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INTRODUKTION:  
PARADOKSER I VÆRDISKABELSE 
I EN DANSK SAMMENHÆNG
Af Andreas Granhof Juhl og Jakob Nørlem

Det var den bedste tid, det var den værste tid. Det var vis-
dommens århundrede, det var dårskabens århundrede. Det 
var troens periode, det var vantroens periode. Det var lysets 
tid, det var mørkets tid. Det var håbets vår, det var fortvivlel-
sens vinter. Vi havde alt i vente, vi havde intet i vente.

Citatet stammer fra Charles Dickens’ roman En fortælling om to 
byer fra 1859. Umiddelbart giver sætningerne ikke mening, for 
hvordan kan to modsatrettede udsagn være sande på én gang? 
Hvis vi vender blikket mod organisationer og ledelse og denne 
bogs omdrejningspunkt, teorien om paradokser i værdiskabelse 
(oversat fra Competing Values Framework), vil vi se, at Dickens’ 
beskrivelse ikke er undtagelsen, men reglen. Og at beskrivelsen 
netop fanger den kompleksitet1, som organisationer og ledere skal 
lykkes i. Teorien om paradokser i værdiskabelse er et redskab til 
at håndtere denne kompleksitet. Og der er brug for et sådant red-
skab. I en omfattende surveyundersøgelse med 1.400 CEOs sagde 
77, at det er en afgørende lederfærdighed at kunne lede en or-
ganisation i en kompleks virkelighed. 91 % af lederne mente, at 
den øgede kompleksitet kræver særlige ledelsesmæssige tilgange 

1 Der er både tale om en teori baseret på forskningsundersøgelser og en model til at 
forstå og forbedre organisationer. Derfor bruger vi både begrebet teori og model.
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og evner. Derimod mente kun 5 %, at de har de evner, som denne 
kompleksitet kræver af dem (Hoverstadt, 2008). 

Som organisationsudviklere og -forskere ser vi den samme 
situation. Der er behov for forståelsesrammer, der hjælper ledere 
og organisationer til at forstå og håndtere kompleksitet på en ef-
fektiv måde. Her tilbyder teorien om paradokser i værdiskabelse 
en klar forståelsesramme til at møde de udfordringer, organisatio-
ner står med. Tilgangen er allerede velkendt i en dansk sammen-
hæng. For eksempel har Lotte Lüscher med bogen Ledelse gennem 
paradokser (2012) sikret, at modellen er kendt i forhold til ledelse. 
Og James Höpner og hans medforfattere har med Modstillinger 
i organisations- og ledelsesteori (2010) arbejdet med den samme 
både/og-tilgang til organisationsforståelse og -udvikling. 

I praksis har flere danske organisationer allerede oplevet 
nytten af modellen. Forsvaret har indarbejdet grundtænkningen 
som én af de centrale modeller i deres Ledelsesgrundlag. Derud-
over ved vi fra forskellige forandringsprocesser, at modellen har 
været en inspirationskilde til at skabe markante resultater i svære 
omstillingsprocesser. Vi hilser derfor denne første oversættelse af 
den oprindelige litteratur og forskning meget velkommen. Bogen 
vil kunne hjælpe ledere, konsulenter og andre, der arbejder med 
forbedringer i organisationer, til at forstå og håndtere de svære 
situationer, der udspiller sig i og omkring organisationer. 

Vi er glade for, at Dansk Psykologisk Forlag har bedt os 
indlede bogen med et introduktionskapitel. Formålet med dette 
indledende kapitel er dobbelt. Vi vil give en meget kort introduk-
tion til teorien, men det væsentligste formål er at præsentere fire 
danske cases. Eksemplerne i den øvrige del af bogen er baseret 
på store private organisationer, primært amerikanske. I disse ek-
sempler bruges modellen „bagudrettet“, dvs. til hvad Weick kal-
der „retrospektiv meningsskabelse“ (Weick, 1995). Altså til at 
forstå hvordan organisationen gik fra en udfordrende situation 
til succes, for eksempel fra finansielt underskud til overskud. Vi 
vil i dette kapitel præsentere, hvordan modellen kan bruges frem-
adrettet til strategiarbejde, dvs. til proaktivt at skabe væsentlige 
resultater i komplekse situationer. Eksemplerne er hentet fra både 
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offentlige og private organisationer. Og eksemplerne er valgt, så de 
illustrerer forskellige sammenhænge, hvor modellen kan bruges.

Case 1 handler om forsvaret, hvor man har brugt teorien om 
paradokser i værdiskabelse som rammeforståelse i ledelsesgrund-
laget, dvs. som ramme for alle opgaveløsninger og lederes arbejde 
med egen adfærd. Casen er skrevet af major Michael Rose. Mi-
chael var involveret i udarbejdelsen og introduktionen af 

Ledelsesgrundlaget, og casen vil formidle, hvorfor modellen 
blev valgt, og hvordan den er blevet brugt. Yderligere vil casen 
give eksempler på, hvordan teorien kan hjælpe ledere i forsvaret 
til at håndtere spændingen mellem rollerne som henholdsvis „sol-
dat“ og „bureaukrat“.

Case 2 handler om en produktionsafdeling i Novo Nordisk. 
Hvor forsvarscasen illustrerer, hvordan modellen kan bruges til 
en hel organisation, illustrerer denne case, hvordan modellen blev 
brugt proaktivt til at arbejde med strategi- og lederudvikling i én 
afdeling. Casen vil vise, hvordan den samme model blev brugt til 
at analysere forskellige niveauer af organisationen: afdeling, team 
og individ. Alle analyseret op imod det fjerde niveau: den samlede 
Novo-strategi. Netop modellens evne til at samstemme forskellige 
niveauer af organisationen er én af fordelene, når den bruges som 
strategiredskab.

Case 3 beskriver en forandringsproces gennemført ved Hol-
lænderhusene i Næstved Kommune. På 10 måneder blev en øko-
nomisk trængt situation vendt rundt, og 2 millioner kroner blev 
sparet. I samme periode blev sygefraværet reduceret med 81 %. 
Og både arbejdstilsyn og pædagogisk tilsyn var positive. Forud 
for disse markante resultater var forløbet en proces, hvor hele or-
ganisationskulturen havde været under markante forandringer, 
døbt Ildsjælekultur. Casen vil illustrere, hvordan kulturudvikling 
og forstanderens arbejde med egen lederrolle hang tæt sammen, 
og hvordan den bevidste brug af teorien om paradokser i værdi-
skabelse var en hjælp til at designe forandringsarbejdet.

Case 4 beskriver, hvordan teorien om paradokser i værdiska-
belse kan bruges til at arbejde med strategisk kompetenceudvik-
ling. Casen beskriver kompetenceudviklingsprocessen i Job- og 
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Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Casen illustrerer, 
hvordan modellen kan bruges til at analysere forskellige niveauer 
af systemer ud fra samme forståelsesramme, i eksemplet henholds-
vis den samlede strategiske retning for Job- og Borgerservice og 
kompetenceudviklingen for den enkelte medarbejder. Ydermere 
var teorien om paradokser i værdiskabelse inspirationskilde til 
at definere medarbejdernes kompetencer på en ny og klar måde, 
kort kaldet Dobbeltpositionsmodellen. Dobbeltpositionsmodellen 
er i sig selv inspireret af paradokser i værdiskabelse.

De fire cases viser således tilsammen, hvordan paradokser i 
værdiskabelse kan bruges til strategiarbejde med:

1. Forskellige typer af organisationer: private og offentlige
2. Forskellige niveauer af organisationen: den samlede organi-

sation på 19.000 mennesker (forsvaret), afdelinger med hen-
holdsvis 180 mennesker (Novo), 500 mennesker (Silkeborg 
Kommune) og 120 mennesker (Hollænderhusene), teamet 
med 20 mennesker (Novo), individet (Forsvaret, Novo og Sil-
keborg Kommune) samt lederens arbejde med egen lederrolle 
(Forsvaret, Novo og Hollænderhusene)

3. Forskellige typer af opgaver: Ledelsesgrundlaget i forsvaret, 
strategiarbejdet i Novo, kulturudviklingen i Hollænderhusene 
og den strategiske kompetenceudvikling i Silkeborg Kom-
mune. 

Det er netop denne spændvidde af anvendelsesmuligheder kom-
bineret med modellens evne til at beskrive kompleksitet på en 
anvendelig og effektiv måde, der gør paradokser i værdiskabelse 
særlig nyttig. Disse cases vil udgøre den største del af dette kapitel. 
For at kunne beskrive de fire cases og hvordan de bruger model-
len, vil vi kort præsentere den. Præsentationen vil være kort, da 
resten af bogen udfolder modellen til fulde. Denne korte præsen-
tation vil samtidigt være med til at begrunde, hvorfor modellen er 
nyttig i en dansk sammenhæng.
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Introduktion til modellen
Paradokser i værdiskabelse bygger på forskning i succesfulde or-
ganisationer og forandringsprocesser. Teorien ser på, hvordan det 
kan forklares, at nogle organisationer skaber succes med innova-
tive processer, der redefinerer kerneydelser og relationer til borge-
ren, mens andre organisationer har succes med styrkede struktu-
rer, klare og effektive arbejdsgange og fokus på rettidighed. Atter 
andre organisationer skaber succes med klare, ambitiøse mål fast-
holdt i kontrakter mellem niveauerne af organisationen inspire-
ret af idéerne i New Public Management. Mens andre igen ska-
ber succes gennem øget social kapital, tillid og empowerment til 
medarbejderne gennem for eksempel teamdannelse og fokus på 
kompetenceudvikling af medarbejderstaben. Cameron, Quinn, 
Degraff og Thakor bruger i bogen denne type undersøgelser til at 
opstille følgende model:

