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Selvironi som 
ledelseskompetence
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Som deltager i mange faglige se-

minarer og konferencer kan man 

på et tidspunkt blive ganske trist 

til mode ved den tilbagevendende 

oplevelse af en vis selvhøjtide-

lighed og personlige iscenesæt-

telse af faglig autoritet og alvor, 

der kun alt for ofte karakteriserer 

oplægsgivere og ordstyrere. For 

nogle få år siden førte sådanne 

oplevelser (ved Academy of Ma-

nagement mødet i Seattle 2003) 

til ideen om, at der ville komme 

væsentlig mere videndeling ud 

af en konference, hvis hovedak-

tørerne formåede at anlægge en 

mere selvironisk adfærd. Denne 

spæde frustrationsskabte anta-

gelse om en mulig sammenhæng 

mellem selvironi, relationer og 

videndeling satte sig fast, og blev 

efterhånden et ’hobby-iagttagel-

sesperspektiv’. Og så går det jo 

som det kendes fra mange an-

dre af livets forhold; jo mere man 

observerer, desto mere ser man 

(Mintzberg 1973). Efterhånden 

tog antagelsen kontur af faglig-

hed, og derfra var der ikke langt 

til at gøre den til genstand for 

både teoretisering (denne artikel 

er første bud på dette) – og under-

visning (Der er netop gennemført 

et to-dages kursus i ’Selvironi og 

Det Personlige Lederskab’ – på 

Master of Management Develop-

ment, der er en executive uddan-

nelse på CBS – Handelshøjskolen 

i København). 

Artiklen forsøger på denne bag-

grund at vise, hvorledes selvironi 

kan tjene som en refleksiv ledel-

sespraksis, hvorigennem relatio-

nen til andre åbnes, og hvorved 

udviklingen af personlige ledel-

seskompetencer styrkes. Ledelse 

handler om at påvirke andre 

menneskers adfærd. Ledelses-

kompetence handler derfor om 
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at skabe relationer til andre, der 

gør deres ressourcer ledelsesbare. 

Arbejdet med at se sig selv ironisk 

i øjnene antages at forme en le-

delseskarakter, der rækker ud over 

rollen som leder. Når selvhøjtide-

ligheden og sarkasmen punkteres 

gennem selvironiens kritiske blik, 

træder personen mere tydeligt 

frem; ikke blot for sig selv, men 

også for andre. Selvironien er så-

ledes en vej til den frugtbare gen-

sidige afhængighed mellem leder 

og medarbejdere, som skaber et 

nærværende og fælles grundlag 

for praktisk opgavevaretagelse.

Originalitet er hudløs
åbenhed
I filosoffen Charles Baudelaires 

’Gnister’ (1967) finder man over-

skriften, der beskriver hvorledes 

menneskets særpræg fremstår 

gennem manglen på forstillelse. 

Her ligger forestillingen om, at 

det er socialiseringen til roller og 

normer (og for Baudelaire også 

’klasser’), der udvisker origina-

liteten og lærer den enkelte at 

gemme sig bag samfundsskabte 

forestillinger om hensigtsmæs-

sige opfattelser og adfærd. For le-

vemanden Baudelaire blev hans 

skriverier til personlige forsøg 

på at træde autentisk frem gen-

nem selvudleveringer og hudløse 

fremstillinger af personlige følel-

ser og forestillinger. Hans (ganske 

få) tekststykker kan med fordel 

læses som et selvironisk dekon-

struktionsprojekt, forfattet på 

et tidspunkt hvor hverken den 

postmoderne dekonstruktion el-

ler selvironien var sat på dagsor-

denen. I et antal vignetter udstil-

les det pompøse og forstillede, og 

konfronteres med det fejlbarlige 

og sårbare. Uden at det fremgår 

direkte i teksten, kan man således 

læse en ambition om at imødegå 

selvhøjtideligheden i dens mange 

forskellige fremtrædelser.

Hvis diskussionen skal genopta-

ges, så må det være væsentligt at 

få belyst hvad der skaber oplevel-

sen af selvhøjtidelighed. Hvorle-

des opstår forestillingen om at det 

er umagen værd at tage et opgør 

med selvhøjtideligheden? Hvor-

når bliver selvsikkerhed til noget, 

der af andre opleves som udtryk 

for en person, der er selvfed eller i 

bedste fald selvsmagende?

Sprogligt kredser alle adjektiverne 

om ’selv-’ ; det vil sige antagelsen 

om, at det er vedkommendes for-

hold til sin egen tilstedeværelse 

og udgangspunkt for at relatere 

sig til andre, der er ’på spil’.

Det er andre, der ’dømmer’ selv-

højtidelighed, og det er kun sjæl-

dent en ambition hos dén, der 

opleves sådan. Som sådan ud-

trykker diskussionen af selvhøjti-

delighed netop den dobbelthed, 

der karakteriserer ’det spaltede 

selv’. Det vil sige selvet som en 

personlig refleksion over egen ad-

færd som ’handlende subjekt’ – 

Selvironi som ledelseskompetence
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leder og medarbej-
dere, som skaber et 
nærværende og fælles 
grundlag for praktisk 
opgavevaretagelse.



A R T I K L E R

ERHVERVSPSYKOLOGI  ·  volume 4  ·  nummer 1  ·   marts 200628

og selvet som en monitorering af 

andres reaktioner på og forestil-

linger om hvilken person, de har 

for sig (’det reflekterede objekt’). 

Selvhøjtideligheden er en kultu-

relt betinget omverdens svar på 

den enkeltes måde at deltage i 

et konkret handlingsbaseret fæl-

lesskab, og som sådan en anled-

ning for den enkelte til at se sig 

selv udefra. 

Men anledningen gribes sjældent, 

for selvhøjtideligheden indbyder 

ikke til refleksion. Den, der hand-

ler selvhøjtideligt, skaber ikke 

blot en afstand til andre, men 

først og fremmest til sig selv.

Selvhøjtideligheden som karak-

teristik af andres adfærd er ikke 

fremmed for danskere. Med bag-

grund i Hofstedes analyse af na-

tionalkulturelle træk kan man se 

aversionen mod det selvfede eller 

selvsmagende som en effekt af et 

samfund, der bygger på lav magt-

distance, høj tolerance for usikker-

hed og feminine træk (Hofstede 

1980). Disse egalitære og sociale 

værdier stiller krav om åbenhed 

og ligestilling (i bred forstand) og 

forudsætter personlig integritet. 

Med andre ord kan man opfatte 

selvhøjtideligheden som udtryk 

for en adfærd, der skal skabe og 

vedligeholde en magtfuld, ma-

skulin og tryghedsskabende per-

sonlig platform til kompensation 

for en oplevet manglende tyngde 

og personlig gennemslagskraft. 

Hvis man sniger sig ind bag det 

oplevede selvhøjtidelige, kan 

man med baggrund i den kultu-

relle forståelse således ane kontu-

rerne af en adfærd, der forsøger at 

håndtere personlig usikkerhed; et 

forsvar, der skal beskytte mod an-

dres kritik og dække over en sår-

barhed, der kun vanskeligt lader 

sig forene med ambitionen om at 

være en autoritet.

