
FØLELSER OG LEDELSE
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2017

11 år som dekan

2019

40 på CBS

Stærke følelser:

Frygt for fremtiden…

Trivialisering af CBS

Middelmådig kopi af

Amerikansk Business 

School

Stærke følelser:

Ser tilbage på de 40 år……

Fascination af CBS

Højt til loftet, 

Åbenhed og nysgerrighed

Stolthed 

Følelserne kommer det samme sted fra:

Kærlighed til og identifikation med CBS

udtrykt i form af

bekymring, indignation 

og vrede

udtrykt i form af

taknemmelighed, veneration 

og glæde
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LEDELSE: myten om det rationelle rum

……ikke-kontamineret af følelser, 

hvor kun fornuftens kolde kalkuler virker…..
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I borgerskabet opstod idealet om 

følelsesmæssig disciplin
…..at man håndterer sine følelser

på værdig og civiliseret vis…………

Grundlag for forestillingen om KPI:

Den Kontrollerede Professionelle Identitet
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Angsten for at komme i
‘følelsernes vold’…………

skaber følelsesmæssig kontrol
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Gustave Flaubert 1856

french realist and author of 

Madame Bovary

”one can be the master of

what one does

but never of 

what one feels”
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Elliott Jaques 2002

”Jeg definerer følelser 

som en vedvarende tilstand 

af opmærksomhed ……….

og inklination til at handle”

….så et ledelsesrum

‘renset’ for følelser –

er en kontekst for ledelse 

uden opmærksomhed –

og handlekraft
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Man kan tale om forkerte handlinger

men ikke om forkerte følelser

Det er aldrig forkert at føle sådan…..

Det er dog ikke at det altid den bedste rettesnor

for hvorledes der bør handles
Alan Watts 1966
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Når vi undertrykker 

eller fortrænger 

vore følelser skaber 

vi en intellektuel 

rustning (op cit: 

body armor)

Et forsvar mod 

følelsernes ubehag

Fortrængning af 

følelsesmæssigt 

ubehag

kan føre til 

immunisering:

Wilhelm Reich

dæmper vores oplevelse af positive 

følelser:

glæde, fascination, 

nysgerrighed, entusiasme, 

……tillid og respekt
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De bærende værdier i arbejdslivet er gensidige:

”Respekt…..tillid…..troværdighed…..”

Manglen på gensidighed skaber et værditomt lederskab:

”magt…..position…..ret…..beundring…..frygt…..”
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Hvad er tillid?  
Når man tillader sig selv at være sårbar, fordi:

•Man tror den anden er drevet af gode hensigter
•Man tror den anden har både viden og handlekraft

•Man tror på den andens troværdighed
(overensstemmelse mellem ord/handling)

•Man tror på den andens udtrykte åbenhed

Tillid er ’at tro’ – det vil sige en følelse
(Nahapiet & Ghoshal)
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Den, der der ikke har ’styr på sig selv’……
udvikler et stort behov
for at styre andre. 
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Jo mere kontrol desto mere er man i følelsernes vold………….

Fornuften styrer andre:

Fornuften styrer følelser

Fornuften styrer adfærd

• Belønner handlekraft/eksekvering

• Favoriserer rationelle argumenter

• Organiserer møder

• Træffer beslutninger

• Udfærdiger handleplaner

• Udsteder ordrer

Alt sammen for at undgå at blive konfronteret med

følelsesmæssige impulser……bevare illusionen om KONTROL
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Burning down the house
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The person most in control

is the person who can give up control

Frederick Perls, New York City, 1955
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Følelser som

KONTRAPUNKT

…..iagttagelsespunkter hvorfra

fornuftens ræsonnementer 

skal forstås
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”En sømand ved, at der altid skal være vind i sejlene,

uanset om han sejler med vinden – eller krydser op i mod vinden.

Han vil aldrig gøre sig uafhængig -

men altid søge at benytte sig af vinden”

Følelser er personlighedens ‘vinde’

Alan Watts 1966



18

GOD  VIND!


