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i overensstemmelse med en anden populær amerikansk lærebogsforfatter
inden for ledelse af organisationer, Gary Yukl (Yukl, 1998). Lederens vigtigste opgaver beskrives her som at skabe entusiasme, optimisme og
passion for en foreliggende arbejdsopgave. Hertil kommer at udvikle en
atmosfære af samarbejde og tillid. Udviklingen af følelsesmæssig intelligens gennem bevidsthedsdannelse vil være forudsætningen for opøvelse
af evnen til at begå sig i overensstemmelse hermed.
Den følelsesmæssige intelligens, der sætter lederen i stand til at fuldføre ovenstående grundlæggende opgaver, omfatter 4 interagerende
kompetencer:
v
v
v
v

Selverkendelse
Selvkontrol
Social bevidsthed
Håndtering af relationer.

Disse 4 kompetencer bidrager til at skabe færdigheder i forhold til, hvad
forfatterne forstår som det resonante lederskab, der står i et naturligt
modsætningsforhold til det dissonante lederskab.
Den kunne skitseres således:
Figur 145 Skitse over Goleman et. al.s primære lederskab.
Hvis det lykkes

Skabes optimisme
og inspiration =
resonant lederskab

hvis det mislykkes

Det
primære
lederskab

Skabes modvilje og
fjendtlighed =
dissonant lederskab

Kilde. Forfatternes egen tilvirkning.

Lederens følelsesmæssige opgave oplever forfatterne som primær, det vil
sige, at den kommer først, endda i 2 betydninger: Det er både den oprindelige og den vigtigste i lederskabet (Goleman et. al. 2002, p. 22).
Derved bør ledere fokusere på „at styre de kollektive følelser i en
positiv retning og rense luften for de giftige følelser.“ En opgave der
beskrives at gælde alle former for ledelse.
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og med 18 tilknyttede under-kompetencer.
En væsentlig bemærkning fra forfatternes side er, at følelsesmæssige
kompetencer ikke er medfødte, men tillærte evner (ibid. p. 51).
Områderne inden for følelsesmæssig intelligens og de tilhørende kompetencer
Disse gengives i en oversigt (ibid. p. 58) og uddybes i deres bogs appendiks B. Hovedsondringen er fortsat personen selv i form af personlig
kompetence og håndtering af relationer i form af social kompetence.
Nedenfor opstilles disse i to figurer.
Figur 146 Følelsesmæssig intelligens og de tilhørende personlige kompetencer.
Personlig kompetence – disse kvalifikationer bestemmer, hvordan vi administrerer os selv
Selverkendelse

Følelsesmæssig selverkendelse: At
aflæse sine egne følelser og erkende
deres virkning; at bruge sin „fornemmelse“ til at styre sine beslutninger
Præcis selvvurdering: At kende sine
styrker og begrænsninger

Selvtillid: En sund fornemmelse af sit
selvværd og sine kvalifikationer

Selvkontrol

Følelsesmæssig selvkontrol:
At holde ødelæggende følelser og impulser under kontrol
Transparens: At udvise ærlighed og
integritet: Troværdighed
Tilpasningsevne: Fleksibilitet med
hensyn til at tilpasse sig
skiftende situationer eller til at overvinde forhindringer

Resultatorientering: Energien til at
forbedre indsatsen, så den
opfylder de indre krav til kvalitet
Initiativ: Parathed til at handle og gribe
chancer
Optimisme: Evnen til at se det positive
i begivenheder

Kilde: Goleman et. al. 2002. p. 52.