I hverdagslivet bliver selvhøjti-

deligheden et simulakrum (Bau-

drillard 1988); en maske, eller 

kopi hinsides originalitet eller 

substans. Det bliver den ritua-

liserede form og udvendighed, 

der kommer til at stå i vejen for 

det meningsfulde, nysgerrige og 

overraskende møde med sig selv 

– gennem andre.

Med reference til det systemiske 

kan man sige, at selvhøjtidelig-

heden udspringer af et alment 

menneskeligt behov for at blive 

’set, hørt og forstået’ – med det 

hviskende underspørgsmål: ”er 

jeg god nok ?”. Når personer ka-

rakteriseres som selvhøjtidelige, 

kan det derfor give anledning til 

en undren over hvilken logik el-

ler selvforståelse, der leder til an-

tagelsen om, at en pompøs og di-

stancerende adfærd vil give den 

ønskede følelse af at blive ikke 

bare set og hørt……men måske 

mere ’forstået’ i betydningen re-

spekteret og anerkendt.

Selvhøjtideligheden ind-
byder ikke til refleksion. 

Den, der handler selv-
højtideligt, skaber ikke 

blot en afstand til andre, 
men først og fremmest 

til sig selv.
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Hvorledes opstår forestillingen 

om, at det er nødvendigt at låne 

personlig tyngde og autoritet ved 

at læne sig op ad en udvendig 

autoriseret adfærd og identifika-

tion med ’kanoniserede’ andre? 

Hvorledes opstår forventningen 

om, at en magtfuld personlig 

fremfærd vil skabe relationer til 

andre, der kan tilgodese behov for 

et tilhørsforhold og en bekræftet 

meningsfuld tilstedeværelse?

Når selvhøjtideligheden således 

kompenserer for anerkendelse 

gennem en ’spejling i det offent-

lige rum’, så lukker personen sig 

om sin egen performance og selv-

bekræftede betydningsfylde. Ved 

at se nærmere på de virkemidler, 

der er med til at skabe det selv-

højtidelige, kan det måske blive 

mere klart, hvorledes selvironien 

kan være med til at dekonstruere 

den personlige ’form’ eller rolle-

opfattelse, der kun forbigående 

og overfladisk forløser ønsket om 

at være respekteret og anerkendt 

tilstede i fællesskabet.

Selvhøjtideligheden fremstår gen-

nem en række (i skiftende kombi-

nationer) forskellige virkemidler:

Formalistisk

I det formalistiske ligger en op-

levet overdreven, regelstyret ad-

færd. Det er konventionen og rol-

len (position og status), der sætter 

betingelserne for, hvorledes situ-

ationen styres. Formen dehuma-

niserer relationen og skaber en 

distancerende stivhed i proces-

sen, der skygger for det person-

lige præg.

Overeksponerende

At overeksponere handler om at 

tilføre sin person og/eller det for-

hold, man repræsenterer en for-

størret betydning. Ved at drama-

tisere og foregive særpræg skabes 

illusionen om betydningsfylde 

og indflydelse, der vanskeligt la-

der sig forene med en mere yd-

myg interesse for andre og deres 

mulige alternative opfattelser. 

Pompøs

At se den anden som pompøs re-

fererer til iagttagelsen af en ad-

færd, der synes at give en kunstig 

oppustet og symbolladet fremto-

ning. Når retorikken bliver salvel-

sesfuld eller svulstig, og adfærden 

bliver overdrevent ritualiseret og 

nedladende, ser man den anden 

hæve sig over relationen og af-

skære sig fra muligheden for at 

være konkret og nærværende.

Immuniserende

I det selvhøjtidelige er der ikke 

plads til kritik. Ikke alene immu-

niserer adfærden imod potentiel 

kritik fra andre; immuniseringen 

har som en ikke uinteressant bi-

effekt, at kritikken af én selv også 

synes at forstumme. Den distan-

cerende adfærd omhandler såle-

des både afstandtagen til andre (og 

andres holdninger og meninger) 

Selvironi som ledelseskompetence

Når selvhøjtideligheden 
således kompense-
rer for anerkendelse 
gennem en ’spejling i 
det offentlige rum’, så 
lukker personen sig om 
sin egen performance 
og selvbekræftede 
betydningsfylde. 
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– og en afstand til at ’høre’ indre 

kritiske røster, der kunne give an-

ledning til en konstruktiv sårbar-

hed. 

Jeg-referentiel

Når man udelukker andre, hand-

ler det også om at miste fornem-

melsen for sig selv som genstand 

for andres opfattelse. I en øget fo-

kus på sin egen adfærd og forstå-

else mister relationer og personer 

gradvis betydning. Det bliver den 

én-dimensionelle forestilling om 

sig selv som ’det handlende sub-

jekt’, der fylder bevidstheden, og 

som får anerkendelsen af den an-

den og forpligtelsen overfor det 

fælles til at ’visne’.

Ironiserende

Ironien spiller ofte en rolle, når 

personer virker selvhøjtidelige. 

Gennem kommentarer, der på 

grænsen til det sarkastiske eller 

hånende ’udleverer’ svagheder 

ved andre, eller det pinlige og lat-

terlige ved andres adfærd, under-

støttes den platform, på hvilken 

selvhøjtideligheden hviler. Ved 

at eksponere det ’afvigende’ hos 

andre, dækker personen sin egen 

person og mister herved origina-

litet og oprigtighed.

Selvhøjtideligheden er således 

med Ryle (1963) en tilstandsbe-

skrivelse, og ironien en proces, 

hvorigennem selvhøjtidelighe-

den udstilles og næres på én og 

samme tid. 

Det er en yndet ’sport’ i Danmark 

at udvikle evnen til at komme med 

ironiske kommentarer. I mange 

sammenhænge betragtes det som 

et intellektuelt adelsmærke at ’være 

kvik i replikken’, hvilket ofte bety-

der at kunne iklæde situationer og 

personer et ironisk skær. Ironiseren 

er som sådan en refleksiv kapaci-

tet, der knytter sig til en kontekst; 

til det konkrete handlingsbaserede 

samvær(d) med andre (eller fore-

stillingen om samme). At give en 

ironisk kommentar forudsætter, at 

man kan stille sig udenfor og be-

tragte dét, man selv er delagtig i 

– og se det i en ’skæv vinkel’. Iro-

nien er som den skarpe kniv. Den 

skærer lige godt i andet kød, som i 

egen finger. 

Men ironien er ikke i sig selv ’høj-

tidelig’ og ironiseren skaber ikke 

nødvendigvis selvhøjtidelighed. 

Selvhøjtideligheden vokser ud 

af den tro på egen fortræffelig-

hed, som bekræftes igennem iro-

nien som æstetisk form. Ironien 

udspringer af konteksten. I den 

givne situation fremtræder den 

ironiske kommentar som et ’ekko’ 

af adfærd eller udsagn, der relate-

rer sig til andre tilstedeværende 

(Sperber & Wilson 1981: 314) 

Den ironiske kommentar frem-

står som et ekko af forhold i si-

tuationen, der har så stor (følel-

sesmæssig) betydning, at det er 

risikofyldt at kommentere dem. 

