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“The goal is to make any issue of integrity instinctive and comfortable to deal with – 

to make any decision to do what is right second nature, even though it often may be 

more difficult.” 

(Admiral Charles R. Larson, Superintendent, U.S. Naval Academy, Annapolis) 

 

Når klappen er nede ... 

I løbet af en kort periode sker der to usædvanlige ulykker i danske færgehavne. I begge 

tilfælde kører en bil ud over broklappen på vej til en færge, som ikke er der, og bilerne 

ender i stedet på bunden af havnen. Det er ulykker, der ikke må ske. Ansvaret må placeres. 

Der må gøres noget!  

Så vidt jeg har forstået, er der imidlertid i det ene tilfælde tale om, at man ikke ved, hvem 

der har ansvaret for den del af færgeanlægget, der omfatter broklapperne i land. Der rejses 

derfor krav om, at der ad politisk vej udformes regler, der fastlægger, hvem der har 

ansvaret, og der stilles krav om procedurer, der vil kunne hindre en gentagelse af disse 

ulykker. I mellemtiden klarer man sig med provisoriske spærringer.  

Problemet er, at en mere og mere detaljeret regulering bidrager til at flytte ansvaret fra den 

enkeltes hoved og hjerte til et sæt retningslinier eller en lov. Derefter behøver vi næsten ikke 

at tænke selv, vi kan nøjes med at følge retningslinierne. Problemer uden for de gældende 

retningslinier er ikke vort ansvar, de vedkommer ikke os, og vi behøver ikke at tænke os 

om eller selv tage et initiativ. Vi kan bogstavelig talt lade klappen falde ned... og tænke på 

noget andet. Resultatet er, at det personlige ansvar eroderes væk. 

Vi vænner os til, at vi ikke selv har et ansvar, vi appellerer i stedet til nogen eller noget og 

forankrer ansvaret i et regelsæt eller en politik og så får vi mærkeligt nok brug for endnu 

flere regler og sanktioner, omtrent som ved knopskydningen på skatteområdet. 

Efterfølgende irriteres vi så over den mængde regler, som vi selv har været med til skabe. 

Løsningen bliver en del af det problem, den skulle bidrage til at løse. 

Det gælder også i organisationer og virksomheder. Ved et foredrag for et par år siden 

spurgte jeg de tilstedeværende, om de havde oplevet etiske dilemmaer på deres arbejds-

plads. En kvinde svarede, at hun havde en god kollega med et alvorligt alkoholproblem. På 

spørgsmålet om, hvad hun så havde gjort for at hjælpe vedkommende, var svaret: 

“Ingenting”. Og hvorfor ikke? “Fordi vi ikke har nogen alkoholpolitik.” Underforstået, og 
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det må vi så have. Nogen må sørge for et sæt retningslinier, vi kan følge, når en medarbejder 

har et alkoholproblem. Når vi tænker sådan, bliver der imidlertid brug for flere og flere 

regler, og mere og mere omfattende personalepolitikker. 

 

Papirløsninger  

Der en ulyksalig tendens til at søge eksplicitere og nedfælde alle aspekter af værdigrundlag 

og personalepolitik på papir. Eksempler på skriftlige værdigrundlag er der nok af. Fra 

IBM’s “Forretningsetik, over forbrugerstyrelsens “Etik i bankrådgivningen”, “Flyvevåbnets 

værdigrundlag”, til Arbejdsmarkedsstyrelsens “Værdigrundlag”. Hør engang, hvad den 

sidste indeholder, under overskriften samhørighed: “Fællesskab, Samarbejde, Enhed, 

Solidaritet, Identitet, Loyalitet, Helhedsforståelse”. Lutter positive vendinger. Så positive, at 

man næsten kun kan forvente, at medarbejderne må blive skuffede i praksis. Hvis det sker, 

medvirker alt den positive snak kun til at gøre medarbejderne mere kyniske. Hvor er 

bagsiden, hvad kræver det af hver enkelt, hvis man blot skal opleve et minimum af disse 

holdninger i praksis? 