Figur 147 Følelsesmæssig intelligens og de tilhørende sociale kompetencer.
Social kompetence – disse kvalifikationer bestemmer, hvordan vi håndterer relationer
Social
bevidsthed

Empati: Fornemmelsen for andres følelser, forståelse af deres synspunkt og
en ægte interesse i deres bekymringer
Organisatorisk bevidsthed: Evnen til
at aflæse strømninger, beslutningsnetværk og politiske tendenser på organisationsniveau

Håndtering Inspirerende lederskab: Evnen til at
af relationer lede og motivere med en medrivende
vision
Påvirkningsevne:
Beherskelse af en lang række overtalelsesteknikker
Udvikling af andre:
Styrkelse af andres evner via tilbagemeldinger og vejledning

Service: Erkendelse og opfyldelse af
medarbejdernes, klienters eller kunders
behov

Forandringskatalysator:
Evnen til at iværksætte, administrere og
lede en ny strategi
Konfliktløsning:
Løsning af uenigheder
Teamwork og samarbejde: Samarbejde og teambuilding

Kilde: Goleman et. al. 2002. pp. 52-53.
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og med 18 tilknyttede under-kompetencer.
En væsentlig bemærkning fra forfatternes side er, at følelsesmæssige
kompetencer ikke er medfødte, men tillærte evner (ibid. p. 51).
Områderne inden for følelsesmæssig intelligens og de tilhørende kompetencer
Disse gengives i en oversigt (ibid. p. 58) og uddybes i deres bogs appendiks B. Hovedsondringen er fortsat personen selv i form af personlig
kompetence og håndtering af relationer i form af social kompetence.
Nedenfor opstilles disse i to figurer.
Figur 146 Følelsesmæssig intelligens og de tilhørende personlige kompetencer.
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Resultatorientering: Energien til at
forbedre indsatsen, så den
opfylder de indre krav til kvalitet
Initiativ: Parathed til at handle og gribe
chancer
Optimisme: Evnen til at se det positive
i begivenheder

Kilde: Goleman et. al. 2002. p. 52.

Figur 147 Følelsesmæssig intelligens og de tilhørende sociale kompetencer.
Social kompetence – disse kvalifikationer bestemmer, hvordan vi håndterer relationer
Social
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medarbejdernes, klienters eller kunders
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Kilde: Goleman et. al. 2002. pp. 52-53.
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der kendetegner den gode leder. Umiddelbart er det vanskeligt at argumentere mod det positive i ledelsesadfærd, der handler om at skabe
entusiasme, optimisme og passion. Problemet er imidlertid, at dette ikke
alene sker som en funktion af lederens attitude og personlighed. En lang
række situationsbestemte forhold spiller ind.
Således anerkender Goleman et. al. det paradoks, det er i forhold til
deres egen logik, at utiltalende ledere kan skabe resultater. Tanken om at
følelsesmæssig intelligens fører til en demokratisk ledelsesstil, går på
tværs af andre aspekter. F.eks. erkendelsen at i visse situationer er tempoangivende og kommanderende ledelse effektiv (ibid. p. 80).
Forfatterne opregner 6 forskellige typer lederskab, der skaber grobund
for resonans, jvf. nedennævnte figur. De to sidste dog kun, hvis de anvendes effektivt. Den visionære opfattes som „den bedste“, fordi den
gennem målfokusering over for medarbejderne foranlediger en inspirerende arbejdsindsats. Hvad der i øvrigt ligger i „den bedste“ står ikke
klart, ud over at netop dette lederskab mest præcist udtrykker udlægningen af den følelsesmæssige intelligens. Herved har forfatterne præsteret en cirkelslutning.
Figur 148 Golemans 6 lederstile.
Den visionære

Resonans

Styrer folk med et fælles mål

Påvirkning af klimaet For det meste stærkt positivt

Coaching-stilen

Relevant

Når ændringer kræver en ny vision, eller når der er
behov for en tydelig retningsangivelse

Resonans

Sammenkæder den enkeltes ønsker med organisationens mål

Påvirkning af klimaet Stærkt positivt

Den affilierende

Relevant

Når en medarbejder skal hjælpes med at forbedre
sin indsats ved at opbygge langsigtede kvalifikationer

Resonans

Skaber harmoni ved at sætte folk i forbindelse med
hinanden

Påvirkning af klimaet Positivt

Den
demokratiske

Relevant

Når brud i en gruppe skal heles, når der kræves motivering i svære perioder eller når forbindelser skal
styrkes