Ironien gør det muligt at fokusere 

At give en ironisk kom-
mentar forudsætter, 
at man kan stille sig 

udenfor og betragte dét, 
man selv er delagtig i 
– og se det i en ’skæv 
vinkel’. Ironien er som 

den skarpe kniv. Den 
skærer lige godt i andet 

kød, som i egen finger. 
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på det betydningsfulde og iklæde 

denne anerkendelse en flertydig-

hed, der er ironikerens tilbage-

faldsposition. Hvis nogen skulle 

misforstå kommentaren (som en 

utidig form for følelsesmæssig 

’kvittering’), lader den ironiske 

formulering situationen åben, 

så ironikeren kan ’redde ansigt’ 

og distancere sig fra det følelses-

mæssige element i betoningen af 

det kritiske og hånende (Maynard 

1996).

Ironien er således en parentes om 

et potentielt magtfuldt ’speech-

act’.

Når ironien lykkes med at spidde 

en person eller situation og når 

beundringen høstes for et velpla-

ceret ironisk udfald, plejes selv-

højtideligheden. Andres tilstede-

værelse reduceres til ’tilhørere’ 

eller genstande for den selvhøjti-

deliggjorte magtfulde udfoldelse. 

Når ironien rettes mod andre, er 

den med til at skabe en facade af 

indsigt, styrke og betydning, og 

når ironien går hånd i hånd med 

udvalgte holdninger og opfattel-

ser, opstår den autoritære person-

lighed og den selvtilstrækkelige 

etnocentri.

Selvhøjtideligheden er et forsvar 

mod at vedkende sig svaghederne 

og manglerne i ens egen forståelse 

og grundlag for handling. Ople-

velsen af selv at have været offer 

for andres ironiske kommentarer 

forstærker selvhøjtideligheden og 

dennes tendens til at immunisere 

sårbarheden. Den selvhøjtidelige 

person lukker sig således om sig 

selv og projicerer sin sårbarhed 

over i et ironisk udfald mod an-

dre, der kunne tænkes at se eller 

kommentere de ’ømme punkter’.

Den der lægger afstand til sig selv 

kommer tættere på andre – og på 

sig selv

Det er netop fordi ironi spiller en 

ikke uvæsentlig rolle, at selviro-

nien potentielt kan dekonstruere 

det selvhøjtidelige. Da selvhøj-

tidelighed imidlertid ikke altid 

knytter sig til ironi (men koblin-

ger af andre af de ovennævnte 

adfærdsmønstre), er selvironi så-

ledes alene en mulig dekonstrue-

rende faktor, der for nogle kan si-

ges at ’ beskytte dem’ mod at blive 

unødigt ’selvfede’.

På den ene side udtrykker ironi 

en iagttagerposition, der risikerer 

at skabe distance, marginalisere 

genstanden for ironien, og ikke 

mindst at ekskludere både ’offer’ 

og ironiker af det grundlæggende 

fællesskab. Som sådan genkendes 

ironi som et forsvar (projicering) 

gennem ’angreb’, der kan være 

nært beslægtet med både arro-

gance og sarkasme.

På den anden side står ironi ret-

tet mod én selv som en mulig an-

Selvironi som ledelseskompetence
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ledning til identifikation. Ikke 

alene åbner selvironien for en 

forholden sig til sig selv (identi-

tetsdannelse), men i ligeså høj 

grad skabes der en mulig kobling 

for andre i situationen, der får an-

ledning til at identificere sig med 

ironikeren og således inkluderer 

begge parter i et mere forpligtet 

samvær. Selvironi i en udven-

dig og overdreven og instrumen-

tel form ender imidlertid som et 

raffineret forsvar, der er nært be-

slægtet med både forfængelighed 

og narcissisme.

Når ironien for alvor retter sig mod 

selvet, skifter konteksten karakter. 

I bevægelsen fra udadrettet forsvar 

(’angreb’) til reflekteret åbenhed og 

tilstedeværelse påvirkes relationen 

til den anden. I skiftet fra afslørin-

gen af den ’anden’ (ironi) til eks-

poneringen af sig selv (selvironi) 

opstår en mulig gensidighed, der 

bygger på en anerkendelse af det 

fælles forpligtende samvær. Ud-

gangspunktet for dette skift i ori-

entering er kapaciteten til:

•  At se

•  At se sig selv

•  At se sig selv kritisk an

•  At se sig selv kritisk an og lære 

at holde af dét, der er

•  at se

Selvironi er således kunsten at el-

ske sig selv, vel vidende at dette er 

forudsætningen for at elske andre 

(Fromm 1983).

Uden selvironiens forsoning 

med det ’ufuldkomne’, kommer 

selvbilledet til at stå i vejen for 

det meningsfulde, nysgerrige og 

overraskende møde med sig selv 

– gennem den anden. Adfærden 

udspringer af institutionaliserede 

forestillinger, der grundlæggende 

tager afsæt i en identifikation 

med magtfulde autoriteter (hvor-

fra man selv låner sin autoritet) 

– og gennem afstandtagen til an-

derledes tænkende og handlende 

(hvorigennem ens egen autoritet 

indirekte styrkes). Den ontologi-

ske angst og kontekstuelle usik-

kerhed holdes i skak gennem disse 

til- og fravalg, der på et lille og 

skrøbeligt fundament forsøger at 

opbygge og opretholde en impo-

sant og magtfuld personlighed.

I manglen på selvironiens reflek-

sion og hudløse afsløring af egne 

fejl og svagheder forveksler perso-

nen anerkendelse og ønsket om at 

være noget værd med oplevelsen 

af sin egen betydningsfuldhed og 

magt. Orienteringen mod autori-

tative relationer, som selvhøjtide-

ligheden næres gennem, og den 

ironiske udpegning af anderledes 

tænkende/handlende, kommer 

til at stå i vejen for etableringen af 

konkrete og nærværende relatio-

ner til andre i den givne kontekst.

Men når ironien rettes mod én 

selv, træder personen i karakter. 

Med selvironien træder den re-

fleksive kapacitet i selverkendel-

I skiftet fra afsløringen 
af den ’anden’ (ironi) til 

eksponeringen af sig selv 
(selvironi) opstår en mu-
lig gensidighed, der byg-

ger på en anerkendelse 
af det fælles forpligtende 

samvær.
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sens tjeneste. I selvironien ligger 

kapaciteten til at ’være ude af sig 

selv’ og betragte hvad dette selv 

afstedkommer, som var det gen-

stand for en neutral iagttager.

Selvironi ligger således i bisæt-

ningen, der punkterer eller sætter 

parentes om hovedsætningens 

indhold; der, hvor der pludselig 

opstår flertydigheder og ambiva-

lens (Haiman 1998). I selvironien 

ligger ’det spaltede selv’; det for-

hold, at selvet forholder sig til sig 

selv, at jeg gennem min selvironi 

gør mig selv til genstand for mig 

selv, at jeg således ser mig selv 

over skulderen eller i kortene. 

