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Ledelse og robusthed 
Det er væsentligt at skelne klart 

mellem de forpligtelser, der påhviler 
ledere, og dem, der påhviler 

medarbejdere. At lede kommer af 
den protoindoeuropæiske rod for at 

dø.  Det er lederens opgave at 
inkorporere fællesskabet og at ofre 

sig for det 
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Medarbejdere og robusthed 

Roden "arbejde" i ordet 
"medarbejder" henviser til det at lide 
-jævnf.  det ”værker” og ”work”. Men 
det er kun medarbejderens opgave at 

virke, ikke at lide, det er derimod 
lederens opgave at lette lidelsen for 

alle og for den enkelte. 

Dette er værdi-kernen i lederskabet  
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Platons lederdyder 
LEDEREN SOM FÆLLESSKABETS TJENER: 

 
 

a. TROPHÉ (hyrde): ANSVARSFØLELSEN  
Overfor ORGANISATIONEN SOM HELHED 

AT FØRE FLOKKEN SIKKERT FREM MOD MÅLET 
 

b. THERAPEÍA: TILSKYNDELSE TIL SELVHJÆLP  
ANERKENDELSE AF DEN ENKELTE MEDARBEJDERS STYRKER OG 

SVAGHEDER 
REALISTISK FEED-BACK 
HJÆLP TIL SELV-HJÆLP 

 

c. EPIMÉLEIA (CURA): OMSORG 
for DEN ENKELTES LIV INDENFOR OG UDENFOR ORGANISATIONEN 

 

Ole Fogh Kirkeby 2018 



Hvad betyder ”robust”? 
”Robust” kommer af latin ”robustus”, 

der betyder ”så stærk som egetræ”, fra 
”robur, robus”, ”hårdt tømmer”, 

”styrke”, men især med reference til den 
hårde type egetræ, der har rødt ved, af 

latin ”robur”, ”rød” og også findes i 
ordet ”rust”. 

Brugt metaforisk: Robusthed er evnen 
til at opretholde en konstant adfærd 
og/eller tilstand indenfor et bestemt 
stressinterval (varighed og omfang). 
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Fire former for robusthed 

Det er nødvendigt at skelne mellem 
flere former for robusthed, hvis ikke 

begrebet skal blive fuldkommen 
negativt.  

Lad os da tale om den 

Massive og om den Offensive 
robusthed på den ene side og om den  

Sensitive og den Spændstige 
robusthed på den anden  
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Former for robusthed  

Negativ robusthed: 

A. Massiv robusthed 

B. Offensiv robusthed 

 

Positiv robusthed: 

C. Spændstig robusthed  

D. Sensitiv robusthed 
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Værdier og robusthed 

Græske kardinaldyder: 

Mod (andreía) 

Retfærdighed (dikaiósyne) 

Selvbeherskelse (sophrosýne) 

Praktisk visdom (phrónesis) 
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Den græske firkant 

 Det gode                                           det sande 

 

 

•                  friheden/Phrónesis 

 

 Det retfærdige                                  det skønne 
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Hvorfor robuste medarbejdere? 

 Æsler, der kan ledes af løver? 

Nogen, der påtager sig alt, kræver alt 
af sig selv, bare gør hvad der bliver 

sagt, uden kritisk energi, sløve 
sandsække, brikker i den andres spil? 

De, der kan undertrykke deres egen 
smerte, ignorere deres stress, sige 

”pyt” på magtens præmisser?  
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Hvorfor robuste medarbejdere? 
De kører på automatpiloten, 

      Opfatter jobbet som midlertidigt 
Ikke anfægter ledelsens ret til at lede og 

fordele arbejdet 
Ikke lader sig anfægte af urimelige 

direktiver 
De, der holder tempoet, lever op til 

kravene, ikke bliver stressede? 
De, der går alene med det i stedet for at 

slå sig sammen med de andre? 
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Den massivt robuste leder 
Den andens smerte preller af på 

ham. Han er fremmed for sin egen.  

Han har ingen smertemåler, intet 
seismografisk apparat til registrering 

af sin egen lidelse.  Endsige af andres.  

Han ejer ikke empati. Han er patetisk 
analfabet. 

Han er permanent lokalbedøvet. 
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Den massivt robuste leder 
Hvis dette begreb ikke skal betegne en 

psykologisk patologi, men en indstilling, der 
kan underkastes social, moralsk og etisk 

vurdering, så forudsætter det, at den 
robustes sanseapparat er i orden, men at 
han bruger det på en særlig måde: han 
negligerer og nedtoner indtryk og han 

blokerer for den refleksive opmærksomhed 
på sine egne tanker, følelser og handlinger. 
Han ser medarbejderne som midler, ikke 

som mål   
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Den offensivt robusthed 
Den offensivt robuste leder vil gøre 

karriere, han vil have magt. 
Han respekterer kun udvalgte aspekter 
af sin sociale interaktion, nemlig den 

opadtil. 
Han fokuserer på det materielle og 

kvantitative.  
Han har skåret forbindelsen til sine 
værdier af og kun bibeholdt lovens 

bogstav og selvretfærdigheden 
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Den sensitive robusthed 

Denne robusthed kræver følgeskab 
og ofte støtte fra medarbejderne. 

