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ABSTRACT  

Formålet med artiklen er at undersøge sproglige repræsentationer af kroppen i embodied 

leadership. Det empiriske materiale er tre episoder af podcastserien Med kroppen som øre. Mit 

formål med at lytte til episoderne er at få en forståelse for nogle af de kulturelle, diskursive 

praksisser, som eksisterer om kroppen i ledelse blandt ledere selv, og dermed gøre podcasten til 

genstand for et antropologisk studie. Med diskursanalysen som metode inddrager jeg Anne Klara 

Boms definition af diskurs, Stuart Halls forståelse af repræsentationer og Cathrine Hasses 

kulturforståelse. Selv blandt ledere, der arbejder med den kropslige dimension i ledelse, bliver 

kroppen fortsat italesat som underlig og er ikke umiddelbart integreret i ledelsen.  Artiklen bidrager 

med nye perspektiver på kropskulturen i embodied leadership og diskuterer, hvorvidt sproget 

fastholder en dualistisk repræsentation af krop og sind. Artiklen konkluderer, at der i 

podcastepisoderne optræder tre dominerende kropsforståelser hhv. Den fraværende krop, Den 

integrerede krop og Den fremmede krop. De sproglige repræsentationer er med til at give kroppen 

i ledelse sin betydning.  Artiklen belyser, hvorledes sproget fastholder en ide om, at kroppen er 

adskilt fra det mentale, som er med til at reproducerer en kartesiansk opfattelse af viden – og sætter 

ligeledes fokus på, hvorfor det kan være problematisk i arbejdet med embodied leadership. 

INTRODUKTION  

Nye former for ledelse, som også inddrager 

kroppen, er indenfor de seneste år blevet 

mere udbredt. En af de ledelsesformer er 

embodied leadership, hvilket Hamill (2013) 

beskriver som en kropslig opmærksomhed 

hos lederen, der skal sætte fokus på lederens 

tilvænnede handlingsmønstre. Embodied 

leadership skal give lederen selvindsigt i, 

hvorvidt man har tendens til at bevæge sig 

fremad eller trække sig tilbage; hvorvidt man 

har kompetence til at engagere og inkludere 
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eller modstå og afvise; har evnen til at påvirke 

og påvirkes, som er medbestemmende for 

måden lederen optræder i relation til andre. 

Derved argumenterer Hamill (2013) for, at 

embodied leadership er mere end blot 

kropssprog, idet ledelsesformen beskæftiger 

sig med lederens dybereliggende vaner.  

Ledelse kan bredt betegnes som evnen til at 

påvirke en organiseret gruppe mod et 

bestemt mål eller værdi (Grage og Klausen, 

2016). Det kan tænkes at være relevant for 

lederen at kende sine handlemønstre, da det 

dels er gennem kroppen vi lever og erfarer, 

dels fordi vi mennesker interagerer ved at 

respondere på hinandens kropslige udtryk 

(Hamill, 2013).  

 

Ian Lennie (2000) problematiserer, at 

managementlitteraturen ofte præsenterer 

ledelse helt uden krop. Han kritiserer 

ledelseslitteraturen for at bygge videre på en 

kartesianske forståelse af viden, hvor ”A mind, 

or subject, conventionally located in the head, 

is seperated from the body of the objective 

world, and from its own body” (Lennie, 2000, 

s. 132). Den kartesianske dualisme, som har 

rødder i Descartes rationalistiske viden-

skabssyn, bygger på opfattelsen af, at kroppen 

er adskilt fra psyken (Otto, 2008). 

 

 

Kropsforståelser  

I kropskulturforskningen optræder en række 

forskellige måder at forstå kroppen på. Den 

kartesianske forståelse af kroppen anser 

kroppen som et naturligt fænomen og psyken 

som noget, der tilhører kulturen. Det ændrede 

sig dog i takt med at kulturforskere begyndte 

at interessere sig for den menneskelige krop. 

De anså, at kroppens bevægelser bliver 

formet af den kultur den fødes i (Otto, 2008).  

Skellet mellem natur og kultur forsøges 

overskredet, idet det naturlige nu opfattes 

som kulturelt produceret i og med sproget. 

Denne forståelse af kultur henter sin 

inspiration fra kultur- og idéhistoriker Michel 

Foucault. Med sin konstruktivistiske tilgang 

anskuede han kroppen som en politisk og 

videnskabelig kramp. Videnskab og politik har 

være med til at regulere og modellere vores 

forståelser af kroppen. I en konstruktivistisk 

tilgang anses kroppen derfor som en kulturel 

konstrueret idé eller diskurs (Otto, 2008). 