Når dette kommunikeres ud i re-

lationen til andre, åbnes døren 

for, at den anden kan se med. I 

ironien eller sarkasmen gøres an-

dre til genstand for kritik og hån. 

I selvironien inviteres den anden 

til at dele kritikken og hånen ret-

tet mod én selv.

At udvikle selverkendelse hand-

ler således ikke om at betragte 

sin egen subjektivitet, men om at 

blive et objekt for personlig reflek-

sion, hvilket sker gennem forstå-

elsen af andres holdninger til og 

reaktioner på ens tilstedeværelse 

og aktive indgriben i en given 

kontekst (Mead 1962). Selviro-

nien giver adgang til de processer, 

der transformerer umiddelbar re-

sponsivitet til socialiseret indivi-

dualitet (Asplund 1987). Gennem 

selvironiens refleksive iagttagel-

ser bliver det muligt at se både 

påførte restriktioner, som ligger 

i roller og positioner, der indta-

ges og formes – og selvpåførte 

restriktioner, som udtrykker den 

enkeltes karakter og personlige 

tilstedeværelse. Fanget i roller og 

positioner bliver ironi den proji-

cerede refleksive kompetence, der 

beskytter rolletageren og tildæk-

ker opfattelsen af rollens discipli-

nerende og fremmedgørende ef-

fekt. Derimod stiller selvironien 

spørgsmålstegn ved både rollen 

og karakteren af den, som træder 

ind i rollen, og således åbner for-

ståelsen (og sårbarheden). 

 

Skellet mellem ironi og selvironi 

bunder således ikke i en moralsk 

vurdering, i betydningen, at det 

er bedre at hænge sig selv ud, end 

at genere andre. 

Skellet udspringer af refleksio-

nens retning, altså hvorvidt dia-

logen med, og relationen til andre 

bygger på en udvendig ’afsløring’ 

af den anden, eller på en nøgen 

blotlæggelse af træk og særheder 

ved én selv.

I øvrigt udelukker det ene på in-

gen måde det andet. Det er evnen 

til at have ’medhør’, dét at være 

i situationen og forholde sig til 

den samtidig, der er basis for både 

ironi og selvironi. 

Der er ingen tvivl om at begge 

psykologiske processer kan føre 

Selvironi som ledelseskompetence

Det er evnen til at have 
’medhør’, dét at være i 
situationen og forholde 
sig til den samtidig, der 
er basis for både ironi 
og selvironi. 
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til immunisering. Ikke blot iro-

niseringen over andres stil og ad-

færd, men også udleveringen af 

én selv rummer muligheden for 

at dække sig. 

Som alkoholikeren ynder at sige: 

”jeg ved godt, at jeg drikker.”

Underforstået, at når det nu er af-

sløret, så er der ingen særlig grund 

til at gøre noget ved det.

Ironiseren over andre opretholder 

således en fælles ramme for be-

skyttelse (dér, hvor benævnelsen 

legitimerer, at alle uforstyrret kan 

fortsætte uforandret). Når denne 

ramme udfordres ved overdreven 

ironi, så kalder vi det sarkasme.

Når selvironien tilsvarende over-

træder denne intuitive forestil-

ling om en fælles ramme for 

beskyttelse, så kalder vi det selv-

udlevering eller forfængelighed 

eller ligefrem narcissisme (altså 

en proces, der alene tilgodeser 

den enkelte selv, ved at over-

skride andres forestillinger om, 

hvor intimitets- og pinligheds-

grænsen går).

Ironien får den anden til at lukke 

sig inde og forsvare sig og får an-

dre i situationen til at identificere 

sig med ’offeret’ (hvilket paradok-

salt nok ofte fører til en latter, der 

skal forstærke afstanden mellem 

den, der ler, og den, der ironise-

res over).

Selvironien får andre til at identi-

ficere sig med én, og gør det mu-

ligt, at andre gennem latteren kan 

føle sig trygge og ’normale’ (hvil-

ket paradoksalt nok skaber nær-

hed gennem en forestilling om, 

at vi alle er i samme båd).

Således skaber ironien en negativ 

relation, hvor dialogen let bliver 

præget af forsvar og usikkerhed 

– hvor selvironien skaber en åben 

og imødekommende proces mel-

lem de tilstedeværende.

Det afgørende er at få øjnene op 

for, at selvironi potentielt mind-

sker immuniseringen ad to veje:

For det første bygger selvironien 

på en refleksion over sin egen til-

stedeværelse i den foreliggende 

kontekst; en refleksion, der er med 

til fjerne ’masken’ af selvhøjtide-

lighed og selvtilstrækkelighed.

For det andet (og måske mere be-

tydningsfuldt) skaber selvironien 

en oplevelse af uhøjtidelighed, 

der giver mere åbne og opslap-

pede relationer. 

Kunsten at tabe ansigt
– og undlade at samle
det op igen
Virksomhedens organiserende 

processer udfolder sig omkring 

typificeringer (Luckmann 1989), 

der udtrykker priviligeringer af 

personer, episoder og tildragelser. 

I en kompleks verden er typifice-
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ringer med til at konvertere flux 

til forudsigelighed og genkende-

lige formateringer. Med typifi-

ceringen skabes en generaliseret 

tilstandsbeskrivelse, der place-

rer aktører og adfærdsmønstre i 

mentale kort over roller, positio-

ner og relationer. For at orientere 

sig og performe (Goffman 1959) 

tilstræber den enkelte en konfor-

mitet i forhold til omverdens for-

ventninger, der skal bevare det 

indtryk, at sådanne forventnin-

ger fortsat vil blive indfriet. 

Typificeringerne opdeler verden 

i kategorier af opgaver, roller, re-

lationer og strukturer. Disse ka-

tegoriseringer antages at dele en 

række fælles træk, der reducerer 

kompleksiteten og generaliserer 

og reificerer forestillingen om, 

hvad kategorien ’repræsenterer’. 

Når typificeringens kategorier 

tillægges værdier eller en hold-

ningsmæssig dimension, taler 

vi om stereotypi. I hverdagslivet 

er kompleksiteten oversat til en 

stabil og overskuelig verden, der 

bygger på stereotypier og faste 

forestillinger om de betydnings-

fulde forskelle og ligheder, der la-

der sig aftegne af denne katego-

riale forståelse. 

Når ledere og medarbejdere mø-

des i virkomhedens ordinære op-

gaverelaterede arbejdsprocesser, 

står stereotypien således i vejen 

for personen. Rollen som leder og 

rollen som medarbejder er stan-

dardiseret og tillært – og rolleva-

retagelsen er i begge tilfælde både 

professionaliseret og effektiv.

