
Du og dit lederteam bruger mange forskellige midler til at nå jeres mål. Det, der kendetegner disse 
midler, er værdier. Hvor mål er et kompas for retningen, er midlerne de aktiviteter og handlinger, som 
fører os mod målene. Værdierne fortæller os selv og andre, om måden hvormed vi ønsker at tilgå 
verdenen på, og hvordan vi gerne vil lykkes med vores målsætninger.

Værdier er værktøjer til at træffe beslutninger om, hvordan tingene skal gøres. De hjælper os med at 
vælge, hvilke midler vi skal bruge, når der er mange forskellige måder at realisere et mål på. Nogle af disse 
måder kan være i modstrid med vores værdier, og netop derfor er det vigtigt at stille spørgsmålstegn 
ved, om de midler, vi ønsker at bruge, stemmer overens med den som vi gerne vil være.

Værdier er ekstrem vigtige, fordi de i sidste ende bliver til de mål, de har skabt. Det er de værdier, 
der føres videre, da de tidligere mål bliver det middel, vi benytter, for at bevæge os mod endnu nye 
mål. Midlerne bliver målene; målene bliver midlerne; og værdien af midlerne og målene afhænger af, 
hvordan vi bruger dem.

I dette filosofiske ledelsesudviklingsforløb giver vi værdierne deres 
naturlige forrang, og placerer dem som centrale forudsætninger forud 
for enhver handling. En solid forståelse af værdierne og deres dybde, 

giver et stærkt udgangspunkt for beslutningstageren.

I dette filosofiske ledelsesudviklingsforløb går vi 
dybden med værdierne: 

Ordentlighed, tillid, ansvar og magt. 

Vi breder begreberne ud, reflekterer over dem, og 
giver dem styrke i dit lederskab; som fundament for 
enhver beslutning.

FILOSOFISK LEDERUDVIKLING
Filosofi og ledelse; vigtigheden af værdier som værktøj for succes

Antag, at vores mål er at bygge et hus. At have dette mål hjælper os med at organisere vores aktivitet 
i nuet. Det hjælper os med at udvælge, koordinere og justere vores midler. Midlerne til dette formål 
omfatter alt, hvad vi forestiller os at bruge huset til; planerne, byggepladsen, værktøjer, materialer til 
byggeri, adgang til forsyningsselskaber, økonomi, færdigheder, arbejdskraft mv. I sidste ende består 
huset af alle de ting og handlinger, der var med til at skabe det. Huset er en manifestation af dets midler. 
Og det, der engang var vores mål, er nu blevet midlet til noget nyt, til ny aktivitet, til nyt liv, til nye mål.
Det har varig værdi og det er de værdier, der er så vigtige at forstå mere end bare det overfladiske.

Vi vil udfordre lederskabet og lederteamet ved at 
forlade tidens ensidige subjektive tænkning til fordel 
for fælleskabstænkning og sammenhængskraft. 
Vi introducerer filosofien i en ledelses-kontekst og 
styrker derved fundamentet for enhver beslutning i 
en noget foranderlig verden.



Dette lederudviklingsforløb er målrettet den enkelte leder og teamet á ca. 6-8 deltagere. 
Forløbet tilpasses og planlægges individuelt og kan være en vekselvirkning mellem individuelle 
samtaler og teams samlinger, hvor fokus er rettet mod værdierne.

Vi håber, at dette vækker jeres nysgerrighed. Vi kommer gerne til et uforpligtende dialogmøde og 
fortæller om konceptet, så I kan mærke ind på om dette er den udvikling i søger.

Prisen er afhængig af, hvad vi i fællesskab finder ud af, og vi fremsender gerne et uforpligtende tilbud 
efter dialogmødet.

Maibritt Isberg Andersen er ejer af ztrong.dk og har siden 2010 arbejdet intensivt med protreptik, 
der er en filosofisk dialogorienteret samtalemetode, som sigter mod refleksioner og nye erkendelser. 
Hun er lært ved dr. phil. Ole Fogh Kirkeby. 
Mail: maibritt@ztrong.dk
Telefon: 23885500

Mads Vangsø er uddannet Cand.mag i filosofi og i protreptik hos dr. phil. Ole Fogh Kirkeby. Med 
udgangspunkt i sine tidligere erfaringer indenfor ekstremsport har Mads holdt et hav af foredrag om 
middel og mål distinktionen, værdier og om at sætte sig selv umulige mål. 
Mads er i dag CEO for The Ocean Rowing Company i Holland.

Vi vil gerne i dialog

Med venlig hilsen

Maibritt Isberg Andersen og Mads Vangsø
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LEDERE AF FILOSOFISK LEDERUDVIKLING
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