Mens kroppen i en fænomenologisk tilgang 

anskues som en levet krop, hvorigennem vi 

sanser, lever og erfarer. Den levede erfaring af 

kroppen er afhængig af kulturel viden og 

videnskabelige forståelser (Otto,2008).  
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Kropsforståelser i embodied leadership  

Sofie Kempf, der er indehaver af CoreEnergy, 

arbejder på at integrere kroppen i ledelse. 

Hun udbyder et halvt års ledelsesforløb i 

embodied leadership og har derudover 

podcastserien Med Kroppen som Øre. Her 

inspirerer hun til at arbejde med kropslig 

ledelse.  

Jeg undersøger i denne artikel, hvilke 

kropsforståelser, der kommer til udtryk 

gennem sproglige repræsentationer i tre af 

Kempfs podcastepisoder, hvor hun samtaler 

med ledere. Selv blandt ledere, der arbejder 

med embodied leadership, bliver kroppen 

fortsat italesat som underlig og er ikke 

umiddelbart integreret i ledelsen.  Artiklen 

bidrager med nye perspektiver på 

kropskulturen i embodied leadership. Der 

diskuteres, hvorvidt sproget fastholder en 

dualistisk repræsentation af krop og sind – og 

hvorfor det kan være problematisk i arbejdet 

med embodied leadership.  

 

STATE OF THE ART  

Forskning i det personlige lederskab og 

autentisk ledelse inddrager i høj grad 

kroppen. Helle Winther, lektor og phd. ved 

Københavns Universitet, beskæftiger sig med 

kroppens betydning for personlig- og 

autentisk lederskab. Hun bidrager til bogen 

The Embodiment of Leadership (2013) med 

kapitlet ”Professionals are their bodies”. 

Her præsenterer hun et projekt, der sætter 

fokus på, at træning gennem krop, 

bevægelse og sanselig opmærksomhed er 

tæt forbundet til lederskabet, auten-

ticiteten og en tillidsvækkende kommuni-

kation. Ubevidste mønstre og reaktioner 

bliver synlige. Det opleves fysisk i kroppen 

og bevirker, at lederen både lærer noget om 

sig selv og bliver bedre til at iagttage andres 

tilstande og reaktioner.  

 

Poula Health, ledelseskonsulent og forfatter, 

sætter med sit Ph.d forsknings-projekt (2017): 

”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab” 

fokus på ledelsesuddannelsernes fravær af 

kropslig læring. I artiklen Aesthetic-based 

competences lead to a sustainable learning 

practice: Re-thinking public management 

through the lens of sustainability (2019) 

konkluderer Helth, at ledelsesudvikling i høj 

grad er præget af abstrakte og instrumentale 

indlæringsformer, som er adskilte fra 

kroppen. Resultatet af dette bliver, at 

analytisk refleksion og teoretisk viden får 

højere værdi end praktisk erfaring. Helth 

pointerer, at læringsmetoderne i stedet bør 

inkludere praktisk undervisning, der aktiverer 

sensoriske opfattelser og æstetisk bevidsthed 

i ledernes organisatoriske praksis.  
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TEORI  

Til afklaring af begrebet repræsentationer 

læner jeg mig op af Stuart Hall (1997), der 

beskriver, hvordan ord, fortællinger og 

billeder producerer begrebers og objekters 

betydninger. De følelser der associeres med 

dem, de måder de klassificeres og begrebs-

liggøres på samt de værdier de tillægges, er 

med til at give objektet sin betydning (Hall, 

1997). Jeg forstår diskurs efter Anne Klara 

Boms (2015) definition: ”En diskurs rummer 

en etableret måde at tale om noget på. Og 

måden diskursen er struktureret på, 

reflekterer de sociale overbevisninger og 

værdier, der er dominerende på det sted, der 

tales fra.” (Bom, 2015, s. 26). 

 

Embodied leadership (Hamill, 2013) anser, at 

krop og sind er et hele. Vi både handler og 

sanser med kroppen som centrum, da 

kroppen altid går forud for en bevidst 

refleksion eller tænkning (Merleau-Pontys, 

1994) Cathrine Hasse (2011) beskriver 

kulturkroppen som betingelse for vores 

tilstedeværelse. Det er menneskets ydre 

kropstegn, der er med til at skabe 

forventninger til en allerede internaliseret 

handleviden. Hasse forstår kultur som ” (…) 

noget vi gør, der in- og ekskluderer ud fra den 

kropslige handleviden, vi lærer i praksis.” 