Disse institutionaliserede positio-

ner og adfærdsmønstre genererer 

en gensidig fastlåst forventnings-

horisont, hvor begge rollehavere 

nidkært spiller sin rolle således, 

at den andens forventninger til 

stereotypien indfries – og simul-

tant hermed fastlåser den anden 

i et forventningspres, der tvinger 

vedkommende til at levendegøre 

sin typificerede rolle. Den gensi-

dige ambition om at fylde rollen 

ud låser typificeringen fast i en 

konstruktion, der forstærker selve 

forestillingen om rollens betyd-

ning og uafvendelighed.

Opløsningen af denne gensidig-

hed fordrer en dekonstruktion 

af den ritualiserede adfærd, som 

kendetegner begge parters tilste-

deværelse. Det er her, selvironien 

træder ind som en nøgle til for-

styrrelse. 

Selvironi er den kvalitet, hvorved 

den enkelte leder formår at træde 

udenfor sig selv og skabe en iro-

nisk distance til sin egen tilstede-

værelse og rollevaretagelse i virk-

somheden. Det er gennem den 

hudløse udlevering af sin egen 

fejlbarlighed og utilstrækkelige 

forståelse af den ledelsesmæssige 

fordring, at den enkeltes lederskab 

potentielt kan gro. Når lederen 

vedkender sig sin ufærdige forstå-

Selvironi som ledelseskompetence

Det er gennem den 
hudløse udlevering af 
sin egen fejlbarlighed 
og utilstrækkelige 
forståelse af den ledel-
sesmæssige fordring, at 
den enkeltes lederskab 
potentielt kan gro. 
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else og viser sig åben for alternati-

ver, åbnes der for medarbejderens 

forestillinger om at kunne tilføre 

noget nyt og anderledes, og i den 

dialog, der potentielt kan vokse 

ud af en sådan relation, risike-

rer begge parter at blive klogere. 

Når selvironien er aktiv, skaber le-

deren en mulighed for kobling til 

’den anden’s bidrag. Netop fordi 

selvironien sætter parentes om 

egen kompetence, bliver ‘den an-

den’s tilstedeværelse et aktiv og 

en anledning til at se og forstå 

noget nyt og anderledes.

Det er selvironien, der således 

potentielt dekonstruerer rolle-

forståelsen og lader både leder 

og medarbejdere se igennem 

stereotypien ind til personen. 

Der er en vigtig distinktion i 

spørgsmålet om, hvad det er, selv-

ironien adresserer:

• Er det en ironiseren over træk 

eller særheder ved personen 

selv (oplevede identitet, fysio-

gnomi eller adfærd) – eller 

• Er det en ironiseren over ka-

rakteristiske forhold knyttet til 

den position, status eller rolle, 

som personen indtager i den 

organisatoriske kontekst?

Altså ironi, der udleverer sider af 

selvet – overfor en ironi, der ud-

leverer sider af kategorien eller 

stereotypien forbundet med den 

stilling, personen varetager.

I det personlige lederskab er der 

en indbygget asymmetri f.s.v.a. 

relationen til medarbejderne. Her 

optræder selvironien som et mid-

del til ikke blot at møde hinan-

den som kategorier (jeg er leder 

og du er medarbejder), men i ste-

det kunne træde ud af stereoty-

pien; baseret på en antagelse om, 

at stereotypien er udtryk for en 

reduktion af kompleksitet.

Både selvironi, der tager afsæt i 

det personlige, og ironi, der ta-

ger afsæt i ’leder-rollen’, inviterer 

medarbejderen til at etablere en 

relation, der ikke er reduceret til 

et ’møde mellem kategorier’. Ved 

at åbne for en personlig distance 

til aspekter af ens egen person og/

eller ens formelle rolle som leder 

legitimeres en mere konkret og 

specifik stillingtagen til relatio-

nen ’her og nu’ mellem leder og 

medarbejder. Det bliver i større 

omfang muligt for medarbejderen 

at danne sig et nuanceret indtryk 

af, hvem lederen ’også’ er – og en 

mulighed for at skyde sig ind på, 

hvorledes lederen ’også’ forholder 

sig til fænomenet ’ledelse’.

Selvironi som ledelseskompe-

tence bygger på baggrund af 

ovenstående på en antagelse om, 

at hverdagslivets reduktion af 

kompleksitet er medvirkende til 

at skabe en organisatorisk asym-

metri mellem ledere og medar-

bejdere. Denne asymmetri er et 

udtryk for kollektivt bårede ste-

Det er selvironien, der 
således potentielt 

dekonstruerer rollefor-
ståelsen og lader både 
leder og medarbejdere 

se igennem stereoty-
pien ind til personen. 
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reotypier, der transformerer den 

mulige kontekstnære oplevelse af 

rigtige mennesker i kød og blod 

– til en generaliseret opfattelse af 

kategorier af roller og mennesker. 

Mødet mellem leder og medar-

bejder bliver over tid i mindre og 

mindre omfang en kontakt mel-

lem to originale mennesker. Med 

baggrund i den enkeltes netværk 

af kollegiale relationer udvikler 

både ledere og medarbejdere fore-

stillinger om hinanden, der som 

modeller i stigende omfang kom-

mer til at stå i vejen for at møde 

’mennesket bagved’. Model og 

menneske – kategori og eksemplar 

– stereotypi og original glider sam-

men, så opfattelsen af rollen såvel 

som personen i rollen bliver stadig 

fattigere og mere unuanceret.

Forudsætningen for at træde ud 

af kategorien er, at man kan se 

det som en kategori (sml. Laing: 

”Someone who’s mind is impris-

oned in a metaphor cannot see it as 

a metaphor. It is just obivious” op 

cit. 1968). Men da kategorien kun 

rent undtagelsesvis er skabt af den 

enkelte, og må antages at være en 

stigmatisering med afsæt i andres 

oplevelser og forventninger rettet 

mod én, så forudsætter opmærk-

somheden overfor kategorien, at 

man er i stand til at skyde sig ind 

på hvad det er, ’de andre’ ser og 

opfatter som stereotypien. En ka-

tegori er ikke en personlig kon-

struktion – men en ’reduktion’, 

som andre foretager.

Med andre ord; hvis en leder øn-

sker, med selvironien som middel, 

at arbejde med sit personlige leder-

skab for herved at træde ud af kate-

gorien ’leder’, så forudsætter det:

a)  en bevidsthed om at være fan-

get i en kategori

b)  en forståelse for, at denne ka-

tegori er en oftest utilsigtet 

bi-effekt af den måde, medar-

bejderne oplever hverdagen i 

virksomheden og den måde, 

hvorpå man selv som leder 

(og de mange ledere før én, 

som medarbejderne har erfa-

ringer med) håndterer sin til-

stedeværelse.

c)  En viden om hvilke træk og 

antagelser, medarbejderne 

knytter til kategorien leder i 

al almindelighed – og til ens 

måde at være leder på i særde-

leshed.

Hvis man som leder arbejder med 

selvironi på en sådan baggrund, 

skabes der over tid en stigende ri-

siko for, at dette får konsekven-

ser for relationen(-erne) mellem 

leder(e) og medarbejder(e).