Fleksibel

At gøre
det sammen

At gøre det
som de første

At gøre
det rigtigt

At gøre
det hurtigt

Samarbejde

Kontroller

Skabelse

Konkurrence

Fokuseret

UdadvendtIndadvendt
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Modellen kan bruges til at illustrere en række meget vig-
tige pointer om udvikling i systemer. Cameron og Quinn kalder 
modellen en Janus-tilgang til organisationer og ledelse. Janus er 
personen med ansigtet, der vender i to retninger, og dette illu-
strerer modellen ved at undersøge, hvordan organisationen for-
holder sig til potentielt modsatrettede værdier: indadvendt versus 
udadvendt og fleksibilitet/høj variabilitet versus fokuseret/lav va-
riabilitet. Det er vigtigt at påpege, at værdierne ikke nødvendigvis 
behøver at være modsatrettede, men ofte bliver det. Modellen kan 
derfor illustrere, hvorfor konklusionen for succesfulde organisati-
oner altid bliver et både/og og aldrig et enten/eller. Det er denne 
både/og-logik, der kaldes et paradoks. Det mest kendte paradoks 
er kretenseren, der siger, at „alle fra Kreta lyver“. Hvis han for-
tæller sandheden, så lyver han. Hvis han lyver, så fortæller han 
sandheden. Paradokser er tidligere af logikere blevet set som en 
situation, der skal undgås (Keeney, 1983). Men der er en stigende 
anerkendelse af paradoksbeskrivelsernes gyldighed, på sammen 
måde som Dickens beskriver det i En fortælling om to byer. Og at 
„paradokser kan bruges som konceptuelle byggeblokke til et alter-
nativt syn på verden“ (Keeney, 1983, s. 30, vores oversættelse). Det 
er Camerons og hans medforfatteres store fortjeneste at vise, at 
den succesfulde håndtering af paradokser forstået som „at frem-
hæve og integrere positive modsætninger“ forskningsmæssigt kan 
vises at fremme succes (se mere i begyndelsen af kapitel 5). Men 
en både/og-logik giver ikke et entydigt svar på, hvordan balancen 
skal se ud. For eksempel viser forfatterne i denne bog, at nystar-
tede organisationer typisk bevæger sig igennem en række forud-
sigelige faser:
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Illustrationerne viser, hvordan nystartede organisationer i me-
get høj grad vægter nyskabelse, idérigdom, eksperimenter og er 
kendetegnet ved optimisme og mod (kvadranten Skabelse). Til 
gengæld er de interne strukturer og processer stort set ubeskre-
vet (kvadranten Kontrol). I fase to vægtes styrkelsen af de interne 
relationer, og i fase to kendetegnes organisationen ved holdånd, 
teamopbygning og tillid (kvadranten Samarbejde). I fase tre om-
sættes de mange idéer til ensartede arbejdsgange for at optimere 
produktionen (kvadranten Kontrol). Cameron et al. viser, at dette 
kan ske på bekostning af innovation (kvadranten Skabelse). I fase 
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fire øges organisations udadrettethed og målrettethed som kon-
kurrent på et marked (kvadranten Konkurrence). Igen vises det, at 
dette ofte sker på bekostning af det indadrettede fokus på teamånd 
og tillid (kvadranten Samarbejde). Som konsulenter er det vores 
erfaring, at alene bevidstheden om dette kan give overblik og ar-
bejdsro til de organisationer, der står lige i orkanens øje i overgan-
gen mellem for eksempel fase to og tre. 

Der er selvfølgeligt ingen determinisme i denne bevægelse, 
og enhver udvikling kan påvirkes og ændres ud fra, hvad der gives 
opmærksomhed. En nystartet organisation formulerede for ek-
sempel spørgsmålet „Hvordan udvikler vi vores standarder og ar-
bejdsgange, så vi samtidigt fastholder og styrker vores iderigdom 
og antallet af eksperimenter?“. Altså fastholdelse af kvadranten 
Skabelse, mens kvadranten Kontrol styrkes. 

En sådan udviklingsproces viser, hvordan der skabes værdi 
gennem integrationen af modsatrettede værdier. Og modellen 
giver dermed en vigtig klarhed over, hvad der sker i både pato-
logiske og succesfulde organisationer. For hvordan bør organisa-
tionen se ud? Ovenstående illustration viser, at en nystartet orga-
nisation risikerer at overbetone et sæt af værdier på bekostning 
af et andet og dermed ende i skismogenese (se denne bog side xx 
og Bateson, 1972; 1979). De fleste kender organisationer, der ikke 
evner at finde den rette balance mellem centralisering og decen-
tralisering og ender med hvert andet til fjerde år at lave „modbe-
vægelser“, der fra starten indeholder det problem, der så skal løses 
to år senere med endnu en „modbevægelse“. Disse patologiske be-
vægelser kaldes derfor også populært for en „yoyo-organisation“, 
altså ukontrolleret svingende frem og tilbage mellem værdimæs-
sige yderpoler (Hoverstadt, 2008).

Modellen kan også bruges til at forstå diskussionerne i den 
offentlige sektor og standpunkterne New Public Management/
konkurrencestat (kvadranten Konkurrence) versus tillidsreform/
New Public Governance (kvadranten Samarbejde) og diskussio-
nen mellem rationalisterne/styrkede strukturer (kvadranten Kon-
trol) versus optimisterne/innovation (kvadranten Skabelse). Den 
ene diskussion handler om balancen mellem kvadranten Konkur-
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rence og kvadranten Samarbejde. Efter i en årrække at være domi-
neret af New Public Management og konkurrencelogikker (kva-
dranten Konkurrence) opstår der naturligt i systemer en modbe-
vægelse, der vil trække organisationen i den modsatte retning. 

Den anden diskussion står mellem rationalisterne, der med 
kvadranten Kontrol tror på, at vi med styrkede strukturer, klarere 
definerede opgaver, bedre økonomistyring og lignende tiltag kan 
skabe en smurt og effektiv maskine, der leverer kvalitet på et højt 
og ensartet niveau. På den anden side står optimisterne, der med 
stor tillid og vægt på kvadranten Skabelse vil lægge beslutnings-
kompetencer ud til borgerne og frontlinjemedarbejderne og med 
innovation og eksperimenter redefinere relationen mellem borger 
og den offentlige sektor. Aktivt medborgerskab og borgerdreven in-
novation er i samme kategori med til at varsle et nyt samskabende 
paradigme for styring i den offentlige sektor. 

Bogen udfolder modellen til fulde, så vi vil efter denne korte 
introduktion nu rette blikket mod eksempler på danske organisa-
tioner, der har oplevet nytten af modellen. 

Case 1: Soldat og bureaukrat – modellen brugt i 
forsvarets ledelsesgrundlag2

Teorien om paradokser i værdiskabelse har været en væsentlig 
inspirationskilde til forsvarets Ledelsesgrundlag3. Ledelsesgrund-
laget blev udsendt af Forsvarskommandoen i april 2008 og aflø-
ste Ledelsesprincipper for forsvaret fra 19834. Dermed fortsætter 
forsvaret traditionen med at formulere en organisationsdækkende 
forståelsesmæssig og handlingsorienteret ramme om udøvelse af 
effektiv og etisk ledelse. Denne case beskriver, hvorfor paradokser 
i værdiskabelse blev valgt som et relevant og hensigtsmæssig ud-
gangspunkt for en overordnet fælles forståelse af, hvad værdiska-
bende ledelsesudøvelse i forsvaret er. Casen beskriver også, hvor-

2  Casen er skrevet af major Michael Rose.
3  Link til forsvarets Ledelsesgrundlag: http://www2.forsvaret.dk/omos/publikationer/

Publications/Attachments/11/ForsvaretsLedelsesgrundlag2008.pdf
4  Ledelsesprincipper for forsvaret, kommenteret udgave, 1983, Forsvarskommandoen.
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dan paradokser i værdiskabelse konkret indgår i Ledelsesgrund-
laget, og hvordan Ledelsesgrundlaget anvendes til at påvirke og 
udvikle ledelsesudøvelsen i forsvaret. 

Kompleksitet og paradokser 
Det er selvfølgelig ikke muligt at beskrive forsvarets udvikling kort 
og samtidig fyldestgørende – selv ikke, hvis man kun beskriver en 
afgrænset periode. Men i perioden, der førte frem til udgivelsen af 
Ledelsesgrundlaget, fremstår en begivenhed dog som særligt skel-
sættende, fordi den markerer den ændring af forsvaret, der forsat 
er i gang. Ved fejringen af Forsvarsakademiets årsdag fredag den 
31. oktober 2003 talte Statsminister Anders Fogh Rasmussen om 
„Danmark i verden“. I talen redegjorde Statsministeren for, hvor-
dan han ønskede, at dansk forsvar skulle udvikles, så Danmark 
kunne „yde et aktivt bidrag til at sikre frihed, fred og folkestyre 
i verden omkring os“.5 Blandt en række konkrete tiltag nævnte 
Statsministeren, at kapaciteten til at deltage i internationale mili-
tære operationer burde øges, så Danmark ville være i stand til at 
udsende dobbelt så mange soldater som på tidspunktet for talen. 
Nogle har efterfølgende kaldt talen for „totusindemands-talen“ 
som udtryk for, at det var et overraskende højt antal soldater, som 
Statsministeren mente, at forsvaret skulle være i stand til at ud-
sende. Talen var også skelsættende, da ambitionen umiddelbart 
syntes at kræve så omfattende ændringer i forsvaret, at der næsten 
var tale om en utopisk forestilling.

Statsministerens vision blev til virkelighed som en del at den 
meget omfattende ændring af forsvarets formål og opgaver, der 
blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget den 10. juni 2004, kal-
det Aftale om forsvarets ordning 2005-20096. Den korte version af 
det politiske opdrag til forsvaret blev at ændre helt fundamentalt 
på formålet med at indkalde og uddanne soldater, at nedlægge 
betydelige dele af de eksisterende enheder og at fokusere den 
væsentligste del af organisationens indsats mod kontinuerligt at 

5  Hele talen kan læses på http://www.stm.dk/_p_7450.html
6  Hele forligsteksten skal ses på http://www.fmn.dk/videnom/Documents/forlig04_

forligstekst.pdf
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kunne udsende soldater til verdens brændpunkter. Den ændring 
gør op med flere hundrede års militær tradition, der handlede om 
at kunne forsvare det nationale territorium under anvendelse af 
alle de ressourcer, som nationen rådede over. Et eksempel på dette 
er værnepligten, som tidligere havde til formål at uddanne befolk-
ningen til at kunne indgå i nationens samlede militære styrke, hvis 
der skulle udbryde krig. Nationens beståen blev derigennem for-
søgt sikret, uden særligt hensyn til omkostningerne på kortere sigt 
ved at inddrage befolkningen i krigen. Aftalen fra juni 2004 mar-
kerede en overgang, ved at forsvaret ikke længere skulle forberede 
at kunne anvende „alt og alle“ til forsvaret af dansk område, men 
at den bevilgede økonomiske ramme skulle dække omkostninger 
til at „føre krig i udlandet“. 

Den ændring har betydelige konsekvenser for alle dele af for-
svaret, og den har i særlig grad betydning for udøvelse af ledelse. 
Kompleksiteten i en given opgaveløsning stiger voldsomt. Og 
det meningsfulde afløses i stort omfang af paradoksale sammen-
hænge. Det kan betragtes som relativt enkelt, at soldater forsvarer 
en national grænse mod en fremrykkende klart defineret styrke. 
Men kompleksitetsgraden er meget højere, når soldater udsendt i 
et konfliktområde passerer igennem en landsby, hvor det er van-
skeligt at skelne civile fra kombattanter, neutrale fra modstandere 
og dagligdagens hændelser fra potentielt farlige situationer. 