(Hasse, 2011, s. 32). Jo mere man opholder sig 

i en kultur, vil kulturens modeller og 

tankeredskaber internaliseres og vise sig som 

forandringer i kroppen, engagementet og 

perceptionen af artefakter.  

 

PODCAST SOM EMPIRI 

Podcasten Med kroppen som Øre anses som 

et kulturprodukt og de udvalgte episoder er 

genstand for artiklens kulturanalyse. De tre 

episoder og gæster er:  

• Episode 1. Thomas (senior manager) 

• Episode 12. Ane (teamleder) 

• Episode 13. Karina (afdelingsleder) 

 

Gæsterne har alle deltaget i det førnævnte 

embodied leadership forløb, og samtalerne 

tager udgangspunkt i deres møde med og 

anvendelse af kroppen i ledelse. Ud af 22 

afsnit i alt er de tre valgte afsnit samtaler med 

en leder.  

Podcast som empiri har aktualiseret lyd både 

udenfor og indenfor antropologien (Møhl og 

Kristensen, 2018).  Podcast er ikke en genre i 

sig selv, og der stilles ingen krav til måden der 

arbejdes med lyden. Alle kan i princippet 

skabe en lydfortælling og lægge den på en 

digital platform. Det kan umiddelbart virke 

modsigende, at undersøgelsen – der er 

interesseret i den kropslige dimension i et 

relationelt virke - tager afsæt i empiri, hvor 

kroppen er fraværende for observation, men 

mit formål med at lytte til episoderne er at få 
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en forståelse for nogle af de kulturelle, 

diskursive praksisser, som eksisterer om 

kroppen i ledelse blandt ledere selv. Dermed 

gør jeg podcasten til genstand for et 

antropologisk studie (Hasse, 2011). Jeg stiller 

mig lyttende som forsker og ordene står 

uforstyrret og udtrykker en bestemt diskursiv 

konstruktion.  

 

Analyseramme  

Jeg anvender en diskursanalytisk metode 

efter Boms (2015) forståelse. Formålet med 

diskursanalysen er at undersøge, hvordan 

kropsforståelserne kommer til udtryk, hvad 

kropsforståelserne består af, og hvad der kan 

siges at ligge til grund for disse krops-

forståelser. Jeg har derfor lyttet til samtalerne 

med fokus på ledernes kulturelle krops-

forståelser, som de bliver repræsenteret 

sprogligt. I dette analytiske perspektiv forstår 

jeg kropskultur som den flydende betegner, 

hvis betydning afhænger af konteksten. I 

podcastserien får kropskulturen en bestemt 

diskursiv betydning gennem en række 

forståelser om kroppen i ledelse.  

Nodalpunktet er derfor kropsforståelser i 

ledelse og diskursen konstrueres yderligere af 

en række momenter (jf. figur 1, s 6).  Det er 

disse momenter og dertilhørende krops-

forståelser, som bliver udfoldet i analysen.  

 

DISKURSANALYSE  

Lederne har tilfælles at have tilmeldt sig 

embodied leadership forløbet med interesse i, 

hvordan kroppen kan integreres i ledelses-

praksissen. Alle tre episoder er optaget efter 

endt forløb. Samtalernes indhold er bygget op 

efter en tidslinje, som følger lederens 

erfaringer med kroppen inden forløbet, 

lederens oplevelse med kroppen under 

forløbet og sidst lederens iagttagelser af 

kroppen efter forløbet. Strukturen i 

samtalerne kan ses som en diskursiv 

konstruktion, der er med til at rammesætte 

embodied leadership forløbet som en trans-

formerende rejse. Kempf formulerer at målet 

med podcasten er at give inspiration til og 

viden om kroppen i ledelse, men samtidig er 

podcasten uundgåeligt en reklame for hendes 

eget forløb, hvorved der kan være retoriske 

overvejelser i valg af opbygningen. Ikke desto 

mindre repræsenteres kroppen forskelligt på 

de forskellige tidspunkter i forløbet, hvorfor 

diskursanalysen følger en analytisk inddeling 

af kropsforståelserne i før, under og efter 

forløbet (jf. figur 1, s. 6)  
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Momenterne (jf. figur 1) refererer til emic 

view og udtrykker podcastdeltagernes egne 

udsagn. De dertilhørende kropsforståelser 

refererer derimod til etic view, og er min 

analytiske kategorisering af empirien (Morris 

et. al, 1999). 

