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Autencitet i stedet for autisme! 
af  

Docent, cand. scient. og dr. phil. Verner C. Petersen,  
CREDO, Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus 

 
Lad det være sagt med det samme, jeg ved ikke om min antagelse kan holde hele 
vejen, men det har slået mig at nogle af de karakteristika der kendetegner autisme 
også synes at kunne anvendes på sociale systemer, på statslige tiltag og styring og 
opgavevaretagelse i offentlige institutioner. Der synes i udpræget grad at mangle 
autencitet og en forståelse for de former for ledelse og organisering, der ville fremme 
en sådan autencitet.  
 
I følge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)1 omfatter nogle 
af de diagnostiske kriterier for autisme bl.a.: 

 
• tydelig forringelse i brugen af mangesidig, ikke-verbal adfærd så som 

øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropssprog og fagter til at regulere social 
interaktion 

• mangel på social og følelsesmæssig gensidighed, hvorved andre kun betragtes 
som redskaber eller mekaniske hjælpemidler 

• stereotyp eller gentagende brug af sproget eller idiosynkratisk sprog 
• tilsyneladende ufleksibel overholdelse af specifikke, ikke-funktionelle rutiner 

eller ritualer. 
• ihærdig optagethed af detaljer.  
 
I en beskrivelse af Århus Kommunes lokalpsykiatri hedder det: “Det lokalpsykia-

triske arbejde er forsøgt gjort mere synligt og sammenhængende i og med, at de 
overordnede arbejdsprocedurer er blevet systematiseret (sagsgangen), og at 
sammenhængen mellem behovene og tilbudene er blevet synliggjort (behovslisterne). 
Derudover er der indført registrering af enhedens ydelser ved hjælp af det såkaldte 
SOS-system for de sociale ydelser og ved hjælp af det grønne system for de 
behandlingsmæssige ydelser ...”2 

Sådanne forsøg på at skabe værktøjer i f.eks. psykiatrien røber en tendens til en 
social autisme, hvor beskrivelsen og værktøjet gør det muligt og måske ligefrem 
ønskværdigt med en ufleksibel overholdelse af arbejdsprocedurer og systematikker, 
således at man undgår øjenkontakt, kropssprog og fagter. Resultatet bliver at 
klienterne betragtes som objekter, der kan undersøges ved hjælp af disse redskaber.  

Inden for psykiatrien ville det naturligvis være specielt interessant om autisme, 
forstås, vurderes og behandles ved hjælp af tilgange, der i sig selv kunne tolkes som 
autistiske. For hvordan behandler man et system, hvor behandlerne selv er begyndt at 
udvise de samme symptomer, som dem de skal behandle? Og psykiatrien står bestemt 
ikke alene.  

  
Symptomatiske eksempler 
Organisationer anvender i dag megen energi på at frembringe eksplicitte værdi-
grundlag og virksomhedsmodeller. I Århus Amt er man f.eks. nået frem til 5, eller er 
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det 6, grundlæggende værdier: “Dialog, Åbenhed, Respekt, Udviklingsvilje og Enga-
gement.” Siden der vist nok kommet “Troværdighed” til. 

I sig selv kan disse værdier næppe siges at være et udtryk for en tendens til 
autisme, men set i sammenhæng med vision, mission, strategi, ja hele den virksom-
hedsmodel3 man har opbygget, begynder det at se lidt anderledes ud. Den maniske 
optagethed af at pudse kofangeren, undskyld værdierne og modellerne, med et 
stereotypt og gentagende sprog, og antagelsen om at værdier åbenbart opstår/skabes 
ved gentagende brug af de samme ord, røber vel indirekte at man ikke har helt samme 
vægt på brugen af mangesidig, ikke-verbal adfærd så som øjenkontakt, ansigtsudtryk, 
kropssprog og fagter til at regulere social interaktion. 

