empatiske evne man har som menneske. 

Det filosofiske perspektiv bliver derfor et forsøg på at påpege de fænomener, som synes at være i de 

detaljer, som menneskene i organisationerne er gjort af. 

Netop af disse grunde er det min vurdering og påstand, at det giver mening at stille den meget 

helhedsorienterede organisationsteori over for det filosofiske refleksive menneskes perspektiv, da 

organisationer består af forskellige individer og forskellige hensyn. 

Formålet hermed er at påpege vigtigheden af tilblivelsen og forståelsen for mennesker for derved, at 

kunne stille organisationen i en så fordelagtig position som muligt ift. at kunne udøve sine 

strategiske elementer. Baggrunden herfor er naturligvis, at det, som nævnt i analysedelen i denne 

afhandling, medfører adskillige fordele for ressourcens, dvs. medarbejderens, værdi, hvis 

virksomheden har den forståelse og derved formår at opgradere ressourcens værdi ved at bringe 

passende ledelsesformer i anvendelse. 

Det skal derfor også pointeres, at den filosofiske del af ledelsen ikke kan godtgøre for den 

strategiske del af en organisations virke, men derimod bistå de strategisk engagerede med at have et 
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bedre udgangspunkt for, at organisationens position bliver mere effektiv og afbalanceret. Dette er 

også en forståelse som skinner igennem fra afhandlingens empiriske data, dvs. de foretagne 

ledelses-interviews. 

 

Som det fremgår i analysen, påpeger lederen Hans (Hans, Bilag 5), at den strategiske del af ledelse, 

dvs. den hvor man fortæller vejen, og den autentiske lederskikkelse, dvs. den hvor man lever sig ind 

i medarbejdernes verden og påtager sig en højere grad af nursingrolle end den klassiske ”ølkasse ” 

leder, ikke kan stå alene. 

Dette udgør en del af fortællingen om, hvordan Hans ikke mener, at man kan adskille de to 

ledelsesperspektiver, og hvordan man som leder kan have brug for begge, dvs. det han mener, når 

han siger, at der er mange discipliner i ledelse. 

 

Derfor synes det at være en umulighed at stille den filosofiske leder op over for det strategiske, når 

der tales om den praktiske tilgang til ledelse, da den perfekte leder måske skal findes i 

sammenspillet mellem de to. 

Mens man teoretisk sagtens kan adskille de to, og bør gøre det for at opnå yderligere indsigt og 

forståelse, samt for at opnå fokus på at strategisk ledelse kan læres gennem uddannelse og 

undervisning osv. med et primært teoretisk afsæt. Den filosofiske del kan sandsynligvis læres 

gennem en langt mere erfaringsmæssig, refleksiv tilgang. Der kommer derved så at sige et fokus på, 

hvad og hvordan der ved undervisning kan læres og ikke kan læres.  

 

Netop ved at anskue lederens rolle som en helhed, med udgangspunkt i de til tider modsatrettede 

organisatoriske og filosofiske afsæt, bliver det muligt at opdele de forskellige ledelsestilgange på en 

sådan måde, at der opnås en højere indsigt i, hvordan man skal tilgå de forskellige discipliner. Et 

godt eksempel herpå er citatet i analysen, hvor lederen (Daniel, Bilag 4) gør sig en meget bevidst 

erfaring omkring sin egen mus-samtale, som han senere bruger i sit ledelseshverv. Senere er han 

bevidst om at fokusere på de løbende erfaringer i sine egne mus-samtaler, for derved at forbedre 

sine evner indenfor netop denne ledelsesdisciplin.  
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5.1.2. Der er visse dilemmaer forbundet ved at opdele ledere i forskellige refleksive stadier! 

 

Ifølge Kierkegaards livstadier i forhold til ledelse, inddeles ledere som nævnt i tre stadier, 

”Spidsborgeren”, ”Æstetikeren” og ”Etikeren”, i et forsøg på at vise hvilken refleksiv tilgang, ledere 

har med i deres værdimæssige ledelsesperspektiv. 