Det er som om, man mener, at jo mere man kan specificere og detaljere retningslinierne, jo 

bedre er det. Det kan imidlertid være en problematisk antagelse. Eksemplet med 

alkoholpolitikken antyder, at vi vænner os af med at føle noget selvstændigt ansvar for de 

områder, der ikke udtrykkeligt er medtaget i en personalepolitik. Jo flere områder, der 

medtages, jo værre bliver det. En selvstændig holdning erstattes af en henvisning til en 

retningslinie. Individuelle forpligtelser og stillingtagen bliver højst til efterleven af retningslinier. 

Man kan få den kætterske tanke, at de positive vendinger i værdigrundlag og personale-

politikker måske dækker over en oplevet virkelighed, der ikke er i overensstemmelse med 

de intentioner, der findes i politikken. Derved kommer de udtrykte værdier og politikker til 

at fremstå som en slags magiske besværgelser, der alene med ord skal rette op på en ander-

ledes virkelighed.  

Krav om skriftlige retningslinier kan derfor opstå, når man ikke længere i praksis har tiltro til 

hinanden og til ledelsen. Hvis det er tilfældet, vil der opstå en farlig dobbelttale i 

organisationen. På overfladen vil man kunne høre en larmende og – lammende – tale baseret 

på de skriftlige retningslinier og politikker. Under den vil der opstå en mumlende og i 

begyndelsen næppe hørbar tale baseret på den oplevede virkelighed, og ikke den 

retningslinierne postulerer. Hvis der opstår en sådan dobbelttale, vil de fine intentioner 

komme til at virke hule og utroværdige og tilliden til dem, der skal realisere den, vil 

formentlig blive erstattet af en slags kynisk resignation og stadig større mistillid. 

Værdier skabes derfor ikke ved at nedskrive strategier, politikker og forretningsgrundlag. 

Som det er blevet udtrykt af den administrerende direktør for firmaet RAMBØLL: “Man 

kan ikke kommunikere gennem et stykke papir.”  
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I stedet for at medvirke til at gøre hver enkelt medarbejder og leder til mennesker, der kan 

tænke, beslutte og handle fornuftigt, selvstændigt og ansvarligt, kan man risikere, at øget 

regulering og stadig mere omfattende personalepolitikker medvirker til, at den enkelte 

handler uden at tænke sig om. Det gælder jo blot om at følge retningslinierne. 

“Uselvstændigt, jamen, der er jo en anvisning, så jeg behøver vel ikke selv at tage stilling.” 

“Ansvar, jamen, jeg fulgte jo blot retningslinierne.”  

Underforstået, “Some one had blunder'd” It’s not my duty “to reason why”.  

 

Det er let nok indtil man tænker over det... 

Prøv en gang at foretage følgende eksperiment. Bed en person om at skrive en anvisning på 

at snøre sine snørebånd, eller beskrive en anden triviel opgaveløsning, som vi ikke 

spekulerer over til daglig. Der må ikke være tegninger, kun tekst i anvisningen. Giv dernæst 

anvisningen til en anden person og bed vedkommende om at følge anvisningen slavisk, så 

godt det nu kan lade sig gøre. I de fleste tilfælde synes det at være en ret så omstændelig 

opgave. Både at beskrive, hvad der skal gøres og at følge anvisningerne.  

Selv om det kun er et simpelt eksempel, kan det måske antyde, at vi kan være i besiddelse 

af en kunnen, som vi ikke har særligt let ved at udtrykke verbalt i form af en række 

eksplicitte instruktioner. Et andet eksempel vedrører vores evne til at rette fejl i sætninger, 

uden at kunne gøre rede for grammatikken. Vi siger, at det lyder forkert og retter sætningen, 

indtil den lyder rigtig.  

Hvis vi tænker efter, vil der formentlig være mange områder, hvor vi er i besiddelse af en 

kunnen, som vi har svært ved at udtrykke i ord og præcise instruktioner. Man kunne få den 

tanke, at meget af, det vi tager som en selvfølge, er let, indtil vi tænker over det. Så kan vi til 

gengæld også komme alvorligt i tvivl.  

Eksemplerne antyder, at vi på en eller anden måde ved mere, end vi kan sige, at vi med 

andre ord er i besiddelse af en slags tavs viden, som vi kan vise i en kunnen, men ikke 

udtrykke i ord og skriftlige anvisninger. Vi har det på rygraden, siger vi, og så fungerer det 

næsten af sig selv, uden at vi tænker over det. 