Også værdimæssigt er ændringen markant. Forsvaret af 
hjemstavnen har et klart defineret mål, og soldaten skal „kæmpe 
til sidste patron“. I konfliktområder er de politisk fastlagte mål 
mere tvetydige, og soldaten vil være begrænset til „kun at bruge 
en fast mængde eller type af ammunition“. 

Samtidigt stiger kompleksiteten betydeligt, da både solda-
ten og lederen står i en paradoksal situation: På den ene side skal 
standardiserede løsninger bruges til at fremme produktivitet og 
effektivitet. Altså en bevægelse mod den nedre del af modellen. 
På den anden side skal der kunne laves fleksible og innovative be-
slutninger i forhold til øjeblikkets krav og handles selvstændigt, 
disciplineret og præcist inden for helhedens ramme. Altså en be-
vægelse mod den øvre del af modellen. Resultatet er, at forsvarets 
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ledere og medarbejdere stilles over for krav om både at optræde 
som soldater og bureaukrater. 

Soldat og bureaukrat (illustration © Jens Hage)

I det omfattende arbejde med at transformere forsvaret i overens-
stemmelse med den politisk vedtagne aftale bad forsvarschefen 
om, at rammen om ledelse, som den var udtrykt i de eksisterende 
Ledelsesprincipper, blev gjort i stand til at rumme den udvidede 
kompleksitet og de paradoksale sammenhænge, som ville komme 
til at udfordre ledelsesudøvelsen i forsvaret fra 2005. Anbefalin-
gen til forsvarschefen var, at den afvejning mellem ofte modsa-
trettede hensyn, som i stigende grad ville komme til at præge 
ledelsesudøvelsen i forsvaret, bedst kunne understøttes gennem 
en mere helhedsorienteret og balanceret tilgang til beskrivelsen af 
ledelsesindsatsen.
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Fra Ledelsesprincipper til Ledelsesgrundlag baseret på paradokser
Første version af Ledelsesprincipperne udkom i 1979, og i 1983 
suppleredes beskrivelsen af god ledelse med fyldestgørende kom-
mentarer, formuleret af Forsvarets Center for Lederskab, som i 
øvrigt i 2000 blev en del af Forsvarsakademiet. Principperne med 
tilhørende kommentering havde særligt fokus på lederens opgave 
med at opstille hensigtsmæssige, motiverende og udviklende vil-
kår for medarbejdernes løsning af opgaven. I indledningen hed-
der det: „Ledelsesprincipperne har den grundlæggende forudsæt-
ning, at forsvarets enheder skal kunne kæmpe. Det kræver, at hver 
enkelt kan og vil kæmpe i et målrettet samvirke med andre. Det 
betyder, at opgavens løsning kan blive vigtigeren end spørgsmålet 
om liv eller død. Heri ligger det særpræg, som i særlig grad ken-
detegner forsvaret. […] Forsvaret kan ikke løse sine opgaver uden 
forsvarsvilje. Forsvarsviljen har sin rod i den opfattelse, at det er 
værd at kæmpe for at bevare og udvikle vor identitet som folk og 
som nation.“ 

På den måde understreges det, at det var en central ledel-
sesopgave, at alle i forsvaret kunne og ville kæmpe og i yderste 
konsekvens risikere at ofre andres eller eget liv i bestræbelsen efter 
at løse opgaven. Den beskrivelse af ledelsesrummet placerede sol-
daten som det centrale omdrejningspunkt for ledelsesudøvelsen. 
Hvis lederen skulle lykkes, var soldaternes vilje til at ville bidrage 
til opgaveløsningen blandt de afgørende parametre. Det gav me-
ning, når opgaven var at forberede og gennemføre et eksistens-
forsvar. Her er soldaternes personlige risikovillighed afgørende 
for muligheden for at vinde en eventuel militær konfrontation. 
Og denne risikovillighed er fortsat nødvendig, når forsvaret lø-
ser opgaver i internationale operationer. Men her er der andre og 
lige så betydende krav til ledelsesindsatsen. Som nævnt har den 
økonomiske ramme for opgaveløsningen fået større vægt. Og til-
svarende fastlægges begrænsninger for handlinger for eksempel 
gennem Rules of Engagement, og fordi humanitære, politiske eller 
koalitionsmæssige hensyn skal overholdes, når danske soldater lø-
ser opgaver i internationale operationer. Kort sagt kan ændringen 
sammenfattes som en ændring fra „kæmp med alt, hvad du har og 
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kan“ til „skyd kun, hvis du først er blevet beskudt, og kun hvis du 
med sikkerhed kan fastslå, at du ikke med din reaktion eskalerer 
situationen eller bringer civile i unødig fare“. En fornyet ledelses-
politik skulle på den måde både kunne rumme betydelige dele af 
de eksisterende ledelsesprincipper og samtidig tilbyde et sprog og 
en forståelsesramme for de nye og supplerende logikker, der ville 
komme til at præge opgaveløsningen. Logikker, der spænder over 
det grundlæggende paradoks, at det både handler om at kunne 
koordinere og indgå i fastlagte rammer (den nederste del af mo-
dellen) og at kunne skabe størst mulig frihed til at træffe effek-
tive og meningsfulde beslutninger i uforudsete situationer (den 
øverste del af modellen). Dette paradoks er blandt andet blevet 
beskrevet som en del af diskrepansen mellem virksomhedsledelse 
og militær risikoledelse.

Forsvaret havde allerede før 2005 haft udsendt soldater i in-
ternationale operationer, og Forsvarsakademiet havde undersøgt 
og arbejdet med betydningen af disse udsendelser for forsvarets 
ledelsespraksisser og den kompetenceudvikling, der var forbundet 
med det. Det arbejde er beskrevet i bogen Internationale operati-
oner i FOKUS af Katrine Nørgaard og Vilhelm Holsting (2006). 
Heri peges blandt andet på, at de modsatrettede krav og paradok-
ser, som de udsendte soldater udsættes for, på en hensigtsmæssig 
måde kan beskrives i en model, der blandt andet er inspireret af 
Robert E. Quinns bog fra 2003, Becoming a Master Manager. Det 
var derfor nærliggende at fortsætte arbejdet med at udvikle en ny 
ledelsespolitik ved at undersøge, om den allerede kendte model 
kunne danne grundlag for en helhedsorienteret beskrivelse af 
det nye ledelsesrum, som ændringen af forsvarets opgaver havde 
skabt.

Arbejdet endte i formuleringen af et ledelsesgrundlag, som 
blandt andet indeholder en ledelsesfilosofi og en ledelsesetik. I le-
delsesfilosofien blev modellen fra paradokser i værdiskabelse med 
de fire felter7 brugt til at pege på fire nødvendige og ligeværdige 

7  Bemærk, at forsvaret har lavet sin egen oversættelse af modellen. Brugen af felterne 
er dog uændret.
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indsatsområder for ledelse. I den ene figur illustreres, at løsning 
af en given opgave trækker på ledelsesindsatser fra henholdsvis 
frembringelse af kortsigtede resultater gennem målopfyldelse 
(kvadranten Konkurrence), sikring af stabilitet gennem anven-
delse af effektive metoder og ressourceanvendelse (kvadranten 
Kontrol), opbygning og vedligeholdelse af relationer mellem de 
involverede individer (kvadranten Samarbejde) samt blik for en 
fortsat fornyelse gennem udvikling af kapacitet og vilje til at hånd-
tere fremtidige og endnu ukendte opgaver (kvadranten Skabelse). 
Ledelse handler derfor om effektiv drift og samtidig tilpasning til 
variable faktorer, og ledelse handler om at have fokus på organisa-
tionens indre strukturer og samtidig levere præcise løsninger og 
organisatorisk fornyelse og fleksibilitet.

I den anden figur illustreres, at Ledelsesgrundlaget peger på 
lederens opgave med at sikre, at de nævnte indsatser kommer til 
at balancere under løsningen af en given opgave. Ledelsesgrund-
laget hjælper dermed lederen til at se, at indsatsområderne i deres 
udgangspunkt indeholder modsatrettede logikker og fokusområ-
der, og at en manglende ledelsesindsats for at opretholde en ba-
lance kan lede til manglende kvalitet, nedslidning, konflikter og 
uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Ved at søge mod balance i 
ledelsesindsatsen i enhver opgaveløsning, hjælper ledelsesgrund-
laget lederen til at se eventuelle „blinde vinkler“ og bringe dem 
konstruktivt i spil.

Opgaven

Drift

Udvikling

Ind Ud

Re
lati

one
r Fornyelse

Res
ulta

terStabilitet

Opgaven

Drift

Udvikling

Ind Ud

Re
lati

one
r Fornyelse

Res
ulta

terStabilitet

Indramningen af ledelsesfilosofien i Ledelsesgrundlaget 



26 PARADOKSER I VÆRDISKABELSE

Ledelsesfilosofien kan dermed opsummeres til, at en afba-
lanceret og helhedsorienteret ledelse, der håndterer de forskellige 
udfordringer i de fire indsatsområder, er en forudsætning for en 
god opgaveløsning. 
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Ledelsesetik – kendetegn for god ledelse

Ledelsesetikken supplerer ledelsesfilosofiens beskrivelse af god 
ledelse. Filosofien giver en sproglig og begrebsmæssig ramme 
om antagelserne om ledelse. Derigennem peges på, hvilke ledel-
sesindsatser der skal varetages. Etikken udtrykker, hvad der skal 
fremmes for at udøve god ledelse, og hvordan det fremmes. Le-
delsesetikken indeholder, som det ses af figuren Ledelsesetik, otte 
kendetegn (fremsyn, handlekraft, sammenhæng osv.), der ud-
trykker krav til ledelsesudøvelsen og peger på vilkår, der fremmer 
god ledelse inden for hvert af de fire indsatsområder (henholdsvis 
handlekraft, troværdighed, fællesskab og mod) og i det parvise 
samspil mellem de fire indsatsområder (henholdsvis sammen-
hæng, indblik, udvikling og fremsyn). I centrum står kendetegnet 
styrke, der blev defineret som det samlende kendetegn for udøvel-
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sen af god ledelse i forsvaret, som udtryk for integrationen af de 
otte øvrige kendetegn. 