Der skelnes derfor mellem Spidsborgeren, som kort fortalt ikke reflektere over sin position, men 

leder fra ydre positioner og strukturelle tillærte tilgange (Andersen, 2017), og Æstetikeren, der 

refleksivt forsøger at finde sin vej ved at skifte mellem forskellige værdier og tilgange til disse, og 

derved udfylde den strategiske vej man som udgangspunkt har styr på (Andersen, 2017). 

Det sidste stadie er Etikeren, hvor man som leder har fundet sine indre værdier og finder vejen 

gennem strategi og tilgang til mennesker gennem værdier, som man kan spejle sin personlighed i, 

og dermed opnå at blive en autentisk og afbalanceret lederskikkelse mellem medarbejdere og andre 

ledere (Andersen, 2017). 

Kierkegaards livsstadier er derfor i denne afhandling brugt til at beskrive den refleksive rejse, som 

ledere synes at gennemgå på vejen mod at blive autentiske i deres ledelsesstil. Derfor synes 

livsstadierne også at være endegyldige i deres beskrivelser. Dette stiller ledere i en position, hvor 

man især som etiker ikke har et egentligt udsyn til at kunne rykke sig yderligere som menneske, 

fordi man har fundet sig selv og dermed har taget opgøret med alt i forhold til sine personlige 

værdier og dermed også ens ledelsesstil.  

Der er naturligvis et problem ved denne anskuelse, da der netop i analysen argumenteres for, at den 

autentiske ledelsesstil er noget man lærer løbende gennem årene. Så enten er etikeren et uopnåeligt, 

ideelt stadie, eller også tager den ikke højde for fortsat læring efter, man har opnået dette stadie.  

I virkeligheden er etikeren formodentlig, som anført nedenfor, i høj grad en mere ideel tilstand, hvor 

man aldrig opnår at være rykket fuldkomment fra æstetiker til etiker-trinnet. Man forfølger så at 

sige, at delelementer af etikerens karakteristika er, en konstant søgen efter at blive bedre til det man 

gør og er. 

Dette er selvfølgelig et teoretisk dilemma, da det at rykke sig som menneske er det samme som at 

udvikle sig. Ifølge Kierkegaard, er etikeren hævet over mennesker, og nærmest guddommelig 

(Andersen, 2017). I det ledelsesmæssige perspektiv vil dette derfor være umuligt at opnå, da man 
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som leder refleksivt vil opnå en erkendelse om, at man er et menneske ligesom sine medarbejder. I 

analysen påpeges det således, at ledere gennem det autentiske lederskab og det etiske livsstadie 

kommer til en erkendelse af, at de som udgangspunkt bare er mennesker ligesom medarbejderne. 

Man kan argumentere for, at det at være refleksivt i balance også er en erkendelse af, at man som 

menneske nogle gange skal flytte sig, hvilket kan betyde, at man måske ændrer sine værdier. Dette 

sker måske, fordi man bliver ældre. 

Som lederen Jørgen (Jørgen, Bilag 8) rigtigt nok peger på, så ligger der meget store mængder viden 

gemt i det at gøre sig erfaringer, hvilke man som udgangspunkt får flere af, når man bliver ældre. 

Det er nærmest en naturlov, fordi alderen repræsenterer en mængde tid, som er brugt på en mængde 

forskellige opgaver, og derved udgør potentialet for gjorte erfaringer. Heri ligger der også det, at 

værdier ikke er helt endegyldige. Derfor kan det måske for en leder være nødvendigt at søge tilbage 

i det mere æstetikerprægede livsstadie, for at gøre op med forskellige problemstillinger, som synes 

at nage i forhold til sit værdisæt. Det kan derfor være præget af dilemmaer, hvis man skarpt inddeler 

mennesker i livsstadiernes kategorier. Derfor bør man som udgangspunkt tænke Kierkegaards 

livsstadier, som en nøgle til en indsigt i den udvikling som ledere gennemgår, mere end en 

universelt korrekt rammesættelse og et analytisk forsøg på at inddele ledere i forskellige kasser med 

det formål at forstå organisatorisk udvikling og ressource effektivitet hos medarbejderne. 

Selvhjælpsbøger og personlighedsudviklings teorier vil derfor langt hen ad vejen også opfattes som 

noget, der hører til i det æstetiske livsperspektiv. Årsagen hertil er, at de er horisontudvidende og 

udviklende bøger, som lader mennesker kigge ind ad for at udvikle sig selv. 