Den sensitivt robuste vil som leder 
gerne bestemme og beslutte, men 

kan mangle den sikkerhed, der beror 
på selvværd. 

Han er ikke god til at lede opad, men 
han vil sine medarbejdere det godt. 
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Den sensitive robusthed 
Som medarbejder kan den sensitivt 
robuste stå for meget, men han kan 
mangle fornemmelse for sine egne 

grænser, og han påtager sig ofte 
mere, end han kan klare.  

Som kollega er han solidarisk, men 
også nærtagende.  
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Den spændstige robusthed 
Der må være en robusthed, der svarer 
til det etymologiske indhold af ordet 
”resiliens”, roden *sel-, : at springe 
tilbage, fjedre, hoppe, som i salto 

mortale. 
Men også roden i ordet ”resultat”.  

Denne robusthed spænder sig under 
pres for at kunne svinge tilbage igen. 
Den er ukuelig, modstandsvillig og –

dygtig, den svirper, slår hårdt, men kan 
også kærtegne 
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Den spændstigt robuste leder 

Han kan holde ud overfor politisk 
pres uden at svigte sine principper. 

Han kan finde på nye veje til at 
beskytte organisationen og 

medarbejderne. 

Han kan fastholde kerneopgaven. 

Han foretrækker konsensus. 

Han kræver samme indsats af 
medarbejderne som af sig selv.   
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Spændstigt robuste medarbejdere 

De kan kapere nye, politiske 
dagsordner ved at tilpasse dem til 

organisationens kultur 

De prøver at få deres kolleger med i 
disse strategier 

De kender deres rettigheder og de 

Vil gerne yde en indsats ud over det 
sædvanlige 
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Skrøbelighed 
”Skrøbelig” kommer sandsynligvis af det at 
”skrubbe”. Billedet bag er en overflade, af 
keramik, glas, metal eller emalje, der er 

blevet renset og poleret så indstændigt, at 
overfladen er blevet tynd. 

Ordet er muligvis forbundet med det at have 
”skrupler”, fra latin ”scrupulus”, at ”have 

samvittighedsnag, føle sig usikker”, da det 
oprindeligt betyder ”en skarp sten i skoen.” 

Den skrøbelige har gudskelov ofte 
anfægtelser, eftertanker, og ikke mindst et 

levende håb om at blive styrket.  
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Skrøbelighedens former 
Den positive skrøbelighed:  

Den potentielt frugtbare 
skrøbelighed 

Den berigende, skabende, og 
fællesskabsstyrkende skrøbelighed. 

Den negative skrøbelighed: 
Den selviske skrøbelighed. 

Den destruktive skrøbelighed. 
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Den negative skrøbelighed 

Den selviske skrøbelighed: 

At bruge de andres solidaritet og 
medfølelse til at unddrage sig presset  

Den destruktive skrøbelighed: 

At fremstille alle krav som overgreb og 
ubegrundet kontrol og disciplinering. 

Den negativt skrøbelige svigter sine 
værdier 
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Den positive skrøbelighed 

Den potentielt frugtbare 
skrøbelighed 

Den berigende, skabende, 
fællesskabsstyrkende skrøbelighed 

Disse former for skrøbelighed 
bekræfter de væsentlige værdier: 

Godhed, retfærdighed, sandhed og 
skønhed 
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Den potentielt frugtbare 
skrøbelighed 

Her finder vi en høj grad af 
sensitivitet, stærk selvfornemmelse 

men også empatisk talent 

Intuition, kreativitet, iderigdom, og 
evnen til at høre, hvad der siges, og 

til at læse situationer. 
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Skrøbelige ledere og medarbejdere 

Skrøbelige ledere kan være en 
belastning. De er nærtagende, 

overfølsomme og de har ikke altid 
realitetsfornemmelse. 

Som medarbejdere kræver de 
skrøbelige opmærksomhed og 

anerkendelse, men er de uselviske og 
kreative, udgør de en styrke 
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Den berigende, skabende, 

fællesskabsstyrkende skrøbelighed 
 I dette aspekt er skrøbeligheden det 

stærkeste aktiv for organisationen. 

Her er det robuste integreret positivt 
med den skabende og sensitive. 

