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Abstract 
This project is about the exercise of personal leadership towards employees facing existential life 

crises.  We have been interested in investigating what happens to leaders when their employee is 

affected by private problems in which the leader will inevitably be involved, and to formulate the 

overall problem, we have asked the question:  

 

What is at stake for leaders in their handling of sick and dying employees?   

 

This is a very broad question that we have specified in two sub-questions, namely; 

 How do leaders' portrayals of themselves, and their personal leadership, play a role in the 

discussion of internalisation in working life?  and 

 Which of their personal values are challenged (according to the leaders’ own stories), and how 

do they see their own leadership responsibilities in that context? 

 

By focusing on sick and dying employees, we focus on their existential conversations, i.e. 

conversations about our basic human conditions, our common experience and our fragility as an 

individual. 

 

We have spoken with some experienced leaders from the University of Copenhagen, and asked 

about their experiences of talking with sick or dying employees.  Using the Critical Incident 

Technique interview method, we have collected six detailed stories about real-life conversations 

or processes, where the leaders came close to their employees in dealing with intensely private 

life challenges.  Then we used narrative theory - more specifically performative analysis - to 

examine what image we got of the leaders and their handling of the employees. 

 

A central concept in the task is internalisation, understood in the way by which you act informally 

and use the ‘private’ side of yourself at work. You draw on qualities that, in a strict sense, have 

nothing to do with your professionalism, but which are utilized to perform your work in the best 

possible way - skills of collaboration, communication, empathie, enthusiasm, etc.  
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Our fundamental impression of the Danish labour market is that internalisation has come to stay, 

but just as the critics whose theses we highlight, especially Svend Brinkmann and Kirsten Marie 

Bovbjerg, we see also dangers related to the leaders’ self-development, the risk of mental-

overtime, and a blurring or change in their power relations.  Like Sløk, we believe that the solution 

is not the totally non-internalised working life, where leadership becomes schematic and 

instrumental, and we therefore bring her persona-concept to the fore and discuss and investigate 

how this manifests in our interviewees. 

 

We take Bernard Bass' theory of the transformative leader as an expression of an ideal where the 

internalisation is high, as seen in the exercise of transformative leadership. With all that which 

transformative leadership entails, e.g. sensemaking, charisma, enthusiasm, community and close 

relationships, how can the leader act in a ‘strictly professional’ manner? We therefore examine 

the extent to which this ideal can be said to be expressed in the self-portraits of our six 

interviewees. We also shed light on the conflicts of values which these tough conversations raise 

with our interviewees, and examine how they handled them.  Through this, we have come to 

another key issue, namely that of leader responsibility.  To what extent do they see their 

responsibility to their employees, and what does that mean for their handling of the problem? 

 

In our conclusion, we paint a picture of how it’s possible to exercise personal leadership in 

different ways. We see examples of how you can take your employees under your wings with the 

risk of being weighed down by guilt when they are not feeling well - and we see examples of how 

you as a leader can keep your employees at an arm’s length, so you keep a distance and are not 

particularly affected by employees’ private problems.  The degree of internalization has been less 

than we expected - but in all cases there is a high awareness of choosing a persona that enables 

the leader to find that difficult balance between the professional and the private considerations. 

We have seen clear expressions of self-reflection, vulnerability and empathy among the leaders. 

This makes us confident that, as a leader, it is possible to take care of your employees, while taking 

care of your business.  It is not always unproblematic for the leader to get close to the employees 

in their life crises, but it develops leaders, makes them wiser to human nature and makes them 

consider their own values, which are perceived as very meaningful. 
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En personlig fortælling:  

Beskeden om Thomas’ død kom en tirsdag morgen i juli. Den var ikke uventet grundet hans 
sygdomsforløb, men chokket indfandt sig alligevel. En del var allerede gået på ferie, og nogle 
af os andre var ved at slutte sager af, inden vi skulle lukke ned nogle uger. Afdelingens chef var 
således taget på sejlads i Grækenland og jeg, med rollen som souschef, skulle dermed agere på 
organisationens vegne. Tankerne var dermed mange, da jeg modtog beskeden. Først og 
fremmest sorgen over tabet af en god lederkollega, og dernæst alle de praktiske betragtninger 
så som, hvem skal have hvilke informationer og hvornår? Derudover havde hans kæreste 
inviteret alle os i afdelingen til at deltage samme dag i udsyngningen af Thomas fra hans hjem i 
Lyngby. Det stod mig hurtigt klart, at jeg her havde både en formel rolle og en personlig rolle i 
at deltage. Hvor en del tætte kollegaer til Thomas takkede nej til at deltage, da de syntes, det 
ville komme for tæt på dem følelsesmæssigt, så var jeg bevidst om, at det for mig ikke var et 
valg grundet min rolle i organisationen.  
Vi var i alt ti, der trådte ind i stuen i Lyngby om eftermiddagen, og her lå Thomas på sofaen 
iført det tøj, vi normalt så ham i. Thomas’ familie og børn var til stede, og stemningen var 
præget af en blanding af tårer og smil i takt med, at vi alle talte om ham, og om hvordan han 
til det sidste stædigt havde holdt fast i sine høje forventninger til sig selv og omverdenen i 
forhold til sin faglighed inden for teknik og byggeri. Efter en halv time ankom bedemanden og 
Thomas blev lagt i kisten inde i stuen. Dernæst startede udsyngningen...”I Østen stiger solen 
op...” og kisten blev ført til rustvognen, som kørte bort derfra. 

Denne oplevelse var for mig det nærmeste, jeg er kommet at lade min privatperson inddrage i 
min ledelsesgerning. Samtalen med Thomas’ kæreste var som menneske til menneske i en 
gensidig forståelse af tabet og sorgen over et andet menneske. I min handling og tale var jeg 
bevidst om, at jeg ud over min egen person også repræsenterede ledelsen – og at jeg som 
sådan blev iagttaget af de tilstedeværende fra min afdeling. Det var en balance mellem at 
skulle være professionel og empatisk – og det måtte ikke blive for privat. Følelsesmæssigt 
krævede det dog en større mobilisering, da jeg i mødet genoplevede mit eget personlige tab af 
et nært familiemedlem ni måneder forinden. Det var på den vis svært ikke at lade mig 
personligt påvirke af situationen. Hændelsen var for mig et eksempel på alsidigheden i 
lederrollen og på, at jeg lige pludselig følte mig vurderet på min person i lederrollen. Levede 
jeg op til medarbejdernes forventninger om ledelsens rolle i denne situation? Var jeg empatisk 
nok? Var jeg for privat? Blev det opfattet som en svaghed, at jeg fik tårer i øjnene?  
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Problemfelt 

Som ovenstående beretning tydeliggør, er det at være leder i dag ikke blot et spørgsmål om at 

lede og fordele arbejdet. Den moderne, danske leder skal motivere, inspirere og udvikle sine 

medarbejdere; hun skal gå foran med et godt eksempel; hun skal udvise empati, mod og 

nysgerrighed, og hun skal vise, at hun er et menneske af kød og blod. 

Disse forventninger er ikke blot taget ud af luften, men er blandt andet formaliseret i 

Ledelseskommissionens arbejde, som blev afsluttet i juni 2018. Her kom kommissionen med 

konkrete anbefalinger til indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af 

ledelseskvaliteten i den offentlige sektor, og de anbefaler blandt andet, at hver enkelt offentlig 

leder udformer sit personlige lederskab. Det personlige lederskab skal indeholde lederens 

fremstilling af egne værdier og lederidentitet, og det anbefales derudover, at lederen udgiver det, 

så resten af organisationen kan få indsigt i, hvad lederen står for1. Det personlige lederskab bliver 

således udtrykt i et dokument eller et produkt, som kommer til at være en varedeklaration for den 

enkelte leder - helt ned på værdigrundlag og identitet.    

Lederen kan således ikke lægge sin privatperson fra sig derhjemme, når hun går på arbejde, og 

hun regner i øvrigt heller ikke med, at hendes medarbejdere gør det. De befinder sig sammen på 

det inderliggjorte arbejdsmarked med værdier og følelser og individuelle behov, og de bruger 

deres personlighed i løbet af arbejdsdagen, når de samarbejder i teams, giver feedback til 

hinanden, motiverer, idegenererer, coacher og sparrer. Dette gælder mellem ledere og 

medarbejdere og mellem medarbejdere og medarbejdere. 

At udviklingen er gået i denne retning, er uomtvisteligt og nok også vanskeligt at omgøre. 

Holdningerne til, hvorvidt det er en positiv eller negativ udvikling, er imidlertid delte. På den ene 

side har vi teoretikere og praktikere, der bifalder det inderliggjorte arbejdsliv og i forlængelse 

heraf hylder et ledelsesideal, hvor lederen stiller sig op med hele sin person og med denne 

arbejder med medarbejdernes potentiale, udvikling og private følelser. På den anden side har vi 

dem, der ser en fare i, at vi som ansatte på en arbejdsplads stiller os til rådighed med hele vores 

                                                             
1 https://ledelseskom.dk/files/media/documents/ledelsesgrundlag/dit_personlige_ledelsesgrundlag_-
_startkit_fra_ledelseskommissionen.pdf 
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privatperson og konstant underlægger os selvudvikling, tager arbejdspladsens ansvar på os i vores 

selvledelse, og bilder os ind, at vi får lige så meget igen, som vi giver.  

 

Problemformulering  

Der findes i dag en del litteratur om inderliggørelsen af arbejdslivet – altså det forhold, at vi 

bringer vores private jeg i spil, når vi er på arbejde, og som sådan ikke har noget valg i den 

sammenhæng. I jobannoncerne efterspørges der humoristiske, empatiske, rummelige 

medarbejdere; til MUS-samtalerne taler vi om motivation og balancen mellem privatliv og 

arbejdsliv, og relationen mellem ledere og medarbejdere er sjældent et rent professionelt forhold, 

hvor vi kun forholder os til opgaven. 

Meget at den debat og ikke mindst kritik, det inderliggjorte arbejdsliv har affødt, forholder sig 

primært til de problemer, det skaber for medarbejderne, når de går på arbejde med hele deres 

privatperson. Udfører lederen intimteknologi, når hun coacher medarbejderen? Får 

medarbejderen ansvar for at håndtere egen stress, når hun tilbydes selvudviklingskurser og en 

mindfullnes-app? Vi savner dog den vinkel, der hedder ”hvad betyder det inderliggjorte arbejdsliv 

for lederne?”. Sløk (2014, 2020) har fokus på ledernes perspektiver, men problemstillingen er med 

få undtagelser fraværende i den øvrige litteratur. Denne opgave er derfor helliget ledernes 

perspektiv – hvordan oplever de det at være leder i et inderliggjort arbejdsliv, og hvordan præger 

det lederrollen? Skal vi som ledere være glade for det moderne ledelsesideal, eller skaber det i 

virkeligheden problemer for os i udøvelsen af lederrollen? Giver det mening og motivation, at vi 

kommer tæt på vores medarbejdere, eller bringer det os på konstant overarbejde og medfører alt 

for stort ansvar?  

Vi har i dette masterprojekt valgt at fokusere på lederens håndtering af syge og døende 

medarbejdere, idet disse situationer i særlig høj grad kalder på det personlige lederskab, dvs. dér 

hvor vi forventer, at inderliggørelsen træder frem. På den baggrund vil vi med denne opgave gerne 

besvare følgende problemformulering, incl. underspørgsmål: 
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Afgrænsning og struktur 

Spørgsmålene ovenfor er undersøgende og ikke handlingsorienterede. Vi håber således, at 

undersøgelsen af ovenstående spørgsmål bringer os en større forståelse af emnefeltet, uden at vi 

har ambition om at drage konklusioner, der anviser nærmere handlemuligheder.  

Analysen begrænser sig til seks interviews med offentlige ledere. Der er således ikke tale om en 

afdækning af generelle forhold på danske offentlige arbejdspladser, men derimod en specifik 

analyse af nogle få cases, der kan give et indblik i, hvilke spændinger der er i dette emnefelt, og 

hvordan teorierne kan bruges til at forklare vores empiri. 

Ligeledes er det også vigtigt at understrege, at når vi refererer til de specifikke lederes ledelsesstil 

på baggrund af de seks interviews, er vi bevidste om, at vi kun har kastet lys på et lille udsnit af 

deres ledelse. Vi har ikke belyst ledernes fulde ledelsesstil, som den udfolder sig i alle lederrollens 

aspekter. 

I teoriafsnittet og efterfølgende analyse benytter vi kursiv til at fremhæve centrale teoretiske 

begreber. Endvidere benytter vi i de to analyseafsnit fed til at fremhæve væsentlige pointer/belæg 

for senere konklusion; dette gøres for at tage læseren i hånden ved at synliggøre det, som vi har 

tillagt særlig værdi. Enkelte steder bruger vi understregning til at markere fremhævelsen af ord i 

en sætning. 

Vi har i første del af analysen – besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål I – skrevet et resume af 

hvert interview, som fremstår markeret i en boks. Hvert resume efterfølges af en mere 

dybdegående analyse af det pågældende interview. Alle bilag findes i deres fulde længde i bilag 1. 

Hvad er på spil for ledere i deres håndtering af syge og døende medarbejdere? 

I. Hvordan spiller ledernes fremstilling af dem selv og deres personlige 

lederskab ind i diskussionen om inderliggørelse i arbejdslivet? 

II. Hvilke personlige værdier bliver ifølge ledernes fortællinger udfordret, og 

hvordan ser de deres eget lederansvar i den sammenhæng? 
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I anden del af analysen - besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål II – behandles hvert interview 

fortsat enkeltvist, men under overskrifter, som er sigende for den pågældendes værdikonflikt. 

Efter hver af de to analyser fremgår en delkonklusion, som til sidste opsummeres i den endelige 

konklusion, som besvarer vores problemformulering. 
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Undersøgelsesdesign 

 

Fremgangsmåde 

Vi har begge fulgt kurset ”Eksistens og ledelse” og vidste hurtigt, at vi ville skrive masterprojekt 

inden for dette felt, da det ramte vores interesse for almenmenneskelige problemstillinger på 

arbejdspladsen, og idet der ikke er en enkel styringsmodel til håndteringen af eksistentielle 

problemstillinger. Der lægges således op til individuel stillingtagen ud fra den enkeltes etiske 

afsæt. Med andre ord: emnet er svært, fordi der ikke er entydige svar – og det gør det spændende 

og udfordrende at arbejde med. 

Emnet måtte gerne være relativt tungt, da vi begge fornemmede, at selv erfarne ledere kan have 

vanskeligt ved at håndtere svære problemstillinger omkring eksempelvis sygdom og død, og da vi 

også havde en fornemmelse af, at organisationernes værktøjer til at håndtere disse situationer er 

begrænsede. Vores egen arbejdsplads ligger i hvert fald ikke inde med retningslinjer for ”Sådan 

håndterer du, at en af dine medarbejdere dør” – eller ”Det skal du vide, når din medarbejder 

plejer en alvorligt syg pårørende”! 

Vores første udkast til problemformulering blev formuleret allerede i maj 2020 og skulle bruges til 

at tildele os vejleder. Den lød ”Hvilke dilemmaer og barrierer har lederen i mødet med 

medarbejdernes eksistentielle vilkår?” Vi arbejdede videre med problemformuleringen og 

ændrede den efterfølgende til ”Hvordan oplever ledere det, når deres personlige værdier trækkes 

ind i personaleledelsen i forbindelse med medarbejderes eksistentielle dramaer, og medfører denne 

inderliggørelse etiske dilemmaer? Siden disse første udkast til problemformulering har vi læst op 

på videnskabsteoretiske perspektiver samt narrativ metode. Dette har fået os til at stille skarp på 

vores oprindelige udkast til problemformulering og ændret ordlyden til at være mindre kausal og 

handlingsorienteret til at være mere beskrivende og udforskende. Vi har også indsnævret området 

til kun at handle om syge og døende medarbejdere, og således har vi ikke kigget på andre former 

for eksistentielle kriser som fx skilsmisse, fertilitetsproblemer, mobning m.m. 

Vi blev tidligt i forløbet klar over, at vi skulle benytte kvalitative interviews som 

dataindsamlingsmetode i vores undersøgelse, da vi så denne metode som mere oplagt for emnet 

om eksistens og ledelse end kvantitative metoder som surveys mm. Ved nærmere afdækning af 
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diverse interviewtyper sporede vi os ind på at ville bruge Critical Incident Technic (CIT) i vores 

interviews. Dette for at understøtte den narrative tilgang, da teknikken fokuserer på at få den 

interviewede til at beskrive så mange detaljer som muligt fra en konkret hændelse.  

Til at få indblik i udvalgte lederes oplevelser i forbindelse med at blive inddraget i medarbejdernes 

eksistentielle dramaer har vi valgt at interviewe nogle erfarne ledere. Dette ud fra en tanke om, at 

de havde større erfaring med denne form for samtale, og derfor sandsynligvis også havde 

reflekteret mere over det.  

Dernæst overvejede vi, hvordan vi ville analysere den indsamlede data. Efter vi havde lagt os fast 

på kvalitative interviews og CIT, overvejede vi, om vi skulle have en realistisk, fænomenologisk 

eller konstruktivistisk tilgang til dataanalysen. Ved at tage de fænomenologiske briller på ville vi 

have valgt at fokusere på vores interviewpersoners individuelle erfaringer og beskrivelser af deres 

livsverdener, mens konstruktivistiske briller ville orientere os mere mod fælles normer, relationer, 

identitet og meningsdannelse i organisationen. Vi endte med at vælge at tilgå interviews’ene med 

en performativ analyse, som rent videnskabsteoretisk er hængt op på det konstruktivistiske blik.   

For at sikre os, at vores interviewguide fungerede efter hensigten, valgte vi at udføre et 

prøveinterview til en start. Vi skulle således vurdere om resultatet af interviewet gav os materiale 

nok til at konkludere på vores undersøgelsesspørgsmål. Efter første interview valgte vi revidere 

interviewguiden, så den fokuserede på fortællingen om konkrete begivenheder, mens vi fjernede 

overordnede spørgsmål a la ”Fuldfør sætningen: jeg udviser empati ved at…” Interviewene 2-6 

følger således en anden spørgeguide end interview 1. 

Undervejs med dataindsamlingen finpudsede vi vores problemformulering, så vi blev mere 

præcise i formuleringen af, hvad vi undersøgte, og da den var færdigformuleret, kastede vi os ud i 

at analysere de seks interviews ud fra en performativ analyse.  