Dog må dette også ses som et praktisk skridt, som det er så godt som umuligt at springe over. Ole 

Fogh Kirkebys transloutionaritets begreb kan dermed bruges til at beskrive, at den indre dialog, som 

en given leder skikkelse må antages at have med sig selv i en form for udvikling af sine værdier, i 

bund og grund ikke har nogen betydning, før lederen kan udtrykke resultatet af sin indre 

værdibeskrivelse med ord overfor omverdenen (Kirkeby, 1998). 

Således kan der argumenters for, at før en leder kan have en forståelse for egne værdier er der nogle 

gyldighedskrav i form af, at han kan formulere sine værdier både for sig selv og for andre, fx ved at 

skifte mellem forskellige ledelsesmæssige tilgange. Det må dermed også antages, at en leder 

horisontudvikler sig selv, hvorved det muliggøres at udvikle en retorisk formulering af egne 

værdier.  
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Det må derfor også antages at en given lederskikkelse, der mener at stå fast på sine principper og 

værdier, vil kunne udvikle sine evner ved at anvende selvhjælpsbøger, eller gennem sparring eller 

mentor ordninger. Dilemmaet med at opdele ledere mellem forskellige livsstadier, kan dermed blive 

problematisk, da det kan opfattes som en vekslen mellem forskellige tilgange (Andersen, 2017).  

Dilemmaet ved at anvende refleksive stadier som udgangspunkt for overvejelserne omkring en 

leders udvikling er, at man risikerer at påsætte dem et for tydeligt mærkat, og at dette kan have 

betydning for både deres udvikling, men også deres selvanskuelse.  

Når det alligevel bør konkluderes som værende forsvarligt og formålstjenstligt at anvende disse 

refleksive stadier ift. lederrollerne, så er det fordi, det er et uhyre nyttigt værktøj til at inddele 

lederens discipliner i forskellige kasser, og samtidig danne baggrund for udviklingen af lederens 

værktøjer til at angribe opgaverne i disse forskellige discipliner. Det er, sagt på en anden måde, et 

redskab til at få en vel-reflekteret leder med balance i værktøjskassen. 

 

 

 

5.2 Den praktiske diskussion 

Diskussionen vil i nedenstående afsnit behandle de mere praktiske spørgsmål, som synes at 

fremkomme af analysen. 

5.2.1. At give eller modtage empati? 

På baggrund af analysen og den empiriske data opstår spørgsmålet om, hvordan følgeskabet kan 

ses. På nogle fronter synes det at være empatisk at fylde noget i lederrollen, da det viser, at man er 

et menneske. Men måske handler det for lederen også om at få aktiveret det empatiske i 

medarbejderne, når de på denne måde giver noget af sig selv. Noget tyder i hvert fald på, at det er 

lige så meget en grund til at give noget af sig selv. 

I analysen er det påpeget, at man som leder viser sin empati ved at vise, at man også ’bare’ er et 

menneske, og ved at vise empati og menneskelighed vil man virke mere tillidsfuld og langt mere 

troværdig, hvilket betyder at man vil opleves som langt mere menneskelig tillidsvækkende i sin 

lederrolle. Mens der i citatresuméet herover mere ligger en overvejelse i, at ved det at vise at man er 

sårbar, kommer man også til at fremstå meget mere som et menneske. 
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Forskellen på disse to tilgange til at være menneske er, at i den ene tilgang viser lederen, at han er 

empatisk og favnende, mens lederen i den anden tilgang viser sin sårbarhed, og dermed taler til det 

empatiske i medarbejderne. 

Så det ledelsesmæssige værktøj, at vise sine følelser, kan altså benyttes som en tilgang, der aktiverer 

noget empati for lederen i kraft af en naturlig menneskelig respons. 

Det bliver derved også hurtigt en diskussion om, hvorvidt det at vække empatiske følelser er en 

mere effektiv fremgangsmåde end at udvise empati. 