I mindstemål opstår den mulig-

hed, at konkrete medarbejdere i 

konkrete sammenhænge beslutter 

sig for, at dette er udtryk for ’und-

tagelsen, der bekræfter reglen’; det 

vil sige, at de forklarer den nye 

adfærd, i lyset af det kendte rolle-

mønster, som en form for positiv 

afvigelse (Toulmin 1961).

Selvironi som ledelseskompetence

Ved at åbne for en 
personlig distance til 
aspekter af ens egen 
person og/eller ens 
formelle rolle som leder 
legitimeres en mere 
konkret og specifik stil-
lingtagen til relationen 
’her og nu’ mellem leder 
og medarbejder. 
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På mellemdistancen opstår der 

mulighed for, at medarbejderne 

oplever én som en leder ’ud over 

det sædvanlige’ (får øje på perso-

nen bag lederen), en effekt, der 

holder på tværs af konkrete sam-

menhænge, og som kan påvirke 

andre medarbejderes opfattelse 

af én.

I det lange løb bliver effekten af at 

træde ud af kategorien, at medar-

bejderne ikke blot oplever undta-

gelse for reglen eller enkeltstående 

tilfælde ud over det sædvanlige 

– men at de finder anledning til 

at optø og redefinere kategorien, 

og således også omfatte deres re-

lation til andre ledere. Man kan 

tale om et skift i mini-paradigme 

(Ogilvy 1977).

På samme måde som ironi og 

sarkasme skaber afstand i for-

hold til de andre (ekskluderer); 

og således indirekte fastholder 

lederens eget perspektiv og for-

ståelse – således skaber selviro-

nien samvær(d) med de andre 

(inkluderer), med risikoen for, 

at lederen oplever og lærer no-

get andet gennem relationen. 

Når lederskabet bygger på selv-

ironi, bliver billedet af virksom-

heden og formidlingen af mål 

og værdier i denne tilsvarende 

perspektiveret. Med selvironien 

som omdrejningspunkt bliver 

ledelsens strategiske arbejde og 

kommunikation mindre selvhøj-

tidelig og formalistisk. Det bliver 

muligt at skabe en nuanceret for-

tolkning af virksomhedens sy-

stemer og handleplaner, netop 

fordi den selvironiske parentes 

i lederskabet tillader iagttagel-

sen af paradokser og ufuldkom-

menheder i de overordnede or-

ganisatoriske rammebetingelser. 

Der er ganske få ledere, der har 

den selvironiske iagttagelsesposi-

tion med i bagagen fra et levet livs 

mangeartede erfaringer – og der 

er mange, som alene mestrer iro-

niens distance (og selv-distance). 

Kapaciteten har alle. Derfor giver 

det mening at arbejde med den 

enkelte leders selvironi.

Karikaturen ligger lige ved 
siden af arketypen
At karikaturen ikke ligger langt 

fra arketypen er en frase, der ofte 

benyttes af skuespilinstruktører. 

Her refererer arketypen til stereo-

typien, den stivnede værdiladede 

opfattelse af menneskelige typer. 

Når skuespilleren skal gengive en 

karakter i et drama, er kunsten 

således at fremvise stereotypien; 

det generaliserede, forsimplede 

og forstærkede billede af sider af 

en person – uden at dette overdri-

ves og ender i ren karikatur. 

I hverdagslivets kompleksitet op-

står typificeringer som udtryk for 

den nødvendige reduktion og 

genstandgørelse af de myriader af 

indtryk og fortolkningsmulighe-

Med selvironien som 
omdrejningspunkt bliver 

ledelsens strategiske 
arbejde og kommunika-
tion mindre selvhøjtide-

lig og formalistisk.
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der, der uforarbejdet truer med at 

handlingslamme og angstprovo-

kere den enkelte. 

I arketypen genfinder vi model-

ler, som repræsenterer ikke blot 

en kategori, en kontekst eller en 

historie – men som ydermere be-

grundes i sig selv. Som stereoty-

pien bliver arketypen at opfatte 

som en selvstændiggjort almen 

menneskelig konfiguration. Når 

arketypen levendegøres, gennem 

det enkelte menneskes eksempel, 

genkendes konfigurationen på 

sine distinkte træk og særheder.

Når ironien tages i anvendelse, er 

det netop sådanne træk og særhe-

der, der bringes i fokus. Ironike-

ren kan som vittighedstegneren 

se den karakteristiske detalje, der 

mere end andet fortæller en histo-

rie om helheden. Når selvironien 

tager overhånd, bliver personen 

således en karikatur af sig selv.

Netop fordi det er i detaljen, man 

skal forstå helheden, i bisætnin-

gerne, man skal høre budskabet, 

bliver karikaturens fremhævelse 

og projicering op i størrelse af det 

enkelte og banale en væsentlig 

adgang til at danne sig et billede 

af personen.

Karikaturen driller således ved at 

forvanske og skabe en forvrænget 

gengivelse af det ordinære. Ud af 

hverdagsbilledet producerer ka-

rikaturen en i øjenfaldende ver-

sion, der i et glimt viser, at der i 

det trivielle gemmer sig en origi-

nal ’tegning’. Karikaturen produ-

cerer en mulig ’mod-diskurs’; en 

flertydighed, der er åben for for-

tolkning. Karikaturens fokus på 

detaljen er dekonstruktion. En 

dekonstruktion, der gør det mu-

ligt at se os selv i spejlet og øjne 

muligheden af at se og gøre no-

get andet end det, vi normalt fo-

kuserer på. Ambivalensen er altid 

med bag ønsket om at spejle sig. 

På den ene side bekræftelsen i at 

genkende og på den anden side 

drømmen om at få øje på noget 

smukkere, stærkere, mere overbe-

visende – eller bare anderledes.

Immuniseringen opløses, når 

selvironien afspejler en karikatur, 

der er formuleret af kærlighed til 

én selv. Når vi har set de skæve 

sider i øjnene og tygget på dem; 

fordøjet dem og lært at holde af 

dem, så bliver selvironien kærlig 

og anerkendelsesværdig. Det er 

anerkendelsen af sin egen mang-

foldighed og ufærdige menne-

skelige konstruktion, der skaber 

troværdighed og troværdighed er 

grundlaget for at være sammen 

med andre på en måde, så alle 

øger sandsynligheden for at ’op-

leve’ noget overraskende – se no-

get nyt og høre noget anderledes.

Det er muligt at ’tegne’ sin egen 

karikatur – ikke nødvendigvis 

kun i streger og farver, men må-

ske i tekst og fortællinger.

