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Du får
Et ledelsesbegreb, der matcher kompleksiteten i 
organisationen

En model til at vurdere hvordan du kan vægte i mange 
modsatrettede krav

En drøftelse af, hvilket ledelsesfokus der er behov for fra 
din side



Spændinger!!







Nogle modsætninger - paradokser

¡ Leveringssikkerhed OG opgør med 0-fejlskulturen 

¡ Kunden i  centrum OG ensartethed i ydelserne

¡ Vi skal stå sammen  OG lever af at være uenige

¡ Faglighed OG helhedsbetragtning

¡ Bedste kvalitet OG spare på omkostningerne

¡ Bidrag tværgående OG målt på egne præstationer

¡ Bestyrelsen OG Kunden OG medarbejdere OG flere bundlinjer OG…





Hvilke paradokser får jeg øje på i den organisation 
jeg er en del af?



Paradokstænkning

Side 10

¡ Fra “how to do” til “how to think” 

¡ Et paradoks fremkommer, når elementer af vores tanker, 
handlinger og følelser, som forekom logiske hver for sig 
bringes sammen som gensidigt udelukkende og dog 
samtidig sande

¡ Dette kan resultere i oplevelse af absurditet og 
handlingslammelse (Lüscher, 2012)



Læs ikke 
dette skilt!



Hvad er et paradoks?

Side 12



1. Modsatrettede krav og paradoksale opgaver er grundvilkår i 
organisationer

2. Paradokser paralyserer

3. Den gode ledelse skaber handlekraft i paradokserne

Paradokser uden ledelse er IKKE paradoksledelse!
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Paradokser i det personlige lederskab



De 11 paradokser i ledelse
(Per Sørensen, tidl. personaledirektør i LEGO)

23

1. Etablere et nært forhold til medarbejderne – og holde en passende afstand
2. Kunne gå foran – og holde sig i baggrunden
3. Vise medarbejderne tillid – og følge med i , hvad de foretager sig
4. Være tolerante – og vide hvordan de vil have tingene til at fungere
5. Tænke på deres afdelings mål – og være loyale over for helheden
6. Kunne planlægge deres tid ordentligt – og være fleksibel over for deres planlægning
7. Give udtryk for hvad de mener – og være diplomatiske
8. Være visionære – og holde benene på jorden
9. Tilstræbe konsensus – og være i stand til at skære igennem
10. Være dynamiske – og eftertænksomme
11. Være selvsikre – og ydmyge



• Kendskab til sig selv og
evnen til at tilpasse sin 
ledelse fleksibelt

• Organisatorisk læsning

• Relationel læsning
Dømmekraft:





Indsæt her en positiv lederegenskab 
ved dig selv

(Involverende/lyttende)

Indsæt her benævnelsen på samme 
lederegenskab – når det er for meget af 

det gode
(Ubeslutsom/usynlig)

Indsæt her det ”positivt modsatte” af 
ovenstående negative egenskab

(Beslutsom/styrende)

Indsæt her benævnelsen
på samme lederegenskab –

når det er for meget af det gode
(Diktatorisk)
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1. Hvor står jeg selv? Hvordan vil jeg vægte i paradokset? –
og hvordan integrerer jeg det væsentlige fra den 
modsatrettede værdi/pol i paradokset?

2. Hvordan kan jeg hjælpe dem der refererer til mig med at 
skabe handlegrund i paradokserne? Vægtning.

3. Med den indsigt jeg har som leder, hvad melder jeg så 
tilbage til politikerne/opdragsgiverne når vi ikke kan det 
hele på én gang? Hvordan griber vi opgaven an, så den 
foregår forsvarligt? 

Lederen må løbende spørge sig selv….