Ses det som de to opdelte tilgange beskriver, vil det som udgangspunkt være svært både at måle 

eller svare på. Det kan virke hyklerisk, direkte at forsøge på og kalkulere med at aktivere sine 

medarbejderes empati for at få dem til at blive en mere effektiv ressource. Samtidig kan det også 

virke beregnende at bruge empati som redskab for at vinde følgeskab.  

Kierkegaard mener som udgangspunkt at et menneske, der kender sig selv og har sig selv med i sine 

beslutninger i livet, er et helt menneske. Det er også det, der ligger i beskrivelsen af Etikeren 

(Andersen, 2017).  

Det kan med ovenstående udgangspunkt ikke bruges til at adskille de to synspunkter fra hinanden. 

En leder i et etikerlivsstadie, vil således have sig selv så meget med på arbejde, at det er muligt for 

denne at vise både sine dybtfølte følelser for en medarbejder, der har det skidt, samt vise sine egne 

frustrationer for derved at fremstå autentisk. Dette vil lederen kunne gøre, også uden at synes at 

miste sit strategiske ståsted og vision. Det er hermed ikke et spørgsmål om, hvorvidt en leder eller 

medarbejder er empatisk. Men i stedet for et spørgsmål om den relation, en leder har til sig selv og 

sin rolle. Den autentiske ledelsesstil må derfor indeholde en troværdig og tillidsvækkende tilgang. 

Dette synes, at være det vigtigste redskab en leder har adgang til, men samtidig også noget som 

lederen ikke må gå på kompromis med. Derfor synes det kun vigtigere, at man som leder står fast på 

de principper og de værdier, som synes personligt rigtige for den givne leder, også selvom dette, 

som det fremkommer af analysen, måtte betyde at nogle medarbejdere ikke trives under det.  

Dét at måtte komme til en indrømmelse med en medarbejder, som ikke synes, at passe ind i en 

organisation under lederen er ikke nødvendigvis noget dramatisk. 
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5.2.2 Autentisk eller strategisk ledelse? 

Analysen påpeger grundlæggende, at man som leder bør fokusere på det autentiske i ledelse, samt at 

dette både er noget, man erfaringsmæssigt skal tillære sig, men også at autenticitet ikke 

nødvendigvis er noget, der kommer af sig selv. Det udspringer derimod af, at en leder tildeler 

området ressourcer til egen selvudvikling. Analysen påpeger også, at en leder bør fokusere på, 

hvordan lederen vil kunne finde sig selv som menneske i sin ledelsesstil. 

Dette argumenterer denne afhandling som et kraftfuld middel til at få medarbejdere til at følge sig, 

og dermed give sig selv som leder langt bedre grundlag for gennemslagskraft. 

Man kan derfor fristes til at stille spørgsmålet om, hvorvidt den strategiske og den teoretiske 

ledelsesstil ikke er overflødige, hvis man mestrer den autentiske ledelsesstil? Og hvis dette er 

tilfældet, om man som leder så ikke burde bruge alle sine ressourcer på at opnå en autentisk 

ledelsesstil, og forsøge at opnå etikerlivsstadiet indenfor ledelsesspektret af livet? 

Som analysen påpeger er det rent medarbejdermæssigt en stor fordel at virke autentisk og forståelig 

i sit lederskab. Men de færreste ledere synes at have fået en lederrolle alene på baggrund af deres 

egenskaber i at virke troværdige.  

Som det fremkommer af analysen, må man antage, at der som udgangspunkt er brug for, at man 

som leder beviser noget, inden man bliver leder. Der skal således være en bevist loyalitet fra den 

kommende leder, eller i det mindste på anden vis en opnået tiltro som den kommende leder har gjort 

sig fortjent til. Når man sidder i lederrollen, har man samtidigt med brug for at kunne vise 

strategiske lederkundskaber over for en givet bestyrelse eller højere ledelseslag for at kunne vise, at 

man opnår de strategiske mål. Den autentiske ledelsesstil opfylder således ikke alle lederens behov. 

Den autentiske ledelsesstil udgør således ”bare” et værktøj til at få sine medarbejdere til at forfølge 

det mål, der bliver sat. Det overordnede mål er ofte sat på baggrund af en dybere, faktisk viden, som 

underbygger de strategiske visioner, og netop derfor udgør den autentiske ledelsesstil i højere grad 

hjulene på bilen, end den udgør rattet. 