På samme måde kunne man forestille sig, at der fandtes tyste værdier, som vi kunne 

anvende i praksis, uden nogen sinde at kunne nedfælde dem på konsistent og udtømmende 

vis i et sæt skriftlige retningslinier. I hvert fald ikke uden at fortabe os i en uendelig regres. I 

kan jo prøve at definere fairness eller retfærdighed, eller seksuel chikane. Det er ikke let, når 

man skal tænke over det. Alligevel er de fleste af os tilsyneladende i stand til at anvende 

begreberne i praksis. “Det er uretfærdigt” siger vi, eller, “Det vil jeg ikke være med til, det 

ville være unfair.” Måske kan vi oven i købet finde på at sige noget i retning af: “Jeg har fået 

ordre til at gøre det, men det ville være uforeneligt med det, jeg står for, at udføre ordren” 
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Hvad jeg vil antyde er, at vi bruger tyste værdier, som et grundlag for at tage stilling til små 

og store dilemmaer, uden at vi helt præcis kan angive hvorfor.  

Hvordan har vi så opnået denne tavse viden og disse tyste værdier? Svaret kunne være, at 

det har vi har lært på nogenlunde samme måde, som vi har lært vort modersmål: Ved at 

vokse op, leve iblandt og imitere andre mennesker, der taler dette bestemte sprog. Ikke ved 

først at lære en grammatik og en række løsrevne termer, der så ved hjælp af en vejledning 

skal sættes sammen til et sprog.  

 

Ledelse under fjendtlig ild 

Et firkantet eksempel kan antyde forskellen på en leder, der agerer som den moderne 

bureaukrat og en leder med holdning, der forsøger sig med værdibaseret ledelse. Vi skal 

forestille os en situation, hvor en position skal erobres under fjendtlig ild.  

Den moderne bureaukrat har gennemorganiseret opgaven – på papiret. Der findes visioner, 

værdigrundlag, strategier, operative planer og organisationsdiagrammer, der angiver hver 

enkelt medkombattants plads i organisationen. Alle er forsynet med et omfattende sæt af 

skriftlige retningslinier for, hvad der skal gøres, helt ned til sidste detalje. Her er alle reglerne 

i grammatikken.  

Lederen med holdning har ikke gennemorganiseret opgaven, men har gjort sit til, at der 

hersker en slags mentalt beredskab overfor, hvad der skal gøres også i uventede og ikke 

forudsebare situationer. Medkombattanterne har ikke faste pladser i organisationen og er 

ikke forsynet med detaljerede retningslinier. I stedet har alle kombattanter et meget klart 

billede af målet og af de værdier organisationen i praksis står for. De kan selv træffe beslut-

ninger, i overensstemmelse med målet og værdierne, de behøver ikke præcise retningslinier. 

Her har man i praksis lært sproget og kan høre, når noget lyder forkert.  

Lad først den moderne bureaukrat, eller papirlederen, forsøge at erobre den fjendtlige 

position. Efter en kort fremrykning falder lederen, og hvad sker der? Umiddelbart er der 

ingen problemer, for alle har planer og retningslinier for, hvad de skal gøre. Først da der 

viser sig uventede forhindringer, stopper man usikkert op. Det er der ikke taget højde for i 

retningslinierne, og da der viser sig nye opgaver ved man ikke, hvem der har ansvaret for at 

løse dem, så de bliver ignoreret. Klappen er nede, og ingen reagerer, for med Tennysons 

ord fra The Charge of the Light brigade: “Some one had blunder'd: Theirs not to make 

reply, theirs not to reason why, theirs but to do and die”  

I det andet tilfælde falder lederen også, men organisationen har bedre chancer for at nå 

målet, fordi hver enkelt rummer en splint af det mål og de værdier, som hele organisationen 

står for. Men det er fortrinsvis en tavs viden og tyste værdier. En kunnen og en holdning, der 

viser sig i praksis. Ikke løsrevne positive vendinger på et stykke papir. Selv når der opstår 

uventede forhindringer og nye opgaver er der nogen, der påtager sig opgaven og ansvaret 
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uden yderligere anvisninger. Man ved, hvor man har hinanden og kan implicit regne med, at 

hver enkelt påtager sig ansvaret for at opretholde de værdier, organisationen står for. 