Bevægelsen i vores arbejde med masterprojektet kan således beskrives som cirkulær, idet vi 

gentagende gange har bevæget os fra undersøgelsesspørgsmål til analyse og teori, og derefter 

genbesøg af undersøgelsesspørgsmål, incl. justering etc. Dette, indtil vi mente at have ramt den 

mest præcise problemformulering. 
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Metode  
Vi har som nævnt valgt at tage afsæt i den narrative tradition og vil nedenfor beskrive, hvorledes 

dette valg præger vores indsamling af data samt den efterfølgende analyse heraf. 

Indsamling af data 

Vi benytter den særlige interviewteknik Critical Incident Technique (CIT), hvor den interviewede 

bliver bedt om at tænke på en atypisk hændelse  - i dette tilfælde inden for emnefeltet ledelse af 

syge eller døende medarbejdere (eller pårørende til disse) - og derefter beskrive, hvordan 

vedkommende håndterede og oplevede hændelsen. Vores begrundelse for valg af denne teknik 

er, at den fremhæves som en god metode til at give meget detaljerede fortællinger, hvilket er i en 

fordel i det videre analysearbejde (Humle, Frandsen og Mathiesen, 2010, s.142). 

Barbara Czarniawska uddyber, at CIT er udviklet af J. C. Flanagan (1954), som en metodiske 

opsamling af data om kritiske begivenheder oplevet af piloter i den amerikanske ”US Army Air 

Force”.  Kritiske begivenheder forstås her som atypiske, dvs. ved at de ikke forekommer så tit.  

Czarniawska mener, at metoden generelt er en god mulig tilgang til indsamling af 

historier/narrativer til efterfølgende narrativ analyse (Czarniawska, 2004, s.43).  

Proceduren for interviewet beskrives mere specifikt i nedenstående skridt: 

a) Beskrivelse af aktører og fysiske rammer 

b) Valg af begivenhed. Kan vælges i løbet af interviewet i fællesskab mellem interviewer 

og den interviewede 

c) Beskrivelse af begivenheden. Kronologisk, detaljeret og med beskrivelse af aktørernes 

intention 

d) Evt. kritiske vurderinger – skal være separat  

I vores interviews af ledere på KU har vi forsøgt så vidt muligt at følge ovenstående struktur; se 

interviewguide, bilag 2. 

I mere generelle termer kan denne type interviews kategoriseres som kvalitative og 

semistrukturerede (Justesen, s. 55). De er således åbne til at kunne favne en bred horisont er 

erfaringer, men også fokuserede omkring udvalgte centrale emner, hvilket i dette tilfælde er 

ledelse af syge eller døende medarbejdere eller pårørende til disse.  
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Analyse af data via narrativ teori  

Vi har som nævnt valgt at tage afsæt i den narrative tradition inden for organisationskultur, og 

mere specifikt inden for det forskningsområde , som iagttager samspillet mellem den individuelle 

og den kollektive konstruktion af selvforståelse eller identitet. I denne tilgang er fortællinger et 

øjebliksbillede af en organisationsidentitetsfortælling, og identitet ses således som noget der hele 

tiden formes og forhandles af alle organisationsmedlemmer. 

Frandsen, Humle og Mathiesen (2010, p. 142) beskriver tre narrative analyseblikke, nemlig 

tematisk, strukturalistisk og performativ analyse. Når vi benytter den performative analysetilgang 

til vores interviews, søger vi at opnå viden om de udvalgte lederes selvfremstilling set op imod 

dominerende tendenser i tiden inden for ledelse, men også med blik for deres egen personlige 

medskabelse af sig selv. Det performative aspekt i analyserne ses i udformningen af 

undersøgelsesspørgsmålene, idet vi ser på lederens fremstilling af deres lederskab. I 

nedenstående afsnit beskrives et eksempel på en performativ analyse, som vi her bruger til at 

synliggøre metodens videnskabsteoretiske implikationer, hvilket også vil gælde i vores analyse. 

Et eksempel på en performativ narrativ analyse og dens fokus på ”hvordan mennesker i deres 

interaktion og dialog med hinanden skaber og performer fortællinger” (Frandsen, Humle og 

Mathiesen (2010, p. 137), er Humpheys og Brown. Humphrey & Brown, 2002, beskriver, at inden 

for organisationer har individer et vist rum for at skabe deres egen virkelighed, men dog altid i et 

samspil med de tilgængelige sociale diskurser (Humphrey og Brown, 2002, p. 422) Organisationer 

ses her som konstruerede på baggrund af et netværk af samtaler eller dialoger og med afsæt i 

flere diskurser. Hvilket betyder, at der som regel ikke kun er én diskurs, men flere, der eksisterer 

på samme tid. De forskellige dialoger, der foregår i organisationen, medvirker til den narrative 

produktion i organisationen, hvor meningsdannelse bliver forhandlet og delt. Humphrey og Brown 

ser den narrative selvfremstilling som ikke kun et privat anliggende, men som også rundet af de 

sociale og historiske normgivende faktorer. Der er eksempelvis en naturlig tendens til, at individer 

identificerer sig med de karakteristika, som giver legitimitet i organisationen (Humphrey og Brown, 

2002, p. 424).  

Det er en vigtig pointe, at alle deltagere har kapacitet til at forme og redigere deres virkelighed og 

dermed også gå op imod mere normgivende positioner (Humphrey og Brown, 2002, p. s. 424).  
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Humphrey & Brown’s indsamlede data viser således, at hos nogle ansatte blev de dominerende 

forestillinger ignoreret og modsagt, hvilket peger på den fleksibilitet, der er til stede hos den 

enkelte i den narrative produktion (Humphrey og Brown, 2002, p. 439). Ansatte ses på den vis som 

sammensat af positioner, relationer, subjektive og tidsbestemte ideer (Humphrey og Brown, 2002, 

p. 440). Den fortælling, du selv bidrager til at fremme, kan således afhænge af, hvor du er i 

hierarkiet, hvem du er tæt med, mm. 

Videnskabsteoretisk placerer Humphrey & Brown sig inden for konstruktivismen, idet de ser den 

sociale virkelighed som kontinuerligt socialt konstrueret. Det handler om at indfange den 

kompleksitet, der kendetegner tilblivelsen af selvfremstillingen. 

Erkendelsesteoretisk/epistemologisk er den tilgængelige viden inden for det socialvidenskabelige 

altså den konstruktion, som der skabes i samspillet mellem den interviewede, interviewets 

kontekst og processen omkring interviewet. Vi opnår ikke viden om en objektiv verden, uafhængig 

af vores erkendelse, som beskrevet i realismen. I forhold til vores dataindsamling bliver det 

således en vigtig pointe, at mens interviewet giver indblik i ledernes oplevelser, så produceres 

fortællingerne i interviewsituation i et samspil mellem den interviewede og intervieweren, og skal 

således også ses som en sam-konstruktion imellem parterne. Vi kan således ikke ignorere den 

påvirkning, vi som interviewere kan have i interviewsituationen, om end det kan være vanskeligt 

at udlede, hvilken indvirkning, vi konkret har.  
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Teori 
 

Indledning om opgavens teoretisk afsæt 

Til at strukturere vores analyse og for at arbejde ud fra et veldefineret begrebsapparat benytter vi 

flere teoretikere, der alle kan relateres til inderliggørelse og det personlige lederskab. 

Vi præsenterer Camilla Sløks skelnen mellem privat, personlig og professionel ledelse og hendes 

personabegreb i analysen af vores interviewpersoners måde at udøve ledelse på, jf. 

undersøgelsesspørgsmål I (Sløk 2014 og 2020). Vi benytter også Camilla Sløks definition af 

inderliggørelse og eksistentielle dramaer. Herudover beskriver vi Bernard Bass’ sondring mellem 

”transactional” og ”tranformational” ledelse til at klargøre, hvad vi mener, når vi taler om det 

moderne ledelsesideal; et ideal som vi vil påstå bygger på en høj grad af inderliggørelse. 

Herefter inddrager vi et par udvalgte kritikere af inderliggørelsen på arbejdspladsen, nemlig 

Brinkmann og Bovbjerg, til at beskrive, hvilke problemer man kan forvente at møde i det 

inderliggjorte arbejdsliv. Sløk bringes også på banen i behandlingen af spørgsmål om magt og 

ansvar. Dette benyttes til at besvare begge vores undersøgelsesspørgsmål.  

 

Inderliggørelse og eksistentielle dramaer 

Vi bruger flittigt betegnelserne inderliggørelse og eksistentielle dramaer i denne opgave. En hurtig 

begrebsafklaring via Camilla Sløks brug af begreberne er derfor på sin plads: 

Inderliggørelse betegner det forhold, at vi optræder som privatpersoner på arbejde, dvs. at det 

forventes af medarbejdere og ledere, at de præsenterer sig uformelt, sådan som de også er uden 

for arbejdspladsen. De ansattes engagement og arbejdspladsens udbytte forventes at stige, når de 

på arbejde aktivt udtrykker deres tanker og følelser, danner tætte relationer osv. Med 

inderliggørelsen udviskes distinktionen mellem det professionelle jeg og det private jeg. (Sløk, 

2020, p. 52) 

Begrebet eksistentielle dramaer dækker over de situationer, hvor man oplever sin skrøbelighed 

som menneske. De eksistentielle dramaer beskriver livets grundvilkår for os alle som mennesker 

(Sløk, 2020, p. 36), og udfolder sig i forbindelse med: 
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 Lidelse (fx alvorlig sygdom) 

 Død 

 Ondskab (fx mobning og overgreb) 

 Liv (fx graviditet, nyt partnerskab) 

 Kærlighed (fx kærlighed og venskab) 

(Sløk, 2020, p. 34-35) 

 

Professionel, personlig og privat – og persona 

I sin behandling af inderliggørelsen i arbejdslivet opererer Camilla Sløk med sondringen mellem 

det professionelle, det personlige og det private: 

Det professionelle er den ene yderpol og står for den rolle, vi har på arbejde, den funktion, vi skal 

udføre, og de faglige kompetencer, vi tilbyder. Når vi er professionelle, handler vi ud fra faglige 

normer, retningslinjer og regler, faglighed, jobbeskrivelse, stillingsbetegnelse m.m. Vi har i konkret 

eller måske blot overført betydning en uniform på. I princippet kunne en anden træde ind, og vi 

ville da forvente, at opgaven blev løst på nogenlunde samme måde.  

Det private er den anden yderpol, der handler om, hvordan du er uden for arbejdspladsen, i 

privatlivet, hvilke problemer, du bakser med i forbindelse med familie, venner, bolig, og hvordan 

du føler og reagerer, når arbejdspladsens blik ikke er på dig. Når du agerer som privatperson, 

behøver du ikke lægge bånd på dig selv i nævneværdig grad – du kan juble, græde, krybe sammen 

på sofaen med en middelmådig serie og tale dårligt om dem, der har generet dig i løbet af dagen. 

Det personlige er midterpositionen, hvor man hverken kun udfylder en professionel rolle eller kun 

agerer, som man ville gøre derhjemme. Det personlige repræsenterer det bevidste valg, du træffer 

mht., hvor meget du vil vise af din privatperson, når du er på arbejde. Når vi er personlige, 

udfylder vi stadig en professionel rolle, men vi gør det på en anden måde end vores forgænger. Vi 

lægger ikke fuldkommen låg på vores egne værdier og følelser; vi registrerer dem, men doserer 

dem bevidst efter, hvad der tjener den konkrete situation bedst. (Sløk, 2014, p. 45) (Sløk, 2020, p. 

49). Bemærk, at begrebet det personlige lederskab således her ikke forstås som det individuelle 
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lederskab, som hver enkelt leder pr. definition udøver, men som et lederskab, der følger Sløks 

definition. 

I udøvelsen af det personlige på arbejde – modsat det rent professionelle eller det rent private – 

kan man sige, at mennesket vælger en persona, dvs. en maske, til at skabe den nødvendige 

afstand til de andre på arbejdspladsen, således at vi kan bevare selvkontrollen, roen og respekten 

for hinanden – også selv om følelserne raser indeni. I personaen skinner din privatperson igennem, 

når du udøver din professionelle rolle, således at du formår at være personlig uden at kamme over 

i at være privat (Sløk, 2020, p. 54-55). Via vores persona reflekterer vi over vores fremtræden i en 

given situation, således at vores erfaring og visdom bringes i spil til at vurdere, hvilken rolle vores 

værdier, meninger og følelser skal spille. Personaen bliver et filter, der sorterer uhensigtsmæssige 

private holdninger og følelser fra, og som gør, at lederen klogt kan navigere mellem egne værdier 

og lederrollens muligheder. (Sløk, 2020, p. 51, 56)  

Sløks udgangspunkt er, at balancen mellem professionel og privat er et dilemma. På den ene side 

problematiserer hun, at man udelukkende er professionel på arbejde – for hvordan skal man så 

kunne lede medarbejdere, der, som de mennesker, de er, naturligvis er præget af de eksistentielle 

kriser, de fleste kommer ud for i løbet af livet – og på den anden side fraråder hun, at man er for 

privat, for så er man ikke i stand til at agere professionelt og etisk (Sløk, 2020, p. 54, 58). 

Lederen kan ikke komme uden om at forholde sig til medarbejdernes eksistentielle overvejelser og 

forholde sig til deres – og lederens egne – private erfaringer, men omvendt skal opgaveløsningen 

altid være det centrale på arbejdspladsen, og lederens opgave er således at skabe følgeskab blandt 

mennesker, der også har et privatliv, til at løse en professionel opgave. (Sløk, 2020, p. 57-58) 

Lederens personlige lederskab skal vise sig i, hvordan han eller hun forholder sig til dette dilemma 

og balancerer mellem disse to dimensioner, så de begge er i spil.  

 

Det moderne ledelsesideal - Bernard Bass og transformational leadership 

Igennem opgaven opererer vi med begrebet det moderne ledelsesideal, hvilket naturligvis ikke er 

et fasttømret, veldefineret begreb. Når vi bruger betegnelsen, henviser vi til den forståelse, vi 

finder mange steder i det danske arbejdsliv, og som kommer til udtryk i jobannoncer, 

ledelseskurser, MUS-koncepter, ledelseskommissionens anvisninger m.m., hvor anerkendende 
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ledelselsesstil, evnen til at samarbejde og skabe følgeskab, empati, rummelighed, visionsskabelse 

m.m. er i højsædet. For at blive mere konkrete omkring, hvad vi forstår ved det moderne 

ledelsesbegreb, benytter vi Bernard Bass’ begreb ”transformational leadership”, der på mange 

måder udtrykker klart, hvad vi forstår ved betegnelsen 

Bernard Bass skildrer to former for ledelse, nemlig ”transactional leadership” og ”transformational 

leadership”. Førstnævnte, den transaktionelle ledelsesstil, er en mere klassisk form for lederskab, 

hvor lederen forklarer, hvad der skal gøres, og belønner/straffer medarbejderen ud fra resultatet, 

mens sidstnævnte, den transformative ledelsesstil, handler om at skabe bevidsthed om og 

tilslutning til visionen og formålet med opgaven og få medarbejderen til at se ud over egne, 

snævre interesser og i stedet fokusere på det fælles bedste.  

Den transformative leder har karisma, inspirerer, er intellektuelt stimulerende og giver 

medarbejderne personlig opmærksomhed, fx gennem coaching og rådgivning, og denne type leder 

er ifølge Bass at foretrække, da hun skaber højere performance og trivsel blandt medarbejderne. 

Medarbejdere med transformative ledere er mere tilbøjelige til at yde en ekstra indsats, og 

lederen selv bidrager til udvikling af organisationens kultur ved at udfordre og ændre den, mere 

end at underlægge sig den. (Bass, 1990, p. 20-23) 

Om den transformative leder siger Bass endvidere, at hun har høj energi, selvtillid og intellekt; er 

målrettet og verbalt stærk, og har stærk selvbevidsthed og er god til problemløsning. Lederen skal 

få medarbejderen til at se det overordnede formål med virksomhedens opgave, så opgaven er 

meningsfuld for medarbejderen; hun skal præstere egenskaber, der ikke kun handler om 

faglighed, men som bunder i hendes personlighed; og hun skal indgå i tætte, anerkendende 

relationer med medarbejderen og coache denne. Således er medarbejderen og lederen fælles om 

at tilbyde deres privatperson til arbejdspladsen i en stræben efter mening og fælles formål. (Bass, 

1990, p. 21, 23) 

Det står således tydeligt frem, at den transformative leder bruger sig selv som privatperson i 

udøvelsen af ledergerningen, og at man som leder ved at stræbe efter dette ideal nemt vil komme 

til at acceptere en høj grad af inderliggørelse i sit arbejdsliv, både for sig selv og ens medarbejdere. 

Det gør man gerne, for det skaber en højere grad af mening for ledere og ansatte, og det skaber 

en bedre opgaveløsning. I udøvelsen af det transformative lederskab udfolder lederen et bredt 
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spektrum af alle sine evner – hun knytter relationelle bånd, inspirerer og skaber begejstring, 

udvikler og sprænger eksisterende bindinger og bidrager til en følelse af fællesskab og højere 

formål på arbejdspladsen. 

Mange vil som Bass ikke problematisere dette – vi kan som udvalgte teoretiske og praktiker-

eksempler nævne:  

 Daniels Golemans ideal om den følelsesmæssigt intelligente leder (Goldman, 2002),  

 Del II i Lene Tanggaard og Claus Elmholdts antologi om ”Følelser i ledelse”, hvor kapitlernes 

titler taler deres tydelige sprog: ”Intensiv, dynamisk coaching”. ”At navigere med sanserne 

som kompas, sekstant og ror”. ”Nærvær er kernen i sandt lederskab”. ”Det empatiske 

menneske og den ansvarlige virksomhed”. 

 Morten Albæks ideal om ledere, der holder eksistens- og meningsfuldhedssamtaler med 

sine medarbejdere, og omgår dem med ”professionel intimitet” (Albæk, 2013; Albæk, 

2018). 

Andre er dog langt fra så begejstrede og ser farer ved den inderliggørelse, der nemt vil udspringe 

af at udleve det transformative lederskab, og dette vil vi uddybe i næste afsnit: 

 
Tre implikationer af inderliggørelsen for lederrollen  
Med sit fokus på at trække på lederens personlige egenskaber kan man – uden at han selv bruger 

ordet – karakterisere Bernard Bass som en tilhænger af inderliggørelse i arbejdslivet. Flere 

teoretikere problematiserer som nævnt imidlertid denne inderliggørelse af arbejdslivet. I flæng 

kan nævnes Svend Brinkmann (fx Brinkmann, 2005, 2014, 2015), Cecilie Eriksen (Eriksen, 2007), 

Joel Haviv (Haviv, 2007), Kirsten Marie Bovbjerg (Bovbjerg, 2004) og Karen Marie Salomon (2007). 