Paradokser i ledelsesetikken
Ledelsesetikken anviser, hvordan ledelse skal udøves, så ledelse 
varetages og balanceres i feltet mellem soldatens og bureaukra-
tens logikker. Kendetegnene er identificeret og formuleret med 
udgangspunkt i workshops og gennemført med repræsentativt 
udvalgte grupper af medarbejdere fra forsvaret. Hvert kendetegn 
rummer derfra fortællinger om udførelse af „god ledelse“, der 
forbinder de iboende forskelle mellem de kompetencer, der ind-
går i henholdsvis soldatens og bureaukratens løsning af opgaver. 
Soldaten repræsenterer et operativt perspektiv, og bureaukraten 
repræsenterer et administrativt perspektiv, og begge er en del af 
virkeligheden, når forsvarets opgaver løses. Det problematiske er, 
hvis et af perspektiverne forsøger at dominere eller få forrang på 
bekostning af det andet. Ved at inddrage fortællinger fra både det 
operative og det administrative perspektiv i udformningen af ken-
detegnene, udøver kendetegnene en medierende funktion, som er 
med til at balancere udøvelsen af ledelse.

Et eksempel på det er kendetegnet handlekraft. Handlekraft 
relaterer sig til at skabe resultater. Fra det operative perspektiv 
handler det om at vinde militær overlegenhed på kamppladsen. 
Det handler om at demonstrere kampkraft, at nedkæmpe fjendt-
lig modstand og at skabe sikkerhed i eget område. Fra det admi-
nistrative perspektiv handler det om at skabe legitimitet gennem 
argumentation, dokumentation og formalisering af organisati-
onens handlinger som rationelle, kontinuerlige og objektive be-
slutningsprocesser. Det operative handler om kampfærdigheder, 
det administrative handler om styring af viden og ressourcer. 
Kendetegnet handlekraft udtrykker derfor, at ledelse „handler om 
at skabe resultater – ikke for enhver pris, men på en måde, der 
nyttiggør medarbejdernes ressourcer konstruktivt. Handlekraft 
handler også om at igangsætte og fastholde tempo ved at træffe de 
nødvendige beslutninger, korrigere undervejs og holde målet for 
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øje. Vilkår, der særligt fremmer muligheden for at udøve handle-
kraftig ledelse, er, at der gives opbakning til at træffe beslutninger. 
Det kræver et højt informationsniveau og klarhed i målsætnin-
gen, samt at der kontinuerligt sker en delegering af ansvar for at 
beslutte mål, midler eller metoder så langt ud i forsvaret som mu-
ligt“8. Således nuancerer formuleringen af kendetegnet, hvad god 
resultatorienteret ledelse er for både soldaten og bureaukraten. 
Formuleringen bygger bro og søger at imødegå dilemmaer mel-
lem perspektiverne.9

Som kendetegnet handlekraft forholder sig til resultater, for-
holder kendetegnet fællesskab sig til relationer. Fællesskab hand-
ler for soldaten om at skabe fællesskab på kamppladsen, at skabe 
mening ved at handle refleksivt og om omstillingsparathed og 
helhedsforståelse. For bureaukraten handler fællesskab om at vise 
sans for fællesskabet i organisationen, fælles konstruktion af ny 
mening og videndeling. Kendetegnet fællesskab handler om „at 
skabe grundlag for at løfte i flok. Fællesskab handler også om at 
kunne skabe en organisation, der kan fungere som én organisme 
og samtidig give plads til mangfoldighed. Herunder fremme en 
anerkendende og meningsfuld dialog, der skaber energi og vilje 
til fælles handling. Vilkår, der særligt fremmer muligheden for at 
udøve ledelse, der fremmer fællesskab, er, at medarbejdere ind-
drages i beslutningsprocesser, og at der skabes dialog på tværs af 
hierarkier. Desuden virker det fremmende, at der gives mulighed 
for en bred nyttiggørelse af medarbejderressourcer, og at konflik-
ter håndteres konstruktivt.“10

Kendetegnene handlekraft og fællesskab er rettet mod løs-
ningen af opgaven. Ved at konkretisere og efterleve indholdet i 
de to kendetegn fra hvert sit indsatsområde, vil der opstå en sam-
klang og ikke et modsætningsforhold. Og det være muligt at styrke 
resultater og menneskelige relationer. Samme princip gælder for 
de øvrige kendetegn. Dilemmaet mellem de fire konkurrerende 
indsatsområder søges på den måde imødegået. Det kræver dog 

8  Ledelsesgrundlaget pkt. 7.3.
9  Denne centrale pointe om sproglig brobygning uddybes i bogen i kapitel 5.
10  Ledelsesgrundlaget pkt. 7.5.
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en konkretisering af alle kendetegn, hvilket selvfølgelig er ganske 
vanskeligt, men samtidigt det ideal, som ledelsesetikken opstiller 
som udtryk for god ledelse i forsvaret.

God ledelse i praksis opstår, når indholdet i Ledelsesgrund-
laget indgår i refleksioner over ledelse, og når begge øver indfly-
delse på den faktiske ledelsesadfærd. I den faktiske ledelsesadfærd 
indgår situationstilpassede og pragmatiske betragtninger, men 
også tilfældige og ubevidste forhold spiller ind. En kompagnichef 
beretter: „Nogle gange kan det godt føles som at stå med et ben 
i hver sin lejr. Jeg har ansvaret for at få uddannet mine soldater 
bedst muligt i forhold til, at vi skal udsendes […]. Men jeg har 
også ansvaret for, at forvaltningen i kompagniet er på plads. Det 
største spænd er mellem den tid, jeg gerne vil anvende på uddan-
nelse, og de ressourcer, jeg får stillet til rådighed for at kunne gen-
nemføre uddannelse. For mig som taktisk fører er det jo vigtigt, 
at mit kompagni er på det højst mulige uddannelsesstade. Men 
det er jo også vigtigt, at vi i en tid med stor fokus på forsvarets 
økonomi, overholder de tildelte budgetter. Det har jeg forståelse 
for. Men forståelsen rækker, naturligt nok, kun til et vist punkt. Jeg 
skal jo i sidste ende stå og kæmpe med de soldater, jeg uddanner. 
På et tidspunkt er det ultimativt. Dér er der ikke noget, der hedder 
„at få en næse“, for eksempel for at have udvist økonomisk uan-
svarlighed. Der hedder det, at jeg er død, fordi jeg valgte at følge 
retningslinjerne og ikke uddanne så meget, som jeg følte, der var 
behov for. Derfor er beslutningen også let at træffe, når det bliver 
sat på spidsen. Der går mit etiske kodeks i retning af mine soldater 
og min familie“ (citeret i Nørgaard, 2010). 

Case 2: Brugen af teorien om paradokser i 
værdiskabelse i produktionen i Novo Nordisk11

I det følgende introduceres først organisationen, hvori modellen 
er blevet brugt. Derefter gennemgås den konkrete fremgangs-

11  Casen er skrevet af ledelsesspecialist Thomas K. Olesen og delta-
gende teamleder Peter Nøhr, Novo Nordisk.
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måde, som en intern HR-funktion har anvendt. Og slutteligt re-
degøres for, hvad ledere og organisationer kan opnå ved brug af 
teorien om paradokser i værdiskabelse. 

Om organisationen
Novo Nordisk er Danmarks største medicinalfirma. Alene i 2014 
genererede Novo Nordisk et overskud hver eneste time på 4 mil-
lioner kroner. Og med et øget budget til forskning og nye inte-
ressante produkter i pipelinen ser dette ikke ud til at ændre sig i 
nærmeste fremtid. Novo benyttede årsregnskabet for 2014 til at 
øge forventningerne til salget med en stigning på 6-9 %, mens det 
primære resultat af drift forventes at stige 10 %. Virksomhedens 
primære produktportefølje er insulin til patienter med diabetes 
1 og 2. Derudover indeholder den produkter til blødermedicin, 
hormonbehandling og væksthormon.

Teorien om paradokser i værdiskabelse anvendes i selve pro-
duktionen i Novo Nordisk. I fem forskellige lande har Novo Nor-
disk 12.000 ansatte ud af den totale medarbejderstab i hele Novo 
på 41.000. Af de 12.000 er 1000 ledere på flere niveauer. Disse 
ledere skal konstant holde sig up-to-date med de ledelsesteorier, 
der er fundet gavnlige i lignende produktionsmiljøer. Det kræver 
kontinuerlig træning og ensretning i forhold til LEAN, kvalitet og 
mennesker, således at ledelsen ikke stritter i alle retninger. 

Nogle af de udfordringer, mange af lederne står overfor, kan 
skitseres som følger:

Produktionen af diabetesmedicin skal fordobles, Victoza tre-
dobles og næste generation af devices introduceres. Hastigheden 
med hvilken nye produkter produceres og præsenteres på marke-
det fordobles, og parallelle launches af ny, uset kompleksitet intro-
duceres. Samtidig øges kravet til kvalitet på alle markeder. 

Denne udvikling i Novo Nordisk afstedkommer, at produkti-
ons-setuppet og den løbende bemanding hele tiden vokser. Alene 
i 2014 voksede produktionsområderne i Novo Nordisk med cirka 
1.900 medarbejdere. Arbejdsstyrken skal være ekstremt fleksi-
bel og producere arbejde af høj kvalitet. Nye ansatte skal hurtigt 
kunne nå det ønskede niveau uden at begå for mange fejl, og der 
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skal tages højde for den øgede mulighed for kommunikation på 
tværs af landegrænser og tidszoner.

Dette stiller store krav til ledernes forståelse af medarbej-
dere og organisationen som helhed. Hvis man har en forståelse 
af verden som stabil og kontrollerbar, vil man blive udfordret af 
det forandringstempo, der hersker i Novo Nordisk i dag. Man vil 
konstant forsøge at reducere kompleksiteten for at kunne hånd-
tere og forstå verden. Alternativt vil man forsøge at innovere sig 
ud af udfordringerne, hvilket samtidig indbefatter en risiko for 
kvalitetskrise. 

Ansvaret for ledelsestræning og talentudvikling i produkti-
onen i Novo Nordisk ligger hos PS People and Communication 
(HR), og de søgte en model, der både kunne samle og håndtere 
kompleksitet og samtidig udfordre ledernes forståelse af organi-
sationer og mennesker. Arbejdet med ledertræning for ledere af 
medarbejdere (dvs. teamledere og førstelinjeledere) bestod af to 
gange tre dages træning efterfulgt af udarbejdelse af individuelle 
projekter med eksamen efter to måneder. I løbet af disse dage blev 
de introduceret til værktøjer, som kunne benyttes direkte i deres 
daglige virke, samt redskaber, der skulle udfordre og nuancere de-
res forståelse af verden.

I snitfladen mellem det direkte omsættelige i hverdagen og 
det, der udfordrer tanken, finder vi teorien om paradokser i vær-
diskabelse, og det var netop den model, man valgte. 

