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Program

• Velkomst og præsentationsrunde
• Fremtidens ledelse - Strømninger i offentlig 

ledelse - styringsparadigmers betydning for 
ledelse, rammer og roller

• Ledelse i kompleksitet 
• Det udspændte lederskab; paradokser, uvished og 

tvivl



Nyt syn på den offentlige sektor
• I gamle dage opfattede vi den offentlige 

sektor som en almægtig ‘myndighed’

• Med New Public Management
begyndte vi at se den som en 
‘serviceleverandør’

• I New Public Governance ses den 
offentlige sektor som en ‘arena for 
samskabelse’
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Kilde: Anne Tortzen, Samskabelse i kommunale 
rammer



De svære rolleskift
• Politikere:

• Fra ‘suveræne beslutningstagere’ - via ‘mål- og 
rammefastsættere’ - til ‘ledere af lokalsamfundet’

• Lederne:
• Fra ‘regelforvaltere’ - via ‘strategiske styrmænd’ - til

‘værdibaserede holdledere’
• Medarbejderne:

• Fra ‘fagprofessionelle regelfølgere’ - via ‘servicemindede 
medarbejdere’ - til ‘samskabere’

• Borgerne: 
• Fra ‘passive klienter med behov’ - via ‘kritiske kunder 

med ønsker’ - til ‘aktive borgere med ressourcer’

• Kilde: Jacob Torfing



Paradigmernes betydning 
for ledelse
• Transaktionledelse: Styre og lede ved hjælp af regler og 

kontrol

• Transformativ ledelse: Ledere er rollemodeller - En 
ledelsesform der er så inspirerende at den ansporer 
medarbejderne til at se ud over egne interesse og bidrage til noget 
der er større end dem selv

• Post-transformativ ledelse: Det er ikke lederen der skaber 
mening, men mening er noget vi skaber i fællesskab  - ledere 
distribuerer ansvar til medledere, medarbejdere og medborgere

Kilde: Torfing og Triantafillou: New Public Governance på dansk, kap 4 



Ledelse i kompleksitet



Når kontrol er problemet –
ikke løsningen

”Selvom verden dag for dag bliver mere kompleks og 
uforudsigelig, bliver ledere kun mere stålsatte i troen 

på, at de kan forudsige fremtiden og flytte 
organisationer i bestemte retninger med præcise 

strategier, visioner og scenarier”
(Ralph Stacey, kompleksitetsteoretiker)



Hvad gør vi når 
klassiske tilgange 

som analyse, 
langsigtet 

planlægning og 
best practice ikke 

slår til?



Hvordan udfordrer kompleksiteten os 
organisatorisk og ledelsesmæssigt?



VORES VERDEN 
AF I DAG KRÆVER 
MENNESKER, DER 

BEVIDST KAN 
HÅNDTERE 

FLERE 
VIRKELIGHEDER 

SAMTIDIGT



David Snowden (f. 
1954)                         

 Walisisk forsker og 
kompleksitetsteoretiker

 MBA i Financial Management og 
BA i filosofi

 1996 – leder af IBM Institute 
for Knowledge Management

 2004 – grundlægger det 
internationale konsulentfirma 
Cognitive Edge

 Udvikler The Cynefin
Framework

 Øget forbundethed > 
eksponentielle forandringer > 
gængse tilgange kommer til 
kort > nye metoder til at 
navigere i kompleksitet



Nye bevidstheder til at navigere i 
kompleksitet – slip kontrollen produktivt

STOP med at beskrive den ideelle fremtid: 
Udvikling begynder dér, hvor vi er – ikke dér, hvor 
vi gerne vil være. Derfor drop fem- og tiårsplanerne 

og fokuser på her og nu i stedet

Undlad at arbejde med specifikke mål – arbejd 
med ønskede retninger som drivkraft i stedet

I en dynamisk og foranderlig verden kommer 
handling før viden – altid. Fokusér derfor på at 

blive en mester i arbejdet med prøvehandlinger; de 
små hurtige eksperimenters kunst

Diversitet og uenighed frem for konformitet og 
konsensus – du har brug for perspektiver – og 

mange af dem, hvis du ønsker at blive klogere på 
en uregerlig, dynamisk og paradoksal virkelighed



SIMPEL
 Faste og veldefinerede rammer
 Domæne for best practice og 

standardprocedurer
 Problemer er velkendte
 Korrekte svar er oftest selvindlysende –

kræver minimal ekspertise
 Selvtilfredshed: ”I got to the top by doing

things this way, why mess with success?”