 

Den fraværende krop  

Lederne omtaler deres forhold til kroppen i 

ledelse og den betydning, som kroppen havde 

for dem inden de startede på embodied 

leadership forløbet. Det centrale moment i 

disse fortællinger er, at kroppen er afskåret 

fra sindet. Anes motivation for at deltage er 

bl.a. hendes idrætsfaglige baggrund, som ikke 

bliver udfoldet på hendes arbejde, for som 

hun siger ”her bruger vi ikke kroppen”. Karina 

er nysgerrig på sammenhængen mellem krop 

og ledelse, da hun arbejder i en ”videnstung 

virksomhed”, hvor det er kendetegnende, at 

de har ”nogle kæmpestore hoveder og 

bittesmå kroppe”.  Thomas omtaler fraværet 

af kroppen i ledelses- og udviklingskurser som 

en motivation for at starte på forløbet, da han 

ønskede at prøve noget nyt til forskel fra de 

”klassiske ledelsesforløb” der primært 

stimulerer den analytiske tænkning. Det er 

netop fraværet af kroppen i ledelses-

uddannelser som Helth (2019) problem-

atiserer i sin forskning.   

 

Lederne udtrykker altså en kropskultur, som 

er baseret på en handleviden, som primært 

inkluderer det mentale og analytiske, hvor 

kroppen er ekskluderet. En udpræget 

kartesiansk opfattelse med en tydelig 

sondring mellem krop og psyke kan sige at 

ligge til grund for ledernes kropsforståelser 

(Otto, 2008). Lennie (2000) og Helth (2019) 

peger begge på, at ledelseskulturen ikke 

inddrager kroppen i en tilstrækkelig høj grad. 

Diskursen om den fraværende krop ligger 

indlejret i ledernes diskursive praksis, som 

med Hasses (2011) kulturforståelse betyder, 

at lederne har internaliseret de modeller og 

tankeredskaber, som Lennie og Helth påpeger 

som udbredte i ledelsesfaget. 

 

Kropsdiskursen ændrer sig dog i takt med, at 

lederne fortæller om deres oplevelser under 

forløbet. 

 

 

Figur 1: Analytisk oversigt over diskursanalysens flydende 
betegner, nodalpunkt og momenter samt de dertil hørende 
kropsforståelser inddelt i tiden før, under og efter embodied 
leadership forløbet.  
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Den integrerede krop  

I løbet af embodied leadership forløbet 

tilegner lederne sig nogle fælles 

ordbetydninger af kroppen i takt med, at de 

træner (nye) kropslige færdigheder. Kroppen i 

ledelse får et nyt moment i ledernes 

fortællinger, nemlig medspiller. Kroppen går 

fra blot at være ”sådan et lille appendix, der 

hænger nedenunder mit hoved” som Karina 

udrykker det. Karina giver i sine fortællinger 

udtryk for, at hun synes, at de kropslige 

øvelser i starten var ”mærkelige” og ”spacey”, 

men når til erkendelsen af, at ”man kan jo ikke 

rende fra sin krop. Den er jo med én lige meget 

om man ignorerer den eller ej”. For Ane er 

embodied leadership en ”bevidsthed om, 

hvordan kroppen er med i det, vi gør, der hvor 

vi er. Det vil sige i mødet med andre”. Mens 

Thomas beskriver det som ”en opmærk-

somhed på, hvordan man reagerer kropsligt 

på andre”.  Karina beskriver, at kroppen kan 

være en ”medspiller”, fordi vi hele tiden læser 

og responderer på hinandens kroppe, om vi vil 

det eller ej. Hendes pointe er, at ”dét kan man 

lige så godt gøre brug af”. Thomas uddyber 

yderligere, at den kropslige opmærksomhed 

giver én mulighed for at agere bevidst frem for 

at reagere ubevidst. Her sætter Thomas den 

ubevidste reaktion (som det mindre gode) 

overfor den bevidste ageren (som det, der 

efterstræbes). Han eksemplificerer, at han i 

svære situationer kan have tendens til at 

”trække sig eller gå til angreb”, men ved at 

træne embodied leadership bliver han 

opmærksom på sig selv i situationen og kan 

derved i stedet vælge at ”stå fast med ro i et 

rum, som er svært”. Helt konkret stå fast, 

solidt plantet på sine fødder, med rank ryg og 

med rolig vejrtrækning. Thomas’ fortælling 

taler ind i Helle Winthers (2013) forskning om, 

at en leders autoritet først og fremmest er 

kropsligt forankret. Det er først, når du bliver 

bevidst om din krops udtryk, at du har 

muligheden for at ændre det. Med afsæt i 

Hasse (2011) lærer lederne en (ny) 

handleviden under forløbet, der også 

inkluderer kroppens sprog.  