Arbejdet med paradokser i værdiskabelse 
I det følgende præsenteres den praktiske brug af modellen, som 
den blev benyttet af interne konsulenter. 

På hvert hold deltog 20 ledere fra forskellige afdelinger i pro-
duktionen. Disse blev først præsenteret for teorien om paradok-
ser i værdiskabelse med fokus på forståelse af fire fokusområder.12 
Modellen blev både brugt til at arbejde med organisatoriske ud-
fordringer og ledelsesmæssige præferencer. Der blev introduce-

12  Bemærk, at kvadranten Skabelse i denne sammenhæng blev kaldt „Udvikle“. Betyd-
ningen er den samme.
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ret eksempler fra ledernes hverdag inden for de fire kvadranter 
og stillet spørgsmål inden for hvert af områderne. Hvis en leder 
eksempelvis vægtede samarbejde, teamudvikling og internt fokus 
højt, ville dette vise sig som en præference i netop dette kvadrant. 
Dette bevirkede, at der kunne fremkomme modsatrettede udfor-
dringer i forhold til kvadranten Konkurrence, eksempelvis når 
konkurrence og kundefokus kolliderer. Lederne begyndte at over-
veje egne præferencer og styrker inden for hver kvadrant. Præ-
ferencer er i denne sammenhæng defineret som den første, ofte 
intuitive, personlige handlingsstrategi, en leder har, når denne står 
over for en udfordring, der skal løses. 

Herefter introduceredes idéen om modsatrettede værdier og 
de paradokser, der kan opstå i organisationer. Her blev deltagerne 
stillet konkrete spørgsmål til deres erfaring med modsatrettede 
værdier. Modellen var herefter i stand til at give et nyt sprog om 
lederens adfærd i udfordrende organisatoriske situationer, samt 
til at introducere samtaler, der kunne hjælpe til at håndtere disse 
situationer på en hensigtsmæssig måde. Her sås det tydeligt, hvor-
dan træningen foregik på to niveauer: Dels træning i de situati-
oner, hvor lederne stod over for en udfordring, der skulle løses. 
Dels træning i de løsningsorienterede samtaler, lederne kunne 
have indbyrdes. 

Efterfølgende blev fokus flyttet fra lederne til deres eget team 
samt til teamets kerneopgave. Teorien om paradokser i værdi-
skabelse hjalp på dette trin lederne til at stille en meget præcis 
diagnose og til at lægge en plan for teamets udvikling. De fire kva-
dranter kunne hjælpe lederen med at løse opgaven: „Definer de 
vigtigste udfordringer, dit team står over for lige nu. Sæt et kryds 
i hver kvadrant, dér hvor dit fokus er – og forbind de fire krydser 
til en firkant“. Lad os se på et konkret eksempel: Peter er associate 
manager (teamleder) for Logistik og Finans. Hans tegning af sit 
nuværende fokus kan beskrives således: 

• I første kvadrant (Samarbejde) har Peter tegnet sit team højt 
på internt fokus, samarbejde og følelsen af at høre til en gruppe. 
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De er gode til at hjælpe og kommunikere med hinanden. Der-
udover er de glade for at komme på arbejde. 

• I anden kvadrant (Skabelse) tegnes teamet meget lavt på flek-
sibilitet og innovation. De er ikke meget for ændringer og for-
andringer, og teamet ligger desuden lavt på produkt- og proces-
udvikling. 

• I tredje kvadrant (Kontrol) ligger de højt på internt fokus, kon-
trol og på stabilitet i de nuværende processer, hvilket viser, at 
de gode til at koordinere og organisere internt. 

• I fjerde kvadrant (Konkurrence) ligger teamet igen højt på 
kontrol og meget lavt på forståelse af omverden, „kunder“ og 
supply chain. Konkurrencen med andre er ikke-eksisterende. 

Peter havde nu et billede af teamets styrker og svagheder. Sammen 
med en anden teamleder italesatte han sine overvejelser, samtidig 
med at han besvarede et nyt spørgsmål med overskriften Det øn-
skede fremtidsbillede: „Hvor bør dit fokus være? Sæt et kryds i hver 
kvadrant, og forbind de fire krydser til en firkant“. 

Peters nutidige og fremtidige billede viste tydeligt en tilfreds-
hed med teamets interne fokus på samarbejde, forudsigelighed og 
stabilitet. Samtidig viser det et stærkt ønske om mere fleksibili-
tet, innovationskraft og en større forståelse for, hvem teamet ser-
vicerer, og hvilken værdi teamet er sat i verden for at skabe. Efter 
denne første organisationsanalyse er Peter klar til næste skridt. 
Her afdækker han de områder, hvor teamet allerede bevæger 
sig i retning af det ønskede fremtidsbillede. Dette anses som „de 
lavthængende frugter“, som umiddelbart kan bruges i strategien. 

Ud fra svarene ved disse to kvadranter og sammenholdt med 
overvejelserne omkring egne personlige handlingspræferencer 
blev der arbejdet med følgende konkrete spørgsmål:

• Hvad skal du/I gøre mere af?
• Hvad skal du/I i gang med at gøre?
• Hvad skal du/I stoppe med?
• Hvor er du/I allerede på rette spor (dvs. hvor er der en positiv 

afvigelse)?
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Dernæst udvalgte Peter tre nye delmål, der kunne imple-
menteres på den korte bane, og som kunne hjælpe teamet frem 
mod det ønskede fremtidsbillede. Denne kortsigtede fremtidsplan 
blev præsenteret for resten af gruppen. 

Ud fra de i alt 20 tegninger, som lederne lavede, blev det 
muligt at tale om trends og modsatrettede værdier på individ-, 
team-, afdelings-, organisations- og samfundsniveau. Lederne 
kunne vælge at tage billederne med sig hjem til afdelingen, hvor 
afdelingslederen kunne arbejde videre med fremtidsbilledet. Her 
er et eksempel:

I afdelingen, hvor Peter, Pia og Annette er teamledere, er Sten 
afdelingsleder. Med de tre teamlederes billeder kan Sten spørge 
ind til det ønskede fremtidsbillede samt sikre en overensstem-
melse mellem fremtidsbillede og overordnet strategi. Herefter kan 
han, på tværs af teamledernes analyser, se nogle ønsker om mere 
teambuilding og mere innovation. Samtidig ved han, at der er et 
overordnet fokus på mere stabilitet og kontrol i forhold til produk-
tionen i Novo Nordisk. Han er nu i stand til at forberede sig selv 
og sine ledere på nogle modsatrettede interventioner. Organisa-
tionen og medarbejderne ønsker stabilitet. Afdelingen og teamet 
ønsker innovation. Dette kræver en bestemt forandringsstrategi 
og kommunikation. Endvidere kan Sten konstatere, at Peters team 
har kompetencer inden for samarbejde, som de andre teams kan 
drage nytte af. Slutteligt kan han fortsætte dialogerne om egne 
individuelle præferencer til lederteamsamtaler med henblik på 
at determinerestyrker og svagheder i forhold til den forestående 
teamudviklingsopgave. Herved opnås et overblik over teamets 
kompetencer og ønsker om kompetenceløft. I fællesskab sætter de 
retningen for afdelingens fokus over de næste 5-6 måneder.

Outcome
I denne case får organisationen, via teorien om paradokser i vær-
diskabelse, mulighed for at tage nogle præcise, konsistente, for-
retningsstrategiske og personlige samtaler om organisationens 
bevægelse mod fortsat værdiskabelse. Lederen bliver bevidst om, 
hvordan egne personlige præferencer ofte har været mere bestem-
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mende for hans/hendes handlinger, end for hvad teamet egentlig 
havde mest brug for. Både medarbejdere, teamledere og afdelings-
ledere kan indgå i dialogen fra det niveau, de nu er på, og med den 
strategiske viden, de har. Af andre fordele ved modellen, der kan 
udledes af casen, kan nævnes, at den skaber dialoger om møn-
stre og trends på tværs af organisationen og giver dermed mu-
lighed for, at både ledere og medarbejdere kan hæve sig op over 
hverdagens leverancer. Samtalerne forholder sig til handlinger og 
indsatser på tværs af de enkelte teams, således at der opstår en 
funktionel helhed: Alle ved, hvad de skal levere, hvornår de skal 
levere det, og hvad det skal leveres til. En funktionel helhed, som 
også Cameron og Quinn understreger vigtigheden af: „Aligning 
desired outcomes, organizational dynamics, and individual attri-
butes is an important condition for effective performance and va-
lue creation“ (Cameron & Quinn, 1999).

Brugen af teorien om paradokser i værdiskabelse træner 
lederne i at genkende og kunne navigere i modsatrettede vær-
dier på tværs af niveauer i organisationen. Peter understreger 
endvidere: „Via denne model blev vi trænet i identifikation af 
positive afvigelser fra dominerende diskurser og mønstre samt 
træning af feedback på positive afvigelser, der understøtter 
ønskede organisatoriske bevægelser“. Og han fortsætter: „Dette er 
mere et mindset og en måde at se verden på end et endimensionelt 
værktøj“. 

Case 3: Nye ledelsesværdier og ændret 
organisationskultur som middel til at skabe succes i 
Hollænderhusene, Næstved Kommune13 
I foråret 2010 blev Christine Conradsen forstander for Hollæn-
derhusene i Næstved Kommune. Hollænderhusene er en orga-
nisation i Næstved Kommune, der arbejder med børn og unge 
med vidtgående fysiske, psykiske og kognitive handicap. På det 

13  Casen er skrevet af Andreas Granhof Juhl, der var den ene konsulent på forløbet, og 
Christine Conradsen, forstander ved Hollænderhusene.
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tidspunkt stod organisationen i en særdeles vanskelig situation. 
Hollænderhusene havde været igennem omfattende organisato-
riske omstruktureringer. Økonomien var belastet af et underskud 
og pålagte besparelser. Sygefraværet lå på cirka 12 %. Selv hos vi-
karerne var sygefraværet højt. Den faglige udvikling var gået i stå, 
selvom der var mange dygtige medarbejdere ansat. Som en følge 
af disse udfordringer var der kommet en ekstra: en stemning af 
mismod og passivitet havde sneget sig ind i organisationen.

