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historie 









Den himmelstræbende ambition om 

ORDEN 



 distinktionen:  
‘orden’   vs  ‘det modsatte af orden’ 

…..ikke  ‘uorden’:  
men ‘foranderlighed og labilitet’ 



ORDEN 

Struktur: 
‘konsistens’ 

Stabilitet: 
‘kontinuitet’ 

Styring: 
‘kontrol’ 
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Professor Niels Borregaard fra 

Rigshospitalets hæmatologiske klinik 

mener, at den seneste sag om fusk med 

forskningsmidler på Rigshospitalet er med 

til at kaste en yderst uheldig mistanke på 

alle forskere. Derudover kan det føre til, at 

flere fonde vælger at stoppe for deres 

støtte. Uanset fremtidige konsekvenser så 

har sagen allerede betydet, at forskerne er 

blevet påduttet et stort bureaukratisk 

system for at sikre, at der ikke bliver fusket 

med midlerne. Niels Borregaard 

konstaterer, at det er ubehageligt og 

urimeligt, at alle forskere nu bliver 

mistænkeliggjort. Kilder:Berlingske, sektion 
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2007 



Sorte svaner er at forstå som store uforudsete katastrofer med enorm impact 

  

som mennesker efterfølgende forsøger at finde relativt simple forklaringer på 

  

og som underforstået burde have gjort katastrofen forudsigelig…… 

 

(hvis blot….så ville det ikke…..) 



Da katastrofen burde have være forudset 

  

Kan der kun være to årsager til at det gik så galt: 

  

Enten er vore målesystemer ikke præcise nok – eller også er fejlen ’menneskelig’ 

 

(i begge tilfælde er løsningen simpel…..mere kontrol……..) 
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De bærende relationer i arbejdslivet er gensidige: 

“…..respekt…..tillid…..…..”  

Manglen på gensidighed skaber et værditomt lederskab: 

“…..beundring…..frygt…..” 





Folk i min virksomhed er nogenlunde gode  

til at vise tillid og respekt 

Jeg er rigtig god 

til at vise andre tillid og respekt  

MMD survey 2014 



Jeg er rigtig tillidsfuld og respekterer andre – MEN 

Jeg har ikke rigtig tillid til at de respekterer mig  

og har den fornødne tillid til mig 

 

Min udtrykte tillid skygger for en nagende mistillid ?!  

MMD survey 2014 
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