Se også Sløk (2014, p. 31-41) for en gennemgang af skeptikere. 

Inderliggørelsesskeptikerne har fokus på forskellige problemer ved inderliggørelse, og vi har 

nedenfor søgt at redegøre for nogen af de væsentligste, set ud fra lederens perspektiv. 

Problemerne er som regel tæt forbundne og sammenvævede og ikke så adskilte, som vores 

gennemgang antyder, men for overskuelighedens skyld redegør vi for dem separat: 

A) Den evige udvikling af selvet 

B) Den påtvungne inddragelse af privatpersonen i arbejdslivet 
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C) Lederens magtudøvelse bliver bredere og mere uklar  

Disse tre aspekter vil blive gennemgået enkeltvist i afsnittene nedenfor: 

 

A) Den evige udvikling af selvet 

I artiklen ”Selvrealiseringens etik” beskriver Brinkmann, hvordan den humanistiske psykologis 

teknikker og praksisser i dag har trængt sig ind i arbejdslivet og kastet fokus på arbejdets 

identitetsskabende og udviklende dimensioner. På mange arbejdspladser vil der således være en 

implicit eller tydelig forventning om, at man som ansat skal være åben for at udvikle sig både 

fagligt og personligt. (Brinkmann, 2005, p. 42) 

Den humanistiske psykologi er iflg. Brinkmann både en teori om det frie, velfungerende menneske 

(modsat eksempelvis psykoanalysens fokus på individets bundethed til problematiske dynamikker 

fra barndommen) og en anvisning i, hvordan man opnår at blive dette frie og velfungerende 

menneske. Vejen hertil er basalt set at blive den ”man virkeligt er”, at blive ”sit selv”. (Brinkmann, 

2005, p. 47-48). 

I denne forståelse kommer mening, moral, værdier og tillid til egne evner fra ens indre, autentiske 

selv. Et selv, der var uspoleret i barndommen, men som med tiden er blevet spoleret og falsk. 

Denne skade kan imidlertid udbedres, således at man når tilbage til barndommens oprindelige og 

uspolerede selv, og vejen hertil er de humanistisk psykologiske terapi- og selvrealiseringsteknikker. 

(Brinkmann, 2005, p. 48) Teknikker, der har haft deres indtræden på arbejdspladserne i form af 

intimteknologier som fx arbejdet med det oprindelige selv, som det kommer til udtryk i Stephen 

Coveys meget populære ”Syv gode vaner”.  

Kirsten Marie Bovbjerg (Bovbjerg, 2004) har interesseret sig for samme emne og har empirisk 

undersøgt inderliggørelsen på arbejdspladsen på danske arbejdspladser, med særligt fokus på 

selvudviklingskurser. Ligesom Brinkmann ser hun, hvordan den humanistiske psykologi præger det 

moderne menneske trang til selvrealisering og udvikling og deraf følgende frigørelse, og hun er 

særligt interesseret i, hvordan denne tendens præger livet på arbejdspladsen. 

Udbredelsen af selvudvikling på arbejdspladsen bæres både frem af medarbejdere og ledelse. 

Arbejdspladsen fordrer med eksempelvis sine teamsamarbejdsformer og forandringsprojekter 
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omstillingsparathed, gode samarbejdsevner, konstruktiv problemløsning og fleksibilitet, mens 

medarbejderne på den anden side ønsker en personlig udvikling i kraft af deres arbejde. (Bovbjerg, 

2004, p. 12) Arbejdspladsens interesse er at håndtere dens konstante udvikling og forandring ved 

at frigøre videnspotentialet hos medarbejderne; medarbejdernes interesse er at opnå en højere 

mening med arbejdet og opnå et mere lystbetonet arbejde, frigøre sig fra bindende, 

uhensigtsmæssige vaner og overbevisninger og komme tættere sit frie og autentiske selv. 

(Bovbjerg, 2004, p. 195, 222)  

”Hvad er problemet?” kan man have lyst til at spørge. Jo, ifølge Bovbjerg sker der en problematisk 

terapeutisering af arbejdslivet. Selvet skal bearbejdes, så det kan yde mere og udnytte sit 

potentiale i endnu højere grad.  Selv om medarbejderne og lederne er raske, kan de altid udvikles 

mere, så de er på forkant med udviklingen, men dette kan afstedkomme usikkerhed omkring deres 

egen identitet, fordi den aldrig ligger fast. Yderligere usikkerhed opstår ved, at alle svar skal findes 

i ens indre – hvordan ved man, man får det rigtige svar, når man er bevidst om, at man ikke er ”i 

fuld besiddelse af sig selv” (Bovbjerg, 2004, p. 262-263).  

 

B) Den påtvungne inddragelse af privatpersonen i arbejdslivet 
Tendensen til, at arbejdet ikke kun skal bibringe den ansatte løn for de faglige kvalifikationer, hun 

stiller til rådighed, men også skal give medarbejderen mulighed for selvrealisering, kan betegnes 

som en sensibilisering af arbejdslivet, og her er der i vores øjne ingen større forskel på, om man er 

ansat som leder eller som ”almindelig” medarbejder. Sensibiliseringen indebærer, at de ansattes 

bløde (personlige) kvalifikationer får en lige så stor betydning, end deres hårde (faglige) 

kvalifikationer. Medarbejderne skal således bringe deres følelsesbetonede evner som adfærd, 

holdninger og normer i spil, når de er på arbejde, lige som det personlige engagement skal 

aktiveres (Bovbjerg, 2004, p. 12) (Brinkmann, 2005, p. 55). Ved at trække på ens private 

egenskaber i løbet af arbejdsdagen kan man højne samarbejdet, styrke relationerne og løse 

konflikter, og således skabe højere grad af harmoni og dermed yde mere. (Bovbjerg, 2005, p. 144) 

I et kapitalistisk samfund er det ingen hemmelighed, at medarbejderne sælger sig selv gennem 

deres arbejdskraft, men i det inderliggjorte arbejdsliv er det en større grad af sig selv, man sælger. 

Det er ikke kun ens faglige kompetencer, arbejdspladsen køber; nej, det er også din privatperson, 

og de egenskaber, denne er i besiddelse af, man giver arbejdspladsen råderet over. Brinkmann 
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udtrykker det således: ”(det er) selvets stil, æstetik, følelser og personlighed, der udbydes på 

markederne” (Brinkmann, 2005, p. 56). 

At sælge sin privatperson til arbejdspladsen og på den måde instrumentalisere sit følelsesliv kan 

have flere negative implikationer. Brinkmann, 2011 nævner følgende: 

 Angst og usikkerhed kan være en direkte følge af at skulle levere et bestemt følelsesudtryk 

(fx humoristisk, initiativrig, positiv), fordi man hele tiden er på som privatperson. 

Problemet vil være særligt udtalt, hvis man af natur er almindeligt tilbageholdende eller 

genert, idet en sådan følelsesmæssig distance ikke er i høj kurs og måske slet ikke 

accepteres i løbet af arbejdsdagen. Som eksempel nævnes et hold stewardesser, der lærer 

skuespilteknikker for at bevare det glade jeg, selv når en passagers urimelige opførsel gør 

det mere end svært at være glad: ”Stewardessen kan lige så lidt fraskrive sig pligten til at 

være glad og positiv på jobbet, som hjernekirurgen kan fraskrive sig pligten til at føre 

skalpellen med sikker hånd”. Brinkmann, 2011, p. 143-144) På samme måde kan lederen 

dårligt fraskrive sig pligten til fx at optræde anerkendende over for sin medarbejder som en 

del af den daglige ledelse, også selv om hun finder, at de anerkendelsesværdige elementer 

hos medarbejderen er til at overse. 

 Såfremt man på arbejdspladsen insisterer på at blande sig i medarbejdernes personlige 

udvikling og følelsesliv, risikerer man at begå ”etisk vold” på de medarbejdere, der bevidst 

frabeder sig dette. En sådan holdning kan blive problematiseret som et følelsesmæssigt 

problem hos medarbejdere – ”hun er ikke i kontakt med sig selv” eller ”han mangler 

intrapersonelle kompetencer”. Denne medarbejder står således i valget mellem at sælge 

ud af sin person eller skulle forlade sit job. (Brinkmann, 2011, p. 143 – 146) 

Som leder risikerer man – lige som sine medarbejdere – at komme på mentalt overarbejde, fordi 

så stor en del af ens lederrolle hviler på den privatperson, man er, og fordi man skal trække på 

store dele af ens personlighed i udøvelsen af lederhvervet. 
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C) Lederens magtudøvelse bliver bredere og mere uklar  
 

Omsorgen – den ekstra magtdimension og ledelsesopgave 
Camilla Sløk (2020) behandler indgående spørgsmålet om lederens magt i forbindelse med det 

inderliggjorte arbejdsliv, og hendes grundlæggende udgangspunkt er, at lederen befinder sig 

udspændt mellem magt og omsorg og skal finde sin egen balance mellem disse tilgange. Magten 

ligger bundet i lederrollen, hvilket der intet nyt er i – man har som leder retten til at lede og 

fordele arbejdet og hyre og fyre – mens omsorgen, eller i hvert fald den høje grad af omsorg - er 

et nyere fænomen, der følger af det moderne ledelsesideal og det inderliggjorte arbejdsliv. Hvad 

enten lederen vil det eller ej, vil medarbejderne have en forventning om, at lederen ikke kun 

udviser magt, men også omsorg i den ene eller anden form – fx som forståelse eller interesse for 

private forhold - og hvis ikke lederen gør det, vil det give sig udslag i mangel på tryghed og 

motivation m.m. (Sløk, 2020, p. 134-135) 

Når lederen således skal forvalte sin magt, kræver det en høj grad af bevidsthed hos lederen om, 

hvornår hun ikke skal udøve den magt. Lederen skal aktivt tage stilling til, om hun i en given 

situation skal udvise omsorg og forståelse, eller om hun blot skal læne sig op ad sin magt. Lederens 

ansvar bliver således bredere, og hendes risiko for at fejle bliver større. (Sløk, 2020, p. 136)  

På mange måder lægger Sløk sig op ad Foucaults forståelse af magt som en produktiv kraft, dvs. et 

syn på magten som værende hverken uetisk eller undertrykkende. I stedet er magten 

udgangspunkt for at kunne handle, og dermed også for at kunne handle etisk (Brinkmann, 2014, p. 

119-123), et syn, som også Løgstrup deler, når han om den etiske fordring giver udtryk, at den 

handler om at ”bruge den magt, vi uundgåeligt har over den anden, til den andens bedste, snarere 

end vores eget bedste” (Brinkmann, 2014, p. 126). Magt forpligter, så når vi har magt over et 

andet menneske, har vi pligt til at bruge magten til den andens bedste. For lederen er spørgsmålet 

så, hvem ”den anden” er (den konkrete medarbejder, kollegerne, opgaven), og hvad ”det bedste” 

er. 

Når man taler om magt, bliver man også nødt til at tale om ansvar; ansvaret er tæt knyttet til 

magt, for kan man ikke magte en opgave, bør man heller ikke have ansvaret (Sløk, 2014, p. 19). 

Sløk (2014, p. 18) definerer ansvar ud fra ordets etymologiske betydning, ”pligt til at svare”. Når 

man har ansvaret, er man altså den, det påhviler at svare, når der bliver spurgt til en sag. At have 
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ansvaret indebærer således både at have en opgave, og – i nogen tilfælde – også at bære skylden, 

når noget er gået galt.   

Hvordan er man en ansvarlig leder? spørger Sløk (2020, p. 19). Man kan også spørge på en anden 

måde: Hvor langt strækker ens ansvar sig? Tre forskellige svar på dette giver Luther, Kierkegaard 

og Sartre, og de lyder – i ekstrem kortform – således: 

Ifølge Luther har mennesket ansvar for den sammenhæng, det indgår i. At være menneske er at 

være bundet af livets vilkår, og ens ansvar er dermed også begrænset. Ifølge Kierkegaard har 

mennesket først og fremmest ansvar for at forholde sig til sig selv som menneske, i den 

udspændthed, det befinder sig i, mellem frihed og bundethed. Og ifølge Sartre har mennesket 

først og fremmest ansvar for sig selv. Menneskets frihed er stor, og dermed også dets ansvar. 

(Sløk, 2020, p. 81, 137-139) 

Hvordan overfører man disse syn på ansvar til lederen? Hvad betyder det for ens lederrolle, om 

man (ubevidst) bekender sig til Luther, Kierkegaard eller Sartre?  

Bærer man som leder rundt på Sartres syn på ansvar, vil man se sit ansvar for medarbejderen som 

relativt snævert. Hvis medarbejderen har det skidt, må hun selv råbe op, hvis hun har brug for at 

snakke med sin leder om det. Hun er et frit individ med ansvar for sig selv. 

Er man mere inspireret af Luther, har man blik for, at mennesket er bundet af en række livsvilkår, 

og at vi alle kan rammes af lidelse. Som leder vil man derfor typisk strække sig længere for den 

sygdomsramte medarbejder og tillægge sig selv et større ansvar for vedkommendes trivsel og 

opgaveløsning. 

Den Kierkegaard-inspirerede leder vil først og fremmest tage ansvar for at forholde sig aktivt til 

den måde, hun møder den kriseramte medarbejder på. Hvordan forvalter lederen den frihed, hun 

har som leder, i mødet med de nødvendigheder, lederrollen også bærer i sig. Giver hun den 

sorgramte medarbejder lang snor i forhold til at komme sig helt, eller henholder hun sig snævrere 

til HR’s retningslinjer og den opgave, der skal løses? 

 



25 
 

Uigennemsigtige magtforhold mudrer relationen mellem leder og medarbejder 
Brinkmann problematiserer, at inderliggørelsen medfører mindre tydelige magtstrukturer, og selv 

om han gør det ud fra medarbejderens perspektiv, vil vi mene, at de uklare magtstrukturer også 

kan være en udfordring for lederen. Brinkmanns påstand (2014, p. 113) er, at i en 

dagligdagspraksis med selvstyrende teams, uddelegering af ansvar, coachingsamtaler, 

medarbejderudviklingssamtaler, flade ledelsesstrukturer osv., bliver magtforholdet mellem ledere 

og medarbejdere utydeligt. Som medarbejder kan man komme til at tro, at magten er forsvundet, 

og at arbejdspladsen udelukkende vil en det godt, men problemet opstår den dag, man som 

medarbejder enten ikke ønsker at deltage i en given selvudviklingsaktivitet, eller når man bliver 

fyret pga. nedskæringer m.m. Først da står magtforholdet tydeligt frem, og den ligeværdige dialog, 

man troede man havde med sin leder, viser sig slet ikke at være ligeværdig. (Brinkmann, 2014, p. 

113-114) 

Har dette også betydning for lederrollen? Ja, for i takt med, at magtrelationerne bliver mere 

diffuse, ændrer lederens rolle sig også. Hun kan ikke længere hvile sig op ad den autoritet, 

lederrollen klassisk ville tildele hende; i stedet fordres det, at hun er en ven, man har et nærmest 

kærlighedsagtigt forhold til, eller en terapeut, der bidrager til medarbejderens personlige udvikling 

(Brinkmann, 2014, p. 115-116). Bovbjerg påpeger i tråd hermed, at selvudviklingstendensen og 

sensibiliseringen skaber en kunstig harmoni mellem medarbejdere og ledelse. Medarbejderen 

engageres i arbejdspladsens formål og ser en højere mening med at gå på arbejde, men risikerer 

samtidig sin frie dispositionsret til at sælge sin arbejdskraft (Bovbjerg, 2004, p. 209). Lederens rolle 

ændres fra at være en autoritet til at være en rolle, der skal facilitere beslutninger i de selvledende 

medarbejdergrupper, som lederen er ansvarlig for. Den magtfulde (lederen) benytter ikke viden 

eller position til at understøtte sine ordrer; han eller hun ”støtter” eller hjælper medarbejderen 

det rigtige sted hen. Således udviskes lederens magt og ansvar, idet medarbejderen leder sig selv. 

Lederens magt er erstattet af medarbejderens selvdisciplinering, og der skabes en kunstig 

fortælling om, at medarbejdere ikke konkurrerer mod hinanden, og at medarbejdere og chefen 

ikke er hinandens modstandere (Bovbjerg, 2004, p. 241-242). 

Opsummerende kan man således sige, at lederrollen bliver mere utydelig, og at relationen mellem 

leder og medarbejder i bedste fald bliver uklar og i værste fald uærlig. Lederen skal – som Camilla 
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Sløk siger – både udvise omsorg og magt, og tipper det meget over i omsorg, risikerer man at give 

medarbejderen et falsk billede af, hvad ledelse også indebærer. 

 

Opsamling på teori 

Til brug for vores analyse i næste kapitel har vi i dette kapitel redegjort for Camilla Sløks vigtige 

sondring mellem at være privat, personlig og professionel, og herunder også inddraget begrebet 

persona. Vi har beskrevet Bernard Bass’ ideal om den transformative leder til at konkretisere, hvad 

vi mener med det moderne ledelsesbegreb. Som inderliggørelsesskeptikere har vi trukket på 

Svend Brinkmann og Kirsten Marie Bovbjerg påpegning af problematiske følger af inderliggørelsen 

– vi har fokuseret på udfordringerne omkring selvudvikling, privatpersonen på arbejde og slørede 

magtforhold, men vi skal huske at sige, at de også påpeger andre forhold, som vi i denne opgave 

ikke har set som essentielle. Det drejer sig bl.a. om Brinkmanns kritik af selvet som mål i sig selv, 

og Bovbjergs kritik af selvudviklingsteoriernes ofte universalistiske, ahistoriske og akulturelle syn 

på mennesket.  Derudover har vi inddraget Camilla Sløks perspektiver på balancen mellem magt 

og omsorg.  