Der er naturligvis en karikeret fremstilling, men se engang på figur 1, hvor nogle forskelle 

mellem en moderne bureaukratisk ledelse og ledelse med holdning er søgt udtrykt på en 

række områder. Naturligvis bliver alle sådanne figurer for firkantede. Derfor skal heller ikke 

denne figur tages for pålydende. Det er vigtigere, at man selv prøver at finde ud af 

forskellene mellem moderne bureaukrater og ledere med holdning. Hvis man blot kopierer 

figuren, ender det med, at man bliver sin egen bureaukrat, og dermed vil løsningen endnu 

engang være en del af problemet. 

 

Ledelse med holdning... 

Ledelse med holdning bygger på et værdigrundlag, der fremhæver nogle af de holdninger og 

værdier, organisationen har valgt at stå for. Værdigrundlaget kan være mere eller mindre 

konkret og omfatte alt fra holdninger til verden i almindelighed, til holdninger i relation til ryg-

ning og alkohol på arbejdspladsen. 

Fokus flyttes fra detaljerede personalepolitiske retningslinier til værdier og holdninger og 

dermed viljen til at ville hos ledelsen på alle niveauer. Viljen til at skabe forventninger og stille 

krav. Viljen til at skabe tillid og sikre konsekvens og vilje til at uddelegere og til at skabe 

større råderum for hver enkelt.  

Værdibaseret ledelse indebærer som minimum, at ledelsen ikke lægger hovedvægten på at 

lede gennem en detaljeret styring og regulering med omfattende kontrol og med 

sanktionsmuligheder. I stedet lægges der vægt på en udstrakt delegering, på den enkelte 

medarbejders evne til at agere fornuftigt og hensigtsmæssigt ud fra kendskabet til det fælles 

værdigrundlag, og på den enkelte medarbejders pligter og personlige ansvarsfølelse i relation 

til dette værdigrundlag. Det betyder, at medarbejderen skal have et selvstændigt råderum 

med plads til egne afgørelser og løsninger ud fra sin egen tolkning af de fælles værdier. En af 

de af virksomheder, der i øjeblikket forsøger at gøre netop dette i praksis, er Jyske Bank, 

hvor initiativet er udgået fra topledelsen. 

Det er de grundliggende tyste værdier og holdninger, der skal styrkes. Og det er ledelsen, 

der skal gå foran. Hvis ledelsen viser vilje til i deres beslutninger og adfærd at realisere nogle 

af de forventninger, de selv er med til at skabe, vil det betyde langt mere end flotte ord på et 

stykke papir. Der skal skabes historier, myter og fortællinger, der medvirker til at gøre det 

tydeligt for hver enkelt medarbejder, hvad det drejer sig om. Historierne kan fungere som 

fabler, der kan tolkes af hver medarbejder. Derfor er det vigtigt, at der findes ledere, der 

kan skabe sådanne historier. Det kan de imidlertid kun, hvis de tør at vise, at de har et ansigt 

og er i besiddelse af en holdning, der rækker ud over værktøjskassetænkningen. 

Figur 1 
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ORGANISA-
TIONER  
kendetegnet ved 

Moderne 
bureaukratisk ledelse  
(papirledelse) 
 

Værdibaseret ledelse 
(ledelse med 
holdning) 

Lederens rolle planlægger, 
modpart, kontrollant, 
beslutningstager 

værdisætter, 
inspirator, træner og i  
sidste instans 
beslutningstager 

Medarbejder stilling hjul i maskineriet medarbejder 
Form for påvirkning planer, regler, aftaler mål. 

værdier 
Medarbejdermål tryghed mening 
Indsigt/mening ringe meningsfuld og med 

indsigt 
Organisering og 
struktur 
 

struktureret og 
afgrænset, 
forudsigelig, entydig 

flydende og 
overlappende, 
åben,  
flertydig 

Udviklingsperspektiv statisk, 
fragmenteret 

dynamisk, 
sammenhængende 

Stillingtagen regelbaseret værdibaseret 
Problemløsning og 
beslutningstagning 

rationel,  
eksplicit og regel- og 
metodebaseret 
 

baseret på såvel 
eksplicit viden, som 
tyst viden og værdier 

Håndtering af etiske 
problemer 

ud fra regler og 
retningslinier 

ud fra værdier 

Kontrol regulerings- og 
kontrolmekanismer 

selvregulering og 
social kontrol 

Ansvarlighed regelbaseret personlig 
Kvalitetsopfattelse normer standarder 

ISO 9000 etc. 
omfattende  også de 
usynlige aspekter, 
kvalitet som en 
holdning 