Halvandet år senere havde Hollænderhusene sparet to mil-
lioner kroner svarende til 7,6 % af organisationens budget. Sy-
gefraværet var pr. oktober 2012 nedbragt med 81 % fra 12 % til 
godt 2 %,14 og arbejdsmiljøet og fagligheden blev af både ledere, 
medarbejdere og uanmeldte arbejds- og pædagogiske tilsyn be-
skrevet som værende godt og uden bemærkninger. Med disse be-
mærkelsesværdige resultater udgør Hollænderhusenes arbejde, 
hvad Cameron kalder en positivt afvigende præstation (Cameron, 
2008). Altså en præstation, der afviger ekstraordinært positivt fra 
det gennemsnitlige og forventelige. Netop fordi teorien om para-
dokser i værdiskabelse havde været en markant inspirationskilde 
i at designe forandringsprocessen, er casen god til at illustrere, 
hvordan teorien kan bruges til at skabe ekstraordinære resultater. 
Altså som proaktivt strategiredskab. Den vigtige pointe i casen er, 
at den markante og hurtige kulturforandring, der fandt sted på 
halvandet år både hang tæt sammen med ledernes arbejde med 
egne lederværdier og de organisatoriske værdier. 

Som ny forstander blev det hurtigt klart for Christine, at hun 
havde påtaget sig en opgave ud over det sædvanlige. To afdelings-
ledere og mange medarbejdere var sygemeldt. Christine havde i 
første omgang „løst“ denne situation ved selv at tage opgaverne 
på sig, hvilket betød, at hun ud over forstanderopgaverne var le-
der for to afdelinger. De mange sygemeldinger havde betydet, at 
hun tog aften- og nattevagter for at få vagtplanlægningen til at 
hænge sammen. Det var samtidigt Christines måde at lære orga-

14  Her er fraværet fra tre opsagte langtidssyge medarbejdere fraregnet.
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nisationen at kende på. Andreas blev bedt om at hjælpe gennem 
ledersparring. I den første samtale var hans feedback til Christine:

„Jeg kan høre, at du tager rollen som førerhund. Du træk-
ker organisationen efter dig. Selv de hunde, der ligger ned, 
trækker du med. Det er flot. Men jeg kan ikke forestille mig, 
at den løsning er langtidsholdbar. Hverken for dig eller for 
organisationen. Jeg overvejer, hvornår du også tager rollen 
som hundefører? Altså sørger for at stille dig bagved medar-
bejdernes initiativer og i stedet sørger for, at disse initiativer 
har samme retning?“15 

Den provokation tænkte Christine videre over. Alene og sammen 
med de to tilstedeværende ledere. Der var ingen tvivl om, at med-
arbejderne var gået i stå. Men der var heller ingen tvivl om, at 
der stadigt var et markant behov for stram styring. Den økono-
miske situation gjorde økonomistyring til en ufravigelig opgave. 
I praksis kom det til at betyde, at ledelsen, for at kunne overholde 
budgetterne, ændrede grundnormeringerne i afdelingerne. Og 
øvelsen lykkedes, for 12 måneder senere var pengene sparet, og 
medarbejderne kvitterede for indsatsen. Som en af dem udtalte:

„Noget må være lykkedes fantastisk godt i de her sparetider... 
nu har jeg været i den her virksomhed i tre år, og jeg har, 
ama’r halshug, faktisk ikke mærket det.“16 

Derudover krævede mange andre opgaver stram styring. For ek-
sempel var der brug for en meget konsekvent tilgang til at få ned-
bragt sygefraværet og en klar systematik i afholdelsen af de påkræ-
vede omsorgs- og sygefraværssamtaler. Det lykkedes at udvikle en 
praksis for disse samtaler, der styrkede dialogen og forståelsen 
mellem leder og medarbejder om sygefraværet i organisationen. 

15  Citatet er efter hukommelsen.
16  Alle følgende citater i casen stammer fra den efterfølgende kvalitative evaluering af 

forandringsprocessen lavet som interviews med medarbejderne i Hollænderhusene.
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Men i foråret 2010 blev det også klart for Christine og leder-
gruppen, at disse tiltag ikke kunne stå alene. Den fremtidige kul-
tur i Hollænderhusene måtte indebære et brud med den entydigt 
hierarkiske organisationsmodel, så medarbejderne selv var med 
til at definere og udvikle organisationen i forhold til både faglig-
hed og samarbejdet i og mellem team og med forældre. Altså en 
kultur, der gennem fællesskab og samskabelse styrkede kvadran-
ten Samarbejde. For at lykkes med dette var der behov for en lede-
radfærd, der i markant højere grad fik medarbejderne til at trække 
på samme hammel og finde løsninger. Men ud over at ændre egen 
adfærd kunne ledergruppen også definere to andre steder, hvor 
den organisatoriske kultur havde behov for en ny balance. 

For det første: Den faglige tilgang til arbejdet med børn og 
unge var (og er) i meget høj grad baseret på klare og faste struk-
turer (kvadranten Kontrol), der var kendte og forudsigelige for 
børnene. Kun derved har børnene det miljø, som de kan trives 
og udvikle sig i. Men det, der var begyndt som en nødvendighed 
i det faglige arbejde, havde spredt sig til at også at kendetegne det 
organisatoriske miljø. Medarbejderne forventede en forudsigelig 
hverdag, og det var hverdagen ikke. Der var behov for en kultur, 
hvor medarbejderne evnede at tilpasse sig en foranderlig hverdag 
(kvadranten Skabelse). For eksempel at kunne finde løsninger ved 
uventet sygefravær og selv have løsningsforslag til møder, der ikke 
fungerede. Med inspiration fra teorien om paradokser i værdiska-
belse blev dette skift defineret som et skift fra struktur og stabilitet 
(kvadranten Kontrol) til innovation (kvadranten Skabelse).

Også et andet sted var der behov for en ny balance: et skift fra 
problemfokus til fokus på styrker og ressourcer. Fagligt og særligt 
organisatorisk var Hollænderhusene domineret af en problem-
orienteret tilgang. Børnene i organisationen havde alle markante 
fysiske eller psykiske handicap. Og de mange problemer i organi-
sationen gjorde, at møder og hverdagens samtaler var kendeteg-
net af „problemsnak“. Et problemfokus, der indtil 2011 ikke havde 
ændret situationen, men tværtimod forstærket hjælpeløsheden 
og modløsheden i organisationen. Derfor blev det defineret som 
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et mål at ændre problemfokus til fokus på udvikling og ressourcer. 
Både fagligt og organisatorisk.

Disse analyser førte til definitionen af en ny ønsket kultur 
baseret på tre klare skift:

1. Fra styring til samskabelse af organisationen (altså en styrkelse 
af kvadranten Samarbejde) 

2. Fra struktur og stabilitet til innovation (altså en styrkelse af 
kvadranten Skabelse – her på bekostning af kvadranten Kon-
trol).

3. Fra problemfokus til udviklings- og ressourcefokus (denne 
værdiforskydning indgår ikke i modellen, som bogen præsen-
terer, men viser et andet paradoks, som organisationer skal 
forvalte).

Casen viser altså, hvordan teorien om paradokser i værdiskabelse 
blev brugt i Hollænderhusene til at præcisere de mål, der var for 
den ønskede kultur. Den nye kultur blev døbt Ildsjælekultur, og 
en intens forandringsproces over ni måneder blev sat i gang for at 
hjælpe Hollænderhusene til at komme ud af den svære situation. 
Projektet blev skudt i gang februar 2012 med et todages fælles se-
minar, hvor den fælles vision blev diskuteret og videreudviklet for 
at skabe ejerskab hos alle medarbejdere i Hollænderhusene. Semi-
naret blev efterfulgt af en innovationsproces baseret på samska-
belse mellem ledelse og medarbejdere. På seminaret valgte hver 
afdeling to medarbejdere, der sammen med ledelsen indgik i en 
ildsjælearbejdsgruppe, der mødtes fire dage i løbet af seks måne-
der for at dele succeserfaringer, udvikle nye ideer og vælge nye 
tiltag til afprøvning i de enkelte afdelinger. Samtidig gennemførtes 
aktionslæringsaktiviteter i egen afdeling med det formål at få den 
nye kultur til at leve i dagligdagen og samtidig skabe læring hos 
ildsjæle, kolleger og ledelse. En medarbejder udtaler om den sam-
skabende kultur, der blev udviklet i projektet:
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„Vi er jo med inde over, (og) så er man jo også med til selv 
at styre, hvordan vi rent faktisk gør tingene. Så er det meget 
nemmere at tage ejerskab til tingene. Hele det her ildsjælepro-
jekt har gjort alle medarbejdere væsentligt gladere.“ 

Og en kollega supplerer:

„Hvis man bliver inviteret ind i de her systemer på en posi-
tiv måde og bliver mødt med, at man kan være en ressource 
i forhold til at finde mulighederne inden for rammerne, så 
begynder man jo at spille meget med. Så bliver man en med-
arbejder, som kan bidrage med noget. Og når man går hjem 
med en følelse af, at man har bidraget med noget, så har man 
også lyst til at komme næste dag.“

Citaterne illustrerer, hvordan medarbejderne i Hollænderhusene 
gennem projektet spiller en mere aktiv rolle i at skabe organisati-
onen sammen med ledelsen inden for de rammer af økonomisk 
og lovgivningsmæssig karakter, som organisationen lever i. Og 
citaterne illustrerer den ny lederrolle, som Christine og leder-
gruppen tog i udviklingen af den ny kultur, hvor medarbejdernes 
vilje og iderigdom er drivkraft for både faglig og organisatorisk 
udvikling. Det er vigtigt at bemærke, at Christine i sit arbejde med 
eget lederskab ikke forlod de klassiske ledelsesdyder med at styre 
organisationen, og dermed i sin ledelsesadfærd netop blev et ek-
sempel på den både/og-tilgang til ledelse, som Cameron, Quinn, 
DeGraff og Thakor beskriver i bogen. Effekten af den nye kultur 
viser sig tydeligt i medarbejdernes beskrivelser af kulturen og den 
nye måde at samarbejde på: 

„Jeg kan mærke, at der også er kommet den der ansvarlighed 
hos den enkelte medarbejder. Frem for (at være) mod ledelsen 
er det blevet meget mere „med“. Vi er sammen, og vi er med, 
og vi hjælper, hvor vi kan. Og ledelsen hjælper os der, hvor de 
kan. Der er den der helt basale tillid til hinanden.“
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Og en kollega supplerer om det styrkede samarbejde:

„Alle har trukket på samme hammel. Alle er gået den samme 
vej. Alle føler, at det er deres arbejdsplads. Og hvis ikke man 
yder noget særligt, så er det ikke det her sted, man skal være. 
Og man kan også sige, at vi har fået mange nye medarbej-
dere, som straks byder ind og trækker med – der er altså så-
dan en virksomhedskultur i gang her, som er en opadgående 
spiral. Sådan som jeg oplever det.“