 

Det er embodied leaderships fælles forståelse 

af kroppen, at den er én man lytter til, og 

værdierne bygger på en kropsfænomen-

ologisk opfattelse af kroppen. Alle er en levet 

krop, hvorigennem de erfarer verden 

(Merleau-Ponty, 1994. I ledernes fortællinger 

repræsenteres kroppen som en integreret, 

naturlig del af dem selv, og en nødvendighed 

for at tilegne sig embodied leadership. Til 

trods for, at lederne erfarer kroppens 

potentiale i løbet af forløbet, viser det sig, at 

kroppen endnu ikke er helt integreret 

alligevel.  
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Den fremmede krop  

I samtalerne udtrykker lederne, at de tilbage i 

virksomhederne må introducere medar-

bejderne grundigt, hvis de ønsker at 

kropsliggøre aktiviteter, der førhen ikke 

inddrog kroppen. Thomas udtrykker, at der 

”er mange mennesker der er meget lidt til 

stede i kroppen”, hvorfor det også kan opleves 

utrygt pludselig at skulle forholde sig til sin 

krop og sine kropslige fornemmelser. Ane 

fortæller om, at hun med sin teamgruppe en 

dag fjernede mødebordene for at de kunne 

bevæge sig rundt i rummet. Reaktionerne 

blandt teamet var, at det dels var 

forstyrrende, grænseoverskridende og svært, 

men også spændende og åbnede op for nye 

perspektiver. 

Alle lederne italesætter kroppen som et vigtigt 

supplement til det analytiske, men møder en 

kultur tilbage i virksomhederne, hvor kroppen 

fortsat er fraværende. Der opstår et nyt 

moment i den diskursive praksis: kroppen er 

uvant. Lederne er bevidste om egen og andre 

kropslige udtryk, de har tillært en ny 

kropskultur med ny handleviden og nye 

ordbetydninger for kroppen, men kroppen er 

fortsat uvant, ny og fremmed for andre 

omkring dem. De oplever at skulle forsvare, 

undskylde for eller forberede de involverede, 

når de inddrager den kropslige dimension. Der 

repræsenteres en bevidsthed om kroppen og 

dens potentiale i lederskabet, som både 

Hamill (2013) og Winther (2013) sætter ord på 

i sin forskning – men kroppen er fortsat uvant 

at arbejde med og optræder som fremmed for 

mange.  

 

Thomas, der har deltaget på forløbet før Ane 

og Karina, har haft længere tid til at 

implementere embodied leadership, hvilket 

kommer til udtryk i hans diskursive praksis, 

hvor kroppen fortsat er i centrum for hans 

perception og handling. Han fortæller om 

embodied leadership i praksis gennem 

initiativer, som allerede er implementeret i 

virksomheden. Han omtaler f.eks. sine 

medarbejderes styrker som en ”superkraft”, 

der forankrer sig som en kropslig styrke og 

viser sig som oprejst pande og rank ryg. Han 

bruger sine egne kropslige fornemmelser i 

mødet med andre jf. eksemplet i Den 

integrerede krop. Thomas’ fortællinger bærer 

præg af, at han i høj grad har internaliseret 

kropsfænomenologiens kulturelle modeller 

og tænkemåder. For Ane og Karina er kroppen 

fortsat italesat som én man ved lejlighed 

husker på og kan anvende. Ane beskriver det 

som en lang ”læreproces”, hvor hun stadig 

skal lære sine mange, fremmede kropslige 

udtryk at kende. 
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MÅL ELLER MIDDEL? 

I kropsforståelsen under forløbet tillægges 

kroppen værdierne ”medspiller”, en man 

”lytter til” og en ”genvej” til at agere bevidst i 

situationen. Værdierne er med til at give 

kroppen en central betydning (Hall, 1997) for 

ledernes handlinger, idet alle sanser, kropslige 

fornemmelser og reaktioner indgår i lederens 

handleviden. Denne kropskultur inkluderer 

kropslige færdigheder på lige fod med mental 

og analytisk tænkning, for kroppens sanser vil 

altid gå forud for den mening, der bliver skabt 

gennem tankerne (Merleau-Ponty, 1994). Det 

må derfor være fuldstændig afgørende for 

lederens evne til at lede, at personen 

forholder sig til sine egne kropslige 

fornemmelser og udtryk (Winther, 2013). 