 
 

Man kan tale om en slags barbecue model, hvor ledelsen skal agere som en moderne 

grilltænder. En ildsjæl, der kan tænde medarbejderne. Kun på den måde kan man skabe det 

engagement, der kan få hele resten af organisationen til at gløde. Det kræver et engagement i 

organisationen, mere end i ens egen karriere, for hvordan skal kan man ellers forvente et 

tilsvarende engagement hos medarbejderne. 

De fleste af os er sådan indrettede, at vi stoler mere på, hvad andre gør, end hvad de siger, 

de gør. Det er ikke et spørgsmål om, at ledelsen kun skal foretage sig noget, der i alles øjne 
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er positivt, som f.eks. at søge at realisere alle intentionerne i den foreliggende personale-

politik. Det er mere et spørgsmål om, at der skal demonstreres en vis konsistent sammen-

hæng mellem forventninger og oplevede resultater. 

Det betyder, at præmisser, krav og eventuelle negative resultater også lægges frem. Også 

når det gælder rationaliseringer og uansøgte afskedigelser, som det ofte lidt bagvendt 

udtrykkes. Åbenhed og troværdighed er en forudsætning for skabelse af tillid. Konsekvens 

er en anden. Det duer ikke at snige sig uden om problemer og negative resultater. 

Det er vigtigt, at man ikke skaber alt for detaljerede målsætninger, fordi det kan bevirke en 

slags “sporkjøring”, hvor man bliver en slave af planerne i stedet for at have et åbent mentalt 

beredskab over for nødvendige retningsændringer i organisationen. 

Det er også ekstremt vigtigt, at værdierne ikke undermineres af modsat rettede incitamenter, 

hvor man f.eks. ved forfremmelser eller resultatorienteret løn i praksis viser, at andre mål 

sættes højere. 

Hvis man reelt uddelegerer og skaber større ansvarsområde for den enkelte, kræves der 

også mere af hver enkelt. Mere selvstændighed og mere ansvarlighed. Den traditionelt højt 

besungne tryghed mindskes for at blive erstattet af en frihed til og et krav om, at man skal 

vælge. Hvis man kun har givet udgangspunktet og målet, skal man selv finde vejen. Det kan 

resultere i fejl og usikkerhed, indtil man har lært det. Alligevel er dette at foretrække frem for 

en uansvarlig og robotagtig følgen regler og retningslinier, hvor man hverken ser, at klappen 

er nede eller ænser de første tegn på, at en katastrofe er i anmarch. 

Der kan ikke på én og samme tid skabes større personlig tryghed og mere selvstændighed. I 

hvert fald ikke den form for tryghed, der består i, at så længe man holder sig til retningslinier-

ne, så er alt såre godt. Forudsætningen for en reel uddelegering er netop, at der er færre 

retningslinier at orientere sig efter. Men færre retningslinier, det er jo netop i modstrid med 

bestræbelserne på at skabe detaljerede personalepolitikker. 

 

De bærbare håndfri løsninger...  

I stedet for tiltag, der flytter ansvar og selvstændighed bort fra den enkelte, i stedet for regler 

og skriftlige retningslinier, i stedet for alle disse papirløsninger, der kræver, at vi tager dem i 

hånden og lader øjnene glide hen over paragrafferne, indtil vi har fundet de relevante dele, 

ville det måske være en idé med en håndfri løsning, hvor værdier og holdninger er indlejret i 

vore hoveder og hjerter, hvorfra vi så uden at tage øjnene fra vejen, undskyld opgaven, kan 

aflede selvstændige, mere konkrete handlingsanvisninger, der bedre kan tilpasses de 

skiftende forhold, de jo alligevel skal anvendes under. Med admiral Larsons ord “to make 

any decision to do what is right second nature, even though it often may be more difficult.” 
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