Denne afhandling behandler ikke den strategiske side af lederskab yderligere, og heller ikke de 

kundskaber der kræves af leder i rapportering opad i hierarkiet. Dog anerkendes det, at der i 

organisatorisk ledelse er et behov for disse kundskaber, hvorfor alle ressourcer kognitivt ikke kan 

forventes at blive brugt på at fremstå autentisk og personligt frigjort.  
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Der bør således for enhver leder være en veksling mellem disse to. Som leder kan man anvende den 

strategiske ledelse til at imødekomme behov og ønsker fra egen ledelse, mens den autentiske ledelse 

kan anvendes på de ønskede medarbejdere til at sætte retningen og få sat organisationen i bevægelse 

mod det anviste mål. Dog bør adskillelsen af disse to ledelsesfænomener gøres med en vis 

påpasselighed, da den autentiske leder, som beskrevet, ikke vil eksistere uden det strategiske 

grundlag. Ikke mindst fordi den autentiske ledelsesstil i høj grad også er bygget på det grundlag, at 

kunne gennemskue strategiske opgaveproblemstillinger og kunne løse disse med øje for 

individerne. 
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Konklusion 

”Livet skal leves forlæns men forstås baglæns”  

- Kierkegaard 
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6. Konklusion 
 

Igennem nærværende afhandling er det blevet undersøgt, hvad der kendetegner den autentiske 

ledelsesstil, hvor den finder anvendelse, hvorfor den er et vigtigt element af nutidens ledelsesform, 

og slutteligt hvordan det egentlig er, at man tilegner sig de relevante kompetencer indenfor denne 

ledelsesdisciplin. 

 

Det autentiske lederskab, kommer til sin ret i en organisatoriske setting, hvor lederen ikke sidder i 

en ekspertrolle, men som udgangspunkt er leder for eksperter. Denne organisationsstruktur kræver 

at ledere og medarbejdere anerkender hinanden, og at der skabes en ærlig og troværdig relation. 

Denne relation må konkluderes at være skabt på baggrund af gensidige behov, som gennem Platons 

Symposion kan beskrives som et ”venskab”. I en sådan organisatorisk struktur vil det autentiske 

lederskab være et meget effektivt ledelsesredskab. 

Denne konklusion er ikke alene fremkommet på baggrund af den ledelsesmæssige teori, der 

understøtter og beskriver observationen, som netop eksemplet med Platon, men også ud fra den 

indsamlede empiriske data, hvor alle ledere, uden undtagelse, på hver sin måde har underbygget 

antagelsen om, at den ærlige, åbne og troværdige relation i ledelsen af værdiskabende eksperter er 

uhyre fordelagtig. 

Afhandlingen har som udgangspunkt skelnet mellem den strategiske ledelse, hvis fokus er på 

opgaveløsning og strategiske beslutninger på den ene side, mens der på den anden side tales om 

værdier, og dynamisk medarbejderledelse. 

Hvad angår den autentiske dynamiske medarbejderledelse må det dog konkluderes, at de færreste 

vil have disse kompetencer i en leders første ledergerning. Det konkluderes dermed at man, for at 

fremstå autentisk, må tilegne sig mange egenskaber, som baseres på en erfaring, der nærmest 

udelukkende kan opnås via en lederrolle. En leder vil dermed opleve, at man fra starten af sin 

lederkarriere har et andet fokus, som primært er rettet imod opgaveløsning og strategi, og at man 

først sidenhen formår at flytte sig i takt med, at der opnås indsigt i relevante menneskelige og 

organisatoriske faktorer, der muliggør, at man i højere grad via sin ledelse tør og kan bringe andres 

ekspertroller i spil til den opgaveløsning, som var centrum for ens eget fokus i starten af sin 

ledelseskarriere. På baggrund af interviewene kan det således også med en rimelig grad af sikkerhed 

konkluderes, at dette fænomen ikke nødvendigvis vil være et fokus eller et rationale, man vil kunne 
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drage, før man senere ser tilbage på det.  Kierkegaards kendte sætning: ”Livet skal leves forlæns, 

men forstås baglæns” må derfor siges at være særdeles beskrivende for fænomenet. 

