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Ledelse i en paradoks verden
– HR chefens ansvar

Det er HR chefens ansvar, at lederne 

har mulighed for at blive så gode, 

som de kan. Og en ny væsentlig 

udfordring i lederens arbejde med 

at skabe værdi i hverdagen er 

ledelse i paradokser. Competing 

Values Framework (herefter CVF) 

er blevet udpeget som en af de 40 

vigtigste erhvervsteorier i historien. 

I sommeren 2015 udkom den 

første danske oversættelse af den 

oprindelige forskningslitteratur. 

Bogen hedder ”Paradokser i 

Værdiskabelse”. Paradoksale 

situationer er bøvlede og bliver en 

stadig større del af vores liv som 

følge af en stigende kompleksitet i 

verden omkring os. En kompleksitet, 

som understreger, at vi ikke i 

samme grad som tidligere kan give 

svar, der er faste, sikre og endelige. 

Den mekaniske tankerække at ”hvis 

A, så B” har vist sig utidssvarende 

mange steder. 

Artiklen beskriver først én hverdagssituation, hvor paradokser indgår. Dernæst 
præsenteres én meget nyttig model til forståelse af og arbejde med para-
dokser. Og til sidst undersøges denne model som orienteringsgrundlag i en 
paradoks verden

”Det er jo bare sådan her…”
Der står hun, Trine, og roder med en computer. Trine er på mange parametre 
stadig ung. Lige her er hun gammel. Det der med IT skete efter, hun var barn. 
Det betyder, at hun skal bruge mere tid på det end yngre kolleger skal. Hun 
skal have lyd til en video, hun også har svært ved at finde frem på compute-
ren. Heldigvis er der en yngre medarbejder, Sissel. En studentermedhjælper. En 
og to og tre sekunder går med Sissel ved computeren. Nu er der både lyd og 
billede. Trine skal bare trykke på den lange knap på tastaturet. 
Opgaven er fuldført. Målet nået. Trine og Sissel fik videoen til at virke. Trine 
kunne komme videre i sit oplæg om bevægelserne for fremtidens kommune. 
Bevægelser, der understreger, hvordan løsningen af velfærdsopgaven i den 
moderne kommune (kommune 3.0) bliver stadigt mere kompleks. Kommuner 
skal ikke længere forstå sig selv som nogle, der udfylder en myndighedsop-
gave ud fra jura og rettigheder. I den moderne kommune er samskabelse 
mellem borger og kommune central. Kommunens medarbejder skal i højere 
grad være bevidste om, hvornår de agerer ud fra en myndighedsposition, og 
hvornår de agerer ud fra en bemyndigende og frisættende position. Det der 
med kommune er altså ikke helt så simpelt længere. 

Det, der skete her, er et eksempel på det valg, mange offentlige medarbejdere 
står i hver dag. En borger kommer ind med et problem. Medarbejderen kan 
godt løse det hurtigt og effektivt. Spørgsmålet er: Hvad har borgeren lært til 
næste gang, han står med et lignende problem? Ikke noget. Så hvilke andre 
muligheder har Sissel lige haft, for at Trine og hende kunne få videoen og 
lyden til at virke?
Hun kunne have sagt kom herover og se, hvad jeg gør. Lad mig fortælle, hvad 
jeg gør, mens jeg gør det. Eller måske den helt store pakke; du gør det, Trine, 
mens jeg fortæller, hvad du skal gøre. En ting Sissel ikke må gøre igen, er bare 
at gøre det for hende!

I denne lille fortælling kan man som leder trænes til at lytte efter de iboende 
paradokser, man skal kunne stå i og balancere. Eller måske nærmere opløse. I 
denne fortælling vil det være hjælpsomt at tale om: 

• et paradoks om roller: myndighedsrolle vs. bemyndighedsrolle 
• et paradoks om tid: hurtighed og effektivitet vs. grundighed og læring 
• et paradoks om viden i systemet: selv løse problemet vs. opbygge  

kompetencer hos kollega eller borger.

Af Andreas Granhof Juhl,  
Jakob Nørlem og Theis Réthoré, AGORA
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CVF – et valg i en kompleks verden 
Hvad fortæller dette udklip fra en normal hverdag om moderne ledelse? Må-
ske beskriver den, hvad 77 % af 1.400 ledere peger på, nemlig at det er en 
afgørende lederfærdighed at lede i kompleksitet. Historien er et forsøg på at 
fortælle, hvordan denne kompleksitet sniger sig ind alle steder. Hvis opgaven 
var at få video og lyd til at virke hurtigt og effektivt, så var Sissels løsning god. 
Hvis Sissel kunne forudse, at Trine på et andet tidspunkt ville stå med samme 
problem, burde Sissel så have været grundigere og hjulpet Trine på en måde, 
der gjorde hende dygtigere i fremtiden? Situationen er således mere kompleks 
end bare at løse den konkrete opgave. At blive bevidst om denne bevægelse 
mod kompleksitet og at opøve sin orienteringsevne er netop, hvad teorien 
Competing Values Framework belyser mere generelt. Derudover giver teorien 
HR og ledere modeller til at træne og håndtere denne kompleksitet med.
 