Resonans

Værdsætter folks input og skaber engagement via
aktiv deltagelse

Påvirkning af klimaet Positivt
Relevant

Når der skal skabes tilslutning eller enighed eller
skaffes værdifulde input fra medarbejderne

Fortsættes næste side!
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Figur 148 Fortsat.
Den visionære

Resonans

Den
Resonans
tempoangivende

Styrer folk med et fælles mål
Realiserer udfordrende og spændende mål

Påvirkning af klimaet Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor ofte et
stærkt negativt klima
Relevant
Den
Resonans
kommanderende

Når der skal skabes resultater af høj kvalitet fra en
motiveret og kompetent gruppe
Dæmper frygt ved at angive en tydelig retning i en
krisesituation

Påvirkning af klimaet Praktiseres for det meste dårligt og skaber derfor
ofte et stærkt negativt klima
Relevant

Når en omlægning skal kickstartes i en krisesituation
eller i tilfælde af problemer med nogle medarbejdere

Kilde: Goleman et. al, 2002. pp 66-67.

13.3 Samspillet med det organisatoriske og
samfundsmæssige niveau
Set i forhold til organisationers livscyklus løber opfattelsen af det normativt gode lederskab også ind i problemer. Ser vi på de karakteristika,
der kendetegner en pionerorganisation, jvf. kapitel 8 afsnit 8.2.1, vil vi
ofte løbe ind i forfatternes paradoks. En organisation, hvis tilblivelse og
eksistens er en konsekvens af en iværksætters enorme egodrive, vil, som
det er fremgået tidligere, ikke nødvendigvis være forenelig med mange
elementer af medarbejderindflydelse eller delagtighed mht. beslutningstagen.
Den differentierede organisation vil på samme måde have en målstyring i overensstemmelse med krav til organisatorisk effektivitet gennem
specialisering og regelstyring. Netop denne type organisation, der er
udgangspunktet for politisk drevet organisationer, har forsat en ikke ubetydelig udbredelse, ikke mindst i offentlig forvaltning. Organisationsprincippet, der udspringer af Webers rationelle forståelse af organisationer og bureaukrati-strukturen, er imidlertid udviklet i begyndelsen af
forrige århundrede og i forhold til et andet menneskesyn og dermed
betydningen af en over-underordnelsesrelation. For at bruge forfatternes
eget udtryk kan man sige, at de normative forestillinger om de resonante
lederstile er i dissonans med de politiske målsætninger bag organisationsprincippet – det regelstyrede bureaukrati. Sagt på anden vis, borgernes krav om en ensartet behandling hos en offentlig myndighed kan i
341
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der kendetegner den gode leder. Umiddelbart er det vanskeligt at argumentere mod det positive i ledelsesadfærd, der handler om at skabe
entusiasme, optimisme og passion. Problemet er imidlertid, at dette ikke
alene sker som en funktion af lederens attitude og personlighed. En lang
række situationsbestemte forhold spiller ind.
Således anerkender Goleman et. al. det paradoks, det er i forhold til
deres egen logik, at utiltalende ledere kan skabe resultater. Tanken om at
følelsesmæssig intelligens fører til en demokratisk ledelsesstil, går på
tværs af andre aspekter. F.eks. erkendelsen at i visse situationer er tempoangivende og kommanderende ledelse effektiv (ibid. p. 80).
Forfatterne opregner 6 forskellige typer lederskab, der skaber grobund
for resonans, jvf. nedennævnte figur. De to sidste dog kun, hvis de anvendes effektivt. Den visionære opfattes som „den bedste“, fordi den
gennem målfokusering over for medarbejderne foranlediger en inspirerende arbejdsindsats. Hvad der i øvrigt ligger i „den bedste“ står ikke
klart, ud over at netop dette lederskab mest præcist udtrykker udlægningen af den følelsesmæssige intelligens. Herved har forfatterne præsteret en cirkelslutning.
Figur 148 Golemans 6 lederstile.
Den visionære
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Relevant
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Resonans
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Fortsættes næste side!
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Figur 148 Fortsat.
Den visionære

Resonans
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Påvirkning af klimaet Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber derfor ofte et
stærkt negativt klima
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Den
Resonans
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Når der skal skabes resultater af høj kvalitet fra en
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Dæmper frygt ved at angive en tydelig retning i en
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Når en omlægning skal kickstartes i en krisesituation
eller i tilfælde af problemer med nogle medarbejdere

Kilde: Goleman et. al, 2002. pp 66-67.

