
     

MODET TIL AT TAGE ANSVAR

CHRISTIAN  T. LYSTBÆK
LEKTOR, BTECH, AARHUS UNIVERSITET

FOLKEUNIVERSITETET
FOREDRAGSRÆKKEN: MOD I LEDELSE

CHRISTIAN T. LYSTBÆK
FOLKEUNIVERSITETET

    
  

   

     
   

     Oplæggets struktur

I. Mod i ledelse
- Modet til at tage ansvar

II. Hen imod mere mod i ledelse
- Orienteringspunkter for mod i ledelse
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Essay

I

Mod i ledelse
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     Ledelsesfaglige kompetencer

Ledelse kan omfatte forskellige former for kompetence
u Faglig kontrol
u Rationel organisering
u Effektiv koordinering
u Team-udvikling
u Strategisk positionering
u Organisatorisk udvikling
u Konsolidering af kultur og værdier
u Konstruktiv kommunikation
u … (Lystbæk, 2017)
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     Ex. Ledelsesfaglig kanon

Ledelsesfeltets klassikere har udvidet ledelsesområdet
u Weber (1904)
u Taylor (1911)
u Fayol (1916)
u Mayo (1933)
u Ansoff (1965)
u Argyris & Schön (1978)
u Schein (1985)
u Weick (1995)
u … (Lystbæk, 2017)
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     Ex. Ledelsesfaglig kanon

Ledelsesfeltets klassikere har udvidet ledelsesområdet
u Weber (1904)
u Taylor (1911)
u Fayol (1916)
u Mayo (1933)
u Ansoff (1965)
u Argyris & Schön (1978)
u Schein (1985)
u Weick (1995)
u Lystbæk (2025)
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     Personlige ledelseskompetencer

Personlige kompetencer i ledelse

u Kompleksitetshåndtering

u Relationskompetence

u Autenticitet

u Mod 

u …
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     Mod og moral
Mod er en særlig form for følelse

u Intentionel
-Rettet mod noget: Overvinde konkret frygt for noget
- Ikke vilkårlig (godt humør)

u Moralsk 
-Motivet er vigtigt: Gør det rigtige
-Fravær mærkes særligt stærkt: Dårlig samvittighed
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     Mod i ledelse 
Mod i ledelse handler om at tage ansvar

u Ikke for sig selv, ikke heroisk (med liv og levned som indsats)
-Man kan sætte noget på spil for at blive leder (position)

-Ex. Magt og rigdom

u For helheden
-Man skal tage ansvar for at være leder (funktion)

-Ansvar for andre/en organisatorisk helhed
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     Ex.: Modets ”poler”

÷
Mangel på mod
(frygtsomhed)

Mod 

+

++ = ÷
Overmod

(frygtløshed)

Gør det lette og bekvemme Gør det ubetænksomme

Gør det rette
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     Ex.: Modets ”poler” i ledelse

÷
Mangel på mod
(frygtsomhed)

Mod i ledelse 

+
Tager ansvar

++ = ÷
Overmod

(frygtløshed)

Gør som andre siger
(følgagtig ledelse)

Gør som man selv vil
(frembrusende ledelse)
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     Modet til at tage ansvar

Modet til at tage ansvar handler om modet til at give svar

u Give svar på organisationens udfordringer
› Også når det ikke er let, men usikkert

› Også når det ikke er populært, men udsættes for kritik
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     Modet til at svare (igen)

Mod til at give svar på organisationens vegne
u Svarer ikke på nogens vegne, men på helhedens vegne, 

dvs. både op, ned, på tværs, indefra og udefra

› Mod til loyale svar: Tager beslutninger alvorligt

› Mod til ærlige svar: Tager bekymringer alvorligt
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     Hvis leder er du?

Ledelse

Topledelse

Medarbejdere

Omverden Afdelinger
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Refleksion

Har du eksempler på modig ledelse? 
Det modsatte: Undviger ansvar/svar/kritik?
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Essay

II

Hen imod mere 
mod i ledelse
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     Modig ledelse

Modig ledelse håndhæver egen og andres udfordringsret

u Spørgsmål giver mulighed for at nuancere svar
› Nuancere beslutning

› Nuancere bekymringer
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     1. Værdier i ledelse
Værdiprofiler hos ledere (og andre)

a. ”The client manager”
- Værdsætter regelmæssighed (”proper management”)

b. ”The performance manager”
- Værdsætter produktivitet (”performance management”)

c. ”The open professional”
- Værdsætter tillid til medarbejderne (”professional management”)

d. ”The responsive manager”
- Værdsætter nye samarbejder (”participatory management”)

e. … (cf. de Graaf et al., 2014)
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     Ex.: Pejlemærker i ledelse
Fleksibilitet