Det skal som en sidste bemærkning påpeges, at inderliggørelsesteoretikerne ofte er uklare 

omkring, hvilken vinkel de betragter inderliggørelsens implikationer fra – medarbejderens eller 

lederen. Det fremgår implicit hos de fleste, at de taler medarbejdernes sag, men når man som vi 

beskæftiger os med lederrollen, bliver det utydeligt, hvor disse placerer sig i teorierne. Forfatterne 

taler om ”arbejdspladsen” og ”ledelsen” og ”medarbejderne” – men hvor er lederne i denne 

terminologi? En mellemleder er jo i mange henseender også ”blot” en medarbejder, der er 

underlagt krav oppefra – hvad enten disse krav så kommer fra det politiske system, bestyrelsen 

eller direktionen. Mest tydelig omkring dette forhold er Camilla Sløk (2014 og 2020), mens de 

andre forfattere har krævet en højere grad af fortolkning omkring implikationerne for 

mellemlederne. Vi mener ikke, denne uklarhed vanskeliggør vores analyse – men det skal nævnes, 

da der er risiko for, at vi læser noget andet i teorierne på dette punkt, end forfatterne vil tages til 

indtægt for. 
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Empiri 

Med afsæt i et narrativt perspektiv har vores mål for dette masterprojekt været at skabe et indblik 

i brugen af det personlige lederskab i forbindelse med håndteringen af sygdom og død for udvalgte 

ledere på Københavns Universitet (KU). Vores datakilder er seks semi-strukturerede interviews 

udført i perioden ultimo august 2020 til ultimo september 2020. Tre interviews blev udført i 

mødelokaler på den pågældende leders arbejdssted, og tre interviews blev udført på lederens eget 

kontor. Længden af de afholdte interviews varierede fra ca. 35 minutter til ca. 1 time. Alle 

interviews blev optaget og senere transskriberet.  

KU er ansættelsessted for begge forfattere, som også var udførende og ansvarlige for 

dataindsamlingen. Der er fordele og ulemper ved at lave undersøgelser i egen organisation, og i 

denne situation vurderede vi fordelene højest. Emnet går tæt på lederen som person og afdækker 

både værdimæssige aspekter samt eventuelle sårbarheder, og derfor så vi en fordel i at spørge 

kollegaer i vores eget tætte netværk, da det på den vis var lettere at etablere et fortroligt rum til 

interviewet. I et etisk perspektiv har det derfor også været vigtigt for os tydeligt at klargøre, 

hvordan materialet blev brugt og anonymiseret. Vi har af samme grund ikke præciseret, i hvilken 

del af KU de enkelte er ansat. I det hele taget spiller det specifikke ansættelsessted ikke nogen 

rolle i denne analyse, hvorfor vi heller ikke har prioriteret at beskrive KU som organisation. Det 

væsentligste er, at der er tale om en offentlig arbejdsplads, som på den vis refererer ind i MPG’ens 

fokusområde. 

I fremsøgningen af relevante ledere til vores interviews har vi fokuseret på ledere med lidt 

længere ledererfaring. Dette kriterie er relevant, fordi den type samtale, som vi spørger ind til – 

dvs. samtaler med syge eller døende medarbejdere – trods alt ikke er noget, som sker så tit. Vi 

skulle altså være sikre på, at de havde haft sådanne samtaler, og samtidig så vi også gerne, at de 

havde nogen erfaring med dem, så samtalerne ikke blev opfattet som svære, blot fordi det var 

første gang, lederne havde den type samtale. I nedenstående skema har vi oplistet den stamdata, 

som er noteret for de interviewede ledere (alder og ledelseserfaring er angivet i intervaller for at 

sløre interviewpersonernes identitet): 
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ID Alder Ledelseserfaring  Køn (mand/kvinde) 

AG 55-59 år 10-14 år  M 

PE 45-49 år 5-9 år K 

MO 55-59 år 25-29 år M 

RE 40-44 år 10-15 år M 

AS 65-69 år 20-24 år M 

CH 45-49 år Under 5 år K 

 

De to blokbogstaver, som vi har angivet som ID for interviewpersonerne, vil blive benyttet som 

reference i analyserne. 
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Analyse I - Personlig ledelse og inderliggørelse 

Undersøgelsesspørgsmål I lyder: Hvordan spiller ledernes fremstilling af dem selv og deres 

personlige lederskab ind i diskussionen om inderliggørelse i arbejdslivet? 

I den nedenstående analyse vil hvert interview blive behandlet særskilt med henholdsvis resumé 

af indholdet i interviewet og en analyse af interviewet på baggrund af teorierne om det personlige 

lederskab og inderliggørelse. Analyse af ledernes selvfremstilling vil således foregå med afsæt i 

Camilla Sløks sondring mellem privat, personlig og professionel og persona-begrebet, Bernard 

Bass’s lederideal om den transformative leder, og til slut de udvalgte teorier om inderliggørelsens 

farer. Til sidst i kapitlet vil der være en delkonklusion på undersøgelsesspørgsmålet, som opsamler 

de konkrete konklusioner, som er blevet draget undervejs i de enkelte interviews. Der vil løbende 

blive inddraget citater fra de fuldt transskriberede interviews, som kan læses i sin helhed i bilag 1. 

 

Interview med AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igennem interviewet refererer AG på forskellig vis til sin egen ledelsesstil. I forbindelse med 

fortællingen om, hvordan forløbet med medarbejderen havde været, siger han: ”Der skulle meget 

til at bevare den kølige og rolige, ikke facade, men struktur” og giver dermed indirekte et billede af 

sig selv som en leder, der normalt skaber rolige og strukturerede rammer. Han giver også udtryk 

Case med leders håndtering af døende medarbejder  

AG fortæller om et forløb med en alvorligt syg medarbejder, som endte med at afgå ved døden ca. 1 år 

efter diagnosticeringen. Forløbet var ifølge AG præget af medarbejderens manglende erkendelse af 

egen tilstand, hvilket medførte, at de ikke fik talt direkte om alvoren i situationen og den afledte 

håndtering af medarbejderens opgaveportefølje og ledelse af dennes underordnede. AG refererer 

specifikt til samtaler med medarbejderen, som ”endte blindt”, og som derfor irriterede ham. AG 

ønskede, at medarbejderen skulle prioritere sin sidste tid med sine nærmeste i stedet for at lægge 

energien i arbejdet. Medarbejderen ønskede at arbejde videre, som om intet var hændt, og det holdt 

han fast i helt op til en uge, før han døde. Den manglende lydhørhed fra medarbejderens side satte 

AG’s egne værdier under pres. 
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for at være bevidst om forpligtelserne for arbejdspladsen og udtrykker sit dilemma mellem 

omsorg for medarbejderen og fokus på opgaven med udtalelsen ”svært at bosse og understøtte 

og kommunikere til ledelsesniveauerne”. Han er i indledningen af interviewet optaget af at 

beskrive de organisatoriske forhold (fx information til kollegaer og samarbejdspartnere samt 

håndtering af uløste opgaver), som skulle håndteres i forbindelse med dødsfaldet. Han er således 

tydeligt bevidst om sit ansvar over for både topledelsen og de eksterne interessenter i 

opgaveløsningen, hvilket understøtter billedet af en ansvarlig og professionel leder.  

Et andet aspekt, som kommer tydeligt frem i forhold til hans selvfremstilling, er hans nysgerrighed 

og udviklingsfokus. Han fremstår således i høj grad som udviklingsorienteret med bemærkningen: 

”Det var en udfordring. Det var også sjovt, fordi det var svært og derfor interessant”. Her refererer 

han til den ledelsesmæssige håndtering af dødsfaldet, hvilket for de fleste nok ikke ville blive 

koblet med ordet ”sjovt”. Hans fokus på udvikling ses også i de kontekstrelaterede observationer i 

forbindelse med interviewet. AG udviser her stor interesse for vores emne og analyse, og 

kommenterer også efterfølgende på interviewspørgsmålenes udformning. 

Til sidst i interviewet bliver han spurgt til, om han har spekuleret over, om han kunne have handlet 

anderledes, og her fortæller han, at de nærmeste pårørende til medarbejderen havde fortalt ham, 

at det var det helt rigtige, at medarbejderen fik lov til at arbejde til det sidste – og det var jo netop 

denne beslutning, AG havde haft svært ved at acceptere. Han siger derefter: ” Det er helt klart 

noget, jeg har taget med mig. Det kan godt være, at min livsværdi, som jeg stadig synes er den 

rigtige, ikke er den rigtige – det er vigtigt, man tør spille ind med den, men også lade andre spille 

deres ind. Og så tænke over, hvad man vil gøre næste gang – det er ikke så sort og hvidt”. Han 

tilføjer desuden: ”Det (hændelsen) har haft stor indflydelse… jeg vil måske være mere åben over 

for andres behov eller definition af, hvad det gode liv er”. Det er altså den reflekterende leder, der 

her præsenteres. Et andet karaktertræk, som også kan udledes af interviewet, er, at AG ikke bange 

for at tale om sin egen uformåen og dermed vise sårbarhed. AG svarer eksempelvis på, om han 

blev påvirket af samtalerne med den pågældende medarbejder: ”Ja, for den var så definitiv og sort 

og hvid. Det her, at samtalen endte blindt – der var ingen lydhørhed til trods for, at op til en uge 

før han døde, havde vi en samtale, der endte lige så blindt”. Han nævner desuden, at disse 

samtaler frustrerede ham meget, så i den forstand fremstår han meget menneskelig som leder. AG 
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kommenterer dog også i løbet af samtalen: ”Jeg ligger ikke søvnløs”, hvilket peger på, at 

frustrationerne trods alt ikke var så dybe, at han tog dem med hjem. 

Som konklusion på denne gennemgang af AG’s selvfremstilling kan vi fremhæve, at AG balancerer 

mellem det professionelle og det personlige i sin lederrolle. Han forholder sig til de organisatoriske 

krav, men er også meget optaget af at vejlede sin medarbejder i den nævnte eksistentielle krise. 

AG fremstiller sin persona som meget personlig og engageret i det enkelte menneske. Han siger 

sågar, at han behandler sine medarbejdere ordentligt ved ”at behandle dem forskelligt – behandle 

dem ud fra deres familiære situation og alder/erfaringsmæssige baggrund… jeg skal ikke vide alt, 

men det betyder, at jeg ved noget mere”. Hans menneskesyn er karakteriseret ved synet på 

medarbejderen som et unikt individ, og relationen mellem ham og medarbejderen ses som både 

et møde to mennesker imellem, og som karakteriseret ved den magtrelation, der nu er imellem 

leder og medarbejder. Samtidig mærker man også distancen til hans private jeg i hans sproglige 

distance ved brugen af ordet ”man” i stedet for ”jeg” i mange passager i interviewet. AG er således 

en tydelig repræsentant for det personlige, men ikke private, lederskab. 

Hvis vi skal holde AG’s selvfremstilling op imod Bernard Bass’ lederideal, så vil vi klart klassificere 

AG som den transformative leder. Hans tilgang til medarbejderen er at være empatisk lyttende, 

coachende samt rådgivende selv på det eksistentielle område, og han fremstår dermed meget 

selvbevidst og reflekterende i forhold til sin lederrolle. På den vis lægger han sig ind i ideerne om 

det moderne lederideal, der bygger på en høj grad af inderliggørelse.  Inderliggørelsen fremstår 

dog for AG som noget, der skaber mening for ham, hvilket ses i hans pointering af, at inddragelsen 

af de (relevante) private forhold i arbejdslivet giver ham mulighed for at lede medarbejderne på 

en mere ordentlig måde. Et andet aspekt af inderliggørelse, som ses hos AG, er hans fokus på at 

være udviklingsorienteret og reflekteret om egen praksis. Han er klar til at inddrage sine 

personlige værdier og lade sig personligt udfordre på dem.  I hans egen udlægning er det dog ikke 

noget, som påvirker ham privat.  
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Interview med PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE’s fremstilling viser hende som en leder med stor empati i sin relation til medarbejderen: ”altså 

når vi taler personlige værdier, så har jeg et eller andet sted det jo sådan, at når folk er i 

begyndelsen af et sygdomsforløb, (…) er det i starten relativt enkelt på en eller anden måde, at 

man er empatisk over for den person, og man er der for den person”. Hun beskriver også, at hun 

indledte den konkrete samtale med at lytte til medarbejderen for at høre, hvordan det gik, og det 

beskriver hun således: ”Hun fortalte om de ting fra hospitalet og sådan noget, så vi var jo lige 

startet med at tale om sådan nogle ting, hvor jeg lige så godt kunne have været en ven…”.  

Samtidig beskriver hun også, at en del af hendes tanker i sådan et forløb går med at overveje, hvor 

lang tid en sygemelding er rimelig, samt i hvilket grad det påvirker kollegaernes arbejdspres: ”altså 

hvor lang tid bør vi som arbejdsplads give en person til at komme sig…?” og ”… man skal tage sig af 

de andre, som jo mangler en kollega og flytte rundt på nogle ting”. Hun er også meget bevidst om, 

at alle regler og procedurer overholdes: ”Hun havde tillidsmanden med, og det tror jeg faktisk, jeg 

Case med kronisk syg medarbejder 

PE beretter om en samtale, der var et led i et længere forløb med en langtidssyg medarbejder. PE 

beskriver samtalen som et vendepunkt, fordi hun her skulle foretage et skift fra primært at have haft 

fokus på medarbejderens velbefindende til nu at begynde at bringe arbejdspladsens behov på banen i 

form af, at sygdomsfraværet jo var et problem for arbejdspladsens opgaveløsning, og at forløbet 

dermed kunne ende med en afskedigelse. Samtalen endte dog anderledes, fordi medarbejderen helt 

uventet tilkendegav, at hun ville prøve at komme på arbejde igen og over en periode trappe op i tid. 

Det var en ændring i forløbet, som PE mest så som et forsøg bragt på banen af tillidsmanden. PE troede 

ikke selv på denne løsning og fornemmede heller ikke, at medarbejderen egentlig gjorde det. Sagen 

endte da også med en afskedigelse. PE forklarer, at hun blev ærgerlig over, at der kom en uærlighed 

ind i den konkrete samtale, som hun syntes var noget ”rod”, da hun fandt det uværdigt, at forløbet 

blev trukket længere ud. Efter samtalen har hun også reflekteret over, om hun har været for langmodig 

og eftergivende i sin betoning af at være respektfuld og empatisk i løbet af forløbet. Hvad er rimeligt i 

en sådan sag, og hvordan finder man den rette balance mellem på den ene side at vise hensyn til 

medarbejderen og optræde empatisk og respektfuldt og på den anden side tage hensyn til 

forretningen og opgaverne og kollegerne, der bærer arbejdsbyrden? 
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havde anbefalet hende” og ”Jeg havde talt med HR inden om, hvordan jeg skulle gribe det an”. Alt 

i alt fremstår hun således meget professionel i sin tilgang til opgaveløsningen med sin henvisning 

til diverse organisatoriske perspektiver, samt sin pointering af hendes egen forberedelse inden 

håndtering af sådanne situationer. Hun svarer således i forhold til, hvorvidt der var noget svært i 

samtalen: ”Altså, det der var særligt svært, det var, da hun sagde noget, jeg ikke regnede med – 

det var jeg ikke forberedt på”. Videre i fortællingen hører vi så, hvordan PE alligevel på trods af 

samtalens overraskende udvikling fint formår at skitsere det videre forløb for medarbejderen. Det 

at være uforberedt kommer på den måde til at fremstå som noget meget uvant for PE.  

Et andet aspekt, som træder frem i karakteristikken af PE i denne situation, er hendes fokus på 

værdighed og ordentlighed i de personlige relationer. PE fortæller om situationen lige efter 

medarbejderens udtalte ønske om at vende tilbage til arbejdspladsen: ”Jeg føler der sneg sig en 

uærlighed ind, men som jeg ikke bebrejder nogen”, og ”så jeg tror, jeg havde en følelse af, at nu 

kommer vi ind i et længere forløb, og det bliver ikke rart for hende og ikke rart for os. Så jeg var 

ærgerlig over, at samtalen tog den drejning, fordi jeg havde tænkt, at det var mere værdigt, hvis 

det foregik på en anden måde… fordi der kom noget rod ind”. PE beskriver også, at forløbet 

bekræftede hende i, at hun formåede at holde balancen mellem at være empatisk og samtidig 

tage hensyn til forretningen, og i forhold til at fyre folk siger hun: ”at man kan gøre det her på en 

måde, så at folk ikke føler sig trådt på eller talt dårligt til. Altså at man har en omsorgsfuld måde”.   

I en sammenfatning af fremstillingen kan vi sige, at PE både er meget professionel i sin lederrolle 

og samtidig meget personlig qua den empatiske tilgang. Hun vælger altså en persona, som 

kommer medarbejderne meget i møde på det personlige plan, men som samtidig ikke bliver 

privat. Hun er eksempelvis meget bevidst om ikke selv at spørge ind til medarbejderens private 

forhold i forbindelse med sygdommen, men rummer det, når medarbejderen selv vælger at 

inddrage hende. I fremstillingen fremstår hendes menneskesyn som stærkt præget af respekten 

for den enkelte – også selvom der også er et ressourceperspektiv til stede.  

Hvis man skal placere PE’s selvfremstillede ledelsesstil i Bernard Bass’ kategorier, er der 

elementer, som klart vil høre ind under det transformative lederskab. Her tænker vi særligt på 

hendes coachende tilgang til medarbejderen, hvor det indledende vægtes at lytte og finde 

løsninger sammen. Derudover fremstår PE stærkt selvbevidst, særligt i sin tilbagevendende 
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refleksion og evaluering over, om hun skulle have gjort det anderledes. Hun er 

udviklingsorienteret særligt i forhold til det professionelle i lederrollen. Det er således også her, 

hun viser det største element af inderliggørelse. Hun nævner selv, at hun ikke mener, at samtalen 

påvirkede hende privat dvs. i sit liv uden for arbejdet, så der er nok ikke tale om en voldsom 

inderliggørelse i negativ forstand, men den nagende usikkerhed har dog et potentiale til at kunne 

blive selvkritisk.  

Interview med MO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO giver i interviewet en beskrivelse af sig selv som en leder, der først og fremmest er loyal over 

for arbejdspladsen og som forventer, at det samme gør sig gældende for medarbejderne: ”Det er 

KU, som betaler din løn, så derfor forventer jeg også, at det er KU, du skal være loyal overfor”. Han 

uddyber desuden: ”Der skal være balance mellem ens ønsker til KU og ens ønsker til en selv”. 