13.3 Samspillet med det organisatoriske og
samfundsmæssige niveau
Set i forhold til organisationers livscyklus løber opfattelsen af det normativt gode lederskab også ind i problemer. Ser vi på de karakteristika,
der kendetegner en pionerorganisation, jvf. kapitel 8 afsnit 8.2.1, vil vi
ofte løbe ind i forfatternes paradoks. En organisation, hvis tilblivelse og
eksistens er en konsekvens af en iværksætters enorme egodrive, vil, som
det er fremgået tidligere, ikke nødvendigvis være forenelig med mange
elementer af medarbejderindflydelse eller delagtighed mht. beslutningstagen.
Den differentierede organisation vil på samme måde have en målstyring i overensstemmelse med krav til organisatorisk effektivitet gennem
specialisering og regelstyring. Netop denne type organisation, der er
udgangspunktet for politisk drevet organisationer, har forsat en ikke ubetydelig udbredelse, ikke mindst i offentlig forvaltning. Organisationsprincippet, der udspringer af Webers rationelle forståelse af organisationer og bureaukrati-strukturen, er imidlertid udviklet i begyndelsen af
forrige århundrede og i forhold til et andet menneskesyn og dermed
betydningen af en over-underordnelsesrelation. For at bruge forfatternes
eget udtryk kan man sige, at de normative forestillinger om de resonante
lederstile er i dissonans med de politiske målsætninger bag organisationsprincippet – det regelstyrede bureaukrati. Sagt på anden vis, borgernes krav om en ensartet behandling hos en offentlig myndighed kan i
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Pointen er så også i bogen, at praktisering bliver en cyklus, der fortsætter hele livet – en livslang proces med vækst og tilpasning.
Figur 149 Golemans 5 erkendelser.
Den første
erkendelse

Mit ideelle jeg

Hvem vil jeg gerne være?

Den anden
erkendelse

Mit virkelige jeg

Hvem er jeg? Hvad er mine styrkeområder og uoverensstemmelser?

Den tredje
erkendelse

Min dagsorden
for indlæring

Hvordan kan jeg bygge videre på mine styrkeområder,
samtidig med at jeg reducerer mine uoverensstemmelser?

Den fjerde
erkendelse

Afprøve

Eksperimentere med og praktisering af ny adfærd, nye
tanker og nye følelser til disse beherskes

Den femte
erkendelse

Skabe fundamenter

Udvikling af underbyggende og tillidsfulde relationer,
som gør ændringer mulige.

Kilde: Goleman et. al. 2002. pp. 119-120.

Den første erkendelse
Her starter hele forandringen, og forfatterne pointerer, at erkendelsen
betyder at komme i kontakt med sine drømme, sin lidenskab, energi og
livslyst.
Ledere vil skulle bruge megen energi i denne fase – vi ved alle, hvor
svært det er at ændre vaner. Som forfatterne gør opmærksom på, så skal
der jo „gamle vaner og lærdom“ ud til fordel for alt det nye, og ikke
mindst skal en leder passe på ikke at falde tilbage i faste rutiner.
Den anden erkendelse
Netop at undgå meget faste rutiner og vaner behandler bogen i Den
anden erkendelse. Leders virkelige jeg drøftes, og der foretages sammenligning til en kogende frø. Se figur 150 side 344.
En sådan frøs skæbne minder meget „om visse ledere, som slår sig til tåls
med rutiner og lader små behageligheder udvikle sig til tungtvejende
vaner – og derefter lader inertien få overtaget“ (ibid. p. 133).
En persons ledelsesmæssige styrker – det, du i processen ønsker at
bevare – befinder sig i fællesmængden for dit virkelige jeg og dit ideelle
jeg. Der, hvor virkeligheden ikke lever op til dit idealbillede om dig selv
som leder, ligger dine „uoverensstemmelser“.
Som Den tredje erkendelse lægger forfatterne op til metamorfose. Begrebet er græsk og betyder omdannelse eller forvandling. For at det kan
343
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Figur 150 Eksemplet: En kogende frø.