Stabilitet

Ekstern 
tilpasning

Intern 
sammenhæng

Responsiv
ledelse

Resultatorienteret
ledelse

Relationel
ledelse

Regelret
ledelse

(cf. Cameron et al., 2014)
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     Ad.1. Værdiernes slagside
Opmærksomhed på værdiernes faldgruber

a. ”Ordentlig” ledelse kan være for ”rigid” (regelrytter)
- Risikerer at over-prioritere regelmæssighed

b. Resultatorienteret ledelse kan være for ”hård” (kynisk)
- Risikerer at over-prioritere produktivitet

c. Åben/tolerant ledelse kan være for ”blød” (konfliktsky)
- Risikerer at over-prioritere tillid til medarbejderne

d. Responsiv ledelse kan være for ”flyvsk” (manisk)
- Risikerer at over-prioritere nye projekter
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     Ex.: Pejlemærker i ledelse
Fleksibilitet

Stabilitet

Ekstern 
tilpasning

Intern 
sammenhæng

For rigid
(stivnakket)

For blød
(omklamrende) For flyvsk

(løs)

For hård
(belastende)

Relationel
ledelse

Responsiv
ledelse

Regelret
ledelse

Resultatorienteret
ledelse
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     Ex.: Udfordring af nulfejlskultur
Fleksibilitet

Stabilitet

Ekstern 
tilpasning

Intern 
sammenhæng

Nulfejls-kultur

Relationel
ledelse

Responsiv
ledelse

Regelret
ledelse

Resultatorienteret
ledelse
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     Ex.: Accept af fejlkultur (?)
Fleksibilitet

Stabilitet

Ekstern 
tilpasning

Intern 
sammenhæng

Nulfejls-kultur

Relationel
ledelse

Responsiv
ledelse

Regelret
ledelse

Resultatorienteret
ledelse

”Produktionsfejl”

”Menneskelige fejl” ”Pionerfejl”

Konfliktsky fejlkultur Flyvsk fejlkultur

Forhastet fejlkultur



CHRISTIAN T. LYSTBÆK
FOLKEUNIVERSITETET

    
  

   

     
   

     Ex.: Pejlemærker i ledelse
Fleksibilitet

Stabilitet

Ekstern 
tilpasning

Intern 
sammenhæng

For rigid
(stivnakket)

For blød
(omklamrende) For flyvsk

(løs)

For hård
(belastende)

Relationel
ledelse

Responsiv
ledelse

Regelret
ledelse

Resultatorienteret
ledelse

     

Refleksion

Er der brug for modig ledelse i din kontekst?
Er der værdier, der kan blive for meget af det gode?
Bliver der luftet og lyttet til bekymringer og kritiske betragtninger?
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     2. Videngrundlag i ledelse
Videngrundlag i ledelse (og andre steder)

a. ”Science”
- Videnskab: Baseret på systematisk analyse

b. ”Craft”
- Håndværk: Baseret på praktisk erfaring

c. ”Art”
- Kunst: Baseret på kreative visioner

(cf. Mintzberg, 2005)
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     Ex.: Grundlag for ledelse

Kunst
(visioner)

Videnskab
(analyse)

Håndværk
(erfaring)

(cf. Mintzberg, 2005)
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     Ex.: Grundlag for ledelse
Idealistisk ledelse
(for selvretfærdig)

Evidensbaseret ledelse
(for datastyret)

Erfaringsbaseret ledelse
(for indelukket)

Kunst
(visioner)

Videnskab
(analyse)

Håndværk
(erfaring)
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     Ex.: Grundlag for ledelse
Idealistisk ledelse
(for selvretfærdig)

Evidensbaseret ledelse
(for datastyret)

Erfaringsbaseret ledelse
(for indelukket)

Kunst
(visioner)

Videnskab
(analyse)

Håndværk
(erfaring)

Løs ledelse
(usystematisk)

Åndløs ledelse
(uambitiøs)

Løsrevet ledelse
(uspecifik)
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     Ex.: Grundlag for ledelse
Idealistisk ledelse
(for selvretfærdig)

Evidensbaseret ledelse
(for datastyret)

Erfaringsbaseret ledelse
(for indelukket)

Løs ledelse
(usystematisk)

Løsrevet ledelse
(uspecifik)

Åndløs ledelse
(uambitiøs)

Afbalanceret?
(for statisk)

Kunst
(visioner)

Videnskab
(analyse)

Håndværk
(erfaring)
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     Ex.: Udfordring af ledelsesudvikling

Plat og poppet

Pedantisk Lavpraktisk

Afbalanceret?
(for statisk)

Kunst
(visioner)

Videnskab
(analyse)

Håndværk
(erfaring)

Løs
(usystematisk)

Løsrevet 
uspecifik)

Åndløs
(uambitiøs)



     

Refleksion

Er der brug for modig ledelse i din kontekst?
Kan grundlaget for tiltag blive for meget af det gode?
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Tak for i dag