Selvironi som ledelseskompetence

Karikaturens fokus på 
detaljen er dekonstruk-
tion. En dekonstruktion, 
der gør det muligt at se 
os selv i spejlet og øjne 
muligheden af at se og 
gøre noget andet end 
det, vi normalt fokuserer 
på. 
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På Master of Management De-

velopment (CBS – Handelshøjsko-

len) har vi introduceret deltagerne 

til et to-dages selvironikursus, 

hvilket blandt andet involverede 

en øvelse i at ’lave sin egen kari-

katur’. I en udpegning af oplevede 

personlige skævheder (i adfærd, fy-

siologisk eller holdningsmæssigt) 

suppleret med iagttagelser leve-

ret af medstuderende diskuterede 

deltagerne effekten af at lægge sig 

således åben overfor både sig selv 

og andre. I en sådan øvelse opstår 

muligheden for at opleve, hvor-

ledes den personlige hudløshed 

og accept af andres udpegning 

af ’ufuldstændigheder’ skaber en 

dialog, der ikke blot understøtter 

en eksisterende personlig relation 

til andre, men også skaber et for-

nyet grundlag for at forsone sig 

med sider af sig selv.

Det er selvsagt ikke gennem en 

effekt af så kort og afgrænset en 

øvelse, at selvironien bliver en 

værdsat og integreret del af den 

enkeltes refleksive praksis. Det er 

derimod en mulig effekt gennem 

denne og tilsvarende opgaver, at 

deltageren gradvis mærker hvor-

ledes selvironiske forsøg kan være 

med til at løse op for et selvbil-

lede, der ikke blot har begrænset 

egen adfærd, men også har været 

med til at skabe en unødvendig 

afstand i relationen til andre.

Der ligger således en form for 

adfærdsterapeutisk forventning 

om, at selvironi kan udvikles gen-

nem konkrete opgaver og øvelser, 

der ikke forudsætter en personlig 

psykologisk analyse, men snarere 

skaber oplevelser og iagttagelser, 

der gør en personlig psykologisk 

fortælling mulig. 

Selvironi er selvrisiko
Det er selvironiens dekonstruk-

tion af selvhøjtidelighedens for-

svar og immuniserende selvisce-

nesættelse, der skaber grundlaget 

for at lære noget nyt. Ikke blot 

noget nyt om én selv, men noget 

nyt om en kontekst, om relatio-

ner og nyttiggørelsen af den er-

faring og de kapaciteter, der er til 

stede i det konkrete handlingsba-

serede samvær.

Med selvironien løber man en 

risiko. Hvis den anden ikke kvit-

terer for den fejlbarlighed og 

sårbarhed, som selvironien åb-

ner for, kan man risikere at tabe 

respekt. Men respekt bygger på 

gensidighed, og det spørgsmålet 

om man på sigt kan respektere et 

menneske, der ikke respekterer 

andres vedkendelse af egne fejl 

og svagheder. Hvis selvironien fø-

rer til tab af andres respekt er det 

som sådan ikke at frygte. Det er 

alene en indsigt i en relation der 

kun på overfladen har bygget på 

gensidighed.

Da det er relationerne, der skaber 

udviklingspotentialet for de kom-

petencer, den enkelte måtte bringe 

Der ligger således en 
form for adfærdstera-

peutisk forventning om, 
at selvironi kan udvikles 

gennem konkrete 
opgaver og øvelser, der 

ikke forudsætter en 
personlig psykologisk 
analyse, men snarere 
skaber oplevelser og 

iagttagelser, der gør en 
personlig psykologisk 

fortælling mulig. 
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med sig ind i konteksten, bliver 

det samspillet mellem de to effek-

ter – henholdsvis den personlige 

refleksion og den konstruktive og 

åbne relation, der udgør grundla-

get for at påstå, at selvironi øger 

risikoen for at lære noget nyt. In-

tet kommer af ingenting og selv-

ironien bliver ikke en læringsplat-

form ved sin blotte selvkritiske 

udlevering af personen.

Ironi og selvironi kan læres

At være ironisk og således poten-

tielt kunne forholde sig selviro-

nisk til sin personlige tilstedevæ-

relse og relationer til andre bygger 

i det alt væsentlige på refleksivi-

tet. At være et reflekterende men-

neske gør ikke én selvironisk, 

men selvironien forudsætter ka-

paciteten til at håndtere det eksi-

stentielle paradoks at være i situa-

tionen og stille sig udenfor denne 

på én og samme tid. Denne ka-

pacitet kan opøves. Den er et al-

ment menneskeligt træk, båret af 

sproget, der potentielt er til stede 

i alle. Som en muskel, der ikke ak-

tiveres, kan refleksivitetens iagt-

tagelse af modsætningen mellem 

den nødvendige adskillelse (jeg 

er ikke den anden) og behovet 

for tilhørsforhold (uden den an-

den er jeg ingenting) blive slap og 

visne bort. 

Selvironien bygger på refleksion, 

og samtidig styrker selvironien 

den refleksive kapacitet. Når per-

sonen først har fået øje på sig selv 

som genstand for selvironiens 

skarpe blik, kan vedkommende 

ikke længere ikke-se. På samme 

måde som refleksionen udadret-

tet skærper oplevelsen af andres 

adfærd og åbner for både person-

lige overvejelser og eksplicitte re-

aktioner – således er selvironien 

en anledning til både personlig 

stillingtagen og mulig handling. 

At installere det refleksive ’blik’, 

der åbner for både ironi og selv-

ironi kan understøttes gennem 

konkrete processer og analyser, 

der har til formål at lære perso-

nen ’at se’.

Det er et adfærdsterapeutisk 
projekt

Men refleksivitet er også en privat 

kapacitet. Hvis den er utrænet, så 

nytter det sjældent at andre sæt-

ter fokus og ord på, hvad der skal 

iagttages. Det er personen selv, 

der gennem konkrete situatio-

ner selv må opleve anledninger 

til at fastholde sin egen refleksivi-

tet, og således selv ’øve sig på’ sin 

egen meta-tilstedeværelse. Det er 

i handlinger og konkrete private 

erfaringer, at kimen til det reflek-

sive skal findes, og det er i den 

konstruktive dialog med andre, at 

iagttagelsen bliver til en person-

lig refleksion. For den selvhøjti-

delige vil beskrivelser og analyser 

i sig selv understøtte den eksiste-

rende platform for afsnøret selv-

forståelse. I en eksperimentel og 

handlingsbaseret kontekst ligger 

åbningen for, at denne selvpå-

Selvironi som ledelseskompetence

Selvironien bygger på 
refleksion, og samtidig 
styrker selvironien den 
refleksive kapacitet. 
Når personen først har 
fået øje på sig selv som 
genstand for selviro-
niens skarpe blik, kan 
vedkommende ikke 
længere ikke-se. 
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førte og restriktive platform slår 

små revner. 

Det er gennem øvelser og træning 
muligt at se helheden i detaljen

Hvad vil det sige at forholde sig 

eksperimentelt til den særlige re-

fleksive kapacitet, som vi her for-

binder med ironi og selvironi? 