Tidligt i interviewet introducerer MO desuden sin grundtanke om ”kredit” i relationen mellem 

medarbejderen og arbejdspladsen. Han siger: ”Det er noget med at have kredit som medarbejder, 

som man kan trække på, når man er i en svær situation”, og ”Nogen er meget fleksible og meget 

tolerante og oparbejder stor kredit – både fordi de har været der i mange år og har leveret et godt 

stykke arbejde og ydet meget”. Han præciserer desuden sin ledelsesmæssige tilgang til dette ved 

udsagnet: ”Der skal være lidt balance for, at jeg også kan være tolerant og fleksibel den anden 

vej”. Der er ingen tvivl om, at præsentationen af denne grundtanke ligger MO meget på sinde. Han 

har forberedt sig på præsentationen af den, hvilket vi ser ved, at MO har skrevet noter om 

Case med pårørende til en døende 

MO fortæller om en dialog med en tidligere medarbejder, hvis mand døde efter et længere 

sygdomsforløb. Medarbejderen valgte at sygemelde sig efter dødsfaldet og forblev sygemeldt i 3-4 

uger. Dialogen mellem MO og medarbejderen foregik i perioden over mail, og her oplevede MO, at hun 

ikke var ”rigtig” syg. Hun brugte eksempelvis sygeperioden til at håndtere alle de praktiske ting i 

forbindelse med dødsfaldet. MO oplevede på den vis et dilemma i forhold til, om han skulle 

konfrontere hende med sin oplevelse af hendes tilstand og dermed bede hende om at holde fri ved 

brug af ferie eller orlov i stedet for at være sygemeldt, eller om han bare skulle acceptere 

sygemeldingen på hendes præmisser. Han valgte det sidste efter at have vendt sagen med sin egen 

overordnede. MO blev frustreret over hændelsen, da han dels oplevede at miste styringen som leder 

og dels blev udfordret på sin retfærdighedssans. 
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grundtanken på sin tavle i kontoret inden vores ankomst. Han signalerer på den vis, at han er 

grundig, velovervejet og gerne vil sikre en klar fremstilling af sine ledelsesmæssige bevæggrunde.  

Et andet mærkbart karaktertræk ved MO som leder er hans utvetydige forholden sig til 

regelgrundlag og transparens i forhold til processer, når han håndterer medarbejderforhold. Han 

fortæller eksempelvis om hans tanker, lige da han hører fra medarbejderen om, at hendes mand 

var død: ”Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle sige, for det havde jeg ikke prøvet, og hvad var 

reglerne – hvor large skulle jeg være?”. MO beskriver, at han derefter gik til HR og sin egen chef 

for at få sparring på situationen. Han siger: ”Struktur er vigtigt for mig – der ligger ikke noget på 

intranet, så derfor skal jeg have struktur” og ”Det er vigtigt at behandle alle ens – det giver 

transparens. Jeg bliver jo også målt af medarbejderne”. Han er altså optaget af, at alle 

medarbejdere skal behandles ens, da det i hans optik afspejler, at håndteringen af 

personalerelaterede forhold er velovervejet og grundlagt på almene principper. I hans afsluttende 

kommentar om at blive målt af medarbejderne får vi også en fornemmelse af, at han har en 

erfaring med, at medarbejderne vurderer ham skarpt på eventuel forskelsbehandling. Det eneste 

element, som kan medføre forskelsbehandling, virker således til at være den individuelle ”kredit”, 

og dette er vil MO formentligt opfatte som et alment princip, hvilket gør det gyldigt i 

argumentationen for en given ledelsesbeslutning. Om den konkrete medarbejder, som omtales i 

interviewet, siger MO eksempelvis: ”Hun havde faktisk været der i 25 år, hun havde meget kredit – 

og havde også leveret en god arbejdsindsats og været dygtig”.  

Ligesom MO er loyal over for sin arbejdsplads, er han også loyal over for hierarkiet på 

arbejdspladsen. Han accepterer og agerer således på sin egen leders holdning: ”Min chef sagde, 

hun måtte få en lang sygemelding. Lad hende sygemelde sig og komme tilbage, når hun er klar”, 

og MO supplerer senere med følgende: ”Havde det stået til mig, havde vi snakket om, hvornår vi 

skulle skifte fra sygdom til almindelig ferie…”. MO er altså meget bevidst om ikke at sætte sig selv 

op imod den magt, der måtte være højere oppe i organisationen. Han siger: ”Jeg gjorde det, som 

måske var det bedste, nemlig at spørge min nærmeste chef, for det er personalepolitik, så er man 

lidt i tvivl, så skal man spørge sin chef”. På trods af at have fulgt sin chefs anvisning nager tilgangen 

dog alligevel MO. Han har tydeligvis et ideal om at være styrende som leder, og han fortæller: 

”Sondringen mellem, hvornår man ikke er syg, savnede jeg. Hun endte med selv at bestemme”, og 

MO ender med at beskrive sin følelsesmæssige reaktion således: ”At jeg blev udnyttet. At det var 
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hende, der overtog styringen – og det har jeg det ikke godt, med når jeg er chef” og i forhold til om 

det påvirkede hans opfattelse af sig selv siger han ”Det påvirkede mig lidt, at jeg ikke havde den 

styring arbejdsmæssigt. Hun bestemte. Hun tog for sig, kan man sige”. 

MO’s kommunikation med medarbejderen foregik i hele forløbet over mail, og afspejler på den vis 

den personlige distance mellem MO og hans medarbejdere, som træder frem i interviewet. MO 

fremstår i øvrigt meget afklaret i sin lederrolle i forhold til, hvor lidt han påvirkes personligt og 

følelsesmæssigt. Han siger om det konkrete forløb; ”Mit dilemma var – fordi jeg måske er en kold 

skid – hvor tæt på skal jeg gå for at finde ud af, om hun virkelig var syg”. Der er altså ingen 

forstillelse hos MO i forhold til at være ”en kold skid”, som han selv beskriver det – og 

selvrefleksionen er fuldt til stede. Han er da også generelt reflekteret og udviklingsorienteret i sin 

tilgang til ledelse, hvilket ses i ”Om ikke andet så lærer man af, hvad der sker, og det tager man 

med i rygsækken. På den måde får man gennemtænkt nogle situationer, så man er klar til det. 

Man lærer altid noget, men mit liv uden for arbejdet blev ikke påvirket”. 

I optikken om, hvorvidt MO er henholdsvis privat, personlig og/eller professionel i sin lederrolle, vil 

vi vurdere, at MO primært er professionel. Han går ikke medarbejderen i møde på det personlige 

plan og undgår dermed en mere eksistentiel tilgang til medarbejderen som menneske. Distancen 

kommer også til syne i MO’s refleksion over valg af ledelsessituation til interviewet, hvor han 

nævner det omtalte forløb og derefter siger ”Ellers har jeg ikke været udsat for det”. Episoder med 

syge og/eller døende medarbejdere opfattes på den vis som noget forstyrrende for ham, og der 

lægges ikke vægt på, at det er en medarbejderen, der er i krise. Aspekter af hans menneskesyn 

kommer frem i hans tanker om ”kredit” og i sætninger om medarbejderen så som ” ”Hvor lang 

snor skal hun have?” og ”Hun tog for sig”. Det er primært synet på medarbejderen som en 

ressource, der træder frem, og centrum for ledelsesblikket er forretningen og opgaveløsningen.   

I forhold til Bernard Bass’s kategorisering af ledelse vil MO’s beskrevne ledelsesstil have mest til 

fælles med det transaktionelle lederskab. Der er styring ud fra belønning/straf princippet på 

baggrund af begrebet ”kredit”. Fokus på medarbejderen er med afsæt i de resultater, 

vedkommende skaber, dvs. om hun eksempelvis er dygtig og har leveret en god arbejdsindsats. I 

forhold til de blødere værdier er udvikling og selvrefleksion også en del af MO’s ledelse, hvilket er 

elementer som er højt værdsat i det moderne ledelsesideal. Hos MO er disse primært i spil i 
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forhold til at forbedre de organisatoriske processer og ikke på et mere personlig niveau. Helt 

afsluttende kan vi derfor konkludere, at der ikke er nogen inderliggørelse på spil hos MO, idet han 

slet ikke bevæger sig ind i den ledelsesstil, som åbner op for dette. 

 

Interview med RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE er meget bevidst om, at hans rolle i denne situation er tosidig: ”Jeg skal sørge for at gøre de 

rigtige ting ift. noget så kedeligt som sygerefusioner og de her formelle ting, jeg skal overveje – 

samtidigt med, at jeg står med en person som er i dyb, dyb livskrise. Altså som jo også skal 

håndteres som menneske og i virkeligheden støttes”. Han har blik for de formelle procedurer, men 

antyder samtidig, at hans vigtigste opgave her er at støtte. Han siger senere i interviewet: ”Nu 

havde jeg en HR-person med, men det var ikke mit primære fokus – det var på empatien og 

følelsen hos medarbejderen, hvordan hun havde det. Vi talte lige så meget om hendes hverdag 

hjemme i hendes hjem, som vi talte om arbejde”. 

Han beskriver samtidig mødet med medarbejderen i meget indlevende vendinger: ”Jeg kan huske, 

at hun havde gjort relativt meget ud af sig selv – man kunne se, hun havde været hos frisøren og få 

farvet hår – hun havde gjort meget ud af sig selv, fordi hun oplevede det her som en 

tilbagevenden til noget normalitetsbegreb”. RE ser således tydeligt hendes facade af 

selvopretholdelse, hvor hun forsøger at overbevise både andre og sig selv om, at hun er ved at 

være ovenpå igen. Han lever sig ind i hendes sted og forstår, at det giver mening fra hendes 

Case med døende medarbejder 

RE fortæller om et forløb med en alvorligt syg medarbejder, der endte med at dø ca. ½ år efter hendes 

sygemelding. Han var i forløbet meget bevidst om, at der var to forhold som skulle håndteres, dels det 

formelle ift. HR og dels at være støttende for et menneske i en dyb livskrise. I den konkrete samtale, 

som han fortæller om, bliver han bevidst om, at hendes tilstand er terminal, og samtidig skal han 

håndtere, at hun selv forventer at være tilbage på arbejde en måned senere. RE står således i en 

situation, hvor han skal vælge, om han vil ”spille med” på hendes verdensbillede, eller om han vil 

fortælle, at han opfatter hende som mere syg, end det hun selv fremlægger. Det var dette indre 

dilemma, som han skulle håndtere. Han vælger at tale med på hendes verdensbillede ud fra 

opfattelsen af, at det giver hende den største støtte i en svær tid.  



38 
 

perspektiv. Han beskriver stemningen ved samtalen: ”Stemningen var… det er et spørgsmål, om 

den var god eller desperat. Fra min side prøvede jeg at tale til hende, som om hun ikke var et lille 

barn – man kan hurtigt komme til at tale ned til folk, når man føler, de har det skidt – men jeg 

prøvede at tale normalt til hende, og jeg ved ikke, om det lykkedes helt. For hende oplevede jeg 

det lidt… der var en desperat stemning (…) hun var desperat efter at få den anerkendelse, at det 

gik den rigtige vej”. RE’s selvfremstilling bærer hele vejen præg af en empatisk tilgang til 

medarbejderen og hendes situation. Samtidig viser RE’s bemærkning om at være bevidst om ikke 

at tale ned til hende, at han er meget selvbevidst i situationen og reflekteret over sin egen 

adfærd. Det kommer til at fremstå som om, at han forsøgte at undgå at falde i en 

forældre/omsorgsrolle, hvilket igen viser noget om den trang til omsorg der opstår i ham, når han 

er konfronteret med et menneske i en håbløs situation. RE siger selv senere i interviewet: ” Det, 

jeg havde behov for at sige, var, at vi var der for hende, når hun havde behov for det – vi kunne 

hjælpe til, at hun fik det godt i den sidste periode (…) At hun ikke følte, at hun sad på en gren, som 

vi savede over, og nu røg hun ned i åen og var helt sig selv (…) Det var egentlig det, jeg gik efter i 

den samtale – at give hende et eller andet, så hun fik noget bekræftelse – eller noget sikkert at 

holde fast i”. Vi efterlades med et indtryk af, at RE har en dyb forståelse for den menneskelige 

dimension hos medarbejderen, idet han beskriver følelsen af desperationen, hendes ensomhed i 

situationen og angsten for den meget endelige adskillelse fra livet.  

Det afgørende dilemma for RE i forhold til hendes fornægtelse af sin egen tilstand beskriver han 

således: ”Jeg sad i samtalen og skulle afveje, hvor meget skulle jeg tale hende efter munden, og 

hvor meget skulle jeg sige konkret fra arbejdsgiverstolen (…) Jeg endte med at tale hende meget 

efter munden”. RE fortæller om afslutningen på samtalen: ”Jeg kan huske, at jeg sagde, at vi 

glædede os til at se hende tilbage på arbejde.” og ”Det kan jo godt ske, at vi var ovre i noget, der 

tenderer en løgn eller en hvid løgn, men det vil jeg hellere – sige til hende, at jeg også troede på, 

at vi om en måned kunne lave en aftale, selvom jeg ikke troede på det, for det var min opfattelse, 

at hun havde det behov, at jeg sagde, at det hele så ud, som det skulle, og at hun nok skulle 

komme tilbage”. RE forklarer senere, at han ikke har spekuleret yderligere over, om han skulle 

have handlet anderledes, da det for ham i en situation med alvorligt syge medarbejdere handler 

om det enkelte menneske, og om at hjælpe med at give vedkommende en værdig sidste tid. Han 

ser således sin rolle som værende støttende og give moralsk opbakning. Til slut skal det 
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bemærkes, at RE fortæller, at han blev trist over at se hendes situation, men at hans liv uden for 

arbejdet ikke blev påvirket af hændelsen. 

I denne fremstilling af RE i lederrollen ses, at han begår sig både professionelt og personligt i 

situationen. Han er på ingen måde privat, men går uforbeholdent ind i den eksistentielle ledelse af 

medarbejderen og rummer hendes følelser med stor empati. Hans relation til medarbejderen kan i 

denne situation karakteriseres som et møde ”menneske til menneske”, hvilket afspejler et 

menneskesyn med respekt for den enkelte som et unikt individ. Han virker desuden meget afklaret 

om sin rolle i disse situationer, da hans personlige værdier bliver styrende for hans tilgang til 

samtalen – og han virker meget afklaret med disse.  Han har altså valgt en persona, hvor han 

prioriterer de menneskelige relationer højt, når det kommer til medarbejdernes eksistentielle 

dramaer. 

Set i Bernard Bass’s kategorisering af lederskab er RE en repræsentant for det transformative 

lederskab. Han er stærkt selvbevidst og leder via coaching og rådgivning i situationen. I det 

transformative lederskab henvises der også til lederen som inspirerende og karismatisk, og det 

giver i denne situation mening at oversætte denne tilgang til empatisk og støttende adfærd. Når 

dette skal ses i op imod teorierne om inderliggørelse i det moderne lederideal, så må vi 

konkludere, at der på trods af RE’s transformative tilgang ikke er kritiske elementer af 

inderliggørelse på spil for ham. Han påvirkes ikke af situationen i sit private regi, og han taler heller 

ikke om det som hverken meningsgivende eller som et afsæt for personlig udvikling. Det virker 

mest som om, at det er etikken, som bliver styrende for RE, og det ligger tilsyneladende som et 

fast anker for ham. Det er ikke noget, der skal udvikles på – det er blot en helt grundlæggende 

eksistentiel tilgang til et andet menneske som menneske.  
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Interview med AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS’s ansvarlighed fremstår meget tydeligt igennem interviewet, og indledende fortæller han også, 

at han siden forløbet er stødt på hende igen, og den gengivelse viser klart, hvad der var på spil for 

ham i håndteringen af hendes sygeforløb: ”Det var dejligt at se hende, men det var jo at møde en 

person, som man ved er seriøst syg og den refleksion over, hvordan man egentlig har behandlet 

hende i hele forløbet… puha, har jeg været med til at skubbe hende ud over kanten (…) Det ramte 

dybt. Det gjorde det faktisk. Den der bekymring over, at jeg faktisk havde været med til at gøre 

hende syg”, og han uddyber yderligere: ”Altså ikke at have gjort mit lederarbejde ordentligt. Det 

var slemt!”.  Hans forventninger til sin egen ansvarlighed leder også hen til en forventning om 

andre menneskers ansvarlighed, hvilket ses i hans forargelse over, at den pågældende 

medarbejder havde valgt at arbejde på trods af sin diagnose: ”Kan man spille højt spil med sit eget 

liv på den måde?”. På trods af erkendelsen af, at hun selv havde spillet højt spil ved at tage 

fuldtidsarbejde og ved ikke at informere om sin diagnose, føler han sig alligevel ansvarlig for, at 

hendes sygdom blev fremprovokeret.   

Et andet fremtrædende træk i AS’s lederrolle er hans empati. Han siger således: ”Men at skulle 

fyre syge folk, det har jeg prøvet nogle gange, det synes jeg er SÅ ondt. Altså virkelig afskyeligt 

Case med alvorligt og kronisk syg medarbejder 

AS beretter om en sygefraværssamtale, der udvikler sig på en for ham uventet måde, fordi 

medarbejderen i samtalen afslører, at hun lider af en alvorlig og uhelbredelig sygdom. Sygdommen 

indebærer, at hun i virkeligheden slet ikke burde have et fuldtidsarbejde (dette har lægerne for længe 

siden fortalt hende), og den giver for AS en erkendelse af, at forløbet nok kommer til at ende med en 

afskedigelse af hende. Samtalen sætter sig dybe spor i AS. Dels synes han, det er ondt at skulle fyre en 

syg medarbejder, og dels finder han det hårdt at få indblik i, at en medarbejder, som han føler, han 

kender godt, har det så svært i privatlivet. Det ændrer hans syn på hende, da han pludselig ser alle 

deres samtaler igennem årene i et andet lys. Derudover bringer det ham mange tanker omkring, 

hvilken skyld han selv bærer – har han presset hende for meget? Har han ageret på en – for 

sygdommen – uhensigtsmæssig måde? Og endeligt stiller han spørgsmålstegn ved, om hendes ageren 

overhovedet er juridisk holdbar – må man tage et fuldtidsjob, når lægerne fraråder det? Det sidste gør 

ham vred, for han føler sig også urimeligt behandlet. 
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ondt!” og ”Det var det med at skulle træde på en, der i forvejen ligger ned”. Han fortæller 

ligeledes, at han følte, at han med hendes redegørelse for diagnosen ”blev lukket ind i hendes liv”, 

og at ”det gav mig et andet blik på det, altså på hvad det var for et liv, hun havde levet med den 

diagnose og to små børn og sådan en diagnose, hvor hun ikke burde kunne varetage et fuldtidsjob, 

men gjorde det. Det må have været vanvittigt belastende”. AS fortæller også, at hans følelse i 

kroppen under samtalen med medarbejderen var, at han blev trukket ned i sædet, og energien 

blev suget ud af ham. Han fortæller ligeledes generelt om det at håndtere syge medarbejdere, at 

”De medarbejdere, man har, har jo været der så længe, at de bliver en del af… familie bliver de jo 

ikke… men man kender dem igennem mange forskellige livstrin (…) Jo bedre, man kender folk for 

alt muligt gennem et langt arbejdsliv, jo værre er det at høre om det, de går og slås med (…) Man 

synes, man kender dem godt, og det er nogle gode mennesker, og det er ondt, at de er havnet der, 

og ville gerne hjælpe dem, være der for dem, hvis man kunne”. AS virker altså som en leder, der 

både engagerer sig i at lytte til medarbejdernes private historier, og som lever sig meget ind i de 

udfordringer, de igennem livet måtte løbe ind i.    