De to ovenstående citater viser, hvordan samarbejdet er ændret 
mellem ledere og medarbejdere og har ført til en styrkelse af kva-
dranten Samarbejde. Citaterne illustrerer også, hvordan medar-
bejdernes idéer og initiativer er kommet i spil og bruges til at for-
bedre organisationen. Denne kultur blev trænet på de fire dage 
for ildsjæle og ledere. Og en række nye praksisser blev etableret i 
hverdagen for at understøtte den ny kultur. For eksempel etable-
rede Christine fra projektets start et fysisk og idégenererende rum 
kaldet „Georg Gearløs-rummet“. Her kunne skiftende grupper af 
ledere og medarbejdere mødes for at udvikle nye praksisser. I Ge-
org Gearløs-rummet blev der ikke truffet beslutninger. Der blev 
udviklet idéer. Og relationerne var kendetegnet ved ligeværdig-
hed i idégenereringsarbejdet. Medarbejderne laver selv koblingen 
mellem den ny kultur og resultaterne:

„Uden fornyelse eller innovation var der måske ikke (skabt) 
de resultater, vi har opnået. Og man kan sige, at det har så 
også gjort, at sygefraværet er faldet så markant.“

Og en kollega fortæller om det samme:

„Vi har nogle rammer, men spørgsmålet er, om vi kan gøre det 
på en ny og bedre måde. Det har virkelig været det, der har 
motiveret folk og har fået arbejdsglæden helt i top. Hold da 
op, mand, vi kan diskutere lidt, og vi gør det i hver en pause. 
Så bliver der snakket om de her ting, fordi det ligger alle på 
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sinde, og det giver så meget arbejdsglæde. Så jeg tror, at det er 
noget af det, som nede hos os virkelig har givet vind i sejlene.“

Den anden del af kulturændringen blev defineret som et skift fra 
problemfokus til udviklings- og ressourcefokus. Et fokus på pro-
blemer havde inden 2011 defineret både arbejdet med faglighed 
og organisationen. Dette kulturskift var inspireret af AI (appreci-
ative inquiry) (Cooperrider & Srivastva, 1987; Cooperrider, 1990; 
2000; Cooperrider & Whitney, 1999), positiv psykologi (Lindley 
et al., 2010; Knoop, 2010) og styrkebaseret organisationsudvikling 
(Buckingham & Coffman, 2005; Buckingham, 2007). Skiftet fra 
et problemfokus til et udviklings- og ressourcefokus blev indført 
på alle niveauer af organisationen: i arbejdet med børnene, med 
forældrene og i det interne samarbejde. De følgende citater illu-
strerer, hvordan en ny og mere udviklingsorienteret og ressour-
cefokuserende kultur blev udviklet, og hvilken effekt det havde:

„Medarbejderne bliver set som ressourcer. Det, tror jeg, er 
utroligt vigtigt – jeg tror simpelthen, at der ligger så mange 
værdier i de enkelte medarbejdere. Det første, man i hvert 
fald kan gøre, det er at få ressourcerne frem, få dem på papir 
og få de enkelte medarbejdere til at opdage deres egne res-
sourcer. Så kommer de (ressourcerne) i spil, og så får man 
bare lige pludselig mange flere tangenter at spille på.“

Det følgende citat viser, hvordan en udviklingsorienteret og res-
sourcefokuseret tilgang hjalp til at arbejde med gamle spørgsmål 
på nye måder. For eksempel førte den ny kultur til, at fejl blev set 
i et nyt lys:

„Vi siger: Hurra, jeg begik en fejl! Altså, det er jo netop poten-
tiale for læring. Vi er kommet væk fra fejlfinder-kulturen. Og 
det giver udvikling, gåpåmod, hvor vi siger „lad os prøve dette 
sammen“, og en kultur, hvor det er tilladt at begå fejl. Her er 
vi i en udviklende dialog sammen, og den pædagogiske fag-
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lighed og arbejdsmiljøet kommer til at gå hånd i hånd. Og så 
er det, at det bliver rigtig sjovt at gå på arbejde.“

Den ressourcefokuserende tilgang gjorde det således muligt at 
vende fejl til kilder til læring. Og en række andre ressource- og 
styrkefokuserende praksisser blev udviklet. En medarbejder sam-
menfatter den markante betydning af ændring i kulturen med res-
sourcefokus i mødet med børnene og de unge således: 

„Det ressourcefokuserede sprog udvikler en kultur, hvor bar-
nets ressourcer og potentialer er i højsædet.“

Et sidste eksempel kan illustrere, hvordan humor og genfortæl-
ling er blevet en fast del af hverdagen i Hollænderhusene. Udtryk-
ket „vi holder fest i fagligheden“ opstod ved en stavefejl, hvor der 
skulle have stået „vi holder fast i fagligheden“. Men citatet bliver nu 
anvendt retorisk i virksomheden, hvilket illustrerer, at opgaveløs-
ning, faglighed og arbejdsglæde i Hollænderhusenes ildsjælekul-
tur går hånd i hånd. Sammenfattende kan resultaterne af foran-
dringsprocessen i overskrifter beskrives som følger:

Resultater i  
Hollænderhusene

Januar 2012 Oktober 2012 Februar 2013

Økonomi - 1.900.000 kr. 
(7,6 % af budget)

(Heraf 500.000 kr. 
som pålagt bespa-

relse)

- 250.000 kr. Overskud

Sygefravær 12,05 % 5,66 % 2,20 %
(Dog er her frareg-
net fraværet fra tre 
opsagte langtids-

syge)

APV Høj grad af social kapital og øget arbejdsglæde hos medarbejderne 
som konsekvens af deres egen idérigdom
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Forandringen blev lavet med inspiration fra teorien om paradok-
ser i værdiskabelse. En styrkelse af kvadranten Samarbejde blev 
lavet ved at supplere stram styring med samskabende processer 
mellem ledere og medarbejdere. En styrkelse af kvadranten Ska-
belse og reduktion af kvadranten Kontrol blev lavet ved at reducere 
fokus på vaner og traditioner i organisationen og i stedet betone 
medarbejdernes initiativ og innovative færdigheder. Og yderligere 
blev kulturen ændret ved at flytte fokus på problemorientering til 
udviklings- og ressourcefokus.

Case 4: Strategisk kompetenceudvikling ved hjælp 
af teorien om paradokser i værdiskabelse i Job- og 
Borgerservice i Silkeborg Kommune17. 
Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune arbejder 
med voksensocialområdet, herunder integrations-, rusmiddel- 
og udsatteindsatser, beskæftigelsesområdet samt borgerservice. 
Denne store spændvidde af målgrupper gør, at Job- og Borger-
service møder 86 % af de borgere, der aktivt henvender sig til 
Silkeborg Kommune. Det er som udgangspunkt en organisation, 
der i kraftig grad er kendetegnet ved kvadranten Kontrol. Særligt 
området for kontanthjælp og sygedagpenge er stærkt lovreguleret 
– vel nærmest at betragte som en lovgivningsmæssig kampplads. 
„Organisatorisk succes“ kan fra kvadranten Kontrol defineres som 
rettidighed, overholdelse af lovgivning og ensartet sagsbehandling. 

Flere omstændigheder gør, at teorien om paradokser i værdi-
skabelse er nyttig til strategiarbejde i Job- og Borgerservice. Efter 
mange års arbejde med at sikre, at de mange bestemmelser blev 
overholdt (dvs. en adfærd, der knytter sig til kvadranten Kontrol), 
og at de bliver overholdt hurtigt og effektivt (dvs. en adfærd, der 
knytter sig til kvadranten Konkurrence), blev det i 2010 i stigende 
grad klart, at medarbejdernes kompetencer (kvadranten Sam-
arbejde) og borgernes ressourcer (kvadranten Skabelse) ikke fik 

17 Casen er skrevet af Andreas Granhof Juhl, der var konsulent på kompetenceudvik-
lingsforløbet, Michael Maaløe, chef for Job- og Borgerservice, og Nanna Sofie Bruhn 
Lilhav, intern konsulent i Job- og Borgerservice.
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plads til at udfolde sig og præge opgaveløsningerne, som de rette-
lig burde. Et meget regelbundet system var blevet for hæmmende 
for borgernes mestring af deres egne udfordringer. Samtidigt 
blev det klart, at en række omstruktureringer internt i afdelingen 
havde skabt et behov for styrket og fælles kultur (kvadranten Sam-
arbejde).

Siden 2010 har Job- og Borgerservice derfor arbejdet med 
en række tiltag, der trækker i samme strategiske retning, og som 
senere er samlet under overskriften „Den lokale tillidsreform“. Te-
orien om paradokser i værdiskabelse kan bruges til at vise, at disse 
strategiske tiltag har samme retning. Og den tilknyttede model 
kan bruges til at se, at målet for de forskellige tiltag ikke været 
at forlade kvadranten Kontrol, men at supplere denne gennem en 
styrkelse af kvadranten Skabelse og kvadranten Samarbejde. 

Kvadranten Skabelse lægger vægt på det udadrettede fokus 
på borgere og samarbejdet med virksomheder og uddannelses-
institutioner. Målet med at styrke kvadranten Skabelse har været 
klart: At fremme bemyndigelsen af borgerne, så borgeren gives et 
større ansvar for sin udvikling og dermed opnår øget medbestem-
melse i forhold til egen sag. Dette for at aktivere flere af borgernes 
ressourcer og dermed sikre, at borgeren har større forståelse af 
egen situation og mål. Borgerne skal kunne klare mest muligt selv, 
og Job- og Borgerservice skal hjælpe borgeren til at kunne klare 
sig selv. Det øgede borgerfokus har et klart udadrettet fokus og en 
vægtning af individuelle løsninger. 

Det er væsentligt, at „Den lokale tillidsreform“ og bevægel-
sen mod kvadranten Skabelse ikke kun opstår som en idé internt 
i Job- og Borgerservice. Mange borgere og en række interesseor-
ganisationer havde inden 2010 tilkendegivet et ønske om, at bor-
gerne fik større indflydelse på eget forløb og blev lyttet mere til. 
Flere borgere havde også efterspurgt coaching i deres sagsbehand-
ling. 

„Organisatorisk succes“ og værdiskabelse kan i kvadranten 
Skabelse defineres som løsninger, der virker for borgeren, fleksibi-
litet med fokus på individuelle tiltag og lignende. Disse værdier og 
forståelser af succes er i klar konkurrence med værdierne i kva-
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dranten Kontrol. For eksempel er individuelle løsninger i direkte 
konkurrence med ensartet sagsbehandling. 