KOMPLICERET
 Forholdsvis faste rammer
 Domæne for eksperter, analyser og 

projektmodeller
 Vi kender spørgsmålene og svarene kan 

regnes ud hvis man har de rette 
kompetencer 

 Lille forandring > tilsvarende lille effekt
 Fail-safe business planer – veldefinerede 

(ideelle) målsætninger 
 Udfordring: at byde idéer velkommen fra 

ikke-eksperter
 Problematisk: når et kompliceret system 

skal forsøge at fungere i et komplekst 
miljø

KOMPLEKS
 Rammer i flux – svært at få hold på 

situationen
 Domæne for eksperimenterende og 

undersøgende tilgange
 Mange faktorer i spil
 Når en faktor påvirkes kan det skabe 

uforudsigelige virkninger andre steder
 Retrospektiv årsag-virkning – vi kan kun 

forstå systemet bagudrettet
 Helheden er mere end summen af delene
 Ekspertviden er oftest af begrænset værdi 

– du kender ikke engang spørgsmålene, 
der skal stilles 

 Fokus på nuets evolutionære potentiale

KAOTISK
 Ingen rammer/forbundethed > ustabilitet 

– ”Things get a bit crazy”
 Domæne for modig og resolut handling –

eller i værste fald destruktion
 ”Stop blødningen”/Crisis Management –

mange beslutninger og ingen tid til 
refleksion

 Effektive løsninger har kort levetid
 Krise og innovation går hånd i hånd



Cynefin: 4 domæner med hver sin 
tilgang – og ledelsesfokus 

 Uddelegér
 Benyt best practice
 Kommuniker 

tydeligt og direkte

 Etablér 
ekspertpaneler

 Etablér 
eksperimenterende 
og undersøgende 
tilgange

 Øg niveauet af 
interaktion og 
kommunikation

 Anvis retninger og 
rammer for 
eksperimenter

 Opfordre til 
uenighed og 
diversitet

 ”Command and 
Control”

 Instinktiv trial and 
error

 Pragmatisk tilgang 
– hvad virker ok 
vs. den optimale 
løsning



“Seven in the cooler at Brown’s”

Deputy Chief Walter Gasior: Dealing with several different
situations at once:

 Kaotisk: tage øjeblikkelig handling – informere borgerne i 
lokalsamfundet via medierne – fokus på at begrænse 
panikken

 Simpel: holde den daglige drift kørende ift. vedtagne 
procedurer og rutiner

 Kompliceret: tilkalde eksperter til at hjælpe med 
efterforskningen

 Kompleks: løbende berolige et skræmt lokalsamfund





… og hvad er 
domænet/domænerne her?

”Normalt ville en regering ikke gå 
ud med så indgribende meldinger 
uden at have løsningerne klar for 
alle berørte. Men vi står i en helt 
ekstraordinær situation. Jeg vil 
sige ærligt. Det rejser mange og 
helt relevante spørgsmål. Og 
hverken jeg selv eller 
myndighederne har alle svarene 
endnu….Vi står på ubetrådt land. 
Vi står i en situation, som ikke 
ligner noget, vi har prøvet før. 
Kommer vi til at begå fejl? Ja. 
Kommer jeg til at begå fejl? Ja.”
(Uddrag fra Statsministerens første tale til nationen ifm. fremlæggelse 
af regeringens corona-indgreb, onsdag d. 11. marts 2020)



Det udspændte lederskab; 
paradokser, uvished og tvivl



De organisatoriske paradokser

• Resultater• Stabilitet

• Fornyelse• Relationer

At gøre 
ting 
sammen

At gøre 
det som 
de første

At gøre 
det 
effektivt

At gøre 
det rigtigt

(Lotte Lüscher 2018)



BÅDE OG…ikke ENTEN 
ELLER

1. Enten teamsamarbejde eller individuelt arbejde = Vi vil både 
teamsamarbejde OG arbejde individuelt.

1. Vi vil både forny os og tænke kreativt OG kører sikker og stabil 
drift!

2. Du skal både være tæt på, samskabende og loyal overfor 
medarbejderne OG fleksibel overfor skiftende dagsordner og 
loyal overfor topledelsen



Rolleparadokserne



Tvivlen som grundholdning
• Tvivlen kan være en ledelsesmæssig styrke, der bidrager til at 

kvalificere lederens refleksion, selvkritik og sensibilitet overfor 
sine omgivelser og kan modvirke hovmod, skråsikkerhed og en 
bedrevidende indstilling. 

• Den tvivlende leder ved, at han aldrig kan vide med sikkerhed, og 
derfor kan han forholde sig nysgerrigt og begærligt efter at vide 
mere.

• Sikkert nok handlegrundlag (Lotte Lüscher)



Identificer et personligt paradoks



CUBION er et konsulenthus, der 
arbejder med mennesker i 
organisationer. I samspil med 
vores kunder hjælper vi med at 
udvikle den viden, den 
organisation og det lederskab, der 
gør en forskel.
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