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Ledelse via dårlig samvittighed
Statsminister Anders Fogh Rasmussen roser ikke sine ministre nok. Det vækker forargelse. Men selvstændighedens styrke 
er, at den viser sig ved, at folk indfrier forventninger uden at være akkompagneret af en leders klapsalver.

Hold op, hvor er jeg skuffet over dig. 
Jeg havde forventet meget mere af 
dig. Du har svigtet min tillid. Så-
danne formuleringer fra en dansk 
personaleleder er uhørte. I ste-
det er vi vant til at fremhæve, at 

danske ledere er verdensmestre i at vise tillid. De 
stoler på, at deres medarbejdere lever op til deres 
forventninger. Og de anerkender medarbejdernes 
indsats ved at rose. 

I den nye bog »Tilliden & magten« – Børsens 
Forlag 2008 – af Niels Thygesen, Steen Valentin og 
Sverre Raffnsøe fra Copenhagen Business School 
får vi endda at vide, at det kan betale sig at vise 
tillid. For tillid betyder, at ressourcerne til at over-
våge og kontrollere mindskes. Der er værdi og be-
sparelser i tillid, ikke kun blåøjet idealisme. 

Sådanne formuleringer er svære at være ueni-
ge i, ikke mindst fordi tillidsfuldhed er udtryk for 
magtfuldt velmeneri. De fleste af os mener, at en 
leder skal klare sit job ved at vise sine medarbej-
dere sine glade og gode sider. Er man ikke den gla-
de og rosende chef, så bliver man udråbt som en 
dårlig personaleleder. 

Det ramte statsminister Anders Fogh Rasmus-
sen i søndagsudgaven af Berlingske Tidende. Her 
udtalte en unavngiven minister. »Han (Anders 
Fogh Rasmussen) er i den grad ikke en omsorgs-
fuld chef, der lige giver et ring, når man er ude at 
hænge. Ej heller den der roser, hvis man gør noget 
godt. Det forventes bare.«

Pointen er, at vi i Danmark kun vil have aner-
kendende og tillidsfulde ledere. Kravet gælder alle 
uden undtagelse, også vores statsminister. Kravet 
er umuligt at indfri. De fleste ledere – lige fra læ-
reren i folkeskolen til virksomhedslederen – ved, 
at man ikke kan opnå resultater med alt og alle 
udelukkende med gode midler. Ikke desto mindre 
fortæller det om tillidsideologiens enorme styrke, 
at ingen taler om tillidsledelsens mangler.     

Vi skal helt til USAs kommende præsident Ba-
rack Obama, for at høre om et alternativ til tillids-
ledelse. I et interview til det seneste nummer af 
Time Magazine fortæller han om sit ledelsesprin-
cip. Han leder ved at give folk skyldfølelse. Ved at 
få dem til at indse, at de svigter i forhold til hans 
forventninger. Og Obama tilføjer, at han ikke vil 
udelukke at give sine medarbejdere en skideballe. 
For skulle det knibe med medarbejdernes skyldfø-
lelse, så ser han sig nødsaget til at regere på med-
arbejderes frygt for skældud. 

Det er sjælden befriende læsning. For Barack 
Obama sætter fingeren på problemet. For meget 
anerkendelse og tillid resulterer i for lidt skyld- og 
ansvarsfølelse, i mangel på samvittighedsfuld ud-
øvelse af sit arbejde. Og hvorfor så det?  

Samvittigheden er en moderne skønhed, 
fordi den kan blive dårlig. Når det sker, får vi 
skyldfølelse. Og sådan en følelse ryster man 

af sig ved at blive bedre til at holde det, man lover 
andre mennesker. Mit synspunkt er, at reelt per-
sonligt ansvar ikke eksisterer uden samvittighed, 
og at en velfungerende samvittighed er en dårlig 
samvittighed. I forhold til ledelse betyder det, at 
en leder er stærkt afhængig af at kunne tale til 
medarbejdernes dårlige samvittighed. 

Men problemet er, at vi langtfra er verdensme-
stre i samvittighedsledelse. Både på det ideologi-
ske plan og i almindelige virksomheders daglige 
praksis ønsker vi ikke at skælde ud og påføre hin-
anden dårlig samvittighed. I stedet undskylder vi 
hinandens mangel på ansvarlighed. Vi er simpelt-
hen i gang med at afskaffe skyldfølelse som en in-

tegreret del af det at være et ansvarligt menneske.
Lad mig give et eksempel på det personlige an-

svars lette tilstand i Danmark. I forlængelse af at 
regeringen nedsatte et udvalg om personligt an-
svar i sommeren 2007, understregede beskæfti-
gelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at udvalgs-
arbejdet ikke på noget punkt handlede om at give 
folk dårlig samvittighed. Dermed bekræftede han 
indirekte, at politisk ledelse for Guds skyld ikke 
handler om at skælde ud, men om at rose. Men re-
sultatet er, at det personlige ansvar frakobles dårlig 
samvittighed. Det er fatalt. 