Placeres den derimod i en gryde med koldt vand,
Smides en frø i en gryde
hvor temperaturen gradvist øges, vil frøen
med kogende vand, vil frøen
øjeblikkeligt springe op igen. ikke lægge mærke til, at vandet bliver varmere.
Den bliver blot siddende og koger med.
Kilde: Frit efter Goleman et. al. 2002 p. 133.

ske, må der skabes en dagsorden for indlæringen. Alt for ofte bliver en
sådan skabt „som en plan for forbedring af resultater“. Forfatterne lægger op til at fokus i stedet bliver i harmoni og i overensstemmelse med
personens drømme, så erkendelsernes „røde tråd“ fastholdes.
Bogen lægger op til, at mål bør bygge på de stærke sider hos en
person. En spændende betragtning.
Den fjerde erkendelse dukker op hos personen, hvis denne har modet til
rent faktisk at ændre stil og vaner – gennem afprøvning. Det kan siges
med David Kolbs ord:
v
v
v
v

Opnå konkrete erfaringer
Som der reflekteres over
Personen bygger sig en model til fremtidig ageren
Har modet til at forsøge: Trial and error.

„Når man eksperimenter med nye adfærdsmønstre og griber de chancer,
der findes i og uden for arbejdslivet, til at øve dem – og bruger nogle
metoder som eksempel mental træning – skaber man altså til sidst de
nerveforbindelser i hjernen, der er nødvendige for reelle ændringer“
(ibid. p. 165).
344
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med til at præge udviklingen og livet for deres børn – præferencen hos
barnet dannes gennem tilførsel af kompetencer.
Covey oplever vaner som fællesmængden af:
Figur 151 Effektive vaner – adfærdens internaliserede principper og mønstre.

Kilde: Covey, 2004. p. 45.

Vi har som mennesker en høj grad af egen indflydelse på vore vaner og
dermed på vores skæbne og livsforløb (ibid. p. 45).
Til trods for denne meget hurtige introduktion til identifikation af en
række vaner som et indikerende værktøj til noget så absolut som at skabe
klarhed over vort livs mening og formål tildeler Covey vanerne en meget
fundamental position. Vanerne må således ikke anskues som checklister.
„De er i harmoni med de naturlige love for vækst. De angiver en fremadskridende, velordnet og særdeles integreret proces til udvikling af personlig og menneskelig effektivitet (ibid. p. 47).
Denne fremadskridende udvikling omhandler den menneskelige
modningsproces fra spædbarn til voksen. En modningsproces, der beskrives traditionelt som gående fra afhængighed til uafhængighed for at
munde ud i gensidighed. Covey beskriver det som respektive de-andre-,
jeg- og vi-paradigmet. Evnen til at begå sig socialt og skabe resultater i
overensstemmelse med gensidighedsparadigmet er under forudsætning
af at niveauet for uafhængighed er opnået.
Gensidighed må ikke misforstås som afhængighed. Evnen til at kunne
349

Figur 152 Den 7’ de vane om fornyelse af 4 grundlæggende livsdimensioner.
Fysisk
Træning, rigtig mad,
stressledelse

Mentalt
Læsning, visualisering,
planlægning, skrivning

Socialt/følelsesmæssigt
Service, indlevelse,
synergi, indre sikkerhed

Åndeligt
Afklaring af værdier,
forpligtelse over for principperne,
studere principper og meditere
Kilde: Covey, 2004. p. 300.