Alligevel taber fænomenologien til krop-sind 

dualismen i den diskursive magtkamp.  Selvom 

kropskulturforskningen har forsøgt at gøre op 

med skellet mellem natur og kultur, er der 

noget der tyder på, at den kartesianske 

forståelse af viden er så grundlæggende i 

vores kultur, at den stadigvæk viser sig i 

sproglige repræsentationer af kroppen blandt 

ledere i dag.  

Der optræder altså forskellige kropskulturer 

mellem embodied leadership forløbet og de 

virksomheder, som lederne til daglig opholder 

sig i. Der opstår en række modsætnings-

forhold i de to kulturer; kroppen stilles over 

for ”hovedet”; evnen til at lytte til og inddrage 

kroppen stilles overfor tendensen til at 

overhøre kroppens signaler; kroppen som en 

effektfuld medspiller stilles over for det 

mærkelige, kropsligt arbejde og de kropslige 

sansninger stilles overfor tanken og talen.  

 

Sproget fastholder kroppen som værende 

adskilt fra det mentale, hvilket reproducerer 

den kartesianske opfattelse af viden. Handler 

det i virkeligheden om, at vi ikke anser 

kroppen som én der har værdi i sig selv?  Helth 

(2019) kritiserer virksomheders og ledelses-

uddannelsernes udviklingsforløb for at have 

hovedvægten på det mentale. Hun pointerer 

at ledelse først og fremmest er et praksisfag. 

Man må dog forholde sig til, med hvilket 

formål kroppen skal integreres i uddannelse 

og ledelsespraksisser. Skal kroppen tjene som 

middel til at forbedre lederens analytiske 

ledelseskompetence? Hvis kroppen blot skal 

agere som et hjælpeværktøj, således at 

lederen bliver bedre til at afkode signaler fra 

sig selv og omverdenen, må kroppen 

uundgåeligt fortsætte med at være et 

appendix til ”hovedet”. Ønsket med 

embodied leadership er vel nærmere, at 

kroppen skal integreres i ledelse ud fra et 

kropsfænomenologisk perspektiv, hvor den 

kropslige dimension er målet i sig selv, fordi 

det har en særlig egenværdi.  
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Alle kropslige bevægelser, de fysiske 

fornemmelser, man registrerer som beha-

gelige eller det modsatte, og det sprog man 

formulerer sig i, er alt sammen afhængig af de 

konstruerede billeder af kroppen, som 

produceres i kulturen (Otto, 2008).  

Det må være den enkelte virksomheds ansvar 

at træffe beslutningen om at ville have ”det 

hele menneske” i deres organisation. Den 

kropslige dimension skal derfor skrives ind i 

virksomhedens ledelsesgrundlag. Det grund-

lag, som er med til at skabe fælles forståelse 

af, hvad god ledelse er. 

 

KONKLUSION  

Det er blevet vist i analysen, at der i løbet af 

podcastepisoderne optræder tre domi-

nerende kropsforståelser på tværs af lederne, 

hhv. Den fraværende krop, Den integrerede 

krop og Den fremmede krop. De diskursive 

praksisser er konstrueret af momenterne 

afskåret, medspiller og uvant som er de 

sproglige repræsentationer, der er med til at 

give kroppen i ledelse sin betydning. 

Igennem analysen blev det tydeligt, at lederne 

i podcasten taler ind i en diskurs, som på 

mange måder fastholder krop-sind dualismen.  

I arbejdet med embodied leadership, som 

bygger på en fænomenologisk krops-

forståelse, er det essentielt, at kroppen 

kommer i spil. Det er gennem kroppen, at vi 

sanser, lever og erfare (Merleau-Ponty, 1994). 

Vi skal bevæge kroppen med opmærksomhed 

og bevidsthed på egen krop og sanseindtryk, 

da det skaber grobund for refleksioner over 

ubevidste vaner (Hamill, 2013). 

Samtidig med at kroppen aktiveres i 

embodied leadership, er det ligeledes 

essentielt at være sig bevidst om, hvordan 

kroppen omtales. Hvis ikke vi er 

opmærksomme på, hvilke fortællinger vi 

skaber om kroppen, vil de sproglige 

repræsentationer kunne modarbejde de 

kropslige initiativer, der sættes i værk.  
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