Ledelse er ikke bare ledelse. Nogle vil allerede fra barnsben have en fordel, enten på grund af 

nedarvede naturlige lederegenskaber eller menneskelig forståelse. Men som udgangspunkt vil det, 

at have en forståelsesgrad for enkelte individer samtidig med at kunne kombinere dette med et 

forretningsorienteret syn udgøre en erfaringsmæssig forståelsesgrad, der muliggør, at en leder lader 

den autentiske ledelsesform komme til udtryk  

Det må derfor også konkluderes, at graden af hvor personligt favnende, man skal være i 

organisationen, er forskellig fra organisation til organisation. Dette betyder, at lederen ikke bare kan 

tage sin autenticitetsgrad fra en organisation med til en anden. Dette underbygges af den empiriske 

data, som tydeligt viser, at hver enkelt har sin egen individuelle metode til at bringe den autentiske 

ledelse i spil inden for sin egen organisation. Og hermed fremfindes et af afhandlingens centralt 

beskrevne fænomener – at autentisk ledelse er en kombination af erfaring, viden og menneskelig 

indsigt. Der er altså også brug for en abstrakt menneskelig forståelse, som ikke lader sig overbringe 

udelukkende via teoretisk ledelse.  

 

Det er også en central konklusion, at den autentiske leder har nemmere ved at skabe følgeskab. En 

autentisk leder vil som udgangspunkt have fordele ved fx at fremstå menneskelig og sårbar fremfor 

ufejlbarlige. Dermed fremstår lederen som en person, medarbejdere og dermed medmennesker, kan 

forholde sig til og spejle sig i. Samtidig vil den autentiske leder fremstå som et menneske, der 

udpræget står fast på sine holdninger og værdier, og har en stålsat ledelsesretning, der opleves som 

værende nem at forholde sig til og muligt at identificere sig med. Kort sagt, den ledelsesmæssige 

retning bliver nemmere at forudsige, og derved også nemmere at følge. 

En autentisk leder vil derfor ikke få følgeskab af alle mennesker, men derimod de som finder sig 

tilpas under denne retning.  

Det må med dette som udgangspunkt kunne fastslås, at hvis en leder findes menneskelig, ansvarlig 

og med en forståelig og fast retning, så har lederen nemmere ved at vinde følgeskab hos 

medarbejderne. Følgeskabet må, med udgangspunkt i det teoretiske afsæt, antages at styrke og øge 

de menneskelige ressourcer, således at lederen får adgang til medarbejdere, der i større grad er 

villige til at arbejde hårdt for den retning, som lederen sætter. 
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Det kan derfor konkluderes, at eksekveringsgraden stiger i takt med følgeskabet, som styrkes af den 

autentiske tilgang til ledelse, hvilket dermed besvarer et af de centrale spørgsmål i nærværende 

afhandling: Hvorfor er den autentiske ledelsesform væsentlig i nutidens ledelse? Ganske kort, fordi 

det tilfører fleksibilitet og handlekraft i organisationen. 

 

Det må videre konkluderes, at det autentiske lederskab frembringes ved, at man som leder fremstår 

troværdig og ærlig i sin ageren, hvorved man vinder medarbejdernes gunst. Det kan derfor ikke 

forventes, at dette er noget, man ved eller har indgående kendskab til, når man træder ind i den 

organisatoriske lederrolle. Det må derfor understreges, at den autentiske ledelsesform er en kvalitet 

der, for at blive opnåelig, kræver, at man som leder først og fremmest kigger sig selv i spejlet, for at 

finde frem til hvilke værdier, man kan og skal afspejle, samtidig med at man løbende opnår erfaring 

med sine medmennesker. Først når man har en klar fornemmelse for, hvad ens egne værdier og 

visioner er, kan man troværdigt formidle dem i en grad, som medarbejderne vil finde troværdigt og 

autentisk.  
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Perspektivering 

”… men du skal uddannes, vi skal have opkvalificeret dig og din værdi på 

markedet, for den værdi du har på markedet er også den værdi du har for 

mig, så jeg er interesseret i at mine medarbejdere får uddannelse”  

– Bilag 4. 21 
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7. Perspektivering  
 

Med udgangspunkt i afhandlingens konklusion, og dermed svar på problemformuleringens 

underspørgsmål og forudindtagelse, vil det videnskabsteoretiske metodiske apparat medføre, at der 

opstilles ny undren og nye fænomener omkring emnet, som bør undersøges.  