Mange af de besværgelser, der skal foretages, besidder en underlig tomhed og 
meningsløshed. Blot et eksempel fra Arbejdstilsynet. I en vejledning om certificering 
af det rummelige arbejdsmarked, skriver man f.eks. ”Der stilles ikke krav om, at 
virksomheden skal have gennemført de konkrete initiativer, man har besluttet sig for, 
første gang virksomheden ønsker at erhverve certikat.”4 Nej, det vigtigste er at 
gennemføre ritualet, at udforme en rummelighedspolitik. 

Ingen områder af det offentlige synes at gå fri, heller ikke skoleområdet, selv om 
eleverne i følge formålet skal udvikle “erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at 
de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”5  

De klare mål i folkeskolen, der nu er blevet fælles mål, og eksempelvis KL’s 
Metodekommode6 viser at tendensen til at systematisere, måle, evaluere og 
dokumentere også er slået igennem her. Her er metoder til kvalitetssikring, hvor man 
helt kan undgå at indblande verbale, sociale og følelsesmæssige færdigheder, og 
måske endda helt lade være med at tænke. Så lærerne behøver ikke at tage hensyn til 
egen erkendelse, fantasi, eller lyst til at lære. Man kan nøjes med at følge anvisnin-
gerne i Metodekommoden. 

Et eksempel: “lokal faglig måling kan være der, hvor en kommune beslutter, at 
der i børnehaveklassen skal måles, hvorledes eleverne er til: bogstavkendskab, for- og 
udlyd, lytteøvelser, rime, bogstavbenævnelse, hukommelsesspændvidde, ordmobili-
sering, udtaledistinkthed, udtalekvalitet, ordkendskab.”7 Det minder lidt om forsøget 
på at fortælle, hvad en stol er ved at tælle ben, ryglæn, sæde etc. Men bringer det os 
nærmere en forståelse af stolen? 

Med den ufleksible overholdelse af specifikke, ikke-funktionelle rutiner eller 
ritualer har man opfyldt de krav, der stilles og kan dokumentere, at klienten eller 
eleven har fået præcis de ydelser vedkommende har krav på, intet mere, intet mindre.  

Ikke-verbal adfærd så som øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropssprog og fagter er det 
jo nok lidt sværere at få beskrevet og det samme gælder social og følelsesmæssig 
gensidighed. Hvis vi alligevel forsøgte ville den såmænd også ende med at gøre 
øjenkontakt, ansigtsudtryk osv. stereotype, hvormed de formentlig ville antage 
karakter af ikke-funktionelle rutiner eller ritualer. 

Forsøget på at beskrive aktiviteter i detaljer rummer den åbenlyse fare, at man 
ikke ligefrem opfordrer den, der skal udføre disse aktiviteter til at tænke selv og til at 
bruge de ikke-verbale, sociale og følelsesmæssige færdigheder, der vil få en til at 
fremstå som et menneske og ikke blot som en pleje-, behandler- eller undervis-
ningsressource. 
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Efterhånden kan man rive sig helt løs fra den konkrete verden med alle dens 
komplicerede og endda komplekse relationer og uklare, flimrende og forstyrrende 
påvirkninger, men det forudsætter naturligvis at ledelsen og dens stab af dygtige, 
kompetente medarbejdere har kendskab til de nyeste værktøjer.  

Til gengæld bliver det svært for dem, der skal agere ansigt til ansigt med 
klienterne, kunderne, eleverne. Her kan man nok have vanskeligt ved at undgå 
mangesidig, ikke-verbal adfærd så som øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropssprog og 
fagter til at regulere social interaktion. En repeterende, ensidig gentaget adfærd vil 
ikke være tilstrækkelig, selv om den måske opfylder kravet om retssikkerhed som 
defineret i f.eks. loven om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
 
Autentiske aktiviteter 
I min egen undervisning forsøger jeg at realisere nogle af de tanker, der har ledsaget 
mit arbejde om værdibaseret ledelse og selvorganisering. I et af kurserne får de 
studerende udleveret basale problemer og får til opgave gennem eksperimenter, 
observationer, simulationer etc. at finde et svar på disse problemer. 