13.4.2 De 7 gode vaner
1 Vær proaktiv
Som mennesker er vi ansvarlige for vort eget liv. Proaktive mennesker
bringer deres eget vejr med sig. De tager initiativ frem for at afgive det.
Det handler om at blive styret af sine indre tanker og turde tage ansvar
– frem for at lade ydre faktorer og andre bestemme over én.
2 Begynd med slutningen
Det gælder om at sætte sig tydelige mål og skabe sig klare billeder af,
hvad man vil opnå for at sikre, at man gør det rigtige. En måde herpå
kunne være at skrive sin personlige grundlov, som hjælper én til at handle
i overensstemmelse med egne værdier.
3 Gør det første først
Det handler om at gøre det, som man siger, at man gør. På engelsk kaldes
det „walk your talk“. Man kan organisere og gennemføre opgaver ved
hjælp af prioriteter.
Nogle opgaver er vigtige og haster. Andre er vigtige, men haster ikke.
Nogle opgaver er ikke vigtige, men haster, mens andre opgaver igen
hverken er vigtige eller haster.
Det optimale vil være at leve og arbejde med opgaver, som er vigtige,
men som ikke haster. På den måde har man tid til fordybelse og undgår
stress. Det ikke-optimale er at arbejde med opgaver, der ikke er vigtige,
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13.4.3 Vanerne set i forhold til bestemmelse af ledelsesadfærd –
afhængighed
7 gode vaner er i ovennævnte afsnit blevet præsenteret kortfattet med det
formål at skitsere Coveys og fremstillingens præmisser, struktur og logik.
Her vil vi se på forudsætningerne for de enkelte vaner og deres bidrag
til det samlede paradigme. De tre første vaner, der afspejler afhængighedsparadigmet, bidrager mest til forståelsen af Coveys tanker, fordi de
skaber afsættet for de bevidste valg i samspillet med de andre vaner 4,
5 og 6 i det gensidige paradigmer er udtryk for.
Vane 1
At være proaktiv handler for Covey om at tildele den enkelte en uindskrænket frihed til at tage ansvar. Covey gør op med såvel den oprindelige behavioristiske tilgang til psykologien, nemlig at mennesket reagerer
på påvirkninger (stimulus-respons modellen) efter forudfattede mønstre.
Han accepterer heller ikke hvad han forstår ved genetisk, psykisk eller
omverdensdeterminisme. Dvs. at vi kan jf. indefra og ud perspektivet
ikke skyde skylden på menneskelig automatik betinget af gener eller
opvækstmønstre eller udefrakommende forhold, som vi ikke mener at
have indflydelse på. I enhver situation skaber grundlæggende principper
friheden til selv at vælge, og dermed også ansvaret for egne handlinger.

Figur 153 Vane 1 Vær proaktiv – kræver friheden til selv at vælge.

Frihed til
selv at vælge

Påvirkning
(Stimulus)

Selvbevidsthed
Forestillingsevne

Reaktion

Uafhængig vilje
Samvittighed

Den proaktive model
Kilde: Covey, 2002. p. 71.

Proaktivitet handler om gennem mental indstilling og selvbevidsthed om
det individuelle ansvar at tilegne sig nogle attituder, eksempelvis i form
af sproget, der gør personen initiativtagende.
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Den proaktive tilgang skaber en positiv energi, der i højere grad skaber kongruens mellem den interessesfære, vi som personer besidder, og
vores indflydelsessfære.

Figur 154 Vane 1 Vær proaktiv – kræver proaktiv fokusering.

Kilde: Covey, 2002. p. 82.