Derfor vil der i perspektiveringen blive lagt vægt på den videre undren og fænomener, som ville 

kunne undersøges i en videre analyse i emnet, med en anden mulig problemformulering.  

Denne afhandling har med sit udgangspunkt forherliget den autentiske ledelsesstil. Dette, for at vise 

de organisatoriske fordele, som ligger i fokusset på mennesker frem for på opgaveledelse. Det er 

derfor også en opgave, der forherliger den flade ledelseskultur. Det er derfor spørgsmålet, om denne 

altid er det bedste valg for organisationen, og om der som udgangspunkt kan siges noget negativt 

om denne ledelsesstil. 

Som udgangspunkt bør en organisations leder kende sin omverden og sit fag. Denne ledelsestilgang 

synes i mange situationer at være givende for organisationers outcome. Men dette er som fænomen 

ikke sikkert. Den flade struktur og autentiske ledelsesstil vil findes god i organisationer, som står i 

krise situationer. Måske kan der argumenteres for, at organisationer i dyb økonomisk krise, eller 

juriske problemstillinger bør ledes med et langt mere styret og hierarkisk udgangspunkt. Dette, både 

for at organisationen kan overleve, men også for at medarbejderne heri kender deres rangorden og 

dermed også deres opgaveløsningsmandat. 

Fx vil det måske ikke give mening at lede med en stålfast retning og en menneskelig tilgang, når en 

militær enhed invaderer en by eller et område. Her er retning selvfølgelig godt. Men det er ikke 

meningen, at en maskingeværsskytte fra kompagni Aalborg skal synes, at det vil være interessant at 

diskutere med kaptajnen om, man ikke skal gå øst om Helmandprovinsen i stedet for det planlagte 

vest.  

En videre analyse, af hvornår den autentiske ledelsesstil er givende, ville derfor kunne bindes op på 

en analyse, hvor det undersøges, hvilken ledelsesform en organisation på et givent tidspunkt har 

brug for. Dette kunne fortages med baggrund i Lewins tre ledelse former.  

Gennem en sådan analyse vil der dermed kunne stilles spørgsmål ved om, den autoritære 
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ledelsesstil ikke passer bedre på nogle organisationer end på andre, samt hvilke mål de forskellige 

ledelsesstile kan være gode til at opnå. Endvidere ville en sådan analyse være med til at stille 

spørgsmål ved, om man gennem en hierarkisk autoritær lederrolle kan skabe autentisk følgeskab, 

hvis denne bruges rigtigt og måske sammensat med efterfølgende deep briefing. 

En sådan analyse kunne være interessant at udføre på en enkelt organisation, såsom Københavns 

Brandvæsen eller Politiets Indsatsstyrke,  

Denne afhandling skaber endvidere spørgsmål om, hvorvidt det autentiske kan tillæres gennem 

undervisning i emnet, eller en mere erfaringsmæssig tillæring. Her konkluderes det, at der som 

udgangspunkt er brug for at erfare ledelsesforståelse og andre ting på egen krop for at rykke sin 

opfattelse. Dog åbner der sig en forståelsesgrad for, at en mentor ordning eller en faglig sparring 

med en konsulent på området ville kunne hjælpe en leder til hurtigere at komme til en grad af 

forståelse inden for den autentiske ledelsesstil. Dette vil kunne hjælpe en leder til at opnå mere 

følgeskab hos sine medarbejdere på et tidligere tidspunkt.  

Derfor vil en videre analyse af dette emne kunne omhandle den læringstilgang, som en leder 

gennemgår i sin ledelsesmæssige rejse. Gennem Kolbs Læringscirkel kunne man dermed analysere, 

hvilke konklusioner en leder vil gøre sig i sin læring på egen hånd, versus hvilke forståelser en 

sparringspartner, i fx en mentor, vil kunne hjælpe med at komme frem til.  
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