Effekten og konsekvensen af en styrkelse af kvadranten Ska-
belse er til at få øje på. Bemyndigelsen af borgerne strækker sig 
til, at sagsbehandlerne fra december 2012 har ladet borgerne selv 
beslutte, hvilken uddannelse de ville have. På den mere kulørte 
side har det ført til, at der nu er 24 neglespecialister mere i Silke-
borg Kommune. De overordnede resultater af indsatsen har dog 
været betydelige: Indsatsen har knækket kurven på ledigheden i 
kommunen fra 5,4 % i 2010 til 4,1 % i 2014. Således faldt antallet af 
fuldtidsledige fra 2.295 i december 2012 til 1.978 i december 2013. 
Året efter var antallet helt nede på 1.763. Markant flere er altså 
blevet selvforsørgende. Og som følge heraf har Silkeborg Kom-
mune sparet over 50 millioner kroner. 

Det direkte samarbejde mellem borgeren og medarbejderne 
er også ændret. I Borgerservice har arbejdet med øget selvbetjening 
for eksempel ført til, at blandt andet kontanthjælpsmodtagere selv 
skal udfylde en elektronisk blanket, når de søger om kontanthjælp, 
frem for at møde op i Borgerservice og få en medarbejder til at 
udfylde en ansøgningsblanket. Denne ændring har borgerne taget 
rigtig god imod med en aktiv indsats fra medarbejdernes side 
for at opmuntre til at bruge den digitale løsning. Resultatet er, at 
Borgerservice i 2013 ikke bare nåede målsætningen om at få 40 % 
af borgerne til at ansøge om kontanthjælp på egen hånd med den 
digitale blanket, men ved udgangen af 2013 var nået op på, at 60 % 
selv tog ansvar for ansøgningen. 

Samtidigt er erfaringerne fra hverdagen klare: Når borgeren 
får øget ansvar og tager aktivt del i afklaringen af egen sag, så sker 
afklaringen hurtigere. Erfaringerne har været, at den tillid, med-
arbejderne viser borgeren, er kommet igen, så relationen mellem 
medarbejderne og borgerne er blevet styrket gennem samarbejdet 
om borgerens sag. Denne effekt er også blevet bemærket politisk. 
Erling Prang, udvalgsformand i Silkeborg Kommune 2010-2013, 
siger:
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„Mens vi har truffet en række politiske beslutninger, der har 
forbedret rammerne for sagsbehandlingen i Job- og Borgerser-
vice, har det været tydeligt, at også medarbejderne har lagt 
sig i selen for at forbedre kommunikationen med borgerne. 
Resultaterne har talt for sig selv, og da de faglige organisati-
oner syntes, at de ikke længere behøvede komme til møderne 
om sagsbehandlingen, var det beviset for mig. Kommunikati-
onen er blevet meget bedre.“

Også borgmester i Silkeborg Kommune 2010-2013 Hanne Bæk 
Olsen kan se forandringen:

„Min oplevelse fra 2010 og 2011 var helt klart, at mange af 
de klager, jeg fik som borgmester, i høj grad gik på, at bor-
geren ikke følte sig hørt. Ofte gik klagen på afgørelsen, men 
når man læste eller hørte forløbet beskrevet, så var min op-
fattelse, at vi ikke hørte borgerens bekymring, erfaring eller 
forslag. Vi var mest optaget af løsningen, sikkert også fordi vi 
var bagud i mange sager. Det er der arbejdet med, og mange 
borgere, som før var utilfredse, har efterfølgende mærket en 
forandring i mødet med Jobcentret.“

Der er faktisk sket et markant fald i antallet af klager fra borgerne, 
siden den coachende tilgang er implementeret. Medarbejderne 
har arbejdet aktivt med kommunikation både i breve og i mødet 
med borgerne, og fra 2013 til 2014 er antallet af klager faldet om-
kring 40 %! 

Det er værd at bemærke, at dette ikke har ført til en svæk-
kelse af kvadranten Kontrol. Derimod har man på beskæftigelses-
området opnået at overholde rettigheden for sagsbehandling af de 
forsikrede ledige i langt flere sager, samtidig med at man har øget 
den aktive inddragelse af borgerne. Tallet er i perioden steget fra 
under 90 % til omkring 95 % i slutningen af 2014. Det er klart, at 
den øgede bemyndigelse af borgerne har ført til en større variation 
i de beslutninger, sagsbehandlerne træffer, fordi borgerne nu selv 



48 PARADOKSER I VÆRDISKABELSE

er med til at træffe beslutningerne. Dette vidner for eksempel an-
tallet af neglespecialister om. 

Som sagt er også kvadranten Samarbejde styrket i „Den lo-
kale tillidsreform“ gennem organisationskulturen og den strate-
giske kompetenceudvikling. Job- og Borgerservice har med den 
lokale tillidsreform også udviklet en coachende og ressourcefoku-
seret kultur mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbej-
dere, så refleksion og øget brug af ressourcer er en integreret del 
af faglige sparringsamtaler og andre typer af daglige dialoger. Med 
andre ord en organisationskultur, hvor refleksivitet og anvendelse 
af den enkeltes ressourcer er dominerende. Den tilgang, der er 
dyrket i mødet med borgerne, dyrkes også i mødet mellem med-
arbejderne. Og målet har været det samme: At hjælpe hinanden til 
at kunne lidt mere ved at få øje på egne ressourcer. I hverdagen har 
dette ført til en styrkelse af den faglige refleksion og drøftelserne 
mellem medarbejderne. Og det har styrket både den faglige selv-
tillid og arbejdsglæden blandt medarbejderne. 

Den anden store indsats i kvadranten Samarbejde har væ-
ret arbejdet med strategisk kompetenceudvikling. Som i casen fra 
Hollænderhusene blev denne udviklingsproces drevet af udvalgte 
medarbejdere, i Silkeborg kaldet frontløbere. Og her er det væ-
sentligt, at modellen giver et meget klart sprog til at tale om de 
muligheder og udfordringer, der ligger i den strategiske kompe-
tenceudvikling. I Job- og Borgerservice beskrev man dette skifte i 
Dobbeltpositionsmodellen. Medarbejderen må nu som før indtage 
en myndighedsposition, svarende til adfærd i kvadranten Kontrol. 
Medarbejderens myndighedsposition indebærer en asymmetrisk 
magtrelation til borgeren, hvor medarbejderen med lovgivning i 
ryggen kan stille krav til borgeren og dermed træffe beslutninger 
med stor indflydelse for borgerens liv. Borgeren har tilsvarende 
ret og krav på at blive behandlet i henhold til loven. Succesfuld 
opgaveløsning består i at løse situationen i henhold til lovens in-
tention. Dette udgør også den faglige selvforståelse og dermed det 
faglige ideal. 

Dobbeltpositionerne opstår ved, at medarbejderen ud over 
myndighedsrollen også indtræder i en bemyndigende position, 
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der, som teorien om paradokser i værdiskabelse illustrerer, base-
rer sig på de komplementære værdier. Med den bemyndigende 
position er medarbejderens opgave først og fremmest at hjælpe 
borgeren til at mestre den situation, borgeren står i, at kunne navi-
gere kompetent i de krav, systemet stiller, og nå mål, der er vigtige 
for borgeren. Den bemyndigende position blev i Silkeborg i første 
omgang kaldt en „coachende tilgang“. Borgeren bliver her først og 
fremmest set som havende ressourcer i form af evner og mål, der 
er personligt vedkommende. Relationen er fortsat asymmetrisk, 
men nu med omvendt fortegn: Det er medarbejderen, der skal un-
derstøtte borgerens bestræbelser. Dermed er den faglige selvfor-
ståelse og det faglige ideal vendt på hovedet. Medarbejderen skal 
hjælpe borgerens ambitioner på vej. I dette lys giver det mening 
at give borgeren den uddannelse, som borgeren ønsker sig. Bag 
ved denne handling ligger en tro på, at kun derved kan borge-
ren komme til at arbejde med områder, hvor er der motivation og 
vilje til at komme videre. Og altså en tro på, at kun derved skabes 
langsigtede og bæredygtige løsninger. At dette fører til meget stor 
variation er givet. 

Det er en klar styrke ved modellen, at den viser, at medarbej-
deren ikke bare skal gøre flere ting. Medarbejderen skal gøre flere 
ting, der er værdimæssigt modsatrettede. Den strategiske kompe-
tenceudvikling består dermed i, at medarbejderen tilegner sig to 
kompetencer:

1. At medarbejderen kan skelne mellem de to forskellige positi-
oner: myndighedspositionen og den bemyndigende position. 
Og at kunne se, at medarbejderen med disse vil møde den 
samme borger eller den samme situation med to forskellige og 
modsatrettede forståelser af, hvad værdiskabelse er.

2. At medarbejderen både for sig selv og i samtaler med borgere 
og kolleger kan bringe positionerne i spil på en transparent og 
hensigtsmæssig måde. 

Som Dickens beskriver ved kapitlets begyndelse, er dette ikke en 
fejl. Det er en metode til at lykkes i den virkelighed, der er.
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Casen er interessant af flere grunde. For det første viser den, 
at det for Job- og Borgerservice har været muligt at opnå markante 
resultater ved at styrke kvadranterne Skabelse og Samarbejde. Og 
at denne styrkelse af kvadranterne Skabelse og Samarbejde kan 
ske uden at reducere styrken i kvadranten Kontrol. Den mang-
lende sammenhæng mellem borgernes efterspørgsel af offentlig 
service og den offentlige sektors ressourcer er beskrevet mange 
steder. Vi har i denne case vist, hvilken forskel en øget brug af 
borgernes egne ressourcer kan gøre. 

For det andet viser casen et væsentligt element, der også var 
pointen i Novo-casen: I succesfuld organisatorisk omstilling sker 
genbalancering af værdier simultant på flere niveauer samtidigt. I 
denne case er genbalanceringen på én gang sket på organisatorisk 
og individuelt niveau. Den nye organisatoriske vægtning af vær-
dierne forudsætter og indebærer, at medarbejderen laver et tilsva-
rende værdiskifte. Dette værdiskifte gør kompetenceudvikling og 
strategiudvikling til to sider af samme sag. Den overordnede or-
ganisatoriske bevægelse må genspejle sig i den enkelte medarbej-
ders direkte møde med borgeren. Denne direkte kobling mellem 
strategi- og kompetenceudvikling dokumenteres løbende gennem 
denne bog. 

Afsluttende kommentarer
Formålet med dette introducerende kapitel har været dobbelt. For 
det første at give en kort præsentation af teorien om paradokser i 
værdiskabelse. Som Cameron og Quinn selv bemærker: „It (CVF) 
captures the fundamental values – or culture – that exist in organi-
zations. Most importantly, it identifies the multiple ways in which 
value can be created and measured in organizations“ (Cameron 
& Quinn, 1999). Og dette har været det andet formål: Gennem 
præsentationen af fire cases at vise, hvordan modellen kan skabe 
værdi for organisationer. 

I har en vigtig bog i hånden. God læselyst.
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