AS har et meget dramatisk sprog, når han gentagende taler om sygdom eller fyringen af syge 

medarbejdere som noget, der er ”ondt”, og ligefrem ”afskyeligt ondt”. Han siger også, at han 

tidligere i forløbet med den pågældende medarbejder havde opfattet hendes reaktion på 

arbejdspres som ”foruroligende”, og han taler om ”gode” mennesker. Hans sprogbrug refererer til 

så dybe følelser, at det skærper den måde, vi kommer til at se på, hvordan situationen har påvirket 

ham. Hans meget store ansvarlighed og de dramatiske ord kommer næsten til at sætte 

fortællingen i et religiøst lys. Han tager hendes ansvar og hendes lidelser på sig og kommer 

dermed til at fremstå som en alfaderlige skikkelse, der tilsidesætter at passe på sig selv.  

Ud over AS’s meget ansvarlige og empatiske tilgang ses også tydeligt hans professionelle 

håndtering af de organisatoriske aspekter af sagen. Han beskriver: ”Hun måtte jo starte med det 

der forløb med rådighedserklæring, og hvad man nu skal gøre, og endte så med en fyring til sidst”. 

På trods af, at hans værdier bliver udfordret ved at skulle fyre en syg medarbejder, er han således 

fuldt reflekteret om, at det er det, som han skal gøre. Han udtrykker heller ikke tvivl i forhold til, 

om han skulle have håndteret det formelle sygdomsforløb anderledes. Der er han en erfaren 

leder, men han reflekterer over, om han inden forløbet kunne have læst signalerne fra 

medarbejderen bedre, og om der mon er juridiske aspekter i ansættelsen, hvor man kan få 
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afdækket eventuelle diagnoser. Han mener ikke selv, at han blev påvirket som privatperson af 

forløbet. 

AS fremstår alt i alt som en både professionel og en meget personlig leder. I fremstillingen virker 

han som leder ikke privat, men som en der går langt følelsesmæssigt i sin empati for 

medarbejdernes situation, når han har kendt dem længe. De bliver næsten som familie. Hans 

persona bærer præg af det alfaderlige træk sammen med den rutinerede og professionelle 

ledelsesstil. 

Med støtte og empati i sin ledelsesstil bliver AS en repræsentant for Bernard Bass’ transformative 

ledelse. AS driver bestemt ikke bare en butik – han leder mennesker, ikke ressourcer. Han er 

lyttende og meget selvbevidst i sin lederrolle. At AS også går langt følelsesmæssigt i sin empati kan 

godt tyde på en vis grad af inderliggørelse hos ham selv. Han nævner selv, at situationen ikke 

medfører ”en eksistentiel krise” for ham, men helt upåvirket fremstår han ikke. Det virker som om, 

at hans dybe ansvarlighed medfører en evig selvransagelse, som i et inderliggørelsesperspektiv 

godt kan pege på det evige krav om selvudvikling. AS siger eksempelvis, at samtalen har påvirket 

hans normale opfattelse af sig selv: ”Hvordan læser man de rigtige signaler? Sådan nogle 

refleksioner, og burde jeg gøre det bedre? Det burde jeg have lært mig”. I den mere kritiske tilgang 

til inderliggørelse kan dette ses som eksempel på, hvordan selvudvikling kan få en 

uhensigtsmæssig virkning for lederen. 

Interview med CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case med pårørende til en syg 

CH beretter om en samtale, der i første omgang handlede om en medarbejders ønske om at gå ned i 

tid. Medarbejderen fortalte under samtalen, at hendes ønske udsprang af, at hendes mor var gammel 

og dement, og at hun havde skyldfølelse over ikke at passe hende nok.  Herefter blev medarbejderen 

så berørt, at hun begyndte at græde, og hun fortalte videre, at det ville være en lettelse, hvis moderen 

døde. CH fandt samtalen lidt akavet, fordi det kom uventet for medarbejderen selv, at hun ville 

begynde at græde, men samtidig var CH afklaret om blot at lytte og rumme medarbejderens følelser og 

adfærd. CH gik ikke ind i en dybere dialog med medarbejderen, da hun syntes, problemstilingen hørte 

til i medarbejderens privatsfære. Hun forsøgte blot at vise forståelse og lade hende græde. For CH 

bringer samtalen hende også personlige overvejelser omkring, at det også kunne ske for hendes egen 

mor. CH har senere overvejet, om hun skal spørge til moderen, men har ladet være, blandt andet fordi 

hun er i tvivl om, hvorvidt hun som leder skal gå ind i den slags privat snak. 
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CH fremstår i fremstillingen som en meget professionel og nøgtern leder, og da hun præsenterer 

den pågældende samtale virker det da også til, at det er kontrasten i samtalen, som i første 

omgang overrasker hende, dvs. det, at den går fra at være en konkret henvendelse til at blive en 

meget privat samtale. CH siger: ”Hvor det egentligt går fra at være noget meget nøgternt, så går 

det over til at handle om hendes mor og hendes følelser omkring, om hun er en god datter”. Og 

kontrasten ses ligeledes i CH’s formulering: ”samtidig tænker jeg, at hun er en medarbejder, der 

skal løse opgaver, men hun skal også have mulighed for tage holde fridage og være sammen med 

sin mor. Og så siger hun,’jeg går bare og venter på, at hun dør, og det vil være en lettelse’ ”. CH 

fortæller om sin reaktion, at: ”jeg prøvede at rumme hende og være forstående, uden at jeg kunne 

løse noget udover at sige, at det var OK med de 25 timer”. CH sørger altså på professionel vis 

hurtigt for at give en tilbagemelding på den konkrete forespørgsel om nedsat tid og fremstår 

derefter støttende i sin lyttende tilgang. Hendes professionelle håndtering ses også, da CH 

fortæller: ”det starter nogle personlige tanker, som man må skynde sig at sige ’dem tager jeg mig 

af en anden gang’ ”. Hun er altså hurtig til at sortere i sine egne reaktioner og adskille det private 

fra det professionelle. 

Det, som ellers går igen i CH’s selvfremstilling som leder, er hendes tilgang som den empatisk 

lyttende og rummende leder. Hun siger således generelt om sin tilgang til ledelse i den slags 

situationer: ”jeg gør meget ud af at være lyttende og forstå og ikke bare sige, ”nu skal du gøre 

sådan og sådan. Lade folk tale og lade dem være kede af det”. I den konkrete samtale fortæller CH 

endvidere at: ”Hendes egen skyldfølelse lyttede jeg bare til, så vidt jeg husker. Bare sagde ’nå, det 

kan jeg godt se, det må være svært, at rollerne bytter om’. Men ellers mere prøvede på at give 

hende ret i de følelser, hun havde, uden at gå ind i dem. Det, syntes jeg, var meget ovre i hendes 

private bane”.  CH har altså en grænse for, hvor langt hun selv går ind i en samtale, som er på det, 

hun karakteriserer som ”medarbejderens privatbane”. Hun siger ligeledes senere: ”hendes 

problem var jo på hendes personlige bane, som jeg ikke syntes, jeg skulle give hende løsninger på. 

Som sagt, jeg lyttede”. 

I interviewet fremstår CH meget reflekteret i forhold til synet på samtalen med medarbejderen og 

også med en høj grad af selvrefleksion. CH fortæller blandt andet: ”Jeg har senere tænkt over, om 

jeg skulle spørge hende, hvordan hendes mor havde det”. Og til spørgsmålet om, hvorvidt hun så 

havde spurgt til det, svarede CH: ”Det var tydeligt, at det fyldte meget for hende – skal jeg så være 
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den, der får de følelser op i hende igen. Jeg er jo bare hendes chef”. CH vælger altså ikke at gå 

yderligere ind i dialogen med medarbejderen efterfølgende, da hun er bekymret for at overskride 

medarbejderens grænser. CH beskriver selv samtalen som: ”en påmindelse om, at man ind 

imellem som leder også skal lytte til folks private problemstillinger”, hvilket indikerer, at det at 

lytte er CH’s generelle ledelsesmæssige tilgang til medarbejdernes private problemstillinger. Til 

slut skal det nævnes, at CH svarer, at hun ikke blev berørt af samtalen rent privat, men hun 

nævner følgende reaktion hos sig selv: ”Bekymring for, at jeg ligesom hende står i en situation i 

mit liv, hvor mine forældre også bliver ældre. Den bekymring mindede det mig om. Det har jeg 

tænkt mere på, da jeg cyklede hjem – ’det bliver også mig’ ”. 

CH’s ledelsesstil er tydelig professionel og på ingen måde privat. Til gengæld kan det være lidt 

uklart, om der er tale om personlig ledelse. Vi kan i fremstillingen se en leder, som møder den 

enkelte medarbejder som menneske – og ikke bare som ressource – men som i mødet er tøvende i 

forhold til at indgå i en egentlig eksistentiel samtale. Der er således ikke en egentlig samtale om 

det eksistentielle mellem CH og medarbejderen, så ”dialogen” begrænser sig til den spejling, som 

den lyttende CH giver medarbejderen. På baggrund af dette vil vi således vurdere, at CH ikke har 

valgt en persona, men en mere professionel tilgang til ledelsesrollen. 

Sammenholdt med Bernard Bass’ ledertyper er CH en leder som nok på flere parametre kan 

karakteriseres som et eksempel på det transaktionelle lederskab. Der er fokus på, hvad der skal 

gøres, og medarbejderen ses udefra, men med en lyttende og rummende tilgang. Det er således i 

menneskesynet, at der er en konflikt i kategoriseringen, idet medarbejderen for CH ikke kun 

fremstår som en ressource.  Hendes reflekterende tilgang til ledelse peger på et udviklingssyn, 

men det bliver i denne sammenhæng mest med fokus på udvikling i den professionelle del af 

lederrollen og ikke den personlige. Med hensyn til inderliggørelse er dette selvsagt ikke på spil for 

CH, da hun ikke går personligt ind i samtalen. Hun fremlægger selv, at hun ikke er påvirket privat af 

samtalen. 

 

Delkonkonklusion på undersøgelsesspørgsmål I 

Ledernes fortællinger viser på mange måder selvfremstillinger, som afspejler vores historiske, 

situationelle kontekst (det vil sige det danske arbejdsmarked anno 2020) og dermed tidens 
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tendenser inden for det moderne lederideal. De fleste af de interviewede ledere gør brug af en 

persona, hvor de dermed formår at vægte hensynet til både forretningens mål og medarbejdernes 

personlige kriser i deres lederskab, og de fremstiller stort set alle sig selv som empatiske og 

rummelige i samtalerne. Billedet er dog ikke et rent udtryk for tidens tendenser inden for ledelse, 

da der også blander sig andre elementer ind, så som MO, som tydeligvis ikke går ind i det 

personlige lederskab og samtidig er meget bevidst om dette fravalg. MO er således et interessant 

eksempel på, at ikke alle påvirkes i lige høj grad af de gældende normer og tendenser. Dette også 

særligt set i lyset af, at de udførte interviews blev udført at lederkollegaer fra samme arbejdsplads 

og med afsæt i en Master i Offentlig ledelse. Det kunne man godt forvente kunne intimidere nogle 

ledere til at fremstille egen ledergerning i et mere gunstigt lys. Set med de øjne kan MO til 

gengæld i stedet være et eksempel på, at både den historiske, situationelle kontekst og lederens 

egne personlige præferencer og stillingtagen spiller ind på lederens valg af lederstil. I MO’s 

tilfælde er hans egne personlige værdier mere styrende end normerne inden for ledelse.   

Inderliggørelsesaspektet bliver i denne sammenhæng relevant at se på, i de tilfælde, hvor lederens 

fremstillede lederstil i højere grad er transformativ end transaktionel jf. Bernard Bass’s begreber, 

idet det transformative lederskab jo netop er kendetegnet ved at være et mere personligt 

lederskab end det transaktionelle. Det kan konkluderes, at der hos alle de interviewede ledere er 

en lyst til hele tiden at forbedre sig og udvikle sig som leder, og det fremstår som et 

meningsgivende aspekt for dem at være i en vedvarende proces med at blive klogere på ledelse. 

Forskelligheden kommer dog til syne i forhold til, om udviklingsønsket er på den professionelle 

ledelse eller på den personlige ledelse, og det er klart hos de transformative ledere med fokus på 

den personlige udvikling, at aspekterne ved inderliggørelse kommer i spil.  

Det overraskende for os i denne analyse har nok været, hvor få af de problematiske aspekter ved 

inderliggørelse, der egentlig fremgår af ledernes fortællinger. Litteraturen om inderliggørelse er 

fyldig og ofte kritisk, men vi må konstatere, at lederne i vores empiri i meget ringe grad taler sig 

selv ind i disse tendenser.  Inddragelse af deres privatperson i arbejdslivet i form af personlig 

ledelse fremstilles således ikke problematisk, og ved valg af persona kan lederen holde snor i 

inderliggørelsen, så den ikke vokser uhæmmet. Dette kan selvfølgelig også været et aspekt af 

selvfremstillingen, som en, der lever op til det forventede moderne ledelsesideal. Trods dette 

mener vi at finde inderliggørelse i højere grad hos AG og AS. Hos AG er det i varianten, hvor den 
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personlige udviklingsdimension opfattes som meningsgivende for ham selv. Hos AS sidder vi 

tilbage med en oplevelse af, at selvransagelsen kan blive overvældende på det personlig plan. Vi 

ser altså, at en større del af lederne er inderliggjorte, jf. den transformative ledelsesstil, men i 

forhold til de kritiske aspekter er der meget lidt på spil, idet lederne benytter en persona til at 

håndtere samtalerne om sygdom og død. Generelt ser vi dog, at samtalerne med medarbejderne 

gør indtryk på alle lederne, idet lederne alle uden undtagelse bliver konfronteret med deres 

værdier, og dette vil blive uddybet i analysen af undersøgelsesspørgsmål II i næste kapitel, hvor vi 

vil se på inderliggørelse i forhold til lederens magtudøvelse ved personlig ledelse. 
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Analyse II – Værdikonflikt, magt og inderliggørelse 

Undersøgelsesspørgsmål II lyder: Hvilke personlige værdier bliver ifølge ledernes fortællinger 

udfordret, og hvordan ser de deres eget lederansvar i den sammenhæng? 

 

I de seks interviews finder vi overordnet, at lederne bliver konfronteret med deres personlige 

værdigrundlag. Vi vil nedenfor analysere hver af deres værdikonflikter og syn på eget lederansvar 

med afsæt i Camilla Sløks afdækning af betydningen af magt og omsorg i lederes håndtering af 

eksistentielle dramaer. Derfra vil vi udlede, hvordan lederne opfatter deres eget lederansvar.  Vi 

har opdelt analysen i fem afsnit med overskrifter, som beskriver den pågældende værdikonflikt, 

samt angivelse af, hvilken eller hvilke interviewpersoner, afsnittet omhandler. 

 

Omsorg og afmagt (AG) 

AG oplevede i den konkrete situation med en døende medarbejder, at hans billede af, hvad et 

godt liv er, blev udfordret: ”Når man cyklede hjem, løb man dagens hændelse igennem – der var 

noget der ikke passede – ens egne værdier var sat under pres”.  AG bliver altså konfronteret med 

sine egne værdier om, hvad der betyder noget i tilværelsen, idet den døende medarbejder vælger 

at bruge sin tid på arbejdet i stedet for med familien. Det er uforståeligt for AG, og han bliver 

irriteret: ”Jeg blev irriteret, for jeg synes, vi havde en god dialog, og det gav fornuft – og så gjorde 

han noget andet”. AG fortæller, at han senere i forløbet erkender, at der ikke er én rigtig tilgang 

til, hvordan man skal bruge sin sidste tid. Han forstår efterfølgende medarbejderens valg og tager 

det til sig: ”Det er helt klart noget jeg har taget med mig”.  

I denne absolutte konfrontation med essensen i tilværelsen i mødet med en døende medarbejder 

står omsorgen for mennesket for AG højere end løsning af arbejdsopgaverne: ”Det er ikke fordi, 

jeg ikke kan lide at gå på arbejde, men der er andet, der er vigtigere”. AG tager ansvar for det hele 

menneske i sin ledelse og mener altså, at arbejdspladsen har en rolle også i medarbejdernes 

eksistentielle dramaer. Han beskriver dog ikke at blive tynget af ansvaret. I AG’s fortælling ligger 

der også et valg og et ansvar hos medarbejderen, hvilket beskrives i sætningen: ”Vi havde 

diskussioner, der endte blindt”. Det var i de situationer, hvor medarbejderen traf et andet valg, 

end det, AG mente var bedst for ham. AG’s beskrivelse af sin frustration kan altså også tolkes som 
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hans oplevelse af afmagt, idet medarbejderen ikke tog imod hans omsorg. Omsorgen var altså at 

give medarbejderen mere frihed i sin bundethed, dvs. at løsne hans forpligtelser til 

arbejdspladsen, så han ikke var bundet af arbejdsopgaver oven i den måde, som sygdommen kom 

til at begrænse hans liv i den sidste tid.  

Et andet aspekt af AG’s lederansvar ses i hans fortælling om uærligheden: ”Hvis man havde været 

mere direkte om det, så havde output været noget andet”. AG fortæller, at han afventer en 

erkendelse hos medarbejderen i forhold til alvoren af situationen. Han presser ikke på for at 

konfrontere medarbejderen med hans tilstand. AG fortæller, at uærligheden blev 

uhensigtsmæssig i slutningen af forløbet, da det forpurrer planlægningen af opgaver og 

kommunikation. Det giver dog tilsyneladende ikke AG anledning til at tænke, at han skulle have 

ageret anderledes her. Hans værdier omkring omsorgen vejer tilsyneladende højere i denne 

situation. Generøsiteten over for det andet menneske er vigtige end planlægning af 

arbejdsopgaver, og så tager han det på sin egen kappe, at der så vil være arbejdsopgaver, der ikke 

løses i den periode. Det er en del af hans lederprioritering. 