Det handler om at organisere op-

gaver og øvelser, der med afgræn-

sede og overskuelige konkrete af-

sæt giver den enkelte mulighed 

for at indgå i processer, der åbner 

for iagttagelsen af egen og andres 

adfærd. Det er øvelser, der både 

træner karikaturens blik og perso-

nens tolerance for at overkomme 

det personligt ’pinlige’ og poten-

tielt oplevet ’ydmygende’. Der er 

mange forskellige indgange til re-

fleksionens hus, og det er ikke al-

tid, at et vindue giver det ønskede 

udsyn/indblik. Men det kan læ-

res, og træning synes at gøre en 

forskel. Ved at lade personen 

vælge sine egne skridt og udpege 

sin egen iagttagelsesposition, lø-

ber vedkommende en risiko for 

gradvist at få installeret den lille 

troldesplint, der reaktiverer det 

refleksive blik. Uden hjælp fra 

dialogpartnere synes det let at 

stoppe ved fokuseringen på an-

dres skævheder, så det refleksive 

forbliver en ironisk distance. Ri-

sikoen for at se sig selv ’med nye 

øjne’ ligger dog lige om hjørnet.

Det kan lade sig gøre at overvinde 
tilskyndelsen til at redde ansigt

Der er ikke langt fra den selvironi-

ske karikatur til det distancerende 

klovneri. 

Når karikatur bliver en facade, 

der skal underholde andre og ’be-

skytte’ den karikerede, bliver per-

sonen en karikatur på sig selv, der 

fremstår som alles klovn. Klovne-

masken er i sig selv en karikatur af 

den maske, alle i ny og næ taber 

og møjsommeligt samler op igen 

og sætter omhyggeligt på plads. 

I klovneriet bliver det så meget 

desto mere tydeligt, at der er tale 

om en maske. I de fleste situatio-

ner i hverdagen, hvor det hand-

ler om at redde ansigt, forbindes 

det kun undtagelsesvis med en 

maske. I tilpasningen til en umu-

lig situation strækker den enkelte 

sig langt for at fremstå fattet og i 

personlig kontrol. Ikke blot for at 

’virke’ uberørt af situationen i an-

dres øjne, men især for at bevare 

sin selvrespekt, i betydningen at 

personen fortsat skal kunne tro 

på og se sig selv som troværdig og 

god nok (Goffman 1952). 

På denne baggrund taler mange 

om, at man skal vælge sine slags-

mål med omhu. I denne frase 

ligger antagelsen om, at der er 

slagsmål, man kun kan tabe; un-

derforstået, at det drejer sig om at 

undgå det nederlag, der (opleves 

det) knytter sig til dét at tabe an-
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sigt. I selvironiens perspektiv må 

frasen reformuleres til et spørgs-

mål om at vælge sine nederlag 

med omhu. Når det ikke længere 

er et mål i sig selv at redde ansigt, 

når relationen til andre omfatter 

en vedkendelse af personlige fejl 

og svagheder, så bliver nederla-

get en del af den dannelsespro-

ces, gennem hvilken personen 

for alvor forpligter sig på det fæl-

les. Det er ingen enkeltperson for-

undt eksklusivt at bestemme om 

et slagsmål opstår eller ej; det er 

dog den enkeltes ultimative privi-

legium at vælge nederlaget.

Der følger indflydelse af at opgive 
behovet for anerkendelse

Selvironien dekonstruerer selv-

højtideligheden, og med denne 

også forfængeligheden, der ofte 

danner grundlaget for ønsket om 

at blive anerkendt af andre. I an-

erkendelsen (’på forhånd kendt’) 

ligger et ønske om at blive tilskre-

vet ansvaret for kvaliteter ved el-

ler effekter til gavn for samværet. 

Dette er udtryk for en forfænge-

lig forestilling om, at effekter i et 

samvær, der bygger på relationer 

af gensidige afhængigheder, kan 

reduceres og henføres til en en-

kelt udslagsgivende faktor: per-

sonen selv. I selvironiens kritiske 

vinkel fremstår frustrationen over 

ikke at blive behørigt anerkendt 

af andre som en frustreret drøm. 

Anerkendelsen (manglen på) står 

i vejen for erkendelsen af at so-

ciale effekter aldrig kan reduce-

res til enkeltpersoners meninger, 

holdninger eller handlinger. Selv-

ironien åbner for en normativ 

antagelse om, hvordan det burde 

være. I selvironien lader det sig 

ane, at behovet for anerkendelse 

udtrykker en indskrænkning af 

forpligtelsen på det fælles, og 

minder om, at det kan være an-

derledes. Gennem den selvironi-

ske udpegning af anerkendelsens 

forfængelige grundlag bliver det 

således muligt at se indflydelse 

som en kollektiv effekt, der ud-

springer af en selvkritisk adfærd, 

der gør det muligt for andre at 

skabe en hensigtsmæssig, person-

lig og forpligtende kobling.

Og bag alle disse iagttagelser lu-

rer risikoen for på den ene side at 

blive umådeholden instrumentel 

– og på den anden side at blive 

åben i en udstrækning, der skaber 

disrespekt og hån.

I det instrumentelle ligger risi-

koen for at konvertere selviro-

nien til et socialt virkemiddel, 

hvor effekten forventes at ligge 

i den styrkede relation til andre 

mennesker, og hvor vedkendel-

sen af det personlige og ufuld-

stændige nærmer sig forførelsens 

karakter.

I den udstrakte åbenhed ligger 

risikoen for at blive set som en 

konturløs og viljesvag del af fæl-

lesskabet, der ikke kan gøre krav 

på at blive taget alvorligt.

Selvironi som ledelseskompetence
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Sådan må det være, når selv-

ironien får mulighed for at de-

konstruere veletablerede selv-

forestillinger og indarbejdede 

rollemønstre og gensidige for-

ventninger.

Selvironi bygger på selvrisiko. Der 

er ingen total forsikring.

Angels can fly – because
they take themselves lightly
At se sin verden som en social 

konstruktion giver tolerance og 

forsoning (von Glasersfeld 1984). 

I opgøret med sandheder og uni-

versalitet ligger en mulig ydmyg-

hed overfor og nysgerrighed på 

andres holdninger og meninger. 

Når man vedkender sig afhæn-

gigheden af den anden, bliver ens 

egen tyngde nemmere at slæbe 

rundt på. Egne argumenter kom-

mer til at fylde mindre og skabe 

mindre kontravægt. Det bliver 

på mange måder en lettere tilvæ-

relse, når man ikke tager sig selv 

så sørens tungt.

Ved at beskytte sig selv gennem 

selvhøjtidelighed eller ironisk di-

stance er man med til at tage livet 

ud af relationen til andre. Legen 

og letheden reduceres til et spil, 

med faste roller og ufravigelige 

regler; og når legen bliver et spil, 

stivner kulturen (Asplund 1987). 

Undervejs i processen sker det 

også, at selvhøjtideligheden får 

skabt en afstand til andre, der i 

en form for Jeg-Det relation ska-

ber sin egen selvopfyldende pro-

feti (Buber 1983). Når man møder 

andre som et ’det’, må man for-

vente selv at blive set som en ting; 

og når andre opfatter én som en 

ting, kan det ikke undre, at det 

bliver svært at tage let på tingene. 

Det er ikke vejen til at få luft un-

der vingerne.

Selvironi er en alvorlig sag – alt 

for alvorlig til at blive taget høj-

tidelig. 
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