Her er solidaritet og generøsitet, og 
fagligt beredskab 
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Mod 

Værdier 

Principper 

Visioner 

Vilje 

At ville at ville 

At kunne ville at ville 

Løven i hjertet 
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Den robuste skrøbelighed 

Dygtighed: 

At du’ 

Handlekraft 

Kyndighed: 

At kunne 

Kunnen-er 
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Skyld og skam 
Skyld handler om et menneskes forhold til sig 

selv. Derfor kan skylden både være et 
incitament til at skabe sig om i et nyt billede, og 

en møllesten hængt om ens hals. At tage 
ansvaret for sig selv er ikke stress-skabende, for 

det er en langsom bevægelse, der ikke kan 
forceres. At tage ansvar for de andre behøver 

heller ikke være det.  Her gives og betales 
tilbage på det, vi skylder fællesskabet. 

Men når fællesskabets krav bliver utydelige, 
opædende og uafvendelige, så tynges vi, bliver 
fortvivlede, desperate, og rast- og rodløse. Vi 

ønsker at undvige, at sky de andres, og særligt 
lederens, blikke.  
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Skyld og skam 
Disse krav udefra, direkte udtalte, påduttede, 
befalede, trænger ind gennem vores hud. De 

bliver til skam. 
Ordet kommer af ”at dække sig til”. 

Skam kan være en disposition som den generte 
ved. Men skam kan også opstå gennem 

ledernes og kollegernes magt over os. Har vi 
ikke styrke til at dække os til, så begynder 

skammen at snylte på vores selvværd, at æde af 
vores kraft, og at lædere vores identitet. Den 
avler et indre, desperat hastværk. Men dens 

legitimitet er normer, der enten ophøjer New 
Public Management til lov, eller som ikke 

italesættes.   
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Stress 

Selv-fornemmelsen går i stykker. 

Man kan ikke mere føle, hvordan 
man føler sig selv. 

Heller ikke virkeligheden svarer 
tilbage. 

Man flyder ud over sine egne 
grænser. 

Man er blevet fremmed. 

Ole Fogh Kirkeby 2018 



Stress = frygt 

• Stoikernes former for frygt: 
 

• Aischýne: skam, skændsel, frygt for vanære 
 

• Phóbos: forventning om ondt (prosdokía kakoú) 
•   
• Deíma (terror, rædsel): rædsel, der skaber skræk 
•   
• Óknos: frygt for at skulle handle 
•   
•  Ékplexis: at stivne ved synet af noget uventet 

 
• Thórybos: panik skabt af vedvarende lyd 
•   
• Agonía: mental smerte ved det udsatte 
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Positiv skam 

Aidós (gudinde) 

Respekt, blufærdighed 

Etisk anti-skrøbelighed: at tage 
skylden på sig,  

at bære den andens skam. 

Midlet mod stress: ”Du har ikke 
noget at skamme dig over”. 

Solidaritet 
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Skrøbelighed som Sensitivitet 
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Erfaringens tre dimensioner (Epikur) 

Sansning (aisthéseis) 

Forestillinger (prolépseis) 

Følelser (páthe) 

 

Den positive skrøbelighed 
kendetegnes af sensitivitet: forøget 
opmærksomhed, modtagelighed og  

kreativitet indenfor disse 
dimensioner  
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Sensitivitet 
Erfaringsevne 

Fra latin ”sensus” af verbet ”sentire”: ”erfaring, 
følelse, mening, intelligens, forståelse”. 

Metaforisk brugt om ”at finde vej”, ”bevæge sig 
i ånden”. 

Fra PIE-roden *sent, ”at gå”. 
Dansk kognat ”sind” 

Den sensitive er sendt, hun er på vej. 
Den massivt robuste er gået i stå. 

I ordet ”sind” gemmer sig også en forestilling 
om vort hjem, af PIE *(t)koimo-, af roden *tkei-
 "at bosætte sig, falde til ro, dvæle, finde hjem”, 

en rod, der også giver “hemmelig”. 
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Det skrøbelige sinds kræfter 

At finde de rette forestillinger 

At kunne fornemme de andres tanker, 
ideer og begær 

At forestille sig sine forestillinger 

Undren, anelse, foregribelse, nærvær, 
medvær, samvær, omsorg, generøs 

authenticitet, forekommende integritet, 
medhør, omfavnende integritet 

improvisation 
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Skrøbelighedens emotionelle praksis 

At give og kræve respekt 

Værdighedens urørlighedszone 

Den empatiske fantasi 

Den ikke-ekskluderende sympati 

Sampassion 

Uselviskhed 

Lydhørhed  

Sansen for ordets rette øjeblik 

Ole Fogh Kirkeby 2018 



Etisk anti-skrøbelighed 

Skabende følelse af skyld, pligt, kald 

At bære den andens skam 

At give den anden genkendelse af sin 
egen svaghed 

At lade sig mærke med og af de 
andres skæbne 

At glemme sig selv 

At se bort fra sig selv 
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Skrøbelighed og stress 

Den skrøbeliges ”nej”. 