I en enkel sammenfatning kan man sige, at AG reflekterer og er i dyb kontakt med sine værdier. 

Han er selvkritisk og udviser storsind, og hans empati ser vi ud af hans omsorgsfulde håndtering af 

den manglende erkendelse samt deres samtaler, som ”endte blindt”. AG’s personlige ledelse giver 

ham tilsyneladende ikke udfordringer i forhold til de problematiske sider af inderliggørelsen.  

 

Uærlighed og værdighed (PE og RE) 

PE 

PE taler meget om balancen mellem omsorg for den syge medarbejder, og om det at skulle agere 

som leder med fokus på opgavevaretagelsen: ”… det er det der med, når man kommer ind i sådan 

noget, hvor langt skal man lade tingene løbe (…) Jeg har nogle personlige værdier, der handler om 

at udvise empati over for mennesker, der er i en uforskyldt situation (..) og det kan godt komme 

lidt i clinch i sådan nogle situationer”. PE nævner her værdikonflikten og den indre dialog, som 

forfølger hende. Den kommer frem flere gange i interviewet i forhold til, hvad er det rigtige at 

gøre. Hun er meget loyal over for begge aspekter af sit lederansvar; dvs. medarbejderen som det 
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hele menneske og arbejdspladsens faglige opgaveløsning og herunder også forholdene for de 

øvrige medarbejdere.  

I denne værdikonflikt indgår også PE’s syn på ærlighed. Hun påpeger: ”Man kan sagtens vise 

empati over for en person og være medfølende i situationen, men samtidig også være ret tydelig 

omkring, at nu bliver der nødt til at ske noget af hensyn til nogle andre mennesker og af hensyn til 

forretningen. Så det der med at gå ind i det og være relativ ærlig”. Ærlighed og ordentlighed går 

altså her hånd i hånd. Derfor reagerer PE også, når hun opleve:; ”Der sned sig en uærlighed ind”. 

Det påvirker værdigheden imellem dem, ifølge PE. Hun vil meget gerne agere ordentligt rent 

menneskeligt, også når der skal siges svære ting, så som ved en fyring. 

Respekt og værdighed er altså elementer i PE’s lederansvar, men hvor stor et ansvar tager hun for 

situationen? Hun tager ikke ansvar for den andens situation, men for at skabe rimelige rammer og 

frihed for den syge, samt for at handle med respekt og ordentlighed. PE er selvfølgelig bundet er 

regler etc. på arbejdspladsen, men søger en empatisk menneskelig tilgang, som så nødvendigvis 

har en grænse i arbejdsregi. Hun ærgrer sig, når den menneskelige relation påvirkes af 

uærlighed, idet det i dette tilfælde sender hende selv tilbage i en regelhåndtering og bundethed, 

dvs. når medarbejderen ønsker at ville afprøve en tilbagevenden, så skal dette håndteres, jf. HR-

reglerne. PE’s ansvarstagen afspejler en etik, hvor det enkelte menneske mødes som unikt og 

værdifuldt.  

PE udtrykker tydeligt sin tvivl og selvkritik, samtidig med at hun handler og er medfølende i 

situationen. Det afspejler en sårbarhed hos hende, men samtidig også en menneskelig styrke, da 

hun tilsyneladende lader sårbarheden afgrænse sig til hendes personlige ledelse.  

 

RE 

I RE’s fremstilling af den sidste samtale med en døende medarbejder fortæller han at: ”Jeg sad i 

samtalen og skulle afveje, hvor meget skulle jeg tale hende efter munden, og hvor meget skal jeg 

sige konkret fra arbejdsgiverstolen. Jeg endte med at tale hende meget efter munden”. I den 

pågældende situation havde medarbejderen fremlagt, at hun forventede at vende tilbage til 

arbejdspladsen efter ca. 4 uger, og dette var for RE helt tydeligt urealistisk. Hendes udsagn kom 
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altså til at fremstå som en benægtelse af alvoren i hendes tilstand. Dilemmaet for RE var således, 

om han skulle forblive i uærligheden og dermed bekræfte hendes virkelighed, eller om han skulle 

udfordre hendes udsagn. For RE var det tilsyneladende ikke et svært valg, da hans fokus i høj grad 

var på omsorgen for medarbejderen: ”jeg prøvede at bekræfte hende i noget af det, hun gerne 

ville bekræftes i”. RE uddyber senere: ”min rolle i den sygdom var at være den støttende og 

sammen med hendes kolleger give hende moralsk opbakning”. Det er altså et tydeligt valg fra RE’s 

side, at han i denne situation ser sit lederansvar som at bruge sin magt til at drage omsorg. Det 

virker næsten som om, at RE skal lægge bånd på sin omsorg, når han siger: ”Fra min side prøvede 

jeg at tale til hende, som om hun ikke var et lille barn - man kan hurtigt tale ned til folk, når man 

føler, de har det skidt – men jeg prøvede at tale normalt til hende, og jeg ved ikke, om det 

lykkedes helt”. At han drager en parallel mellem den syge og et barn synes i hvert fald at pege i 

retning af en meget omsorgsfuld tilgang til medmennesker i krise. Samtidig er RE meget bevidst 

om, at hans omsorg skal indbefatte værdighed for den anden. Og værdighed er faktisk en 

gennemgående værdi for ham, da han i mere generel form beskriver sin håndtering af samtalen: 

”jeg kunne hjælpe med, at hun fik en værdig tid det sidste halve år”. 

RE’s fremstilling af sin egen tilgang til den eksistentielle ledelse virker meget afklaret og oprigtig: 

”Jeg blev ked af det på hendes vegne – hun var et behageligt menneske… jeg blev trist over at se 

hendes situation og ved at se hendes forfatning – men jeg tror også, jeg var afklaret omkring 

udfaldet”. I denne sætning fremstår RE’s møde med medarbejderen som en beskrivelse af et 

eksistentielt møde med et døende menneske, dvs. egentligt frakoblet den arbejdsrelaterede 

virkelighed. RE siger også: ”det her handler om det enkelte menneske, og der må man tage den 

enkelte situation og hjælpe det enkelte menneske med det, man kan”. Lederansvaret er for RE at 

tage hånd om medarbejderen som det hele menneske, og hans etiske afsæt er at søge 

medarbejderens bedste i situationer med eksistentielle dramaer på arbejdspladsen. Han fremstår 

ubesværet i sine valg i situationen og meget klar i sit værdimæssige ståsted. Han beskriver således 

forløbet som indeholdende dilemmaer, men nævner ikke værdikonflikter som sådan. På den vis 

fremstår han heller ikke berørt at de problematiske aspekter af inderliggørelse på trods af hans 

tydelige personlige lederskab.  
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Magt og retfærdighed (MO) 

MO’s værdikonflikt handler primært om hans oplevelse af manglende retfærdighed og styring i 

situationen, hvilket for ham er nærmest to sider af samme sag. MO ser den manglende styring 

som manglende retfærdighed, idet alle skal behandles ens, og det bliver de ikke, hvis de selv 

bestemmer forholdene. Det retfærdige beror altså på, at der er en forudsigelighed og en 

transparens i ledelsesbeslutningerne, idet argumentationen for denne læner sig op af samme 

regelgrundlag. Han siger således: ”Det er vigtigt for mig at have en strategi, så jeg ikke skramler 

mig frem (…) Det er vigtigt at behandle alle ens – det giver transparens. Jeg bliver jo også målt af 

medarbejderne”. Af den sidste kommentar kan man spore, at hensynet til retfærdighed også beror 

på hans bekymring for, hvordan han vil blive opfattet som leder (retfærdig/uretfærdig) frem for 

om den egentlige handling eller regel er kongruent med hans eget værdiggrundlag. Man kan godt 

få det indtryk, at han ikke forholder sig til, hvad det etisk rigtige er for ham, men blot ser sig selv 

som agent for organisationen – og idet han er ansat i organisationen, er han loyal over for den 

politik og de regler, som der måtte være. I mangel af regler for håndtering af den situation, som 

han skal håndtere, læner han sig i højere grad op af sit eget definerede retfærdighedsprincip, 

nemlig hans tanker om ”kredit”. MO svarer således på spørgsmålet om hans tankegang om 

”kredit”: ”det er mit afsæt generelt, når jeg kommunikerer med medarbejderne – uanset, om det 

er en svær eller en nem situation, så behandler jeg folk ens på den måde”. Han forholder sig altså 

ikke til den enkelte medarbejder som (med)menneske, men iagttager situationen ud fra et 

regelgrundlag.  

I forhold til, hvordan samtalen med medarbejderen fik ham til at føle svarer MO: ”At jeg blev 

udnyttet. At det var hende, der tog styringen – det har jeg det ikke godt med, når jeg er chef”.  

Han føler sig altså udnyttet som leder i den pågældende situation, hvor ”hun fik lov at bestemme, 

at hun var syg i 3 uger – selvom jeg ikke oplevede det sådan. Det er selvfølgelig også forskelligt, 

hvor lang tid vi har brug for at være syg, for vi er forskellige mennesker, men jeg oplevede det som 

sagt ikke, at hun var syg”. Det giver ham således frustration, at han mister sin styring i forløbet 

med den berørte medarbejder. MO svarer selv i forhold til om det påvirkede ham ”ikke som privat 

person. Enten er jeg på arbejde, eller også så går jeg hjem. Så tjekker jeg ud. Det påvirkede mig 

lidt, at jeg ikke havde styringen arbejdsmæssigt – hun bestemte, hun tog for sig kan man sige”. 

MO fortolker altså medarbejderens adfærd ud fra et magtperspektiv, og hentyder samtidig til, at 
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der var en vis grådighed hos medarbejderen i formuleringen ”hun tog for sig”. Han fremstår også 

på anden vis med et menneskesyn, hvor mistilliden til medmennesket er i centrum: ”Mit dilemma 

var – fordi jeg måske er en kold skid – hvor tæt på skal jeg gå for at finde ud af, om hun virkelig var 

syg”. Det betyder også, at han ser sit lederansvar som at sørge for, at arbejdspladsen ikke bliver 

udnyttet af medarbejderne, og dette betyder en præference for en ledelsesstil med kontrol og 

styring. 

Hvis vi ser på dette med afsæt i Sløks optik omkring magt og omsorg i ledelse, er der meget lidt 

omsorg i MO’s ledelse. Det virker næsten som om, han ser medarbejderrelationen som en 

magtkamp, idet han tilsyneladende ikke lever sig ind i hendes eksistentielle krise eller tolker 

hendes adfærd ud fra hendes sorgfyldte situation eller ud fra en optik om medarbejderes 

rettigheder. Man kan overveje, om MO så i højere grad har sit fokus på arbejdspladsens 

opgaveløsning, men her fortæller han samtidig, at de sagtens kunne undvære medarbejderen i 

perioden. MO’s ubehag kommer altså primært af hans oplevelse af, at magtforholdet var vendt på 

hovedet. Det gjorde ham utilpas, idet hans lederidentitet synes at bero på magtperspektivet: ”Jeg 

identificerer mig som arbejdsgiver og leder og vil ikke udnyttes”. Der ligger i denne sætning en 

forudsat distance mellem arbejdspladsens interesser og medarbejderens interesser, og denne 

distance forklarer måske også den manglende personlige ledelse hos MO. Han opsøger ikke den 

eksistentielle samtale med medarbejderen, idet han ikke ser det som sit lederansvar at varetage 

medarbejderens private ve og vel, eller på nogen måde at drage omsorg for vedkommende som 

(med)menneske.  

 

Ansvar og skyld (AS) 

AS’s værdikonflikt handler primært om ansvar og skyld. Han siger eksempelvis: ”Det ramte dybt 

(…) Den der bekymring over, at jeg faktisk har været med til at gøre hende syg”. At han tænker 

over sit eget lederansvar kommer også tydeligt frem i hans kommentar: ”(…) har man i 

virkeligheden været med til at give brændstof  til sygdommen ved ikke at have set signalerne. 

Altså ikke at have gjort mit lederarbejder ordentligt. Det var slemt!”. 

Der er ingen tvivl om, at det ligger AS meget på sinde som leder at drage omsorg for mennesker, 

som er alvorligt syge, og derfor kommer han i en indre konflikt, når han samtidig i situationen skal 
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håndtere den del af sit lederansvar, som vedrører arbejdspladsens interesser. Han er ikke i tvivl 

om at den pågældende medarbejder skal fyres, og han handler uden tøven på dette, men det 

afføder tilsyneladende et voldsomt ubehag i ham: ”Men at skulle fyre syge folk, det har jeg prøvet 

nogle gange, det synes jeg er SÅ ondt. Altså virkelig afskyeligt ondt (…) Det er som at skubbe folk 

det sidste stykke ud over grænsen”. Det er klart, at oplevelsen af denne voldsomme indre 

værdikonflikt, dvs. at skulle bruge magt over for et sygt menneske, også er med til, at han bliver 

vred på den pågældende medarbejder. Han beskriver efterfølgende sine tanker således: ”at være 

blevet snydt… forrådt… burde hun ikke have sagt det da hun blev ansat?”. AS’s kommentarer viser 

en opfattelse af at være blevet svigtet. I hans optik har medarbejderen forhindret ham i at gøre 

det gode, og har samtidigt givet ham det videre ansvar for at håndtere en umulig situation, altså 

med AS’s ord at skulle agere ondt. 

Et andet aspekt af den eksistentielle udfordring for AS ses i hans beskrivelse af, hvad det gør ved 

ham at blive inddraget i medarbejderens private liv.   I forhold til, om det var svært for ham, at hun 

var ærlig om sin sygdom, svarer AS; ”Ja, det gjorde det. Jeg blev lukket helt ind i hendes li v(…) det 

gav mig et andet blik på det, altså på, hvad det var for et liv, hun havde levet, med den diagnose 

og to små børn (…) Det må have været vanvittigt belastende”. AS’s beskrivelse viser i 

kommentaren, at han lever sig helt ind i hendes situation og i de følelser, som den må have 

affødt. Man får fornemmelsen af, at han oplever hendes smerte i den måde, han går helt ind i det 

på. AS siger også mere generelt at:”jo bedre, man kender folk for alt muligt gennem et langt 

arbejdsliv, jo værre er det at høre om, hvad de går og slås med (…) Man bliver berørt sådan 

personligt, ikke arbejdsmæssigt”.   

Hos AS kan vi spore nogle af de problematiske sider af inderliggørelsen, når han beskriver, hvordan 

han følelsesmæssigt kommer helt tæt på sine medarbejdere og deres private kriser i form af sin 

personlige ledelse. Man kan overveje om magtrelationen her udviskes ved, at forholdet til 

medarbejderen bliver for familiært. Hans sprogbrug indikerer således med sin voldsomhed, at han 

bliver meget berørt af at leve sig ind i deres situation. Derudover skal det også nævnes, at han 

tager et meget stort ansvar, som nærmest læner sig op af en luthersk forståelse af at tage ansvar 

for den sammenhæng, man indgår i – i virkeligheden forventer han det samme af medarbejderen, 

hvorfor han også er uforstående og forarget over for hendes valg om at arbejde trods lægernes 
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anbefalinger. Det er altså denne kombination af AS’ tilgang til eget ansvar samt den udviskede 

magtrelation, som medfører en problematisk inderliggørelse.     

 

Respekt og privatsfære (CH) 

CH’s beskrivelse af samtalen med sin medarbejder peger værdimæssigt på CH’s syn på respekt for 

medarbejderen og dennes værdighed. For hende hænger respekt tilsyneladende sammen med at 

støtte medarbejderen i at opretholde den professionelle rolle på arbejdet, idet hun oplever 

situationen med den grædende medarbejder som akavet: ”Hun havde ikke været ansat længe… ja, 

det blev lidt akavet. Og hun syntes ’nu fik jeg grædt foran min chef og vist en masse svære følelser 

og private ting’. Jeg synes, jeg prøvede at rumme hende…”. CH forestiller sig tydeligvis, at det må 

være ubehageligt at fremstå med meget private og følelsesmæssige reaktioner foran sin chef, og 

senere fortæller hun da også, at hun netop ikke siden har spurgt ind til problematikken hos 

medarbejdere, idet ”det var tydeligt at det fyldte meget for hende – skal jeg så være den, der får 

de følelser op i hende igen. Jeg er jo bare hendes chef – er det ikke nogle samtaler, hun mere har 

lyst til at have med familien eller gode venner”. CH benytter altså sin magt til at udøve omsorg i 

form af at lytte til og rumme medarbejderen, men det er tydeligt, at hun tøver med at gå mere 

personligt ind i dialogen omkring det eksistentielle drama, som medarbejderen oplever. Hun ser 

det ikke som sit lederansvar at gå ind i samtalen, og derudover fremstår CH med en dyb respekt 

for, at den enkeltes privatliv er privat, hvilket betyder, at hun nærmest ser det som 

grænseoverskridende at spørge ind til medarbejderens situation senere i forløbet. Hendes 

fremførte lederansvar bliver på den vis at tage ansvar for det hele menneske, men på en 

distanceret måde, dvs. på den professionelle etikettes præmisser.   

I forhold til inderliggørelse hos CH virker det ikke til at være fremtrædende. Den empatiske og 

lyttende tilgang har en professionel side hos CH, som gør, at det private hos CH ikke inddrages 

synderligt. Man kan spore et ubehag hos hende i sammenblandingen mellem opgavehåndteringen 

og omsorgen, når hun siger: ”at lave det der meget hurtige skift med ’det er ok, du arbejder 25 

timer’ – til at skulle håndtere, at hun bliver så berørt af det, at hun får tårer i øjnene, og skulle 

udvise empati fordi, at hun har det sådan helt privat, og hvor man kan sige, det har ikke noget med 

arbejdet at gøre, og hun kommer til at græde, og hun undskylder, at hun græder. Og samtidig 
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tænker jeg, at hun er en medarbejder, der skal løse opgaver, men hun skal også have mulighed for 

tage holde fridage og være sammen med sin mor. Og så siger hun, jeg går bare og venter på, at 

hun dør, og det vil være en lettelse”. Kontrasten i situationen er åbenlys, og det er måske svært at 

vurdere, om det er et ubehag ved emnet, eller om det er overraskelseselementet, som CH 

reagerer på. Under alle omstændigheder holder hun den professionelle distance og bliver således 

stort set ikke berørt af den inderliggørelse, som kan ses i den personlige ledelse. 