En af opgaverne går ud på at finde ud af om viden kan overføres fra person til 
person udelukkende gennem et sæt skriftlige instruktioner. Et år valgte de studerende 
at se på, om viden om hvorledes man udfører et straffespark i fodbold, kunne 
overføres i en manual. Der blev udformet en omhyggelig instruktion, med udsagn 
som: “Placér bolden på jorden med begge hænder på straffesparkpletten og ansigtet 
mod målet.” Dernæst lod de en fodboldanalfabet forsøge at udføre instruktionerne, 
mens de optog forsøgene på video. Det så ikke særlig godt ud, og konklusionen var 
tydelig, man kan ikke lære at udføre et straffespark alene ud fra en skriftlig 
instruktion.  

Men man kan lære det af nogen, der kan. 
Hvordan? Jo, ved at få demonstreret et straffespark kan novicen forsøge at imitere 

adfærden og måske endda rent fysisk blive korrigeret i sine forsøg af den, der kan. 
Med udnyttelse af metaforer, og en mangesidig, ikke-verbal adfærd, så som øjen-
kontakt, ansigtsudtryk, kropssprog og fagter. 

Derved kan man lære noget, som man formentlig ikke selv kan beskrive. Det 
lejres som visse anlæg i hjernen uden at man nogen sinde kan gøre sig disse anlæg 
helt bevidst. Men man kan naturligvis vise andre, hvad man kan i praksis, med 
udnyttelse af kropssprog og fagter.  

Et autentisk liv kan næppe leves på basis af eksplicitte planer, måltal, entydige og 
præcise instruktioner, med tilhørende evaluering og eventuelle korrigerende aktivi-
teter. Hverken den enkeltes eller det liv, der leves i fællesskabet med andre.  

For det første er det vigtigt med den tavse viden, der ikke kan udtrykkes i instruk-
tioner og med de tyste værdier, der ikke kan udformes som skriftlige værdigrundlag, 
etiske kodekser og adfærdsregler. 

For det andet er det er nødvendigt at bevare tvetydigheden, uklarheden, 
gråzonerne, for at give plads til skøn, selvstændig vurdering, hensyn, personligt 
ansvar og indsigt, dvs undgå det repeterende, faste mønster og den i detaljer fastlagte 
adfærd. 
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For det tredje må man betjene sig af mangesidig, ikke-verbal adfærd så som 
øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropssprog og fagter til at regulere den social interaktion, 
ligesom man må kunne opfatte den sociale og følelsesmæssige gensidighed.  

Vigtigheden af den tavse viden fremgår indirekte af straffesparkinstruktionens 
utilstrækkelighed. Man har det i fødderne og det gælder ikke blot straffespark, det 
gælder al intelligent adfærd. Vi besidder generelle mønstre og evner som vi kan 
anvende til at løse specifikke opgaver uden at vi kan redegøre for den eksakte 
procedure. Vi kan demonstrere, at vi besidder evnen ved i praksis at kunne sparke 
straffespark og yde pleje og omsorg. Og det er vel bl.a. ved denne demonstration i 
praksis, at vi kan give denne viden videre, gennem at andre kopierer, bliver korrigeret 
og korrigerer sig selv, indtil de ser ud til at kunne det samme.  

Ved at lade være med at fiksere viden og værdier i bestemte instruktioner og 
skemaer kan man tillige bevare en tvetydighed og uklarhed der tillader, at man kan 
håndtere forskellige situationer forskelligt, i stedet for blot at have et par ufleksible 
ikke-funktionelle rutiner, der anvendes på hvad som helst uden tanke for om det 
pågældende værktøj passer til situationen.  

Hvad dygtige medarbejdere og ledere har indarbejdet er derfor ikke håndfaste 
algoritmer og entydige regler, men mere generelle former for viden og kunnen. En 
slags dybt prægning og værdimæssig bias, der ikke præcist angiver, hvad der kan eller 
skal gøres i bestemte situationer. Det gør konkrete beslutninger og handlinger 
følsomme over for opgaven, det sikrer en dyb konsistens i disse beslutninger og 
handlinger og det bidrager til autencitet i stedet for autisme. 