Den robustes ”nej”. 

Værdiforankring og stress 

Dialogkultur og stress 

Professionalisme og stress 
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Stress, båndet og kæden 
Evnen til at fatte sig selv er afhængig af 

evnen til at omfatte de andre. Den 
tyske, romantiske filosof, Schelling, 

formulerer dette således: ”Eksistens er 
et væsens forbundethed med sig selv i 
egenskab af at være mange.” ”Desmon 

de kallistos”, siger Platon om dette bånd 
i dialogen ”Timaios”, ”det skønneste af 
alle bånd.” Det er ”seiré chrýseie”, det 

gyldne bånd. Ved stress er det brudt. Vi 
isoleres. 
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Stress 
Skrøbeligheden består i evnen til at 

berøre den anden og sig selv. Hånden 
er vores ydre hjerne, tanken sidder i 

finderspidserne. Når denne 
følsomhed bliver for smertefuld, 
opstår stress i form af emotionel 

hypalgesi og hyperalgesi. Det gyldne 
bånd, seiré chrýseie, til de andre og 

til virkeligheden brister. 
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Den skrøbelige leder og medarbejder 

Robuste ledere hører til bestemte 
begivenheder 

Kan de tage vare på skrøbelige 
organisationer? Kan de genskabe 

båndet? 
Robuste mellemledere er generelt 

gidsler og ofte skraldespande 
Robuste medarbejdere – hvad kan de 

bruges til? 
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Klassiske relationer 

Hvilke relationer skaber robuste 
medarbejdere? 

Hvilke relationer forudsætter robuste 
medarbejdere? 

Hvilke relationer profiterer af 
skrøbelige medarbejdere? 

Hvilke relationer gør skrøbelige 
ledere mulige? 
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Robusthed og magt 

Er robusthed andet en camoufleret 
magt? 

Er det andet end egoisme og 
vindermentalitet? 

Er robusthed retfærdighedsfølelser? 

Er robusthed revolutionær eller 
restaurerende? 

Findes etisk og moralsk robusthed? 
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Robusthed versus forråelse 

Hvad er forskellen? 

”Forråelse” har med råt kød at gøre, 
men også med at ryste, med frostens 

panser og med at ruge over noget 
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Hvem skal være robust? 
Skal lederne være robuste? 

Vil vi have dem? 

Hvad med mellemledere? 

Hvad med medarbejdere og hvad for 
en slags? 

Kan vi tale om robust kultur? 

Hvad er en robust organisation? 

Hvad er robuste relationer? 
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Hvad er forskellen på den 
skrøbelige robusthed og den 

robuste skrøbelighed 
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Work-life balance 
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De tre identitets-dimensioner 

• Medarbejder: funktionelle, tekniske, 
kommunikative og strategiske kompetencer 

• Person: talenter, uddannelse, erfaring, vilje, 
passion, refleksion 

• Medarbejder + person = rolle 

• Menneske: Normativitet, ideer, idealer. 
Anonymitet, ansvar, alvor, solidaritet 
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Medarbejderen 

• Den levende maskine 

• Kompetencebundtet 

• Den afgørende krumtap 

• Ressourcen 

 

• CEO – elevatorfører 

• Bestyrelsesformanden, statsministeren, og de 
uendelige serier af underordning 

 

 

 

 

Ole Fogh Kirkeby 2018 



Personens objektive skozofreni 
 

• ”persona” = ”maske” på latin 

• Den nye skizofreni: arbejde og privatliv 

 

• Person plus medarbejder = rolle 

• Du er, hvad du gjorde på arbejde i går 

• Du er dit cv 

• Personlighed, unikhed, lederstil  
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Personen og arbejdet 

• Du er selv alt, kan alt, ved alt, vil alt 

• Du skylder fællesskabet alt 

• Du er en fri radikal 

• Frihed er at kunne opbygge sit cv 

• Frihed er at bruge andre som middel, aldrig 
som mål 

• Frihed er at underkaste sig pligten og 
organisationens krav og behov 
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Individet bag masken 

• Elskeren/elskerinden, faderen/moderen 

• Terapiproduktet: Barnet, eremitkrebsen og 
den rejsende, der krydser sit spor 

• Vennen 

• Den selskabelige 

• Sportsmanden 

• Den kulturelle 

• Den rejsende 
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Mennesket 

• Det normative univers: 

  

• Det åndelige 

 

• Det eksistentielle 

 

• Det humanistiske 
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