 

Delkonklusion på undersøgelsesspørgsmål II 

I ovenstående analyse af ledernes værdikonflikter i forbindelse med de pågældende cases ses, at 

værdierne ordentlighed, ærlighed, retfærdighed og godhed på forskellig vis udfordres. Ikke alle 

værdier er på spil i den enkelte situation, men hver af lederne oplever, at de bliver udfordret på 

mindst en af dem. Vores alles værdigrundlag ligger som et fundament for vores handlinger, og når 

disse udfordres, medfører det typisk også en følelsesmæssig reaktion. Ledernes reaktioner 

fremstilles i deres fortællinger som henholdsvis afmagt, ærgrelse, tristhed, frustration, tungsind og 

bekymring. Ifølge dem alle er deres følelsesmæssige reaktioner afgrænset til arbejdets sfære. 

Det næste aspekt, vi har set på, er ledernes opfattelse af deres lederansvar. Fælles for AG, RE, PE 

og AS er at de tager et lederansvar for det hele menneske. De bruger magten i deres lederrolle til 

at drage omsorg for de medarbejdere, som er i en eksistentielle krise, og de er personlige i deres 

ledelse, idet de alle går åbent ind i den eksistentielle samtale med medarbejderen. De vægter også 

alle at lede med afsæt i medarbejderens bedste i disse situationer med eksistentielle dramaer, dog 

ses hos PE og AS, at de også håndterer arbejdspladsens interesser i form af afskedigelsesprocesser 

– men det er ikke nemt for dem. MO adskiller sig ved at afgrænse sit lederansvar til 

arbejdspladsens regi, og han går derfor ikke ind i omsorgen for medarbejderen i forhold til 

vedkommendes eksistentielle drama. CH’s tilgang kan ses som en mellemposition, idet hun tager 

ansvar for det hele menneske i samtalen med medarbejderen, men samtidigt holder en distance i 

den eksistentielle samtale, hvilket også afspejles i hendes efterfølgende beslutning om ikke at 

følge op med medarbejderen i forhold til konkrete private sag.    

Den etisk forpligtede leder, som tager ansvar for det hele menneske i sin ledelse, bruger altså sin 

magt til at vise omsorg, og der er tilsyneladende et stort overlap i ledere, der bruger deres magt til 
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at vise omsorg, og som samtidig kan karakteriseres som transformative ledere. De inddrager 

eksistentiel ledelse og tager et større lederansvar end den transaktionelle leder. Det betyder ikke, 

at de tager ansvaret for medarbejderens valg eller nødvendigheden i situationen, men de gør, 

hvad de kan, for at skabe frihed for medarbejderen i dennes bundethed. Den etisk forpligtede 

leder skal jf. Løgstrup tage sig af de sårbare, idet hun har ”andre menneskers liv i sine hænder” 

(Sløk, 2020, p. 140), og netop det at tage sig af de sårbare karakteriserer denne gruppe af ledere.  

Tilgangen ser i øvrigt ikke ud til at medføre en overbelastning for lederen i inddragelsen af det 

personlige i lederskabet, og i nogle tilfælde er den tværtom meningsskabende. Lederens møde 

med egne værdier i den eksistentielle ledelse skaber en anden forbindelse for lederen mellem det 

professionelle og det private.  
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Konklusion 

Denne opgave er skrevet ud fra nysgerrighed og omsorg. Nysgerrighed efter at komme nærmere 

på begrebet inderlighed i arbejdslivet, og omsorg for de ledere, der kastes ud i at håndtere 

vanskelige og tunge spørgsmål, hvor der ingen klare retningslinjer er at læne sig op ad. Ud over 

den rigide personalejura og arbejdspladsens samtaleskabeloner har man kun sig selv, sin etik, sin 

menneskekundskab og sin livserfaring at støtte sig til. 

Vi har ikke været interesseret i empirisk at kortlægge graden af inderligheden på det danske 

arbejdsmarked. En sådan opgave ville være både stor og vanskelig. Vi er heller ikke gået dybt ind 

de psykologiske aspekter ved at indgå i en relation med en medarbejder i krise, da vi ikke er fagligt 

klædt på til dette. Til gengæld har vi været interesserede i at blive klogere på, hvordan en særlig 

ledelsessituation – samtaler med syge eller døende medarbejdere – kan håndteres og opleves 

lederen, og hvad lige netop dette eksempel på det inderliggørelse af arbejdslivet kan sige om 

inderliggørelsens art og omfang og udøvelsen af det personlige lederskab. Vi kunne have set på 

andre situationer – MUS-samtaler, coaching af medarbejdere, motivationsfremmende initiativer 

osv. – men ved at tage udgangspunkt i sager af tungere og ikke så hyppigt forekommende 

karakter, håber vi at have fået trukket nogle pointer tydeligere frem. Sagt mere direkte: en 

samtale med en døende medarbejder vil for de allerfleste være en større og sværere opgave, end 

en MUS-samtale. 

Det overordnede spørgsmål, vi ønskede at belyse – problemformuleringen – lød: ”Hvad er på spil 

for ledere i deres håndtering af syge og døende medarbejdere?” Til at angribe dette spørgsmål 

stillede vi to underspørgsmål, nemlig: I ”Hvordan spiller ledernes fremstilling af dem selv og deres 

personlige lederskab ind i diskussionen om inderliggørelse i arbejdslivet?” og II ”Hvilke personlige 

værdier bliver ifølge ledernes fortællinger udfordret, og hvordan ser de deres eget lederansvar i 

den sammenhæng?” Efter at have talt med seks ledere, kan vi konstatere flere ting i deres 

fortællinger.  

Først og fremmest, at inderliggørelsen er der, men ikke i en meget kritisk grad, hvilket vi havde 

forventet. Den kan optræde i forskellige former; den ene af vores interviewpersoner bruger ordet 

”sjovt” – den andet ”afskyeligt ondt”.   
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Vi kan dog også konstatere, at det er muligt som leder at nægte inderliggørelsen adgang til ens 

ledelsesrum eller i det mindste begrænse den kraftigt; at man som leder godt kan holde 

medarbejderne ud i strakt arm og beskytte sig selv. Hos en af vores interviewpersoner, CH, ser vi, 

at hun netop har distance, samtidig med at hun udviser menneskelighed og omsorg. Hos en 

anden, MO, er der slet ikke inderliggørelse på spil, da han forbliver i den professionelle rolle. 

Det at skærme sig mod inderliggørelse kan ske ved hjælp af en persona og leder således direkte 

over i spørgsmålet med sondringen mellem privat, personlig og professionel og valg af en persona. 

Vi havde ikke forventet at høre fortællinger om en udelukkende privat leder, da vi ikke har mødt 

denne type på vores arbejdsplads, og det skete da heller ikke. Vi mødte en enkelt leder, der 

tilnærmelsesvist giver et udelukkende professionelt udtryk, og som i sin store loyalitet over for 

arbejdspladsen udviste en stor høj grad af distance over for medarbejderne; men ellers har vi først 

og fremmest fået indblik i, hvordan forskellige ledere balancerer mellem den professionelle 

ledelsesrolle og deres privatperson, og hvordan deres persona således udtrykker sig. Vi har mødt 

den nærmest alfaderlige omsorgsperson, der påtager sig et kæmpe ansvar for de medarbejdere, 

han er ansvarlig for og kender rigtigt godt: vi har mødt den både empatiske og ordentlige leder, 

der er meget bevidst om, at forretningen også skal passes; vi har mødt lederen, der empatisk og 

indfølende hører sin dødeligt syge medarbejders behov for at tro på en tilbagevenden til 

arbejdspladsen og bevidst lader hende blive i troen, selv om det udfordrer hans ærlighed; og vi har 

mødt lederen, der dygtigt taler med medarbejderen om hendes svære tanker omkring sin 

demente mor, uden at samtalen tilsyneladende sætter sig større spor i lederen. 

Groft sagt kan vi opsummerende sige, at et fåtal fremstår med de tre nævnte kritiske elementer af 

inderliggørelse, mens de fleste fremstår med en persona, gennem hvilke de udøver personligt 

lederskab. 

I forlængelse heraf kan vi også slå fast, at Bass’ transformative leder – udtrykt i det, vi kalder ”det 

moderne ledelsesideal” – absolut er at finde i flere af de fortællinger, vi har hørt. Samtalerne med 

medarbejderne kalder naturligvis ikke på alle træk ved den transformative leder – det er nok ikke 

her, man i stor stil begejstrer, for eksempel – men vi ser eksempler på ledere, der indgår i tætte, 

anerkendende relationer med medarbejderne og giver disse personlig opmærksomhed, akkurat 

som den transformative leder forventes at gøre. 
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Og så er der spørgsmålet, om inderliggørelsen eller udøvelsen af det personlige lederskab virker til 

at være et problem for lederne, eller om det stimulerer og giver mening til det at være leder? 

Grundlæggende giver de ledere, der udøver personligt lederskab, udtryk for en opfattelse af, at 

det at bruge sig selv og indgå i tætte dialoger med deres medarbejdere om private forhold er en 

selvfølgelighed og en naturlig del af lederrollen. De ser det ikke som en uønsket eller påtvunget del 

af lederrollen, som de helst havde været fri for. Vi får således ikke opfattelsen at, at der bliver gjort 

etisk vold på lederne ved, at de skal indgå i disse tætte relationer med deres medarbejdere og 

trække på deres private evner. 

Det betyder ikke, at de er upåvirkede af de beskrevne samtaler. Selvom det i, for os, overraskende 

lille grad virker til, at lederne tager ”oplevelsen med hjem”, afspejler de ledere, som vi har 

karakteriseret som mest inderliggjorte – bl.a. ud fra den høje grad af empati og personlig 

indlevelse, de giver udtryk for – at det gør indtryk på dem at komme så tæt på en medarbejders 

personlige ulykke. En anden leder beretter om, hvordan det får hende til at reflektere over, at det 

(medarbejderens situation med en dement mor) kunne ske for hende, fordi lederens mor har 

samme alder. Man får således et tydeligt indtryk af, at der i udøvelsen af det personlige lederskab 

vækkes private tanker, følelser og refleksioner, der intet har med forretningen at gøre.    

Det kan være belastende at komme så tæt på medarbejdernes problemer, især hvis man som 

leder påtager sig et meget stort ansvar for andre mennesker – dette får vi også indtryk af efter at 

høre nogen af beretningerne. Påtager man sig som leder et stort ansvar for medarbejdernes 

velbefindende, kan man hurtigt komme til også at føle skyld, når det går medarbejderen skidt. Og 

når lederen først føler skyld, kan det ske, at man bliver vred på medarbejderen over at have bragt 

lederen i sådan en situation. Svære og modsatrettede følelser som medfølelse, skyldfølelse og 

vrede går således hånd i hånd, og kan gøre det ondt at være i for lederen.  

Der er samtidig ledere, der ser deres ansvar som mere begrænset – det handler om at udvise 

respekt og ordentlighed og omsorg i den form, hvor man møder medarbejderen, hvor han eller 

hun er – og hvis hun er der, hvor hun vil bekræftes i, at hun ikke dør, så er det det, man gør. 

Belastende kan det også være at befinde sig i de værdikonflikter, mødet med medarbejdernes 

private problemer afstedkommer. Grundlæggende værdier som ordentlighed, ærlighed, 

retfærdighed, godhed (udtrykt i omsorg) er fremherskende i ledernes fortællinger, og det er jo 
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ikke altid muligt at udleve alle værdier på samme tid. Det oplever lederne i udøvelsen af det 

personlige lederskab, hvor hensynet til forretningen og medarbejderen skal gå hånd i hånd. Det 

kan være svært at ae medarbejderen på kinden med den ene hånd og underskrive fyresedlen med 

den anden hånd.  

Vi ser ikke de uklare og mudrede magtrelationer mellem leder og medarbejder, som bl.a. 

Brinkmann advarer mod, udtrykt nævneværdigt i fortællingerne. Som betragter kan man gøre sig 

den tanke, at den leder, der giver udtryk for nærmest at have et familiært forhold til sine 

medarbejdere, måske bidrager til en uklar opfattelse hos medarbejderne af, hvem der har magten, 

men det er ikke noget, der nævnes. Tværtimod gives der udtryk for, at lederne kan være meget 

bevidst om at beskytte medarbejderne i magtrelationen ved eksempelvis at opfordre dem til at 

have en tillidsmand med til fraværssamtalerne. 

Så er der spørgsmålet om den evige selvudvikling, som Bovbjerg påpeger som et problematisk 

forhold ved inderliggørelsen. Her må vi konstatere, at ja, udøver man personligt lederskab, vil man 

som leder møde behovet for løbende at reflektere, udvikle sig og forholde sig kritisk til sin egen 

måde at udøve ledergerningen på, og man kan derfor godt blive usikker på sig selv i sin stræben 

efter hele tiden at gøre tingene bedre. Om det adskiller sig så meget for den usikkerhed og behov 

for opkvalificering, man som leder kan have på sine faglige færdigheder, står imidlertid åbent. Og 

samtidig har vi også hørt, at det er dette, der skaber allermest mening for nogle ledere. Det at 

møde sine egne værdier, blive udfordret som menneske og tvinges til at møde sin egen sårbarhed 

kan give fornyet erfaring og visdom at møde verden med, som leder og som menneske. 

Vi har således mødt moderne ledere, der med Sløks ord i den grad giver udtryk for, at de bruger 

deres magt til at vise omsorg. Medarbejderen ses som det unikke menneske, han eller hun er, og 

som i sin sårbarhed kræver særlig beskyttelse – ikke fra livets barske vilkår, som er, at man kan 

blive fyret, man kan blive syg, man kan miste og man vil en dag selv dø – men beskyttelse i kraft af 

at blive mødt respektfuldt som et ligeværdigt menneske.  
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Perspektivering  

At beskæftige sig med dette relativt tunge, men meget interessante område, har rejst flere 

overvejelser og tanker.  

Der er ikke tvivl om, at alvorlig sygdom og død ikke er nemt at blive konfronteret med som leder. 

Det ville også være mærkeligt andet! Vi har i den sammenhæng spurgt os selv, om arbejdspladsen 

med fordel kunne udarbejde noget materiale – en handlingsplan eller lign. – som lederen kan 

støtte sig til, netop for at man midt i al det svære, som man sjældent vil være rutineret i, har brug 

for hjælp. Ja, medarbejderen skal opfylde kriteriet for at være syg, for at kunne sygemelde sig 

efter sin brors død – men skal lederen være med til at definere, om medarbejderen er syg eller ej – 

eller må man give lidt ekstra snor, netop fordi vi har med død at gøre? Og hvad skal lederen være 

opmærksom på, når det handler om død? I gamle dage snakkede man om Freuds 

sorgbearbejdningsfaser; i dag er vi heldigvis blevet klogere og taler om de to spor – det 

fremadrettede og det tilbageskuende, som man som sorgramt menneske bevæger sig frem og 

tilbage imellem. Har lederne denne viden, og kunne arbejdspladsen med rette hjælpe dem med at 

få den? 

Igennem vores opgaveskrivning har vi bevæget os frem og tilbage mellem, om vi synes, det er 

rimeligt, at ledere arbejder så meget med sig selv (vores fokus er som bekendt på lederne, men 

man kunne stille samme spørgsmål for medarbejderne). Da en af vores – i øvrigt meget empatiske 

og reflekterede – interviewpersoner gav udtryk for, at han havde spurgt sig selv, om han skulle 

arbejde mere med sin rummelighed, var vi nærmest indignerede på vores lederstands vegne. Hvor 

meget er det lige, vi skal udsætte os selv for af kritisk granskning og evig selvudvikling? Efter at 

have afsluttet opgaven er vi dog nået frem til, at ja, det er OK, at vi ledere kræver noget af os selv, 

for vi har med mennesker at gøre, og vi har magt. Vi skal forvalte vores magt med visdom og 

kyndighed og være os vores egne begrænsninger og skrøbelighed bevidst. Samtidig skal vi dog 

også huske at anerkende os selv for det store psykologiske arbejde, det kan være at være leder, og 

kræve hjælp hertil – coaching, reflektionstid m.m. Hermed en opfordring til vores lederkolleger.  
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Endeligt har vi spurgt os selv, hvordan arbejdet med dette masterprojekt og MPG’en i 

almindelighed har bidraget til vores refleksioner omkring vores egne ledergerninger. På MPG’en 

blev vi tidligt (på Ledelsesfagligt Grundforløb) introduceret for MPG’s kompetenceprofil, og her 

blev banen sat for, hvilke kompetencer, vi skulle udvikle i de mange moduler, som til sammen 

udgør uddannelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser, at der er tale om seks kompetencer, og vi hæftede os hurtigt ved den ”personlige 

udviklingskompetence”, idet den forekom mest diffus og måske også dermed sværest at leve op 

til. Personlige udviklingskompetence beskrives således: ”En personlig udviklingskompetence 

betyder for det første, at man har opnået en bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, 

værdier og handlemønstre samt de kontekster og relationer, man indgår i. For det andet betyder 

det, at man har identificeret væsentlige udviklingskrav. De fleste oplever, at kontekster og 

relationer er under forandring pga. strukturreform, fusioner, dokumentationskrav og evalueringer. 

Hvordan spiller det tilbage på mine kompetencer? Med en accept af, at du næppe kan gå på 

vandet hele tiden, kan du for det tredje formulere dine udviklingsmuligheder. God offentlig ledelse 
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forudsætter, at du bevæger dig videre fra tænkning mod handling på en bevidst måde, dvs. 

gennem identificering af dine udviklingsmuligheder”. 2 

Tanken strejfede os: på hvilke dimensioner skal vi evalueres på denne uddannelse? Hvor langt skal 

man ind i selvet og udvikles for at kvalificere sig som en god offentlig leder?   MPG’ens ideal for 

”god offentlig ledelse” kan således se som en klart udtryk for tidens moderne ledelsesideal, jf. 

Bernard Bass. Vi har altså selv gennemgået en modellering de sidste tre år med henblik på, at vi 

skal kunne agere som ledere med transformativ ledelsesstil. Det har ind imellem været 

anstrengende og til tider blevet oplevet grænseoverskridende (jf. Personligt UdviklingForløb, PUF), 

men vi må her på falderebet konstatere, at aspektet med den personlige ledelse falder på plads 

for os. Vi har netop gennem forløbet med dette masterprojekt oplevet kvaliteterne ved den 

personlige ledelse, samtidig med, at vi har set, at det fint kan balancere uden de problematiske 

sider af inderliggørelsen. 

 

  

                                                             
2 https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/call_to_action/mpg_kompetenceprofil_1.pdf 
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