 
Den livsvigtige, flimrende uklarhed 
En leder, der har forstået vigtigheden af flertydigheden, uklarheden og gråzonerne, vil 
ikke forsøge at angive detaljerede, entydige instruktioner for medarbejdernes aktivi-
teter, opstille måltal for aktiviteten, eller foretage sig andre af de autistiske handlinger, 
som vi her har set kritisk på.  

I stedet vil lederen lægge vægt på at skabe en forståelse for den grundliggende idé, 
mening og retning. Det vil bevare flertydigheden, uklarheden og gråzonerne og det 
kræver at medarbejderne selv skal udfylde de konkrete opgaver, enkeltvis eller i 
selvorganiserende grupper. De vil ikke blot være substituerbare ressourcer, redskaber 
eller mekaniske hjælpemidler, men selvstændigt tænkende indsigtsfulde og ansvarlige 
med-arbejdere.  

Når man ikke angiver præcist, hvad der skal laves og hvorledes det skal gøres, 
skaber man i hvert fald muligheden for at medarbejderen selv kan reducere 
flertydigheden, mindske uklarheden og træffe et valg i en gråzone. Det kræver 
naturligvis at medarbejderne har et råderum, hvor de kan udfolde deres viden og 
kunnen, og demonstrere deres ansvarlighed. 

I forbindelse med forsøget på at introducere tanker som disse i organisationer har 
jeg lavet småeksperimenter, der kunne tjene til at vise, hvorledes dette kunne fungere 
i en ganske simplificeret praksis8. Selv i sådanne simple eksempler, hvor man beder 
deltagerne om at udføre en ikke særligt præcist beskrevet opgave, kan man opleve, at 
deltagerne finder på fremgangsmåder og løsninger, som det ville være vanskeligt at 
finde frem til i forvejen. Den manglende præcision i opgaveformuleringen, hvor der 
blev lagt vægt på at give deltagerne en idé om opgaven førte således til fremgangs-
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måder og løsninger, som jeg ikke havde været i stand til at forudse. Sammenligninger 
med opgaver, hvor der var angivet mere præcise procedurer for opgaveløsningen, 
antyder også, at der er et større engagement i opgaveløsningen, når man selv skal 
finde ud af, hvorledes opgaven konkret skal løses. 

Det er selvfølgelig også værd at understrege at det fungerer bedst, når man kan 
håndtere mangesidig, ikke-verbal adfærd så som øjenkontakt, ansigtsudtryk, krops-
sprog og fagter, og når man forstår betydningen af metaforer og det usagte. Hele den 
usynlige pukkel af tavs viden og tyste værdier som vi slæber rundt på i vores aktiviter 
sammen med andre. Betydning af den tyste evne til at sætte sig i en andens sted for at 
kunne forstå, hvorledes den anden ser og opfatter vore aktiviteter er i virkeligheden en 
forudsætning for menneskeværdig pleje, en ordentlig ledelse, en givende undervisning 
og al samarbejde i en gruppe. 

Naturligvis skal man være forsigtig med at slutte ud fra enkle eksperimenter og 
nogle få eksempler, men det er i hvert fald værd at overveje om dette ikke også vil 
være tilfældet i offentlige organisationer, hvor de opgaver man skal løse ikke er fuld-
stændig rutineprægede. Antagelsen er, at det vil føre til et større engagement, mere 
ansvarlighed, mere indsigt og forståelse og i sidste ende måske en højere grad af 
selvmotivering. 

 
Din opgave 
Hvis vi skal stoppet den autistiske tendens, jeg her har tegnet med ret grove streger, 
kræver det at én eller flere af jer siger til sig selv: “Jeg prøver at gøre noget andet!” 
Det kan gøres forsigtigt og prøvende i begyndelsen, men hvis man først har opdaget, 
hvilken effekt det kan have, tror jeg at lysten til at forsøge sig i større skala kommer af 
sig selv. Det kræver mod og det er risikabelt, for den dag man beslutter sig for at gøre 
noget andet end flertallet, begynder man at kunne stilles personligt til ansvar. Lykkes 
det, er man imidlertid med til at forandre sig selv, organisationen og samfundet.9 
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