Det betyder, at en leder slipper af sted med kun at 
give medarbejderne mulighed for at tage et ansvar. 
Det er ikke medarbejdernes pligt at indfri ansvaret. 
Tværtimod ser vi stadig oftere, at både ledere og 
medarbejdere står tilbage som de rene uskyldig-
heder, placeret i en uskyldig organisation, hvor alle 
hele tiden undskylder sig.  Det giver god samvit-
tighed. De fleste kender sloganet »hellere bede om 
tilgivelse end om tilladelse«. Det går jeg også ind for, 
når der som hovedregel ikke er grund til at bede om 
tilgivelse. Reglen er imidlertid at undskylde sig selv 
og andre. Det er den almindelige strategiske res-
source til at fjerne egen ansvarlighed. 

Vi kender også strategien særdeles godt fra så-
kaldt ansvarlige politikere. De siger enten, at det 
ikke er deres skyld, men oppositionens og forvalt-
ningens ansvar, eller også henviser de til, at de har 
gjort, hvad man kan forvente af dem.  

Et eksempel er københavnske politikeres ind-
førelse af retningslinjer og tilsyn i forhold til ple-
jehjem, bosteder og bofællesskaber i forlængelse 
af mediepåtalen af en række omsorgssvigt i 2007. 
Disse tiltag fritager politikere for skyld, og skaber 
de bedste betingelser for, at medie-frygtsomme lo-
kale ledere og medarbejdere kun tænker på at føl-
ge disse retningslinjer. Resultatet er, at alle først og 
fremmest tænker på egen uskyld. Og det er langt 
fra det samme som professionel og samvittigheds-
fuld omsorg for en plejehjemsbeboer. 

Men hvad skal ledere gøre i stedet for at rende 
rundt og anerkende, rose og vise tillid hele tiden? 

Skal de skabe frygt, skælde ud og vise skepsis? Nej, 
men de skal skabe en bedre balance mellem aner-
kendelse og frygt, ros og skæld ud, tillid og skepsis. 

Ledelse bliver i stigende grad et spørgsmål 
om at lede medarbejdere, der forventes at 
kunne tage et selvstændigt ansvar for at lede 

sig selv og for at gøre rigtige ting – uden overvåg-
ning og ledelsesmæssig omsorg. Men for at denne 
selvstyring og autonomi virker hensigtsmæssigt, 
må der ske en nymoralisering af ledelse og medar-
bejdere. Med andre ord lever vi i en tid, hvor skam 
og dårlig samvittighed i verden omkring os over-
tager den rolle, vold og overvågning tidligere spil-
lede. Denne udskiftning af pædagogiske og ledel-
sesmæssige redskaber er vi dårlig til at foretage i 
Danmark. Her er vi stadig kun optaget af mulighe-
den for at lægge al pædagogisk og ledelsesmæssig 
ondskab bag os. Det er umuligt, og det gør ledelsen 
»lallegod«.

 Det er umuligt, fordi både et barn og en dansk 
minister selvfølgelig kender forskel på at få meget i 
stedet for lidt ros. Forskellen mellem lidt og meget 
ros er i dag danske lærere og lederes subtile måde 
at straffe elever i folkeskolen og medarbejdere i 
danske virksomheder. Det særligt danske problem 
er, at vi er begyndt at sidestille fraværet af tillids-
vækkende ros for snart sagt enhver aktivitet med 
at blive straffet. Det er det, de unavngivne ministre 
laster Anders Fogh Rasmussen for. Det er præcis 
det samme, danske forældre diskuterer med lære-
re og pædagoger, når de ikke synes, at deres barns 
selvværdsfølelse er i top. 

I stedet for at forsøge at skabe selvværd skulle vi 
hellere begynde at opdrage børn og medarbejdere 
til større grad af selvstændighed. Selvstændighe-
dens styrke er, at den viser sig ved, at folk indfrier 
forventninger uden at være akkompagneret af en 
leders klapsalver. Hvordan når vi dertil? Ved også 
at vise mod til at udtrykke sin skuffelse over for 
børn – eller  barnlige ministre, som ikke lever op til 
forventningen om, at en minister står inde for sine 
offentlige udtalelser ved navns nævnelse. 

»En leder 
er stærkt 

afhængig af at 
kunne tale til 
medarbejdernes 
dårlige samvit-
tighed.
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