Covey giver en række eksempler på opøvelse af bevidsthed gennem de
fire egenskaber, der gør det enkelte individ til noget særligt: Selvbevidsthed, forestillingsevne, uafhængig vilje og samvittighed. Eksempler der
overvejende udtrykker noget om menneskets principielle ret til at danne
sig værdier og selvvalg i forhold til at udvikle sit selvværd.
Coveys opfattelse af at den personlige bevidsthedsgørelse og opøvelse
af selvværd, som også Boyatzis model i princippet omhandler, er afgørende for skabelse af et både mentalt og adfærdsmæssigt overskud i
lederrollen.
De ovennævnte modellers svaghed er, at Covey i sit forsvar for den
enkeltes frihed til at træffe sine egne beslutninger med udgangspunktet
i bevidstheden om at være tæt på de objektive principper for god og
produktiv adfærd bliver determinist. Han spiller intellektuelt bold op af
de modsatte traditionelle deterministiske positioner for „udefra-ind“ perspektivet: At det er mine gener, mine forældres eller omverdenens skyld,
at jeg er blevet, som jeg er. Imidlertid tildeler han sig selv et lige så
modsatrettet deterministisk perspektiv ved at fastslå, at man kan vælge
sig den ultimative frihed og dermed proaktive adfærd. Det kan således
godt være, at et godt selvværd funderet i ovennævnte principper er et
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Som vi skal se i vores fremstillings afsluttende kapitler, er kravene til
den moderne leder næppe forenelige med forventningerne om lange
planlægningshorisonter. En uge kan i den forbindelse være en lang horisont.

13.4.4 De 4 sidste vaner – det gensidige paradigme og fornyelsen
De tre vaner, 4, 5 og 6 henholdsvis „tænk vind/vind“, „søg først at forstå
. . . derefter at blive forstået“ og „skab synergi“ vil blive behandlet kortfattet.
At skabe vind/vind situationer udelukker ifølge Covey muligheden
for autoritær ledelse, der snarere afspejler en vind/tab situation. Vind/
vind situationer skabes af personer, der ser verden som et forum for
samarbejde mere end en konkurrenceplads. Forudsætningen for at kunne
antage et sådant perspektiv er at man besidder den integritet, der skal til
for at udøve de tre første gode vaner. Hertil kommer, at man optræder
modent. Covey rubricerer selv modenhed som evnen til at balancere
mellem mod og omtanke. Modenheden og dens konsekvens for menneskelige relationer kan udtrykkes i følgende simple figur:

Høj

Figur 155 Modenhed og konsekvens for menneskelige relationer.

Vind/vind

Tab/tab

Vind/tab

Lav

Omtanke

Tab/vind

Lav

Høj
Mod

Kilde: Covey, 2002. p. 219.

Vanerne „søg først at forstå . . . derefter at blive forstået“ og „skab synergi“ er ligeledes velmenende råd, der udtrykker en almen forståelse af
vigtigheden af at kommunikere effektivt og optimere sine omverdensrelationer. For den første vanes vedkommende bliver denne en funktion af
karakteren gennem forståelse for betydningen af de tre antikke begreber
ethos, pathos og logos. Kommunikation må således bero på personlig
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af konkrete situationer og ud fra en begavet vurdering af de mennesker,
som er involveret heri – et forhold, der samtidig er temmelig afhængigt
af relevant og dermed tilstrækkelig information“ og videre: „Det er en
udbredt, men ulykkelig illusion, at man kan træde i karakter én gang for
alle. Det kræver hårdt arbejde, askesis, dag ud, dag ind“ (Kirkeby, 2004,
pp. 62-63).
Som de øvrige forfattere er Kirkeby af den opfattelse, at det at træde
i karakter kræver empati. Men empatien kan føre til forskellige handlingsalternativer afhængig af situationen. Kun er det sikkert, at empatien
kommer inde fra personligheden. Den, og for den sags skyld de rette
handlingsalternativer i en situation, kan ikke læres på et kursus. At træde
i karakter som leder kræver øvelse blandt mennesker. Det forudsætter
endvidere noget andet i form af karakteren af den situation, hvori det
sker. En sådan situation er at betragte som en begivenhed, hvor lederen
kan markere sine evner og vilje til at fylde rollen ud med sin personlighed.
For Kirkeby handler det på samme måde som for Covey om, at lederen skaber sig frihed til at handle. Friheden er for Covey friheden til selv
at vælge gennem sine personlige egenskaber. Friheden er for Kirkeby
centrum i den græske firkant, som han anfører som den vestlige kulturs
normative forankringspunkter. Firkantens hjørner er
v
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Figur 156 Den græske firkant.
Det gode

Det retfærdige

Friheden

Det sande
Kilde: Kirkeby, 2004. p. 31.
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