CVF – i organisationer.
CVF forsøger således at belyse de paradoksale og komplekse bevægelser, 
ledere står i, når man skal forsøge at definere en retning for virksomheden. 
En virksomheds bevægelser kan ses på en dimension af 2 paradokser. Grafisk 
opsat ser vi på den horisontale paradokslinje, at der skelnes mellem at have et 
internt fokus ind i organisationen (teamudvikling, organisationskultur, standar-
der for praksis m.m.) og at have et eksternt fokus ud af organisationen (ker-
neopgaver, markedsbevægelser, samarbejdspartnere m.m.). På den vertikale 

paradokslinje skelnes mellem 
en høj grad af fleksibilitet 
og en høj grad af stabilitet 
i organisationen. Denne 
opdeling mellem internt og 
eksternt og stabilitet og flek-
sibilitet giver os fire områder, 
der set i et koordinatsystem 
særligt relaterer sig diagonalt 
til hinanden. Disse diagonale 
relationer er også at betragte 
som samlende paradoksale 
bevægelser. Det interne og 
fleksible område kaldes sam-
arbejde og står i potentielt 
kontrasterende forhold til 
det eksterne stabile område 
konkurrere. Og det eksterne 
fleksible område, skabe, er 
i potentielt kontrasterende 
relation til det interne stabile 
område, kontrollere. Se figur 
1. Vi vil herefter forsøge at 
indfange kerneområder af 
disse paradokser. 

Innovation gennem tilpas-
ning mod effektivisering 
gennem standarder
Når man siger til medarbej-
dere, at man har tillid til, at 
de kan finde den bedste løs-
ning på opgaven, giver man 
dem friheden til selv at skabe 
og at tage beslutninger. 
Fordelen ved denne måde at 
arbejde på er, at medarbej-
derne innovativt kan tilpasse 
sig den aktuelle situation. I å
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Fig. 1
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Samtidig er der i de fleste or-
ganisationer måder, man gør 
tingene på. Struktur, f.eks. 
retningslinjer for praksis, be-
tragtes som ”godt”. Det ska-
ber sikkerhed for, at de ting, 
man gerne vil gøre, bliver 
gjort. Og at det bliver gjort 
stadig mere effektivt – uden 
fejl. Struktur og sikkerhed 
er også begrænsende. Det 
sigter mod entydighed og 
bremser dermed tilpasning til 
unikke forhold. Hvis kundens 
eller borgerens unikke behov 
ikke passer til retningslinjen, 
så er der stor risiko for, at 
tilpasningsevnen og kreativi-
teten i opgaveløsningen dør. 

Konkurrence og hastighed 
mod menneskelig udvik-
ling og grundighed
En organisation skal nå op-
satte mål. Lederen stiller krav 
til sine medarbejdere om 
at overholde deadlines og 
skabe resultater. Dette kræ-
ver en leder, der kan opsætte 
specifikke krav, og som evner 
at orientere medarbejderne 
mod opfyldelsen af disse 
krav. Organisationen må 
opretholde et vist tempo for 
at sikre resultater og forblive 
konkurrencedygtige. Disse 
resultater kræver ofte sam- 
arbejde og intern koordi-
nering. Men samarbejde 
kræver, at der investeres 
i kulturen og relationerne 
på arbejdspladsen. Kultur 
er derfor også en vigtig 
ledelsesopgave. Vi kan ikke 
løse opgaven alene. Udvik-
ling af kultur, samarbejds-
relationer er ikke overstået 
på en weekend. Konsensus, 
fællesskab og retning tager 
tid. Måske kan det endda 
tage dyrebar tid væk fra de 
opsatte mål og det direkte 
møde med borgeren. 

CVF som orienteringsgrundlag
Disse eksempler skal vise de forskellige bevægelser og paradokser, der ofte 
trækker i ledere. Organisationen er ikke mekanisk. Dagligdagen sætter 
krav om fleksibilitet og forandringsparathed, samtidig med at man sikrer 
gode resultater på en bundlinje, der fortsat presses. Medarbejdere forventer 
udvikling og selvbestemmelse, men også en tydelig ledelse, når udfordringer 
melder sig. Kan vi få det hele på én gang? CVF giver et orienteringsgrundlag 
i en kompleks verden, hvor man må oparbejde en evne til at overveje sine 
handlinger i forhold til, hvad man ellers kunne gøre. En stor opgave foran os 
er derfor at hjælpe os selv og hinanden til, at Trine’rne bliver mere konkrete 
i deres udtrykte ønske om hjælp, og at Sissel’erne bliver opmærksomme på, 
hvilke mange muligheder for hjælp der findes. At oparbejde en opmærksom-
hed og omgang med paradokser i ledelse bliver således en kerneopgave for 
fremtidens arbejdspladser. Det er HR-chefens ansvar, som den chef med det 
største udsyn ift. samfund og bevægelser i ledelsesgerningen, at træne orga-
nisationens ledere i at kunne genkende, at kunne stå i, navigere i og opløse 
paradokser. 

Jakob Nørlem og Andreas Granhof Juhl fra AGORA har bidraget til bogen om  
”Paradokser i værdiskabelse” med et grundigt introduktionskapitel. I dette kapitel  
gennemgås fire eksempler om at arbejde med CVF i forskellige danske kontekster. 
Figuren er hentet i samme bog.

Vil du læse mere, kan bogen ”Paradokser i værdiskabelse – Ledelse med Competing 
Values Framework” købes i DANSK HR’s webshop. Normalprisen er 399 kr. inkl. moms, 
men som medlem af DANSK HR kan du få bogen til 299 kr. inkl. moms.   
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